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KORT
Francis Beeckmans

Het populaire televisieprogramma De
slimste mens ter wereld is al een tijdje afgelopen. Vele trouwe kijkers hebben op dit
moment al een nieuwe avondbezigheid gevonden en hebben de quiz in al zijn pracht
en praal reeds naar de nevelen van hun bestaan verbannen. Maar weinigen beseffen
dat het lot van de makers en de kandidaten
van het programma een ander lot beschoren
is: zij zijn totaal verweesd en reddeloos achtergebleven.
Zo bleek toch toen een duidelijk teleurgestelde Lieven Verstraete zich inschreef
voor de
sportquiz van Geologica op dinsdag 3
maart. Waarschijnlijk was de innemende
persoonlijkheid van Terzake nog steeds niet
over de finale van De slimste mens heen en
hoopt hij bij deze gelegenheid te bewijzen
dat hij meer in zijn mars heeft. Een avond
onder studenten leek hem hiervoor uitstekend geschikt, daar hij op deze manier
meteen ook iets aan zijn ietwat saaie imago
hoopt te kunnen veranderen.
Bart De Wever blijkt dan weer nog steeds
verward te zijn na de nipt verloren finale.
Geruchten doen inmiddels de ronde dat ook
zijn politieke carrière lijdt onder de nasleep
van de stressvolle quiz. Zo wordt gezegd dat
hij op de gespreksavond Hendrik Bogaert,
ook op 3 maart van – ja, u hoort het goed –
de Christen-Democratische studenten paraat zal wezen. Misschien heeft hij wel spijt
van zijn kartelbreuk. Er wordt gefluisterd
dat De Wever jaloers is op zijn toenmalige
vriend Yves Leterme wiens zorgeloze leven,
met de politiek slechts in de marge van zijn
bestaan, erg veel nijd veroorzaakt.
Nochtans beseft De Wever dat de quiz
hem ook goed heeft gedaan. Zijn populariteit is erg gestegen, onder andere door zijn
fameuze humor. Benieuwd of we op de lezing
Hahaha. Prof. dr. Tim De Mey over humor
op 10 maart, georganiseerd door ’t Zal Wel
Gaan opnieuw kunnen genieten van de alle
Facebookers bekende ‘humor van Bart de
Wever’.
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Op rondreis door de States ging Schamperfotograaf Pieter Morlion kijken naar een
match van de University of Troy.
Freek Braeckman is duidelijk als beste
uit de quiz gekomen. Zijn imago van knappe
intellectueel komt steeds meer op de voorgrond en talrijke vrouwelijke supporters
worden verwacht op de twaalfurenloop van
4 maart. Daar zou hij immers willen bewijzen dat hij niet enkel knap en slim is, maar
ook nog eens uiterst sportief. Het lijkt of wel
de perfectionist Braeckman nooit tevreden
is. “Achter al zijn bescheidenheid gaat een
enorm groot ego schuil”, dixit een jaloerse
Rik Torfs.
Want als er iemand slecht uit de quiz is
gekomen, is het wel Rik Torfs. Meermaals
is hij verbaal afgetroefd en gaandeweg is hij
steeds jaloerser geworden op het succes van
anderen. Door zijn wanprestaties merkt hij
bovendien dat hij steeds minder kans maakt
om ooit nog eens rector te worden van de KU
Leuven. In dit verband dient trouwens het
volgende opgemerkt te worden. Zo zal hij

KRINGEN
& KONVENTEN
× Verkleedcantus, VEK: 2 maart, Salamander
× Sportquiz, Geologica: 3 maart, Therminal
× Zaalvoetbal, KHK tegen proffen en assistenten: 3 maart
× Gespreksavond Hendrik Bogaert, CDS: 3
maart, Koning Albertlaan 214
× Filmavond David Attenborough, GBK: 4
maart, Ledeganck
× Paasshow, VGK: 9 maart, Capitole

niet deelnemen aan de Kroegentocht Leuven op 11 maart, maar wel aanwezig zijn op
de Familiecantus van het HILOK, 13 maart
(Gent). De reden voor deze opvallende verandering in zijn agenda is erg verontrustend.
Eigenlijk durven we er gewoon niet aan denken.
Ja, de enige waar je eigenlijk mee kan lachen is de immer sympathieke presentator.
Al is het wachten hoe hij het er vanaf brengt
op de VDK Jumping van de Vlaamse Diergeneeskundige Kring, 14 maart in Aalter.
We duimen voor hem. Maar zelfs als hij het
slecht doet, wordt het een gedenkwaardige
avond.
Want eigenlijk leek Erik van Looy wel de
enige te zijn die het doorhad: de quiz was om
te lachen en de titel, ‘slimste mens’, een benaming die per slot van rekening evengoed
naar een verouderd sekssymbool had kunnen gaan. ¶
× Lezing Jan Verplaetse, KMF: 9 maart,
Blandijn
× Hahaha, prof. Tim De Mey over humor,
‘t Zal wel Gaan: 10 maart, VCG, Huidevetterskaai 39
× Twaalfurenloop: 4 maart, Sint-Pietersplein
× Kroegentocht Leuven, Hilok: 10 maart,
Leuven
× Cocktailavond, Chemica: 12 maart, Poter House
× Spelletjesavond, KK: 12 maart, Koornbloem
× Familiecantus, Hilok: 13 maart
× Juming, VDK: Aalter, 14 maart

www.schamper.be

UGENT

UNIEF
Meer nieuws over de containerkoten (7), die er blijkbaar toch effectief
komen. Ondertussen is het PFK
naast elke legitimiteit nu ook haar
voorzitter kwijt (11). Tot slot een
reportage over het sportvak van de
unief: kilootjes kwijtspelen en er nog
credits voor krijgen ook! (12)

WETENSCHAP
2009 is het jaar van Darwin (16),
maar ook het jaar van de sterrenkunde. We gingen op bezoek bij
de volkssterrenwacht Armand Pien
en brachten verslag uit van een
avondje turen naar de hemel (19).

CULTUUR
The Bony King of Nowhere
is tegenwoordig hot, hij vertelt
honderduit over de release van zijn
eerste cd in onze cultuurrubriek
(24). Daarnaast gingen we naar
aanleiding van Zogezegd op zoek
naar de merites van het Gentse
literatuurbeleid (26).

Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerdpapier,
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 'Pinocchio' Dobbelaere
Coördinator: Hannah 'Cruella de Vil' Demol
Reclame: Leen Debrouwere
Eindredactie: Frederik 'Klein Duimpje' Neirynck,
Bert Dobbelaere, Jantien 'Minnie Mous' Seeuws,
Hannah Demol
Redactie: Bregt 'Sneezy' Saenen, Lise 'Little
Mermaid' Eelbode, Simon 'Ali Baba' Leenknegt
(chef Cultuur), Hans 'Pluto' Demeyer, Rini
'Sneeuwwitje' Vyncke, Stijn 'Merlijn' Debrouwere,
Bram 'Gelaarsde Kat' Bombeek, Lise 'Pocahontas'
Beirinckx, Ruben 'Peter Pan' De Winne, Ine
'Tinkerbell' De Jonge, Lode 'Robin Hood' Rummens,
Margot 'Schone Slaapster' Van Cauwenberghe,
Laure 'Doornroosje' Nuytemans, Hanne 'Roodkapje'
Lefèvre, Francis 'Simba' Beeckmans Tineke
'Lizie' Bracke, Floor 'Flo' Eelbode, Willem 'Broer
Grimm 1' Wybo, David 'Broer Grimm 2' De
Pue, Marjolein 'Prinses Jasmine' Roelandt,
Kirsten 'Wendy' Noben, Pieter 'Gingerbread' Van
Nuffel, Liesa 'Kleine Zeemeermin' Carton, Bart
'Repelsteeltje' Bruneel, John 'Jafar' Verhaest,
Guillaume 'Monty' Maebe, Laurens 'Holle Bolle
Gijs' Lavrysen, Marion 'Timon' Van Hecke, Maxine
'Zazoe' Stevens, Lisa 'Nala' Dierickx, Davy 'Alladin'
Verbeke
Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Hannah Demol, Joost Vanderdeelen, Benthe Van
Beurden
Cartoons: Sander Vanderveeren
Fotograﬁe: Manuel 'Prince John' Claeys Boùùaert,
Pieter Morlion, Joost 'Alle 7 dwergen' Vanderdeelen,
Andy Eeckhaut, Tim 'Meisje met de zwavelstokjes'
Chanet

www.schamper.be

The Bony King Of Nowhere. 19 februari in een uitverkochte Vooruit, heden op blz. 26. Foto door JVDD

EDITORIAAL

INDEXATIE
Bert Dobbelaere

Het studentenleven aan de UGent bruist
van de activiteit. Elke dag opnieuw staan
tientallen kringen, konventen, werkgroepen
en andere organisaties klaar om medestudenten op te vangen en te entertainen. De
UGent ziet de waarde van dat sociale weefsel
in en ondersteunt het dan ook actief. Erkende verenigingen worden gesubsidieerd en
kunnen gebruik maken van een uitgebreide
infrastructuur. Dat dient niet alleen om de
studenten kalm en tevreden te houden: heel
wat bestuursleden aan de UGent hebben zelf
diepe roots in het studentenleven en zijn er
enthousiast over. Rector Paul Van Cauwenberge is daar als voormalig FK-voorzitter
zelfs heel vocaal over: er gaat vrij letterlijk
geen week voorbij zonder dat hij lof spreekt
over studenten die zich inzetten voor hun
organisatie.
De voorbije jaren is de ondersteuning
voor het studentenleven er dan ook enorm
op vooruit gegaan. We kregen een nieuw studentenhuis en een smak extra subsidies. Dat
was nodig: de Brug was te klein geworden en
de subsidies te laag, ook studentenverenigingen voelen de stijging van het aantal studenten immers in de portemonnee. Die inspanningen gaven de kringen en konventen de
broodnodige ademruimte.
De kous is hiermee echter niet af. Het aantal studenten aan de UGent blijft gewoonweg
stijgen en er komen steeds meer verenigingen bij, waardoor natuurlijk ook steeds meer
handen in dezelfde pot zitten. Bovendien eet

de inflatie — het ene jaar al sneller dan het
andere — ook de koopkracht van de kringen
en konventen weg.
De oplossing lijkt eenvoudig: een indexatiesleutel die de subsidies afhankelijk maakt
van bijvoorbeeld inflatie, het aantal studenten en het aantal verenigingen. Geen al te zot
plan: indexatie is een concept dat heel vaak
gehanteerd wordt, onder andere bij de inschrijvingsgelden. Natuurlijk moeten de specifieke modaliteiten nog worden uitgewerkt
en zou zo’n sleutel gepaard moeten gaan met
extra maatregelen tegen spookverenigingen,
maar het probleem is dat de discussie op dit
moment zelfs niet gevoerd kan worden. Opmerkingen in die richting worden soms gemaakt door studenten, maar snel afgeblokt,
meestal verwijzend naar de recente subsidieverhoging en andere verworvenheden.
Die mogen dan wel erg welkom zijn en
getuigen van het enthousiasme van de huidige bestuursploeg over het studentenleven,
maar ze bieden geen garanties voor de toekomst. Een indexatiesleutel zou onze verworvenheden verankeren, en brengt op die
manier de zekerheid die nodig is om projecten op lange termijn aan te vangen. Als studenten dus vragen om een indexatie van hun
subsidies is dat niet omdat het ondankbare
graaiers zijn die steeds meer willen, maar
omdat ze bezorgd zijn om de toekomst van
hun verenigingen in de context van een snel
groeiende unief. Dat zijn zorgen die we maar
beter serieus nemen. ¶
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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

HJD Het is rustig en saai in onderwijsland. Toch
gingen we weer op zoek naar enkele korte nieuwsberichtjes.
In Nederland zijn de universiteiten reddende
engeltjes. Zij zijn namelijk bereid onderzoekers
uit de private sector tijdelijk onderdak te bieden.
De onderzoekers riskeerden door de recessie hun
baan te verliezen. Door de ontslagen stonden ook
een aantal gezamenlijke projecten tussen universiteiten en farmaceutische of technische ondernemingen op de helling. Maar de superheld van het
Nederlandse onderzoekslandschap, de universiteitskoepel VSNU, wil die projecten dus redden.
Er werd een voorstel opgemaakt en aan premier
Balkenende doorgegeven. Met deze oplossing
zouden 1.000 banen gered worden, iets wat Balkie
dus niet zal kunnen weigeren. Bedoeling is dat de
onderzoekers na de zotte crisis weer naar de private sector terugkeren.
“Learning to speak better English: yes we can!”
Obama was voor velen al een held toen hij met zijn
campagne voor het Amerikaanse presidentschap

begon. En de hype heeft ook Japan niet onberoerd
gelaten. Japanners sucken in Engels, dat mag gezegd zijn. De directeur van een school waar Engels gegeven wordt, heeft nu ‘Obama workshops’
geïntroduceerd. De studenten moeten lijn per lijn
verschillende toespraken van de Amerikaanse
president opzeggen. Daarna worden ze door hun
leerkracht beoordeeld op hun uitspraak. Obama
zou een ideale leraar Engels zijn, zegt directeur
Ishiwata. Hij spreekt langzaam, in een goed ritme
en met een uitstekende articulatie. De eedaflegging ten spijt, weliswaar.
Indiërs kunnen feesten, dat bewezen de sloppenwijken van Mumbai na de Oscar-uitreiking.
Maar ook zonder speciale reden wordt er in India al eens gevierd. In een lagere school in Jaipur
werden enkele leerkrachten opgepakt toen ze een
feestje hielden tijdens de schooluren. De volwassenen genoten van een paar glaasjes alcohol terwijl
de tien- tot twaalfjarigen kip mochten bakken. ’t
Leven is ook nooit eerlijk! ¶

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO
LD Rector Marc Vervenne kondigt in
Veto aan dat hij de sans-papiers onderdak
wil bieden in de Universiteit van Leuven.
De KUL moet maar eens zijn verantwoordelijkheid opnemen, vindt hij. Ondertussen zijn wij bij Schamper de naam Marc
Vervenne echter meer dan beu en dus
besloten we maar het Antwerpse universiteitsblad te lezen, waarin het imago
van verschillende Vlaamse universiteiten
onder de loep werd genomen. Dwars lokt
de aandacht vrijwel meteen met volgende
vetgedrukte titel: “Bevestigt die slogan niet
juist de dikkenekkerij van Antwerpen?” De
Antwerpse collega’s vergelijken onder die
noemer de campagnes en slogans van de
verschillende Vlaamse universiteiten.
Voor onze alma mater zijn ze streng. De
UGent zou zich teveel als merk profileren,

4
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zo stelt men daar, terwijl de universiteit
van Antwerpen het eerder sober houdt. De
communicatieverantwoordelijke van de
UA, Fabienne Destryker, ziet het zo: “Het
bevestigt dat onze strategie niet doorprikt
wordt. Marketing is pas goed als ze ondoorzichtig is. Van de UGent weet iedereen
dat ze via een reclamebureau de doelgroep
bewerkt.” Op die manier kan je natuurlijk
overal een draai aan geven. Dwars haalt
echter zelfkritisch aan dat de slogan “Kijk
Verder” van de UA het niet bijster goed
doet, als hij al gebruikt wordt. De geesten
zouden er nog niet klaar voor zijn, daar in
Antwerpen. Bovendien lijkt hun slogan wel
een flauw afkooksel van de “Durf Denken”
van de UGent, ons allen welbekend.
Daarbovenop is er waarschijnlijk geen
levende ziel die weet dat het golfje in het

UA-logo de studentenstad aan een stroom
symboliseert, en duidt op een verruiming
en open geest. Waarschijnlijk weer een
sterk staaltje “ondoorzichtige” marketing
van de UA?
Tot slot laten ze in Dwars twee onschuldige zieltjes (bestempeld als “studentes
in spe”) aan het woord, en verrassend genoeg komt de UA er positief uit. Gent dan
weer minder, de Gentse universiteit wil
teveel “de toffe uithangen”, zo klinkt het.
“De UGent blijkt bij deze studenten toch
niet zo populair” schrijft Dwars. Hoogst
merkwaardig toch? Hun geesten zijn
waarschijnlijk nog niet klaar voor de doorzichtige, “toffe” campagnetechniek van de
UGent. ¶

www.schamper.be
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RECTORVERKIEZING
KOMT ERAAN
De UGent verkiest binnenkort een nieuwe rector. Of het een spektakel
van Leuvense proporties zal worden is echter
maar de vraag.
BPLD Elke vier jaar houdt de UGent rectorverkiezingen, dit jaar wordt dus beslist wie
de in 2005 verkozen rector Paul van Cauwenberge zal opvolgen. In september liet PvC
zich in een interview met Schamper reeds
ontvallen dat hij alvast kandidaat is om zichzelf op te volgen. Of er uitdagers zijn, weten
we vanaf donderdag vijf maart: om 16u worden de kandidaturen bekend gemaakt en
vanzelfsprekend vind je het nieuws ook zo
snel mogelijk op de website van Schamper.
De eigenlijke verkiezingen vinden plaats
op dinsdag 24 maart om 19u in het Pand.
Wie zou denken dat iedere student via Internet kan stemmen op de nieuwe rector, vergist zich echter deerlijk.
Wie een stem wil hebben in de verkiezingen, kan er maar beter voor zorgen dat hij
snel opgenomen wordt in de hoogste regionen van de universiteit. Stemmen is immers
voorbehouden aan proffen en ander personeel (AAP en ATP), al worden de studenten
bescheiden vertegenwoordigd via de aanwezige stuvers.

BERICHTGEVING
In Schamper nr. 474 (16 maart) brengen
we een special van zes pagina’s met een terugblik op vier jaar PvC, alle informatie over
de stembusslag en enkele markante verhalen van achter de schermen. De avond van
de verkiezingen zelf word je uiteraard ook
op de hoogte gehouden via onze website.
We brengen live verslag uit van de gebeurtenissen en als de ganse boel ontspoort, hoor
je het dus het eerst bij ons.
De kans dat het tot Leuvense proporties
komt, is echter vrij klein. Tot nu toe lijkt er
weinig serieuze concurrentie te zijn voor

www.schamper.be

Van Cauwenberge. Een massale tegencampagne zoals vier jaar geleden zit er ook niet
meteen aan te komen. Toen werd voormalig
vice-rector Marc De Clerc weggestemd wegens een te liberaal profiel (ahja, hij is tegenwoordig decaan van de faculteit Economie
en Bedrijfskunde). De bewuste stembusslag

was echter ongemeen spannend en er kwam
zelfs een tweede ronde aan te pas.
Naast een (nieuwe?) rector wordt er ook
een vicerector verkozen. De kandidaten voor
die functie worden op 2 april aangekondigd
en de verkiezing gebeurt op maandag 20
april. ¶

SCHAMPER 473
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OP DE
SPEELPLAATS
Schamper gidst je
langs de leukste universitaire roddels van
de voorbije weken.
JEWISH DEFENSE LEAGUE
Consternatie bij de veiligheidsdiensten
van de UGent. Naar aanleiding van het optreden van komiek Philippe Goebels had
de Jewish Defense League opgeroepen tot
een blokkade van de Therminal. Even werd
gevreesd voor NSV-achtige calamiteiten,
dus trommelde men een drietal politieagenten op. Die stonden mooi te schilderen aan de ingang van het studentenhuis,
want onze verbolgen joodse vrienden
kwamen uiteindelijk toch niet opdagen.
Toook tok tok tok!

PANIEK BIJ DE PSYCHOLOGIE
Psychologen, het is toch een volkje
apart. Vorig jaar verscheen al eens een
lezersbrief van een verbolgen psychologiestudent over de “practica” die ze ginder
moeten uitvoeren. Al te vaak zijn die niet
meer dan de saaie delen van het onderzoek van een of andere prof en kosten ze
de student bovendien nog eens geld. Onlangs was het opnieuw prijs, maar ditmaal
waren de studenten mondig genoeg om
massaal in opstand te komen via Minerva.
“Durf Denken”, ze hebben het ginder begrepen en uiteindelijk moest de prof plooien, knap!

RECTOR VS. DE SOETE
Zowel over de containerkoten als over
het UGentproject aan de Waalse Krook is
in de pers al heel wat inkt gevloeid. Ondertussen gaat iedereen ervan uit dat ze er komen, maar toch werden die zaken nog niet
besproken in de Raad van Bestuur. Geert
de Soete, decaan van de FPPW, is daar niet
content over: hij vroeg de rector “geen engagementen meer aan te gaan, zonder dat
de bespreken in de bevoegde instanties”.
¶
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Om de twee weken gaat Schamper (mét kader)
op zoek naar mensen die uw leven als student
aan de UGent aangenamer maken. Deze week:
Jürgen van studentENmobiliteit.
LC Naam: Jürgen Craeye
Geboortedatum: 24 mei 1977
Functie: Coördinator studentENmobiliteit
Na de werkuren: Ik heb een dochter
van één jaar dus ik ben vaak bezig met
mijn gezin. Verder hou ik me bezig met
werken in de tuin, wandelen, fietsen en
zaken die in de lijn van studentENmobiliteit liggen: kijken of we eventueel nieuwe
dingen kunnen oprichten, milieuvriendelijke voertuigen en dat soort dingen.
Memorabele UGent-gebeurtenis:
We hebben in oktober het zevenjarig
bestaan van studentENmobiliteit gevierd met onder andere de schepen van
mobiliteit Karel De Temmerman en
minister Kathleen Van Brempt. Het
was wel spannend want de ‘bike wash’,
die gesubsidieerd werd door de minister,
werkte niet. We wouden de fietsen van de
schepen en de minister afspuiten en dat
ging dus niet. Het beloofde een serieuze
afgang te worden tot enkele minuten later toch nog de pomp aansloeg. Blijkbaar
moest het waterreservoir zichzelf eerst

vullen, wat vrij stil gebeurde. Gelukkig is
het allemaal nog goed gekomen.
Opnieuw studeren: Ik ben criminoloog van opleiding maar als ik nu opnieuw
zou kiezen, zou ik iets volledig anders
studeren. Ik was een beetje studiemoe en
wou eigenlijk niet verder studeren, maar
mijn ma had mij aangeraden bij de Rijkswacht te gaan. Daarvoor moest ik, verspreid over verschillende maanden, een
heleboel proeven afleggen. Uiteindelijk
was ik niet geslaagd, maar ik was daar
ook veruit de jongste, de meesten waren
25 jaar en ouder. Ik heb dan Criminologie
gestudeerd, omdat dat een beetje in dezelfde lijn lag. Eigenlijk ben ik meer technisch aangelegd, dus achteraf gezien had
ik schrijnwerker willen worden.
Ultieme droom: Ik zou graag in de
nabije toekomst iets met meubelontwerp
doen; dat zou me wel gelukkig maken.
Motto: Heel algemeen: gelukkig zijn
met hetgeen je hebt en dankbaar zijn dat
we leven in een land zoals België. Veel
mensen beseffen dat niet. ¶
www.schamper.be
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CONTAINERKOTEN IN DE PIJPLEIDING
In de vorige Schamper
las je over de plannen
om studenten in containers te huisvesten.
Maar hoe staat het daar
nu concreet mee?
Laurens Lavrysen

De UGent dreigt slachtoffer te worden
van haar eigen succes: maar liefst 1.600 extra studenten op één jaar tijd zorgen voor
een overspoeling van de kotenmarkt. Om
het tekort aan koten op te vangen, lanceerde rector Paul Van Cauwenberge dan ook
het idee om studenten in containers onder
te brengen. In onze vorige editie las je nog
dat er onduidelijkheid bestond over het
tijdsschema voor de ingebruikname, hoog
tijd dus om eens te polsen bij PVC!
“Het is de bedoeling dat de woonmodules
zo snel mogelijk in gebruik genomen worden. Het plan moet eerst nog goedgekeurd
worden door de bevoegde universitaire organen en dan moeten we nog een bouwvergunning aanvragen, het zetten zelf is echter
slechts een kwestie van enkele maanden.
Tegen september 2010 kunnen de eerste studenten normaal gezien hun intrek nemen.
We gaan een 250-tal koten plaatsen, deze
komen waarschijnlijk naast Home Bertha,
aangezien daar nog relatief veel ruimte is.
Eventueel zijn er ook nog mogelijkheden
naast Home Boudewijn.”

“WOONMODULES”
Containers, het klinkt natuurlijk niet echt
sexy. Beschikken deze kamers wel over voldoende comfort? “Als ze niet over voldoende
comfort beschikten, zouden we er niet eens
aan beginnen. Ik spreek dan ook liever over
woonmodules dan over containers. Er zullen
ook gemeenschappelijke ruimten zijn, het is
immers niet de bedoeling om de studenten
van elkaar te isoleren.” In Amsterdam werden eerder al dergelijke containerwoningen
geplaatst, en even polsen bij onze collega’s
www.schamper.be

Trendy salon. Maar aan een bed hebben ze niet gedacht. Foto door Lode Rummens

van het plaatselijke studentenblad Folia
leert ons dat de formule daar een redelijk
succes is.
Rector PVC beseft natuurlijk als geen
ander dat dergelijke woningen geen structurele oplossingen bieden voor de huisvestingskwestie. “Deze woonmodules kunnen
wel een jaar of vijftien meegaan, maar het is
vooral een tijdelijke oplossing. Het blijft natuurlijk wachten op de komst van de nieuwe
home van 650 kamers aan de Kantienberg.
In juni worden de aanbestedingen voor de
bouw van deze nieuwe home afgerond, in
september of oktober zullen we de offertes
beoordelen. Het is de bedoeling dat deze
home bij het begin van het academiejaar
2011-2012 de deuren opent.”

Ook Bert Schelfhout, studentenvertegenwoordiger en voorzitter van de Sociale Raad (het adviesorgaan over studentenvoorzieningen aan de UGent), is
enthousiast. “Doordat ze zo modern ogen,
zullen de containerkoten zelfs hip zijn om
in te wonen. Het is een pragmatische en efficiënte oplossing en staat daardoor in schril
contrast met de logge onderhandelingen
over de publiek-private samenwerking bij
de bouw van de nieuwe home aan de Kantienberg. Onderhandelingen die miljoenen
in beslag nemen en al jaren voor discussie
zorgen.” Het laatste woord is alvast nog niet
gezegd in de ever lasting story van de homeproblematiek. ¶

WIN EEN GRATIS VAT!
Holland Composites is het bedrijf dat mogelijks de containerkoten aan de UGent zal
leveren (zie ook de cover en de foto hierboven). Ze zijn op zoek naar een hippere en minder 'platte' naam voor 'containerkot'. Degene die met de origineelste naam op de proppen
komt, krijgt van hen zelfs een gratis vat! Het enige wat je moet doen is jouw hersenspinsel
vóór woensdag 11 maart naar schamper@schamper.ugent.be mailen. (En een kleine tip
van onzentwege: in Nederland gebruiken ze de ietwat lullige naam SmartBox.)

SCHAMPER 473
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VIS, VIS, WIE POEPT, ER MEE IS
UGENT STEUNT VIS-O-CIDE
De modale Belg ligt
zelden wakker van wat
er in de gazetten geschreven wordt, nuchter
als hij is. Maar raak
aan zijn eten en hij is
meteen bij de les. Maak
hem wijs dat hij ieder
moment kan doodstuiken en de parochie
hangt aan je lippen.
Matthias J.

De persdienst van de UGent besefte dat
waarschijnlijk maar al te goed toen ze onlangs met veel bombarie wereldkundig
maakte dat “de belg veel te weinig vis eet”.
Dat is blijkbaar niet alleen erg spijtig, maar
ook nog eens het ideale recept voor een
vroegtijdige dood.

DE CIJFERS
Die opzienbarende conclusie was het resultaat van een grote, internationale studie
omtrent het voedingspatroon van de gemiddelde Europeaan. Onder de auspiciën van de
Europese Unie — en natuurlijk ook dankzij
diens diepe zakken — voert het kruim van
de Europese voedingsdeskundigen en bioingenieurs momenteel een onderzoek van
gigantiske proporties onder de vaandel van
SEAFOODplus.
In het kader van die studie kwam onze eigenste professor Wim Verbeke van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen tot enkele
opzienbarende conclusies over de liefde voor
de vis van de gemiddelde Belg. Het meest in
het oog springende resultaat is dat volgens
zijn bevraging (n = 852) slechts een kleine
twintig procent (20,7%) van de respondenten twee of meerdere keren per week vis eet.
Mensen met hart- en vaatziekten scoren
lichtjes beter met een derde (33,3%) van de
bevraagden die minstens twee keer per week
vis op het bord krijgen.

8
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KEIGEZOND
Degenen onder ons die al eens het genoegen hadden om de heerlijke heekfilets
of de fenomenale fishsticks van het studentenresto te proeven, weten echter dat kwaliteitsvolle vis tegen een fatsoenlijke prijs
haast niet te krijgen valt. Toch beweren de
onderzoekers dat een paar goeie stukken vis
onontbeerlijk zijn voor een goed dieet en bij
uitbreiding een lang en gelukkig leven. Vooral de vetzuren die massaal aanwezig zijn in
de zalmen, makrelen en haringen van deze
wereld blijken goed voor een mens. En dat
geldt des te meer voor mensen met hart- en
vaatziekten, de doelgroep van het onderzoek. De sleutel tot het eeuwig leven zwemt
blijkbaar in diep in de zee.
Maar de dierenvriend in ons heeft toch zo
zijn bedenkingen bij de aanbevelingen van
het onderzoek. Als iedere Belg tweemaal per
week een stukje vis binnensmikkelt, zullen
er dan nog wel vissen overblijven eens onze
kleinkinderen aan onze alma mater studeren? We vroegen het aan professor Magda
Vincx, professor Mariene Biologie: “_ (lacht)
_ Absoluut, sommige vissoorten eten we
inderdaad beter niet meer — de bijna onbetaalbaar geworden noordzeekabeljauw
of een tonijn, bijvoorbeeld — maar als we
verstandig kiezen in de supermarkt of de

viswinkel dan kunnen we nog lang van onze
vis genieten. Een verstandig visbeleid is als
de ruilteelt van de vroegere landbouwers:
als één bepaald visgebied uitgeput dreigt te
raken, dan moeten we het een tijdje in alle
rust laten herstellen. Ondertussen kunnen
de vangst verleggen naar gebieden met meer
draagkracht. Kabeljauw uit de Atlantische
Oceaan of een gekweekte vis als de pangasius zijn minstens even smakelijk en kan
je met een gerust hart eten.”

BROOS EVENWICHT
“Het is niet altijd makkelijk om dat evenwicht te bewaren, er zijn nog altijd veel stropers op onze zeeën, maar de strikte Europese
regelgeving wordt streng gecontroleerd en
de quota worden nauwlettend in het oog gehouden. Als je twijfelt dan kan je altijd bij je
vishandelaar informeren naar de meest verantwoorde viskeuze of je kan afgaan op het
etiket in de supermarkten. En laat je vooral
niet afschrikken want vis is niet alleen lekker, maar ook gezond.”.
Een ding lijkt Schamper zo klaar als
pompwater: als je dagelijks staat aan te
schuiven bij De Gouden Saté zullen twee
fishsticks in de week je leven niet verlengen,
maar als je al vis eet, kies dan voor een soort
die niet met uitsterven bedreigd is. ¶
www.schamper.be
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OLÉ O2: ZUURSTOF VOOR ONDERZOEK

Floor Eelbode

De GSR , het overkoepelende overlegplatform van alle studentenvertegenwoordigers
van de UGent, heeft een nieuw project onder haar vleugels genomen: O2. Achter deze
cryptische naam gaat een poging schuil om
meer onderzoek in ons universitair onderwijs te sluizen. Jawohl. Bezieler is stuver
Thijs Verbeurgt.
De financiering van O2 valt binnen het
kader van het Bijzonder Fonds voor Studentenvoorzieningen van de UGent. Een fonds
dat enerzijds tot doel heeft om de studentenvertegenwoordiging te ondersteunen en
lekker bekend te laten worden, en anderzijds een bijdrage wil leveren aan het sociaal-culturele en academische leven in Gent.
Hiervoor financiert ze de verschillende studentenraden, maar ook bepaalde projecten,
met als bekendste voorbeelden de Cultuurcheques, de Student Kick-Off, studentENmobiliteit, de studentikoze opening van het
academiejaar, de spetterende Dies Natalisfuif en het Internationaal StudentenForum.
Dit jaar werd het fonds gereorganiseerd onder de leiding van Thijs Verbeurgt, lid van
het dagelijks bestuur van de GSR en van de
raad van bestuur van de UGent. Hij is ook de
grote bezieler van het O2-project.
Wat houdt het nieuwe project nu in? O2
staat voor ‘zuurstof voor onderwijs en onderzoek’ en heeft tot doel de mogelijkheden
te bekijken om studenten ook tijdens hun
studies aan onderzoek te laten doen. GSRvoorzitter Mattias Willems: “Onder de studentenvertegenwoordigers aan de UGent
wordt al langer nagedacht over hoe studenten beter kunnen betrokken worden bij onderzoek tijdens hun studies. De nadruk zou
minder op puur studeren moeten liggen en
meer op actief onderzoek verrichten. Onderzoek tijdens de studies kan de kwaliteit

www.schamper.be

van een diploma enkel ten goede komen en
zo ook de plaats op de arbeidsmarkt.”
O2 wil zijn queeste op twee manieren
aanpakken: enerzijds via een denktank en
anderzijds met een award. Het plan is om
via de denktank een aantal voorstellen te
formuleren met betrekking tot onderwijs
en onderzoek en het stimuleren van onderzoek bij studenten. Zowel studenten als
assistenten, professoren en kaderleden zijn
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Er
kunnen voordrachten, debatten, discussies
en brainstormsessies georganiseerd worden
en maandelijks wordt er rond een bepaald
thema gewerkt. Voor maart is dat ‘Het Laatste Nieuws: Onderzoeksactualiteit in het
Onderwijs’, allen daarheen!
De award op zijn beurt is bedoeld om
‘goed uitgevoerd en begeleid wetenschappelijk onderzoek met een maatschappelijke meerwaarde’ aan te moedigen. Het is
een jaarlijkse scriptieprijs die zal worden
uitgereikt aan een masterproef van hoog
wetenschappelijk niveau. Elke vakgroep
mag maximaal één thesis voordragen voor

de prijs en zowel studenten als de begeleidende vakgroep en docent kunnen in de
prijzen vallen. De winnende student krijgt
een geldprijs en een publicatie in boekvorm
(best een mooi doel om voor ogen te houden tijdens dat urenlange geploeter voor je
thesis). Ook de begeleidende vakgroep krijgt
een pak poen. ¶
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De Gentse StudentenRaad ﬁnanciert een
nieuw project: O2. Bedoeling is na te denken
over nieuwe manieren
om onderzoek in ons onderwijs te betrekken.
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RANTSOENERING IN DE RESTO’S?
HET MYSTERIE VAN DE KLEINERE BROODJES
U wil de buikriem aanhalen in tijden van crisis? Het gerucht doet de
ronde dat universitaire
resto’s u uw lijn helpen
herstructureren door
het serveren van kleinere porties. Maar daar
blijkt niets van aan.
Bram Bombeek

Is het u bij een Brugbezoek dit semester al opgevallen dat uw pasta niet in saus
zwemt, maar er hoogstens in spartelt? Dat
de broodjes een duim zijn ingekort? Dat er
minder frieten op uw bord liggen? Ons wel.
En na een weinig representatieve steekproef
meenden we te mogen concluderen dat we
met deze observatie niet alleen stonden. Of
beliegen onze ogen ons?

De Brug. Ook in tijden van crisis moet men eten. Foto door Joost Vanderdeelen

LOZE GERUCHTEN

EUROPA KORT BROODJES IN?
Nu werd er ons wel een ferme red herring
toegegooid door een voortvarende studentenvertegenwoordiger uit de Rechten die
meende te kunnen concluderen dat dit iets
te maken heeft met het BTW-plichtig worden van publieke instellingen zoals een universiteit. Dat is een maatregel die is opgelegd
door de Europese Unie en in het kader van
de doembeelden over een “nieuwe Sovjetunie” (dixit Vaclav Claus) had daar zeker
een ferm verhaal ingezeten. Op de restokost
zou 21% BTW moeten betaald worden: de
resulterende prijsstijging zou niet worden
aangerekend, maar worden wegbespaard.
Volgens directeur Studentenvoorzieningen
Marc Bracke klopt daar echter niets van: de
nieuwe BTW-regel geldt enkel voor externe
gebruikers en dus niet voor studenten of
personeel.
Of de toegevoegde waarde nu belast wordt
of niet, feit blijft dat de porties schijnbaar gekrompen zijn. Dat lijkt te worden bevestigd
door het verhaal van een anonieme bron, die
goed ingelicht is maar verder anoniem wenst

10
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te blijven: “Bon, het is nooit expliciet gesteld
dat er bespaard werd, maar sommige dingen
vond ik wel opmerkelijk. De mensen die aan
de spaghetti stonden, kregen de richtlijn mee
dat er geen volle lepel saus meer mocht opgeschept worden. Ook frietjes worden nauw
in het oog gehouden. Ik ken iemand die daar
niet meer mocht staan omdat ze eens te veel
frieten gegeven had. OLOL (sic).”
Vaak is misleiding ook subtieler: “‘s
Avonds wordt er altijd snel gestopt met het
opwarmen van nieuwe zakken eten en dat
betekent dus eigenlijk dat er gewoon wordt
opgebruikt wat er nog is. Als een bepaald
gerecht dus ‘op’ is, neemt men gewoon het
risico niet meer om nog een volle zak op te
warmen die men dan niet meer volledig kwijt
zou raken.” Maar onze nog steeds uiterst
anonieme klokkenluider heeft ook begrip
voor zijn (of haar) werkgever: “Ergens is het
wel wat belachelijk, want je zou eens moeten zien wat voor een berg voedsel er op het
einde van de dag wordt weggegooid.” Terwijl
er Afrikaantjes zijn die geen eten hebben!

Omdat de journalistieke deontologie dat
tegenwoordig blijkbaar dicteert, vroegen we
een compleet at random geselecteerde tafelaar in de Brug om zijn irrelevante mening:
“Als dit klopt, dan vind ik dat echt erg. Eerst
worden mensen die hun buikje graag goed
rond eten geviseerd met die fameuze ‘gezonde’ korting. En nu kleinere porties voor
hetzelfde geld! Oké, we kunnen begrijpen
dat het crisis is, maar dit mag toch niet ten
koste gaan van hongerige studenten.” Zeg
dat aan die Afrikaantjes die nog steeds geen
eten hebben.
En zeg het aan Paul Speeckaert, want
volgens het hoofd Maaltijdvoorzieningen is
dit een loos gerucht zonder enige grond van
waarheid: “De portionering is sinds geruime
tijd ongewijzigd: 200 gram warme groenten,
200 gram zetmeelcomponent en minimum
120 gram eiwitcomponent.” Voilà, daar hebt
u het. Uw volgende maal in de Brug moet u
maar eens afwegen op een apothekersweegschaaltje. Want in tijden van crisis maakt
men u van alles wijs. De media op kop uiteraard. ¶
www.schamper.be
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PFK-VOORZITTER
STAPT NAAR DE KONING
Het is weer koekenbak in het PFK, probleemkind onder de konventen. De voorzitter
trok tegen zijn leden in partij voor het NSV
en hield vervolgens de eer –of wat er van
overschoot- aan zichzelf.
BB, HJD Erik Langerock, de voorzitter
van CDS-signatuur, had het licht opgenomen met de neutraliteit die van hem
verwacht wordt. Hij had in een brief
aan de Raad van Bestuur de toelating
van de omstreden NSV bepleit. Hijzelf
meende dat ook zijn lidmaatschap
van het rechts-katholieke KVHV hem
zwaar werd aangerekend. Op de vergadering van donderdag 26 februari was
men van plan hem te defenestreren.
Na het ontslag van Leterme en Vandeurzen alweer een zware klap voor de
Vlaamse Christen-democratie.
Maar Langerock nam zelf het woord
en met de meest geniale afscheidsrede
sinds ‘De Grondwet is Geen Vodje Papier’ van Tindemans zwaaide hij de
vergadering uit. Langerock had zich
naar eigen zeggen voorgenomen om
een juridisch onderbouwd pleidooi
naar voor te brengen, maar sneerde
dat dit soort ‘ongelijke strijd’ teveel zou
herinneren aan de slopende vorige vergadering waar Kliment Kostadinov het
als vertegenwoordiger van de linkse
verenigingen moest opnemen tegen de
raadsman van het NSV.
Langerock liet het niet tot een stem-

ming komen, want stemmingen in het
PFK zijn, zoals bekend, nogal voorspelbaar. De voormalig voorzitter had
geen zin om zich ‘met modder te laten
bekogelen door zij die falen in de ratio’, waarmee hij uiteraard de linkse
fractie bedoelde. Daarmee oogstte hij
alvast geen applaus bij Jong N-VA en
LVSV, want ook zij leken weinig opgezet met het manoeuvre van Langerock.
Hij had op hun steun gerekend, maar
werd verraden nog voor de haan drie
keer kraaide. Met de zinssnede “Al die
moeite is het ‘postje’ niet waard” werden zijn voorzitterschap en de CVPstaat begraven.”
De levensbeschouwelijke breuklijn werd in ere hersteld, want het is
Mieke de Regt van de vrijzinnige studentenvereniging ’t Zal Wel Gaan die
het interim-voorzitterschap op zich
zal nemen. Het was de Regt die tijdens
de vorige vergadering de meest zinnige dingen te zeggen had en zij leek
oprecht de diepe ideologische kloven
tussen de PFK-leden te willen overbruggen. Het zinkende schip heeft een
nieuwe kapitein. ¶

SCHAMPER
DAILY

Hier zat Erik Langerock. Foto door Joost Vanderdeelen
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BEWEGEN EN SPORT: NU EN LATER
OOK AL BEN JE DIK EN HEB JE EEN KATER!
Eén op de drie studenten vindt dat hij te weinig beweegt. Hoog tijd
om daar verandering
in te brengen, dacht de
rector, en hij richtte het
vak Bewegen en Sport:
Nu en Later op.
Hanne Lefèvre

Dit semester startten zo’n honderddertig
studenten uit vijftien verschillende opleidingen vol goede moed met dit vak. Zo ook

130
Janne De Coene,
die de lerarenopleiding volgt: “Ik wou al langer iets aan mijn conditie doen, en dit vak
leek mij een ideale stimulans. Van de eerste
les heb ik alvast twee dagen met stijve spieren rondgelopen!” Het vak begint met vier
weken algemene training, waarna er acht
weken les volgt in één bepaalde sport.
“De vier eerste weken focussen we op de

Het aantal studenten dat het
keuzevak "Bewegen en Sport: Nu en
Later" volgt. Dit semester wordt het
voor de eerste keer georganiseerd.

vier basics van een sportief lichaam,” legt
Dirk De Clercq, titularis van het vak, uit.
Eurofit is de eerste van de vier basics en is
een manier om je conditie te testen zodat
je een referentie hebt. Ten tweede is er de
Beep-test, de nachtmerrie die vele schoolverlaters nog jaren achtervolgt. Velen herinneren zich nog wel die vreselijke LO-les
waarbij je de hele tijd heen een weer moest

Voetbal. Één van de vele sporten die je niét kan volgen aan de unief. Foto door Joost Vanderdeelen
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WIJ VROEGEN AAN DE STUDENT IN DE STRAAT:
ZOU JE HET VAK VOLGEN?
Tom (student economie): “Ik zou het niet doen.
Ik vind niet dat het de taak is van de universiteit
om ons te doen sporten. Ik sport zelf al genoeg.”

Matsen (student politieke wetenschappen)
vindt het wel raar dat je eerst theorieles moet volgen
voor je mag gaan lopen, maar zou het toch kiezen.

Anaïs (studente sociologie): “Ik zou voor het
keuzevak kiezen, maar dan vooral om andere lastige vakken te vermijden. Oprecht voor de sport
doe ik het dus niet.”

Ben (student Burgerlijk ingenieur): “School is
om les te volgen, niet om te sporten. Ik doe zelf al
veel aan sport buiten school. Het vak is een goed
idee, maar voor mij is het niet echt nodig.”

Ine en Jolien (studentes Biomedische wetenschappen) zijn enthousiast over het keuzevak.
“Dan hoef je ’s avonds niet meer te gaan sporten.
Het is ook socialer, je hebt meer contact met je
medestudenten.”

Ernelie (studente taal en letterkunde) vindt
het vak keigrappig. “Ik zou het kiezen, zeker als
ik dan geen filosofie zou moeten doen! Het lijkt
me veel toffer dan theorievakken en zo heb je een
goeie reden om te sporten!”

rennen in die muffe turnzaal en op het fluitsignaal de correcte lijn bereikt moest hebben.
De derde basic is de rugscholing waarbij via
houdingsgymnastiek de correcte houding
voor de rug bepaald wordt, teneinde deze
niet te overbelasten. De vierde en laatste basic is het bepalen van de inspanningszone,
waarbij door middel van een hartslagmeter
de ideale hartslag wordt vastgesteld om op
uithouding, dan wel op weerstand te trainen.
(Voor de leken: stel dat die hartslag 150 is,
dan train je je uithouding als je onder deze
hartslag blijft. Als je traint met een hogere
hartslag train je je weerstand.)
Na deze vier weken noeste arbeid volgen
de specifieke sporten, waarbij men kan kiezen tussen zwemmen, badminton, dans en
buitentraining. Alle sportfreaks die nu dachten het ideale scoorvak gevonden te hebben
zijn er aan voor de moeite, want een degelijke
portie brains is niet overbodig. Zo is er ook
theorie te kennen. Deze is verdeeld in twaalf
thema’s die gaan van gezond voedingsgedrag, over een overzicht van het sportbeleid
en de sportstructuren in Vlaanderen, tot een
evaluatie van het nut van lichaamsbeweging.
Deze nieuw vergaarde kennis kan dan in de
praktijk omgezet worden natuurlijk. Daarnaast moet je ook nog een hele portfolio
maken van je eigen kunnen. Hierin staan

www.schamper.be
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dan je behaalde resultaten voor de hierboven vermelde basics. Als je dit vak doet als
keuzevak bij de lerarenopleiding dan moet
je ook nog eens een school interviewen over
hoe de gezondheidsdoelstellingen daar gehaald worden. Dit omdat het vak daar voor
vier studiepunten meetelt, elders slechts
voor drie.
Wie de laatste jaren iets te vaak bij Julien
is langsgeweest of zich al sportief voelt als hij
naar de Champions League kijkt, hoeft niet
te wanhopen. De studenten worden ingedeeld in drie verschil-

RECHTZETTING
LEERKREDIET
GSR-ondervoorzitter
Hans
Plancke zei het in de vorige Schamper al: "Leerkrediet is pokkemoeilijk". Ook Schamper ziet door de bomen soms het bos niet meer: in het
artikel 'Goed Fout' verscheen dan
ook een grote onjuistheid en enkele
kleine vergetelheden.
Grote onjuistheid is dat wie vorig
semester gebuisd was en geen toekomst meer ziet in zijn of haar richting, beter niet aanmoddert maar zo
snel mogelijk moet heroriënteren.
Aan de UGent krijgen generatiestudenten die zich voor 15 maart heroriënteren de helft van hun leerkrediet uit het eerste semester terug,
samen met het volledige leerkrediet
van het tweede semester.
In het artikel werd de student
verkeerdelijk aangeraden zoveel
mogelijk vakken van zijn of haar jaar
af te werken. Dat is dus niet juist, het
is zaaks zo snel mogelijk te herorienteren.
Wie de kleine vergetelheden wil
nakijken, kan op onze website terecht. Bij het originele artikel is een
lijstje met aanvullingen van de dienst
Studentenadministratie.

lende niveaus: beginners, half gevorderden
en de echte competitiebeesten.

EN LATER?
Voorlopig staan studenten die in juni
staan te trappelen met hun nieuw-vergaarde
topconditie er wel alleen voor. “Een opvolger
van het vak is natuurlijk moeilijk te verkopen
aan de verschillende opleidingen, hoewel er
enkele richtingen heel enthousiast zijn over
de sportmogelijkheid,” verklaart rector Paul
Van Cauwenberge. Voorlopig is het vak eenmalig, maar verondersteld wordt dat de studenten de smaak te pakken zullen hebben en
uit eigen beweging verder sporten. De weg
naar de voorzieningen kennen ze alvast.

GOESTING IN SPORT
De rector is erg opgetogen over het van
start gaan van Bewegen en Sport, het was
immers dankzij zijn steun dat het vak er
uiteindelijk zo snel gekomen is. De verschillende campagnes om mensen meer te laten
bewegen beginnen hun vruchten af te werpen. Met dit project is de UGent immers niet
aan haar proefstuk toe. Twee jaar geleden
was er bijvoorbeeld het project 10.000 Stappen, waarbij gratis pedometers werden uitgedeeld, zodat je kon meten hoeveel stappen
je per dag deed, en dat aantal zo nodig kon
opdrijven. Dit alles past mooi in de filosofie

van het huidige project: studenten goesting
laten krijgen om te sporten, en zo iedereen
graag en veel doen sporten. Dit wordt dan
ook vertaald in de evaluatievorm van het
vak. Dit is een combinatie van een absolute
score en je vorderingsscore. Niet alleen een
droog LO-examen dus, maar ook een evaluatie van je vorderingen doorheen het semester. Zo word je niet noodzakelijk afgestraft
voor dat bierbuikje dat bij het dansen toch
wat in de weg zit.
Voor het promoten van het vak wordt op
mond-tot-mond reclame gerekend. Specifieke reclamecampagnes zijn voorlopig niet
gepland, hoewel ‘Durf Sporten’ spontaan bij
ons opkomt. Men rekent erop dat de studenten die het volgen zo enthousiast zullen zijn
dat er volgend jaar minstens dubbel zoveel
gegadigden komen opdagen. Wij hebben
echter ook al ontevreden studenten opgemerkt. Zo wordt het bijkomende papierwerk
toch als een serieuze last ervaren, waardoor
de oorspronkelijke doelstelling van “bewegen” nog moeilijk primair te noemen valt.
Als je dus binnenkort gaat zwemmen en je
je afvraagt wie die horde atletische goed-uitziende jongelui zijn, krab dan nog eens over
je biertonnetje en weet dat het de jongens en
meisjes zijn die voor een sportief keuzevak
gekozen hebben. Dát of de Schamperredactie natuurlijk. ¶

Zwemmen in het GUSB. Nu ook voor punten.
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Digital print center
KARNEVAL

www.atlascopy.be

TIJDINGEN UIT DUITSLAND
Laurine Parmentier
schrijft over haar ervaringen op Erasmus in
Düsseldorf.
LAURINE PARMENTIER “Mag ik je telefoonnummer?” vraagt hij me. Eén ding hebben we
gemeen: we gaan alletwee Karneval vieren.
Hij in Keulen en ik in Düsseldorf. Net voor ik
moet uitstappen, vraagt de jongen die een uur
Thalys met mij heeft gedeeld naar mijn gegevens. Ik kom terug van een weekendje België
(ook als Erasmusser kan je je eigen galabal niet
missen). Hij, ook een Belg, heeft speciaal vrij
genomen voor de Duitse versie van carnaval.
Eén keer per jaar veranderen Keulen en
Düsseldorf immers in het Aalst van Duitsland.
Dan is het losgehen. Vijf dagen lang wordt hier
Karneval gevierd. Karneval vieren doe je zo:
je trekt een kostuum aan, gaat de stad in en
drinkt je de hele dag warm. Nog nooit zag ik
zoveel mensen samen verkleed. De ganse stad
viert, de straat is de dansvloer.
Langs de straten vind je een mooi patroon
van elkaar afwisselende worst- en bierkramen.
Daarop overleef je hier vijf dagen. Alleen daarop. Typisch is de braadworst in een broodje.
Geen broodje met worst in, nee. Je krijgt een
knoert van een worst waar zelfs een zwarte
man jaloers op is, in een klein broodje ter
grootte van een Chinees kinderhandje. Dan
mag je nog een paardenmond hebben, zonder
morsen krijg je die worst niet binnengepropt.
Ze vragen hier ook altijd ‘Pfand’ of waarborg voor je beker of glas. Je betaalt al 2,50
euro voor alles wat vloeibaar is, maar reken
daar gerust nog 0,50 tot 1,00 euro waarborg
bij. Want wie denkt er nu met zijn zatte botten aan om dat verstevigde bekertje terug te
gaan brengen? Mooi verdiend voor de lokale
middenstander.
Op het einde van de dag lopen er ook steevast mensen rond die lege bierflesjes verzamelen. Ook in de supermarkt betaal je natuurlijk
‘Pfand’. Mooi verdiend voor de nuchtere medemens.
Het zal vreemd zijn wanneer ik de sirenes
niet meer hoor van de ambulances die mensen moeten afvoeren. Te diep in de te dure beker gekeken. Wanneer er geen security meer
staat aan elk metrostation en geen Polizei op
elk kruispunt. Ik ga het missen, wanneer ik
niet meer ‘Karneval’ als excuus kan gebruiken
wanneer ik buiten de lijntjes loop. ¶

www.schamper.be
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ZIE!

Voor de mensen die
zich sinds het begin
van het nieuwe semester nog niet uit hun
kot hebben gewaagd:
Charles Darwin wordt
200 jaar, zijn baanbrekend boek "On the
Origin of Species (by
Means of Natural Selection)" wordt er 150.
Kortom, reden genoeg
om te feesten en 2009
uit te roepen tot het
jaar van Darwin!

16

B.B. Hoewel de mens in het verleden
al meerdere malen bewezen heeft zijn
mannetje te kunnen staan als het aankomt op vrolijk verwoestende explosies, moeten we toch nog onderdoen
voor de verpletterende kracht van de
natuur. In september had op een veilige
12,2 miljard lichtjaar van de aarde een
gigantische explosie plaats die zorgde
voor de krachtigste gammaflits ooit
geregistreerd. Omdat wetenschappers
van de NASA en het Max Planck Instituut voor buitenaardse fysica wel wat
tijd nodig hadden om zo’n plotselinge
shitload aan informatie te verwerken,
verschenen hun metingen pas op 20 februari in het vakblad Science.

SCHAMPER 473

Lise Beirinckx

We moeten echter ook niet te uitbundig vieren. Want hoewel nagenoeg elke
zichzelf respecterende wetenschapper de
evolutietheorie erkent, en ondanks dat er
in de afgelopen 150 jaar niemand met een
betere of elegantere theorie op de proppen is kunnen komen om het ontstaan
van het leven te verklaren, zijn er nog
steeds veel te veel “non-believers”. Voorstanders van intelligent-design en fundamentalistische creationisten, die de evolutietheorie, zoals door de wetenschap
voorgesteld, verwerpen, krijgen steeds
meer aanhang. Wie denkt dat dit enkel in
de meer obscure delen van de wereld, zoals Azerbeidzjan, Teheran, Ulaanbaatar
of de Verenigde Staten het geval is vergist zich echter jammerlijk. Zo berichtte
de Morgen vorig jaar nog dat een groot
deel van de studenten in de leerkrachtenopleiding niet echt van plan zijn om de
evolutie te onderwijzen. En in Nederland
Gammaflitsen spreken al langer tot
de verbeelding van fysicanerds wereldwijd. Ze ontstaan door sterren die
niet langer in hun nucleaire levensonderhoud kunnen voorzien. Grotere
uitgeputte sterren imploderen en vormen een zwart gat. Als vervolgens de
kern van de ster, aangetrokken door
de enorme gravitatiekracht, in het
zwarte gat valt, wordt stermaterie met
de snelheid van het licht weggeschoten
doorheen de overblijfselen van de imploderende ster. Deze materie interageert met eerder uitgestoten gassen,
die door op te lichten zorgen voor de
eigenlijke gammaflits. Who needs dead
stars, when they could have this? ¶

(verraderlijk dichtbij niet?) gaan zelfs
stemmen op om naast de evolutie ook
het creationisme te onderwijzen.

HELP, EEN CREATIONIST!
Menig klaslokaal wordt tegenwoordig
reeds geteisterd door verhitte discussies
tussen sceptische leerlingen en leerkrachten (van de oude stempel?) die wél nog in
de evolutietheorie geloven. Volgens het
boegbeeld van de evolutieleer in Vlaanderen, Johan Braeckman, worden dergelijke disputen best omgebogen naar de
vraag over de onderliggende wetenschappelijke methodes. Niet iedereen moet per
definitie de evolutietheorie aannemen,
maar moet in staat zijn wetenschap te
kunnen onderscheiden van dogma’s. Men
moet beseffen dat in de wetenschap de
meest plausibele hypothese per definitie
de juiste is. Hoewel evolutie op zich een
feit is, is de evolutietheorie een hypothese,
maar dan wel veruit – en dan ook echt wel
veruit – de meest waarschijnlijke. Aan de
details wordt misschien nog steeds hier
en daar gesleuteld, maar de pijlers, die
door Charles Darwin zelf reeds werden
gepostuleerd, blijven al ruim anderhalve
eeuw moeiteloos overeind.

EVOLUTIE MET DE PAPLEPEL
Een ander probleem waar de evolutieleer mee te kampen heeft, is dat iedereen wel denkt dat ze er iets van weten,
terwijl ze de essentie eigenlijk toch niet
echt snappen. Volgens Braeckman, ligt
het probleem bij de fundamenten van de
theorie. Ze lijkt op het eerste zicht soms
bedrieglijk eenvoudig en is vaak contraintuïtief. Een aantal onderdelen van de
theorie, zoals het mechanisme van natuurlijke selectie, laten zich niet makkewww.schamper.be
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WAAROM IS EVOLUTIE
BELANGRIJK?
Het gaat niet per se om het erkennen
van de evolutietheorie zelf, maar in onze
huidige maatschappij staat de wetenschappelijke denkwijze en haar methodes
centraal. En laat het nu net daarvan zijn
dat de evolutietheorie veruit het meest
sprekende voorbeeld is. Braeckman stelt
dat mensen die zich vastklampen aan
17de-eeuwse ideeën, zichzelf buiten de
hedendaagse “kennisniche” plaatsen.
Oordeel zelf of dat hun goed recht is,
maar feit blijft wel dat ze zichzelf daar
heel wat kansen mee ontnemen, en niet
alleen voor wetenschappelijke carrières.
“Bovendien blijkt ook dat mensen die
evolutietheorie niet kennen, of verwerpen, vaak irrationeel of dogmatisch denken op andere domeinen, bijvoorbeeld
wat politieke en morele kwesties betreft”,
aldus Braeckman. Geen enkele andere
theorie kreeg ooit zoveel tegenwind als
de evolutietheorie, het is dan ook de eniwww.schamper.be

ge die de grondvesten van eeuwenoude
religieuze denkbeelden onderuit schijnt
te halen. Maar net omwille van deze, en
FE Wim Delvoye wist het al: alles is
stront en ook het oudste mensenhaar
kan hierover meespreken. In de ZuidAfrikaanse Gladysvale-grot stootten
Britse en Zuid-Afrikaanse archeologen
namelijk op vijf mensachtige haren in
de fossiele uitwerpselen van een hyena.
De haren, die een structuur bezitten
die het meeste lijkt op menselijk haar,
zijn minstens 200.000 jaar oud en daarmee de oudste mensenharen ooit teruggevonden. Ze prijkten hoogstwaarschijnlijk op de schedel van de Homo
Sapiens of van zijn directe voorouder,
de Homo Heidelbergensis, vooraleer ze
in de endeldarm van een hongerige hyena verdwenen.
Goed nieuws ook voor onze niezende en snuivende medemens: koeienstront blijkt aardig te werken tegen
allergie. Duitse wetenschappers ontdekten in koeienstront en rauwe melk
twee kiemen (lactococcus lactis en
acinetobacter lwoffi) die heel efficiënt
bleken om het ontstaan van allergieën
te voorkomen. Uit de zogenaamde
‘koeienstalstudie’ bleek dat kinderen
die opgroeien op een boerderij minder last hebben van allergieën dan hun
leeftijdsgenootjes die ook op het platteland wonen, maar niet in een boerderij. Inentingen van de kiemen bij

vele andere implicaties is het zo noodzakelijk dat iedereen de theorie op zijn
minst kan begrijpen. ¶
muizen waren reeds succesvol, maar
het blijft nog enkele jaren wachten op
de ontwikkeling van een vaccin voor
mensen. De echte snotteraar haalt dus
maar best een koe in huis.
Het is echter niet enkel stront dat
telt. Ook op het poolzeefront gebeuren
interessante dingen: wetenschappers
stootten er niet enkel op honderden
nieuwe zeesoorten, maar merkten ook
op dat er een boel dieren op zowel de
Noord- als Zuidpool voorkomen. 500
onderzoekers uit 25 landen telden in
totaal 325 dergelijke zeedieren die de
afstand van 12.000 kilometer wisten te
overbruggen. Het gaat hier niet enkel
om de duidelijk migrerende walvissen
en vogels, maar ook om de meer obscure diersoorten zoals de sluikworm
en de vermaarde zeekomkommer. Volgens onderzoeker Ron O’Dor is 12.000
kilometer relatief makkelijk te overbruggen in zeetermen, onder andere
dankzij de ‘conveyer belt’ waarbinnen
allerlei stromingen de oceanen met elkaar vermengen en zo de eieren en larven van allerhande zeedieren met zich
meevoeren. ¶

KORT

lijk uitleggen, noch begrijpen. Dat bleek
al in de tijd van Darwin. Om de evolutieleer goed te beheersen moet deze dus
fijnzinnig uitgelegd worden, en daar is
vaak niet genoeg tijd voor in het onderwijs. Met andere woorden, gewoon nog
meer mee om de oren slaan! Als het aan
Braeckman ligt, al vanaf de lagere school.
En daar hoef je die arme stakkertjes heus
niet onmiddellijk met onmogelijke Engelse termen voor lastig te vallen. De theorie
mag dan wel contra-intuïtief zijn, maar in
tegenstelling tot vele van zijn diepgaandere facetten is de basis simpele en zuivere logica. Hoe sneller kinderen ermee
vertrouwd geraken, hoe natuurlijker de
voeling met de mechanismen later komt.

COMMENTAAR?

Suggestie voor een artikel? Mail ons op wetenschap@schamper.ugent.be
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DE WEG NAAR EEN FEDERAAL LAND - ERIC
VAN DE CASTEELE
JV 2008 was politiek zonder meer een
bewogen jaar. Een jaar zonder staatshervorming en zonder (noemenswaardige) regering, maar ook wel een gouden jaar voor
de politieke analisten. Eén van hen is Eric
Van de Casteele. In De Weg Naar Een Federaal Land probeert de Knack-medewerker
en lector Geschiedenis aan de Arteveldehogeschool een historisch inzicht te bieden in
ruim een eeuw van taalstrijd, staatshervorming en communautaire twisten.
Hij begint die geschiedenis bij de Eerste Wereldoorlog met de frontpartij en de
Flamenpolitik, vervolgt met de vernederlandsing van de universiteit van Gent en de
taalwetten en duidt ten slotte de wafelijzerpolitiek en de staatshervormingen van de
laatste decennia. In een heldere stijl toont
de auteur aan hoe verschillende actuele problemen hun wortels hebben in de tijd dat de
dieren in Brussel nog Nederlands spraken.
Hij herinnert er bijvoorbeeld aan dat Brus-

sel-Halle-Vilvoorde al in de jaren ’70 onverwijld ongesplitst bleef.
Maar bij een zoveelste boek over de Belgische staat(shervorming) denkt u misschien
spontaan aan het nieuwste
adagium ‘afrit Vlaanderen,
uitrit crisis’? De honderdjarige geschiedenis die Van de
Casteele schetst, geeft — uiteraard — een genuanceerder
beeld. Culturele ontvoogding
voor de Vlamingen, de verfransing van Brussel en zelfs
de vraag van de Franstaligen
voor economische autonomie
passeren de revue. En dat allemaal op nog geen honderd
bladzijden. Daar wringt meteen ook het schoentje. Met
dit korte boekje ben je namelijk wel meteen
mee, maar bij sommige onderwerpen blijft
de geïnteresseerde lezer toch wat op z’n hon-

ger zitten. En dan hebben we het niet eens
over borrelnootjes of vette vis.
Het boekje besluit met enkele bekende
‘communautaire pijnpunten’: de splitsing
van Brussel-Halle-Vilvoorde,
de transfers naar Wallonië
en de Vlamingen in Brussel.
Aan een voorspelling voor de
komende honderd jaar waagt
Van de Casteele zich niet.
Maar dat laatste hoofdstuk,
‘Quo Vadis Belgica?’, toont
wel aan dat the long and winding road van de Belgische
staat nog lang niet ten einde
is. Daarom valt te vrezen dat
De Weg Naar Een Federaal
Land binnen vijf of tien jaar
alweer hopeloos gedateerd is.
Zolang biedt het echter een uitstekend overzicht van de kiem van de huidige VlaamsWaalse tegenstellingen. ¶

50 INZICHTEN NATUURKUNDE - J. BAKER
LB De meeste mensen krijgen spontane
rillingen als ze het woord fysica horen. Ongetwijfeld het meest gehate vak in de middelbare scholen. De eeuwige bewijzen die maar
niet ingestudeerd willen geraken, de vraagstukken die enkel de grootste strebers van de
klas konden oplossen (ja, die mensen die nu
burgie studeren of ergens verloren lopen bij de WiNA) en de
leerkracht fysica die deed alsof
het echt wel vanzelfsprekend
is dat licht zowel uit deeltjes
als uit golven bestaat. Na het
middelbaar willen de meeste
mensen zo snel mogelijk alle
banden met de fysica doorknippen.
Waarom zou een mens dan
in godsnaam een boek over
‘inzichten in natuurkunde’
willen lezen? Tja, als we heel
eerlijk moeten zijn, is een beetje basiskennis
van de fysica wel essentieel. Ons dagelijkse
leven zit vol met allerlei toepassingen van de
natuurkunde, en af en toe een woordje kunnen meepraten, is altijd fijn. Bovendien kan
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je met een paar moeilijke woorden en theorieën altijd wel ergens indruk maken. En geef
toe, uiteindelijk moet je in alle vakgebieden
wel een beetje thuis zijn.
Overtuigd dat een basis fysica nuttig is,
maar geen idee hoe je eraan moet beginnen?
Wel, koop 50 Inzichten In Natuurkunde (of
leen het in de bib) en begin
te lezen. Als je alle feiten uit
dit boek kent, kan je met de
serieuze fysici meepraten.
De teksten zijn erg beknopt
maar toch in een duidelijke
taal zodat de lezer er zijn
hoofd kan bijhouden en het
onderwerp snapt zonder
achteraf het gevoel te hebben dat zijn hoofd ergens is
ontploft. Niet dat je na het
lezen elk minidetail van de
snaartheorie zal begrijpen,
maar je kent de grondslagen. En gelukkig
gaat het niet enkel over zulke abstracte ideeen die we zelden of nooit in ons dagelijkse
leven tegenkomen. Nee, de auteur besteedt
ook aandacht aan onderwerpen die ook de

niet-fysicus wel eens bezighouden, zoals
zwarte gaten, de oerknal en kernenergie.
Enig minpuntje is de lay-out. Niet dat het
een saai leesboekje is, integendeel. Er wordt
gewerkt met kaderstukjes, prentjes, citaten
in andere lettertypes, een tijdlijn, … om het
boek een speelse toets te geven. Helaas zijn
de lettertjes dan weer net iets te klein, de cover te saai, en de papieren iets te zwart-wit.
Een mooie editie in kleur was echt wel een
meerwaarde geweest.
Maar laat je hierdoor vooral niet afschrikken. Als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in natuurkunde of wetenschap
in het algemeen, dan is dit boek een echte
must-have! ¶

www.schamper.be
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ONTDEK HET HEELAL
IN DE VOLKSSTERRENWACHT
2009 is uitgeroepen tot
het Internationaal Jaar
van de Sterrenkunde.
Schamper trok naar de
Sterrenwacht en kwam
daar te weten wat er zo
leuk is aan het bespieden van de hemel door
een telescoop.
Pieter Van Nuffel

Hoewel ze centraal ligt tussen de universiteitsgebouwen van de Jozef Plateaustraat
en de Rozier, weet de Volkssterrenwacht Armand Pien zich goed te verstoppen. Om binnen te geraken, moet je eerst de ingang in de

Gezusters Lovelingstraat weten te vinden
en daarna een soort brandtrap nemen tot je
boven de auditoria van de Rozier bent. De
verdiepingen waarin de Volkssterrenwacht
nu gehuisvest is, werden daar immers simpelweg boven gebouwd toen de universiteit
rond 1904 dringend een observatorium nodig had.
Er werd toen namelijk een nieuwe wet
goedgekeurd die bepaalde dat men om de
academische graad van doctor in de Wisen Natuurkunde te verwerven, toch ook
een beetje moest kunnen waarnemen met
een telescoop. De universiteit beschikte op
dat moment wel over een perfect uitgeruste telescoop met bijbehorende oculairen,
een meridiaankijker, een koepel en de nodige meubels voor een kleine sterrenwacht,
maar niet over genoeg plaats om al dat dure
gerief ook op te stellen, zodat het boeltje

maar ergens in één of andere vergeten kelder gedumpt werd.
Omdat de ligging van het nieuwe observatorium verre van ideaal was, werd het al
snel ongeschikt voor professioneel wetenschappelijk werk en kreeg het eerder een
didactische functie. Na de Eerste Wereldoorlog verschoof de aandacht opnieuw
van de observationele naar de theoretische
sterrenkunde en toen in de jaren ’60 het
sterrenkundig observatorium verhuisde
naar de Sterre, werd het gebouw nog meer
verwaarloosd. Begin jaren ‘90 besloot men
het helemaal te renoveren en haalde men de
banden aan met amateursterrenkundigen.
Een stichtend lid hierbij was Armand Pien,
peetvader der weermannen.
Sindsdien werd de oude sterrenwacht
herdoopt tot de Volkssterrenwacht Armand
Pien en kreeg ze vooral een educatieve functie. Bijna dagelijks komt er nu een klasje

De sterrenwacht by dusk. Foto door Joost Vanderdeelen

www.schamper.be
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dolenthousiaste schoolkinderen op bezoek.
Verder is er een bibliotheek en worden er
cursussen georganiseerd, zoals sterrenkunde voor beginners en gevorderden of een
cursus spiegelslijpen, weerkunde of ruimtevaart. Je kunt er zelfs je eigen telescoop leren
bouwen. En wat mag dat kosten? Enkel het
gebruikte materiaal moet je zelf vergoeden.
“We zijn de goedkoopste Sterrenwacht van
Vlaanderen,” wordt ons met enige trots meegedeeld.

LEGENDARISCH ‘PELOUZEKEN’
Een fanatieke medewerker geeft ons een
rondleiding die start op het dakterras van
het gebouw. Op een grasperkje staan allerlei
vreemde en minder vreemde instrumenten
van het weerstation opgesteld, van de regenmeter en de contrabarometer tot de thermohygrograaf. Ze zien er behoorlijk authentiek
uit en werken niet op netstroom, maar door
ze op te winden. Gelijk bij de wekkers van
vroeger. Naast deze mechanische toestellen is er ook nog een automatisch station
opgebouwd, waarbij de metingen door een
computer verricht worden en rechtstreeks
online verschijnen.
“Tegenwoordig wordt natuurlijk alles digitaal gemeten, maar onze klassieke toestellen zijn nodig om te anticiperen op alles wat
daarbij fout kan gaan, zoals crashes. Ieder
zichzelf respecterend weerstation werkt op
die manier. Ook het meteorologisch grasveldje is een internationale afspraak, zodat overal onder dezelfde omstandigheden
wordt gemeten. Anders zou het hier veel te
warm worden. Dat gras groeit hier sinds lange tijd, er zitten zelfs regenwormen in. Ik heb
hier al allerlei zeldzame plantjes zien bloeien
zoals hondsdraf, en dat veertig meter boven
de grond. Door het vele volk dat hier over de
vloer is gekomen tijdens de sterrenkijkdagen en omdat er weinig zonlicht op invalt,
ziet het er nu wel wat bedroevend uit, maar
tegen mei wordt dit weer een pracht van een
pelouzeken,” verzekert men ons. Bovendien
kan men van op het dakterras een wondermooi panorama van de Ghentsche stede in
al haar glorie aanschouwen. In afwachting
van al dat moois kan je op de website van
de Volkssterrenwacht trouwens een virtueel
bezoek brengen aan het weerstation.

BEGLUUR DE ZON
In een sterrenwacht wordt uiteraard niet
enkel aan meteorologie gedaan, er wordt
ook naar sterretjes gekeken. Het pronkstuk
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waarmee het voor de Volkssterrenwacht allemaal begonnen is, is de antieke telescoop
die in 1880 door de universiteit werd aangekocht. “Het geestige is dat het ding volledig
authentiek is en toch nog altijd heel goed
werkt, zelfs na 130 jaar. Dit in tegenstelling
tot de meeste 19de-eeuwse telescopen die
nu als museumstukken staan weg te kwijnen.”
Om beschermd te worden tegen weer en
wind zit de telescoop in een observatiekoepel die geopend en geroteerd kan worden.
Het grote glanzende ding bevat ook een
vernuftig aandrijfsysteem waarmee via een
zogenaamde Watt-regulator in een gelijkmatige rotatie de dagelijkse beweging van
de hemelpool kan worden gevolgd.
Omdat men de bezoekers niet naar huis
wilde laten gaan met het idee dat sterrenkunde een discipline is die in de 19de eeuw
is blijven hangen, werd er ook geïnvesteerd

HET JAAR VAN
DE STERRENKUNDE
PVN 400 jaar geleden wilde ene Galileo Galilei eens iets rebels doen en hij
richtte zijn telescoop op de nachthemel.
De eerste astronomische waarneming
was een feit en om dit te vieren werd
2009 door de UNESCO uitgeroepen tot
het Internationaal Jaar van de Sterrenkunde. Het heeft tot doel ‘iedereen het
heelal te laten herontdekken, gedreven
vanuit de persoonlijke verwondering’.
In dat kader organiseren de Volkssterrenwacht en de UGent verschillende
activiteiten.
In de lezingenreeks Cool Cosmos
vertellen een aantal sterrenkundigen
over wat zij zo ‘cool’ vinden aan de kosmos. Zo komt op 7 maart dr. Carlos De
Breuck uitleggen hoe men op dit moment in een woestijn in Chili de grootste radiotelescoop ter wereld bouwt om
daarmee gas en stof in verafgelegen sterrenstelsels te kunnen waarnemen. Op 28
maart is het de beurt aan dr. Hans Van
Winckel die komt vertellen waarom ook
sterren het eeuwige leven niet hebben.
“Het gaat over stof en mineralen, maar

in een hedendaags instrumentarium, waaronder een andere koepel met een moderne
computergestuurde telescoop. “Met het oog
op de schoolbezoeken hebben we er ook
resoluut voor gekozen om te investeren in
materiaal waarmee we de zon kunnen observeren, zoals een H-alpha zonnetelescoop
en zonnefilters voor de andere telescopen.
Bij een mooie blauwe hemel kan men hier
gemakkelijk de protuberansen op de zon
waarnemen: zonne-uitbarstingen die heel
ver boven het oppervlak uitkomen.”
Wie de fun niet inziet van het aanschuiven op een dak om eens door een telescoop
te kunnen gluren, kan er zich ook gewoon
zelf eentje aanschaffen. Maar om geen speelgoed in huis te halen, moet je toch al vlug
meer dan 200 euro neertellen. Verder wordt
ons de wijze raad meegegeven dat vooral de
diameter van de telescoop van belang is en
niet zijn lengte.

ook over dramatisch gewichtsverlies en
over rare chemische elementen zoals
technetium, barium en zirconium.” De
voordrachten gaan telkens door op een
zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in
de Volkssterrenwacht.
Eveneens op 28 maart opent de
Volkssterrenwacht zijn deuren van 20
tot 23 uur tijdens de Nacht van de Duisternis. Die nacht wordt in ruim honderd
steden de openbare verlichting gedoofd,
zodat er meer sterretjes te zien zouden
moeten zijn. De actie is eigenlijk bedoeld om iedereen bewust te maken
van de impact van lichtvervuiling op de
omgeving. Vanaf april gaat er ook een
unieke 3D-documentaire over ruimtevaart in première. Enkele fundamenten
van de ruimtevaart worden daarin op
een aantrekkelijke manier voorgesteld.
Op 3 april om 20 uur is er bovendien een
voordracht door Ronny Martens over
kosmologie.
Op het observatorium aan de Sterre
wordt momenteel een nieuwe koepel
gezet. Op 3 en 4 april kan deze bezocht
worden en bij helder weer kan men er de
Maan of Saturnus observeren. Er vinden
ook demonstraties spiegelslijpen en kijkerbouw plaats en ondertussen worden
in het Museum voor de Geschiedenis van
de Wetenschap allerlei oude telescopen
tentoongesteld. ¶
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WETENSCHAP

Compensatiedrang van wetenschappers. Foto door Joost Vanderdeelen

DISNEYLAND
En wat als het slecht weer is? “Dan is het
uiteraard niet mogelijk om waar te nemen,
maar er valt hier altijd wel iets te beleven. We
hebben immers ook een heuse binnenactiviteit. Alle Volkssterrenwachten in Vlaanderen werken samen, maar iedereen doet zijn
best om iets uniek te kunnen laten zien. Wel,
ons paradepaardje is een interactieve 3Dvoorstelling. Er worden speciale projectoren
gebruikt die voor het linker- en rechteroog
twee verschillend gepolariseerde beelden
op het scherm vertonen. Die infrastructuur
en software hebben we zelf ontwikkeld en is
uniek in Europa. Dit hebben ze zelfs niet in
Disneyland,” klinkt het trots.
We krijgen een hip 3D-brilletje op onze
neus gezet en een playstationbakske in onze
handen geduwd, waarmee we de ruimtemissie van de Voyager II naar de manen van Saturnus kunnen naspelen. Er wordt ook eens
gedemonstreerd hoe het moet zijn om over
de Marsiaanse canyons te vliegen. Als afsluiwww.schamper.be

ter wordt nog een film afgespeeld waarbij te
zien is hoe een planetoïde dreigt in te vallen
op West-Vlaanderen en waarbij een ietwat
saaie stem vertelt wat dan de gevolgen voor
de rest van de wereld zouden zijn. Heel indrukwekkend allemaal als je dat in meer dan
twee dimensies kunt bekijken. Je lijkt er een
beetje door het heelal te zweven. Wiiiii.

“

Er valt hier altijd
wel iets te beleven.
Ook als het regent.

De Volkssterrenwacht is duidelijk de habitat van enthousiastelingen die voor hun
plezier met weerkunde en sterrenkunde
bezig zijn. Hebben de waarnemingen die
gedaan worden nog een wetenschappelijke
betekenis? “Natuurlijk niet, maar we amuseren ons er wel mee. Ons grootste probleem is
natuurlijk de lichtvervuiling, en dat is des te
erger in een stad als Gent waar elk historisch

gebouw verlicht wordt, meestal dan nog op
een inefficiënte manier. We zouden de moed
kunnen opgeven, maar dat doen we niet
want sterrenkunde is nu eenmaal onze passie en dus blijven we roeien met de riemen
die we hebben. De meeste mensen die hier
uitleg komen geven zijn trouwens vrijwilligers. We hebben ook twee vaste medewerkers, omdat het hier anders een beetje chaos
zou worden.”
Elke woensdag zijn er kijkavonden vanaf
20 uur waarbij iedereen welkom is om eens
door een telescoop te komen turen. “Het
aantal bezoekers varieert nogal, maar bij
avonden met weinig wolkjes aan de lucht
kan de opkomst massaal zijn.” Ook bij zonsen maansverduisteringen of andere spectaculaire verschijnselen aan de hemel kan u er
altijd terecht. U hebt het gehoord: voor wie
op een doordeweekse woensdagavond eens
betoverd wil worden door de fonkelingen
van het universum, is de Volkssterrenwacht
the place to be. ¶
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Kirsten Noben

CONCERTEN
Carnaval is nog niet gedaan. Op 12
maart komt Dror Feiler de Gentse straten onveilig maken met een compositie
die het midden houdt tussen een fanfare
en een vuilniskar!
De Handelsbeurs heeft tijd te kort
tijdens de dagen van de maartse grillen. Op 3 maart is er een jazzconcert
van het Mahieu Vantomme Quartet en
DelVita Grou; het kruim van de Belgische jazzscene. De 14de is er het festival
Kraakpand. Ga je al niet voor de door
Humo bejubelde West-Vlamingen van
Steak Number Eight, ga dan zeker voor
Does & Bart — de herbronning van het
duo achter het Gentse Thou! Overigens
komen ook Ella Ray en Wave het festivalletje opfleuren.
Op 19 maart is er voor hen die eens
van een lollige show houden het optreden
van The Presidents of the United States
of America. Last but not least komt op 26
maart Danko Jones. Wie hem al heeft gezien op Pukkelpop weet dat er een grote
kans bestaat dat je wordt weggeblazen
door deze rocker. Tussen al de klassieke
virtuozen die de Bijloke in maart aandoen, is er ook nog plaats voor some good
old Jazz. Op 12 maart komt het Joshua
HDD Door de enorme focus in Batman Begins op het ontstaansproces
van de gevlederde wreker, kreeg het
beeld van de onaantastbare held menselijke dimensies van twijfel. The Dark
Knight diept die problematiek verder
uit via The Joker. Die representeert
een oncontroleerbare flux en staat zo
in directe oppositie met de orde die de
zwarte en witte ridder — respectievelijk Batman en Harvey Dent — willen bekomen. Maar deze scheidslijn
tussen goed en kwaad vervaagt. Dent
wordt als Two-Face zelf een moordenaar en The Joker maakt elke dag een
nieuw slachtoffer zolang Batman zijn
identiteit niet bekend maakt. Om het
goede te laten regeren, moet Batman
dus eerst het kwade toelaten. Aldus
wordt de vraag gesteld in welke mate
een identiteit een waarde als het goede
kan voorstellen.
The Joker is hiertoe de katalysator.
Enerzijds door zijn non-identiteit. An-
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W.M.D. (just the low points), op 4 en 5 maart in de Vooruit. Foto (c) Garret Savage

Redman Trio (zoon van legendarische
saxofonist Dewey Redman) zijn laatste
cd voorstellen. Een aanrader voor de jazzliefhebbers!

EXPO
In het SMAK heeft Mark Manders
intussen plaats gemaakt voor een Collectiepresentatie, die loopt van van 24
februari tot 19 april. In de zijzalen en boven het museum worden werken van een
aantal Amerikaanse kunstenaars samenderzijds door zijn onvatbaarheid omdat hij geen enkel materieel doel voor
ogen heeft, buiten het stichten van totale chaos. Dent zal dan ook meer en
meer belangrijke vraagstukken over
goed en kwaad laten afhangen van het
toeval van kop of munt en wordt uiteindelijk de letterlijke weergave van
gespletenheid. Ook de symboolwaarde
van Batman als het goede wordt aangetast. Moet hij zijn masker afnemen of
juist de schijn ophouden? Het zijn vragen die perfect passen in een tijdperk
waarin de Westerse orde zijn identiteit
van het goede wil behouden in een
gevecht met het onvoorspelbare terrorisme. En precies daarom verdient
deze film veel meer dan Slumdog Millionaire — dat nog maar eens het Oliver
Twist-verhaaltje vertelt — de Oscar
voor Beste Film. ¶
Meer lezen: zie http://www.rektoverso.be/
content/view/1032/2/

gebracht, aangevuld met buitenlandse
collega’s die enig verband hebben met
hun Amerikaanse makkers.
Mis intussen ook Tais-Toi! Soirée
Belle niet op 5 maart in het MSK. Jonge
kunstenaars zullen tijdens deze nacht in
dialoog treden met de collectie, dat belooft! Voorts is er in de Vooruit van 4 tot
14 maart nog The Game is Up te bewonderen, een tentoonstelling met sculpturen, installaties en video’s van artiesten
die zich de huidige wereldproblemen
aantrekken.

PODIUM
Terwijl het in de Vooruit maar wat
magertjes is op muziekgebied, zijn er
voorstellingen in overvloed! Zo is er bijvoorbeeld op 4 en 5 maart het theaterstuk
W.M.D. (just the low points) uit the Big
Apple te zien. Het gezelschap reconstrueert de feiten van op de dag dat het rapport verscheen dat onthulde dat er géén
massavernietigingswapens waren gevonden in Irak. Iets wat weinig weerklank
vond in de Amerikaanse pers…
Wie zich een beetje depri voelt door
de economische crisis dezer dagen, moet
zeker naar Antonia Baehr (jawel een
Duitse) op 13 en 14 maart. Niemand blijft
onbewogen tijdens haar show. Lezers die
van dans houden mogen de jonge danser
Daniel Linehan, op dezelfde data en nog
steeds in de Vooruit, niet missen. Daniel
zou tijdens zijn performance onophoudelijk ronddraaien als een derwisj terwijl
hij roept waarover zijn voorstelling NIET
zal gaan. Apart, toch? ¶
www.schamper.be

Foto door JVDD

www.schamper.be

als zuster van een katholieke school op
tegen een priester (Philip Seymour Hoffman) die er al dan niet losse zeden op nahoudt met een student. Een intelligente
intrige waarin beide hoofdrolspelers zich
zichtbaar staan uit te leven tijdens hun
onderlinge confrontaties.
The Wrestler is genomineerd voor
Beste Film en daar is intussen al veel over
geschreven. Waarmee we bedoelen: over
hoofdrolspeler Mickey Rourke is al veel
geschreven. Rourke is, net als uw vader,
het type waar uw moeder thuis niet mee

DV Als je net als deze Schamperreporter je wekelijkse dieet van vijftien
kaaskroketten in Da Bridge wil afzweren, doe je er goed aan naar andere
eetfaciliteiten te speuren. Een bezoek
aan De Orchidee lijkt ons geen slechte
keuze. Dit Thai & Wok restaurant biedt
een alternatief voor zij die pertinent
weigeren de Wok-A-Way te sponsoren.
Je stelt eerst zelf een bordje met
wokgroenten samen, kiest een soort
vlees (kip, rund, varken, tofu, scampi of
inktvis) en een volgens jou bijpassende
saus (Thai, curry, oester, zoetzuur of Indisch). Daarna wordt dit gewokt in de
open keuken. Over de bedieningstijd
(9’37”) valt zeker niet te klagen, maar
gezelligheid is niet meteen de grootste troef van dit restaurant. Het eten

moest afkomen: charismatisch en getalenteerd, maar ook een tikje zelfdestructief. Onder invloed van alcohol en pillen
gooide hij een goed deel van zijn carrière
het raam uit, al lijkt hij zich de laatste jaren herpakt te hebben. Onder de hoede
van Darren Aronofsky speelt hij zijn
meest doorleefde rol als een ouder wordende worstelaar die de gloriedagen niet
kan loslaten.
À propos, hoe is het intussen nog met
uw vader? ¶

zelf is simpelweg lekker en je bent zeker gevuld. Hoewel de democratie in
Thailand nog altijd niet op punt staat
— denk aan de recente roodhemden
— zijn de prijzen in dit etablissement
toch vrij democratisch. Je betaalt 7,50
euro voor je eten en ook de drankprijzen swingen niet echt de wokpan uit.
Natuurlijk heb je nadien opnieuw
berouw van je vreetbui en denk je met
gewetenswroeging aan al die minder
gefortuneerde kindjes die geen eten
hebben. Maar niet getreurd, want dit
restaurant steunt schooltjes in het zuiden van Thailand. ¶

UIT ETEN

BS De Oscars komen eraan en dat betekent dat alle kanshebbers op zo’n beeldje
gelijktijdig en aan een rottempo in onze
zalen worden gedropt. Sympathiek.
Revolutionary Road is een opvallende en onterechte afwezige tussen de
genomineerden. De film vertelt het verhaal van een koppel (ontzettend goede
rollen van Leonardo DiCaprio en Kate
Winslet) dat plots beseft dat ze haast onmerkbaar de burgerlijke norm aanvaard
hebben. Hun cute little house with a white
picket fence was slechts bedoeld als een
tussenstop naar iets veel grootser, maar
langzaam groeit bij hen het idee dat ze in
niets nog verschillen van hun buren. Hoe
gaan ze met dat besef om? Trekken ze alsnog naar Parijs? Of stellen ze zich tevreden met het leven dat ze hebben, ook al
was dat niet zo gepland?
De puike acteerprestaties en de uitmuntende regie (regisseur Sam Mendes
excelleert in dit soort kleine drama’s tussen mensen) dragen de film, die je van bij
het begin naar de keel grijpt. Welke kant
het ook uitgaat met het koppel en ongeacht de fouten die ze maken, stilletjes zit
je te hopen dat het allemaal goed komt.
Doet wel mee voor een beeldje van belang: Doubt. Meryl Streep heeft net op
tijd haar sérieux terug na een uitstapje
naar een magisch eiland vol zang en dans
en dingt mee naar een nieuwe Oscar voor
Beste Actrice. In deze film neemt ze het

FILM
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Vlaanderenstraat 105, 9000 Gent
www.restaurantdeorchidee.be
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"IK BEN LIEVER BOER OVER HEEL DE WERELD
DAN KONING IN EIGEN LAND"
DE BESCHEIDEN PLANNEN VAN THE BONY KING OF NOWHERE
Wat vijf jaar geleden
begon als een simpele
weddenschap, is uitgegroeid tot een ware
hype. The Bony King
Of Nowhere wordt getipt als dé revelatie van
2009.
Marion Van Hecke, Ine De Jonge

De toekomst van Bram Vanparys (22)
ziet er dus behoorlijk rooskleurig uit. Zijn
eerstgeborene, Alas My Love, ligt nog maar
net in de rekken of we blikken al terug (en
vooruit) op zijn blitzcarrière.
De titelsong Alas My Love begint heel hoopvol,
maar het vervolg “the sun won’t shine today”
geeft er plots een heel andere wending aan.
Vind je inspiratie in paradoxen?

“Ja, in feite wel. Mijn muziek zit er vol
van. Alas My Love is een paradox op zich. De
cover van de plaat ook. Het ziet er mooi uit,
maar die satellieten vervuilen in feite de hele
regio en de mensen worden er ziek van. My
Invasions is ook gebaseerd op een tegenstelling. Maria gaat over leven en dood. Het is
niet mijn bedoeling om met die extremen te
werken. Het is maar achteraf dat je daar betekenis begint in te zoeken.”
Vormt een lied zich eerst bij een melodie en
dan de teksten, of omgekeerd?

“Ik vertrek altijd eerst vanuit de melodie
en dan schrijf ik de tekst. The Sunset, het
eerste nummer op het album, heeft niet eens
een tekst. In de studio was ik de pilootvocal
aan het inzingen terwijl ik nog geen tekst
had. Mijn producer Koen vond dat zo goed
gezongen dat hij het niet wilde veranderen.
Ik verklaarde hem eerst gek maar toen ik een
maand later weer luisterde, moest ik toegeven dat hij gelijk had.”
Er staat een ﬁlmpje op YouTube waarin je Alas
My Love zingt in een bos. Waarom heb je die
setting gekozen?
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“Ik wil niet overkomen als een hippie die
één is met de natuur. Het was gewoon een
impulsief idee, het is zelfs gefilmd met een
fototoestel. We hebben daar niet lang over
nagedacht, dat was klaar op tien minuten.
Het was zelfs niet de bedoeling dat dat op
YouTube zou verschijnen.”

“Ik blijf daar vrij nuchter onder. Het is
vree wijs natuurlijk. Maar het gaat uiteindelijk over Vlaanderen. Die hype is relatief. Ik
ben misschien al vijf keer aangesproken op
straat. Ik zou pas echt overdonderd zijn als
Pitchfork (befaamd Amerikaans webzine,
nvdr.) mijn plaat zou recenseren.”

CREATIEF BESCHEIDEN

Met hypes gebeurt het wel dat die voorbij zijn
voor je het weet. Heb je een back-up indien het
fout zou lopen?

In een eerder interview zei je dat je de sfeer
van een nummer belangrijker vindt dan de opbouw ervan. Binnen welke sfeer passen jouw
nummers dan?

“Ik bedoelde daarmee dat het er niet toe
doet of je gitaar vals staat of niet en dat de
manier waarop je een nummer brengt belangrijker is. In de Vooruit (op donderdag
19/02, nvdr.) bijvoorbeeld hebben we redelijk wat fouten gespeeld, slordigheden en zo.
Maar dat maakte niets uit, want we konden
de sfeer goed overbrengen. Had ik hetzelfde
optreden gespeeld met een strakke begeleidingsband, dan zou het echt niet zo goed
geweest zijn.”
Vind je dan niet dat die slordigheid sympathiek
overkomt?

“Neen, want we doen dat ook niet met opzet. We kunnen gewoon niet beter (lacht).”
Je zei ooit dat je geen talent hebt, maar wel
creatief bent. Vind je creativiteit dan geen product van talent?

“Vraag me dat vanavond na drie Westmalles nog eens (lacht). Volgens mij wordt talent
gewoon veel te snel in de mond genomen.
In feite zijn er maar weinigen die echt talent
hebben. Ik vind het dus geen compliment
als mensen het tegenovergestelde beweren,
want ik weet dat ik geen talent heb. En dat
is zeker geen valse bescheidenheid. Het is
zoals Jacques Brel zei: “Talent bestaat niet.”
Ik roei met de riemen die ik heb. Uiteindelijk kan ik maar twaalf akkoorden spelen op
mijn gitaar.”

GEHYPET
Ben je niet overdonderd door het feit dat je
in de afgelopen week zowat in elke krant en
tijdschrift stond?

“Ik heb mijn studie Muziekproductie aan
het conservatorium een jaar geleden opgegeven. Dat had ik sowieso gedaan, want ik
vond de studies niet echt leuk. Het is ook
niet veilig om op safe te spelen. Weer zo’n
paradox. Met zo’n back-up kan je je niet honderd procent geven. Als je echt iets wil, mag
je daar alles voor opgeven. Studeren kan je
altijd doen, maar probeer eens een carrière
uit te bouwen als je veertig bent.”

EINDELOOS VERGELIJKEN
In bijna elk interview proberen journalisten je
teksten te analyseren, terwijl het voor jou zo
vanzelfsprekend lijkt.

“Vaak schrijf ik op tien minuten een tekst.
Dat wil niet zeggen dat het slechte teksten
zijn, want er zit veel coherentie in. Achteraf
begint dat pas een betekenis te krijgen voor
mij. Mensen willen van nature altijd alles begrijpen. Een goed voorbeeld zijn de films van
David Lynch. Volgens mij lacht hij zich ziek
met die absurde verwijzingen. In Twin Peaks
bijvoorbeeld speelt Bob (vertolkt door Frank
Silva, nvdr.) een machtige demon, terwijl hij
eigenlijk een technicus is die op een bepaald
moment in het beeld liep. Lynch heeft van
Bob dan een spilfiguur gemaakt in de serie.
Het was iets heel impulsief terwijl iedereen
er maar betekenis achter zoekt.”
Een fotografe in de Vooruit heeft jou omschreven als een Jim Morrison die ontdaan van alle
luidruchtigheid en show op het podium staat.
Vind je het een compliment dat ze je vergelijken met Jim Morrison?

“Een vergelijking doet mij niets. Het is
toch nooit waar. Maar ook kritieken deren
mij niet. Goede kritiek evenmin als slechte.
Wat mij oprecht iets doet, is dat er in de
www.schamper.be
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maken dat op Lucky lijkt.” Je hebt mensen
die hits maken met covers en dat mag allemaal, maar zodra je een nummer maakt
dat wat lijkt op een ander ben je niet meer
origineel.”
The Bony King Of Nowhere verwijst naar de
alternatieve titel van There There. Is dat pure
idolatrie van Radiohead? Of ben je er toevallig
op gestoten en vond je het cool klinken?

“Ja. Er zit niets achter. Achteraf gezien is
het misschien wel stom, omdat de mensen
nu denken dat het een soort eerbetoon is,
net zoals hun idee over My Invasions. Het is
soms te gek voor woorden. Laatst las ik een
recensie waarin al mijn nummers vergeleken werden met onder andere Nick Drake
en Devendra Banhart. Ik dacht toen: “Gast,
je moet mijn plaat bespreken en niet de hele
tijd vergelijkingen maken met andere groepen.” Zo hoorde ik dat mijn muziek soms
lijkt op Pink Floyd. Pink Floyd? Hoe komen
ze erbij!”
In een interview met De Standaard heb je gezegd dat je je stoort aan het egoïsme van de
wereld. Je laat uitschijnen dat materialisme je
niets doet. Maar in de muziekwereld komt er
toch veel geld bij kijken?

“Ik kom er voor uit dat ik het ook voor
het geld doe, want ik wil kunnen leven van
mijn muziek. Nu moet ik er nog een parttime
job bijnemen om wat bij te verdienen. Elke
muzikant is daarmee bezig, geloof me. Ze
willen het alleen niet toegeven, omdat dat
niet rock-’n-roll is. Maar je moet wel, want
je bent als muzikant een zelfstandige. Ik doe
het echt wel voor de muziek, hoor, maar je
moet toch ook je instrumenten kopen en je
plaat betalen? Je hebt mensen die boeken
schrijven over materialisme, maar dat boek
drukken kost ook geld en er sneuvelen bomen voor. Het is allemaal zo relatief.”

TOEKOMSTMUZIEK
Je plaat ligt sinds 23 februari in de winkel.
Wat is je volgende doel?
Foto door Joost Vanderdeelen

Vooruit 500 man echt een gigantisch applaus geeft waaruit blijkt dat ze het optreden
echt goed vonden. Dat doet me een miljoen
keer meer dan dat ze in een recensie zeggen
dat ik op Jim Morrison lijk. Het enige wat je
moet kunnen, is goede muziek maken en dat
probeer ik.”
In om het even welk artikel kan je niet om de
Radioheadreferenties heen. Je zegt ook zelf
dat je bepaalde invloeden overneemt zoals de
www.schamper.be

zanglijn van Thom Yorke en Jeff Buckley. Zit er
nog genoeg van jezelf in?

“Ja, dat vind ik wel. Ik ben echt trots op
wat ik gemaakt heb. Er hebben me al genoeg
mensen gezegd dat mijn muziek geen gelijke
heeft in België. Als je zoiets bereikt ben je de
rest in feite al een stap voor. Ze zeiden ook
dat My Invasions erg goed lijkt op Lucky of
op Pyramid Song van Radiohead. Alsof ik
zat te denken: “Nu ga ik eens een nummer

“Buiten België gaan. Ik zou liever boer
zijn over heel de wereld dan koning in eigen
land. Het is toch leuker om over de hele wereld voor weinig geld op allerlei kleine plaatsen te staan dan een smak geld te vragen en
meteen op Werchter of Pukkelpop te spelen?
En daarna is het gedaan, want Vlaanderen is
maar een habbekrats groot.”
Zou je graag een legende worden?

“Wie niet? Maar om een legende te worden, moet ik eigenlijk sterven op mijn 27ste.
En dat zie ik ook niet echt zitten (lacht).” ¶
SCHAMPER 473
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GENT: EEN LETTERENSTAD?
OVER HET GENTSE LETTERENBELEID
Met de literaire lente
en het heuse evenement Zogezegd voor de
Vooruitdeur is het een
Uitgelezen moment om
eens te zien hoe het
gesteld is met de stad
Gent en zijn letteren.
Hans Demeyer

‘Er stroomt een Nijl door de stad’ is de
allegorische titel van het cultuurbeleidsplan
2008-2013 van de stad Gent. De allegorie
houdt in dat Gent een superieure “culturele
bodemkwaliteit” garandeert voor culturele
bloei. De meest vruchtbare plant aan de Nijl
is natuurlijk de papyrusplant die, zoals ieder
weet, zorgde voor een van de eerste dragers
van het schrift, en dus van de literatuur. En
laat het nu net het letterenbeleid van de
stad Gent zijn waarvan de Gentse literatuurprofessor Yves T’Sjoen in een opinie in De
Standaard brandhout maakte. De hoogleraar hekelde vooral het feit dat Gent zichzelf
tot letterenstad uitroept, maar niet meteen
met concrete plannen voor de dag lijkt te
komen, waardoor de uitroep vooral een sloganesk karakter krijgt.

HOE ZIT HET NU?
Als we in de zoekfunctie van het cultuurbeleid ‘literatuur’ of ‘letteren’ intikken, is het
resultaat met telkens twee relevante vindplaatsen inderdaad nogal mager. Daaruit
blijkt dat de stad er zich van bewust is dat
het zich nog te weinig heeft kunnen profileren als letterenstad. Ook ziet ze in dat de
diverse spelers op het literaire veld te weinig structureel samenwerken “om van een
samenhangend, coherent letterenbeleid
te kunnen spreken”. Zelfkennis is dus aanwezig, oplossingen echter niet. Binnen de
operationele doelstellingen van de stad is
er namelijk slechts één die op literatuur betrekking heeft, en dan wel: “De bibliotheek
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Foto door Tim Chanet

ondersteunt de uitbouw van Gent tot letterenstad.” Mja. In gesprek hekelt T’Sjoen dan
ook het gebrek aan visie op het cultuurkabinet: “De verantwoordelijke politici hebben
er geen kaas van gegeten en laten zich ook
niet omringen of inspireren door mensen
met kennis.”

OVER LEREN SAMENSPELEN
Hiermee wordt dus niet bedoeld dat er
niks te doen is rond literatuur in Gent. Met
de Stedelijke Bibliotheek, de KANTL, het
Poëziecentrum, en literair.gent.be zijn
er enkele sterke spelers. Eerder is het discussiepunt dat de stad zich profileert als
letterenstad terwijl ze er vanuit het stadsbeleid niks aan toevoegt. De functie die ze,
aldus T’Sjoen, zou moeten vervullen is zorgen voor samenwerking: “Vanuit het beleid
moet gekeken worden hoe de werking en
programmering van de spelers op elkaar kan
worden afgestemd om de vele redundantie te
vermijden. Dat kan niet van die instellingen
zelf worden gevraagd. Het is de taak van de
politici om die spelers rond dezelfde tafel te
brengen en een soort forum te creëren. Hiermee bedoel ik niet dat vanuit het beleid alles
aan die instituties moet worden opgelegd,

want die hebben een goede autonome werking. Wel moet je de verschillende spelers laten samenspelen, en dan kan je een stad als
Gent echt op de literaire kaart zetten.”
T’Sjoen pleit dan ook voor een literatuurhuis zoals het Brusselse Passa Porta: een
door overheidssubsidies gesteunde autonome instelling waar met de regelmaat van
de klok literaire evenementen worden georganiseerd voor zowel een groot als klein publiek. “Maar daarover krijg ik niks te horen
vanuit de stad. Ze hebben daar geen belangstelling voor. Het enige wat men realiseert
is ‘Zogezegd’ in Gent, maar dat is een initiatief van boek.be en komt dus niet uit het
kabinet. Ook vind ik dat er teveel geld opgeslorpt wordt door zulke grootse evenementen (Filmfestival, Eau de Gand, Zogezegd,…)
waardoor er bijna geen geld meer over is om
datgene wat zich in de marge afspeelt ook
overlevingskansen te geven. En dat is op zijn
minst even belangrijk als datgene wat het
grote publiek bereikt. Het is uiteindelijk vanuit die onderstroom dat alles gebeurt.”
Hetzelfde water telkens maar recycleren
heeft inderdaad geen nut. Het zou wel eens,
om in de doffe beeldspraak te blijven, tot een
dode rivier kunnen leiden. ¶
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TRENDY WENDY'S
MET LEREN JASJES
Dansen op muziek van Arctic Monkeys, Kings Of
Leon en Franz Ferdinand: voor velen is dit waarschijnlijk niet meteen een beeld dat samengaat
met een avondje uitgaan. Een nacht in de Make
Up Club is dan ook iets totaal anders dan een
doordeweekse donderdag in de Pallieter.
Ine De Jonge

Voor keiharde techno en house kan je
alvast niet bij deze club aan de Ketelvest
terecht. Eenmaal je de trap afdaalt naar de
ondergrondse kelder, word je ondergedompeld in een massa van leren jasjes, skinny
jeans en knappe sixties-style jurkjes. Een geluidsmuur van indie en rock overdondert je.
Toto, we’re not in de Overpoort anymore.

Dat de Make Up Club geen nieuwigheid
meer is voor vele hippe Gentenaars, bewijst
het feit dat zowat elk evenement dat er georganiseerd wordt uitverkocht raakt. Elke
keer proberen rijen mensen, die soms zelfs
van Frankrijk of Engeland overkomen, nog
binnen te geraken. Ze bereiden zich er best
op voor een lange tijd in de koude te vertoeven, want de Make Up Club is hip.

PLATENDRAAIENDE BROERTJES
Volgens Peter Verbeke, organisator van
avonden als Heebiejeebies en Hindu Nights,
is het concept van Make Up nochtans niet
uniek. “In London staan 17-jarigen te dansen op The Supremes of The Beatles en
dan zie ik hoe jongeren die hier in België
wel naar rockoptredens en festivals gaan,
niet meteen hun gading vinden in de gewone clubs. Het is wel zo dat wij uniek zijn
in het feit dat we zulke indie-feestjes geven
op een plaats waar mensen het niet meteen
verwachten. Stel je voor dat er plots een
lied van The Libertines uit de boxen van
de Coulissen zou knallen. Mensen zouden
maar raar opkijken. Wij willen rock gewoon
weer fashionable maken.”
En daar slagen ze aardig in. Samen met
Paul Gallagher (jaja, broer van Liam en
Noel) zorgt Peter er keer op keer voor dat
er heerlijke plaatjes door zorgvuldig uitgekozen dj’s worden gedraaid. Bovendien
wordt er een kans gegeven aan up-and-coming bands als The Tatianas en Selah Sue
die zich live van hun beste kant laten zien.
“Toen ik in London woonde, heb ik Paul

Foto's door Pieter Morlion
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toevallig leren kennen. Ik zat op een terras
en had in feite niet door wie hij was tot Liam
bij ons kwam zitten,” vertelt Peter. “Paul
sprak over zijn dj-periode in Manchester en
over het feit dat er zoveel betere clubs zijn in
het VK dan in België. Samen zijn we dan op
het idee gekomen om Hindu Nights in elkaar
te steken.”
Je zou kunnen denken dat de Make Up
Club enkel voor de mooie en hippe doch pretentieuze mensen bestemd is, maar toen we
Sam De Bruyn, radiopresentator bij Studio
Brussel en regelmatige booty-shaker/plaatjesdraaier bij Make Up, vroegen wat hij van
het publiek vond, antwoordde hij het volgende: “Het is erg divers en dat maakt het
juist zo interessant. Er zijn veel studenten
die gewoon graag feesten en drinken, je hebt
de indie-kids die houden van het rock-’nroll gevoel, maar ook de trendy wendy’s die
hun outfit willen showen en enkel dansen
op de underground-electro tracks om dan
een coupe cava te gaan halen als de muziek
‘te commercieel’ wordt. Al bij al dus allerlei
soorten en maten, kleuren en geuren.” En in-
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derdaad, als we op een bewuste avond eens
goed rondkijken zien we een bonte verzameling bezoekers, maar iedereen lijkt met hetzelfde doel gekomen te zijn: zich amuseren.

DANSBARE INDIE
Wat voor muziek wordt er dan zoal gedraaid op deze rock-overgoten plaats? Peter
Verbeke: “Voor mij is indie dansbare rock-’nroll. Het is ook zoveel cooler om meisjes te
zien swingen op Amy Winehouse en Martha Reeves. We boeken dan ook de beste dj’s
van het moment, zoals Eppo Janssen en
Carl Barât.” Deze laatste indie-god, bekend
van onder andere The Libertines, stond op
6 februari met zijn voormalige Dirty Pretty
Things-buddy Anthony Rossomando met
een fles champagne in de hand en nonchalant een sigaret rokend in de dj-booth. Nummers als Electric Feel van MGMT en vooral
Don’t Look Back In Anger van Oasis werden
woord voor woord luidkeels meegezongen.
Sam De Bruyn beweert dat Sex On Fire van
Kings Of Leon de beste dancefloor-filler is.

“Dat nummer mag je al vijf keer gedraaid
hebben op dezelfde avond, nog zal iedereen
meebrullen. Ook Day ‘N’ Night van Kid Cudi
vs. Crookers blijft het goed doen, maar dat
lied ben ik echt al kotsbeu. Het is wel zo dat
ik mijn set soms wat aanpas om de Overpoort-studenten te pleasen. Je moet gewoon
oog hebben voor je publiek, dan weet je vlug
wat wel en niet kan.”
Maar wat doet Sam in feite het liefst: dansen of draaien? “Dat is echt een moeilijke
vraag. Ik dans ongelofelijk graag in de Make
Up. Als ik dan echt moet kiezen, is dat mijn
keuze. Maar iedere dj die er al heeft gedraaid
zal hetzelfde zeggen: er is geen leuker publiek
dan in de Make Up. Veel reactie, veel contact,
veel gedans. Nooit een teleurstelling!”
De combinatie van een leuke club, toffe
mensen, sfeer, coole optredens en een onwijs gaaf feestje is volgens Sam dan ook precies wat het Belgische volk nodig had. We
onderbreken enkele meisjes terwijl ze hevig
staan te shaken op The Kinks om te vragen
wat zij van het Hindu Nights-principe vinden. “Ik vind het hier super. Echt één van de
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betere clubs in Vlaanderen, zoniet de enige
waar mensen als wij onze goesting kunnen
vinden. Anders moesten we ons steeds aanpassen aan wat er werd voorgeschoteld, en
naar feestjes gaan die zichzelf indie noemden, hoewel die vaak de verwachtingen niet
inlosten. Maar ik denk wel dat de Make Up
wat uit zijn voegen begint te barsten, want
ze hebben met Hindu Nights echt een hype
ontketend. Geen probleem hoor, maar wel
erg heet en zweterig.”
Een vriendin, met een gin-tonic in de
hand, vult haar aan: “Ik hoor van veel mensen dat enkel snobs hierheen komen om wat
cool in een hoekje te staan, maar wat is er
mis met wat arrogantie zolang iedereen zich
amuseert? Het is trouwens ook een mythe
dat alternative en rock totaal ondansbaar
zouden zijn, want ik ben nog maar zelden
naar een club geweest waar letterlijk iedereen doorslaat als er een bepaald nummer
wordt gespeeld.”

LONDONSTYLE BABY!
Het lijkt dus dat de Make Up Club door
iedereen wordt gesmaakt. Zelfs de promoposters voor de feestjes stralen een bepaalde
klasse uit, hoewel een bepaald voorbeeld
voor nogal wat ophef zorgde omdat die
vrouwonvriendelijk zou zijn. De poster werd
bijgevolg gecensureerd. Was dit om bewust
te shockeren of een slimme commerciële
zet? Peter legt uit: “Kijk, die poster werd ontworpen door een studente Grafische Vormgeving, dus zo vrouwonvriendelijk kan die
volgens mijn mening niet zijn. En oké, die
poster heeft ervoor gezorgd dat we even in
de media kwamen, maar al bij al zie ik het
probleem niet. Op onze nieuwe poster staan
een Joodse jongen en een Palestijns meisje
die elkaar bijna kussen en dat vind ik al even,
euh, interessant. Maar daar wordt dan met
geen woord over gerept.”
Wie denkt dat de Make Up enkel plaats
maakt voor coole feestjes heeft het ook verkeerd. Zo werd de internationale clip voor
de nieuwe single van Blackbox Revelation
er opgenomen en zijn artiesten als Selah
Sue, The Tatianas, Freaky Age (moeten die
niet op tijd in hun bedje liggen?), Don Rimini en Goose al langs gekomen. Ook is er
de mogelijkheid om zelf een evenement te
organiseren (zie www.make-up-club.be voor
meer info). Zelfs studenten die wat meer op
hun budget moeten letten, krijgen nu een
kans om de prestigieuze feestjes bij te wonen. Voor een felbegeerd ticket voor Hindu
Nights of Heebiejeebies moet je soms wat
www.schamper.be

dieper in de buidel tasten, maar vanaf nu is
er elke donderdag een gratis Studentnight.
Dit concept is ontstaan om de studenten
duidelijk te maken dat er nog andere leuke
clubs bestaan in Gent buiten die in de Overpoort. Dan krijg je dus de kans om eens te
zien hoe het fuiven in London-style er aan
toegaat.
Als we Peter Verbeke vragen wat we nog
mogen verwachten, ziet hij de toekomst
veelbelovend in. “Tot nu toe hebben we zonder enig sponsorbudget gewerkt en zijn we er
toch in geslaagd om heel wat goeie artiesten

te boeken en een goeie naam op te bouwen.
En dat allemaal in vier maanden tijd. Dat belooft dus. Laat ons ook hopen dat we onszelf
kunnen blijven heruitvinden, maar daar ben
ik zeker van. Elke week komen jonge mensen me vragen om feestjes te mogen organiseren, omdat ze eindelijk het gevoel hebben
dat alles weer kan en mag, ook als dit geen
house of techno inhoudt. En daar kan ik me
helemaal bij aansluiten. In de woorden van
John Lennon: “Once you find the pattern,
you break it, otherwise it gets boring.” Dat is
het soort club dat ik wil uitbouwen.” ¶
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liegende reporter
SHOWBIZZ BART CRASHT HET PAND!
Schamper vroeg Storyredacteur en Q-Musicpresentator Showbizz
Bart om de inaugurale
les van de Franqui
Leerstoel in Het Pand
te verslaan. Vol enthousiasme maakte
Bart even tijd vrij in
zijn nochtans overvolle
agenda.
SHOWBIZZ BART Hoewel ik nog een beetje
groggy was van het feestje van de avond tevoren – Jackie Lafon dropte onverwachts
nog een party – was ik wel nieuwsgierig
naar wat jullie universiteit op 18 februari
organiseerde. In Het Pand werd de inaugurale les van de Franqui Leerstoel gegeven
rond het thema Europa en het verschuivend
krachtenveld in de wereld. Europese politiek heeft me altijd al geboeid en ik vernam
ook dat er een aansluitende receptie zou
zijn. Djeezes, maar goed ook van die receptie. Zo ingewikkeld en intellectueel! Nu ja,
die Professor Koolzaad (Bart bedoelt hier
prof. Coolsaet, nvdr.) was soms wel nog interessant, hoor. Maar hij zou beter eens een
complete restyling krijgen onder deskundig toezicht van Nicky Vankets. De sfeer
op de receptie was wel al heel anders! We
werden verpoosd op wijn en komkommerhapjes in die glossy gotische zalen van Het
Pand. Très chique! Wat mij aangenaam verraste, is dat de UGent ook mensen met een
andere huidskleur aanwerft. Ik moest dan
ook wel eens op de foto met die sympathieke zwarte ober. Bij Q-Music zou dat gene
waar zijn, hoor! Die proffen van jullie zouden daar beter een voorbeeld aan nemen,
zo’n bleekscheten! Een abonnement op het
zonnecentrum, please! Toch wel spijtig dat
de receptie niet zo lang duurde. Volgende
keer mogen jullie me zeker nog eens uitnodigen! Allez ja, als de champagnekurken in
bv-land zwijgen, tenminste. ¶
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SUDOKU!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
1

HORIZONTAAL

× 1. Vettige substantie
× 2. Uitwerpselen / pruim
× 3. Ultraviolet / personage /
Verenigd Koninkrijk
× 4. Patroonheilige van Gent /
geluid dat een aap maakt
× 5. Hip
× 6. Aars / anus

2

× 7. België heeft .be, Angola
heeft ...
× 8. Gebouw van UGent in opbouw
× 9. Studentenresto / saai
wicht
× 10. Meertje / tijdperk
× 11. Geluid dat een ezel
maakt / mannelijk lid

3
4
5
6

VERTICAAL

7
× 5. Papa
× 6. Loopvogel
× 7. Liefdesverlangen / Vlaanderen / Nederland
× 8. Mannelijk lid / situatie
× 9. Onder andere / vogelsoort
× 10. Preferentie
× 11. Vrucht der eikenboom /
bierkraan

8
9
10
11

De Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest ﬁlantropische kant zien en plukt de meest
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.
Lise Eelbode

Het krijgen van de langverwachte
punten brengt bij iedere student een andere reactie teweeg. Sommige studenten
maken euforische danspasjes, anderen
vallen in een mijlendiepe put of gaan
in een hoekje hun wonden likken. Op
forums bestaan vaak echte buistopics,
waar iedereen zijn punten met medestudenten kan delen. Zo spreekt de commentaar van Dantes op het Filologicaforum boekdelen: “chop my head off, rape
my body and throw me into the river. I’m
outta here”. Want teleurstelling komt pas
echt tot z’n recht wanneer je deze uitdrukt in een stoere Engelse zin, en in dit
rijtje past ook MeknowNothing: “1 buis.
HK. Kill the bastard!” Een zekere Nemelendelle spreekt dan weer de frustratie
van menig student uit: “en gvd haddek
1puntje meer voor Hk/wijsbegeerte, had
‘k die niet opnieuw te doen vandezomer.
GODVERDOMME” en heeft in dezelfde
zin ook kritiek op medestudenten: “ohja
en nog iets: ik luister vanaf nu niet meer
www.schamper.be

naar de half bletende studenten die beweren dat ze geen zak van hun examen
konden, en die dan afkomen met nix van
buizen. Serieus”.
Op Het grote punten en zaag topic van
de VTK zijn enkele gelukzakken te vinden. Zo Js10, die trots zijn puntjes opdreunt: “Mechanica: 15 (da was da vak
waar ik geen kloot voor heb uitgestoken
en de dag voor mijn examen gans den dag
heb zitten trivianten)” Eén of andere Vincent is dan weer euforisch omdat hij een
bepaalde cursus nooit meer opnieuw zal
moeten blokken: “HET SAAISTE DEEL
VAN MIJN LEVEN LIGT NU DEFINITIEF
ACHTER MIJ: ik ga nooit zo dicht niet
meer kunnen komen van de matched
impossible maximum boredom bound!
Stel u de mogelijkheden voor! 7 keer de
bijbel lezen in 7 dagen / gaan leven in de
sahara / trouwen met Margaret Thatcher
/ lid worden van de Prins Filip fanclub
/ gaan werken bij de belastingen / voor
de rest van mijn leven universiteitsgebouwen poetsen / luisteren naar die

gast die niet gelooft in ruimtereizen. ALLEMAAL ZO ONGELOOFELIJK relatief
SPANNEND”. Andere forumgebruikers
die gebuisd zijn blijven toch positief, zo
The Dude die ondanks z’n stoere bijnaam
als een twaalfjarig meisje klinkt: “Hihi.
Ik heb kweeeeeetniehoeweinig op Natuurkunde.” Blackmage kan al die euforie
echter niet zo goed verkroppen: “seg fukkers, da’s hier een KLAAGTOPIC!!! komt
dus nie af met 17-en enzo”.
Ook is er heel wat gevloek op proffen: “stomme trage proffen die nog geen
punten bekend maken” (Black Horizon).
Maar het kan nog erger: “wat dacht je dan
van dode proffen die ook nog hun punten niet online gezet hebben, da zal dus
nog effe duren voor die erop komen” (een
medelevende RIP). Om dit alles samen te
vatten: er is opnieuw genoeg geklaagd en
gesteund over al dan niet verdiende punten om een heel jaarboek te vullen. En ga
nu maar op café. ¶
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HET VOLK

× 1. Katholieke Universiteit
Leuven / besvormige zwelling van aderen aan de
endeldarm
× 2. Bijnaam voor KVHV'er / lichaamsdeel
× 3. Nihil
× 4. Vrouwelijk geslachtsdeel /
onroerend goed
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