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Simon Leenknegt, Hans Demeyer
Het succes van Temptation Island kent 

geen grenzen: uitmelken is dus de bood-
schap. Daarom heeft VT4 in samenwerking 
met de UGent een spin-off  uitgedacht waar-
voor de makers als naam het ietwat inspira-
tieloze Temptation University bedachten. 
Voor lezers die dat allemaal wat onder hun 
niveau vinden, leggen we het nog eens uit: 
vier koppels ondergaan de ultieme relatie-
test. Wekenlang worden man en vrouw op 
een apart eiland geplaatst met de constante 
verlokking  van vrijgezellen van het andere 
geslacht. De Plantentuin fungeert als exoti-
sche habitat voor de deelnemende studen-
ten, waar een afspanning van prikkeldraad 
en brandnetel de twee seksen van contact 
weerhoudt. Bovendien beschikt de spin-off  
over enig academisch cachet. In de plaats 
van Veronique De Cock zal er elke afl evering 
een doctoranda uit een wisselend vakgebied 
optreden als presentatrice. De vakgroepen 
Burgerlijk ingenieur en Wiskunde lieten 
het omwille van onverklaarbare redenen na 
presentatrices te leveren. Daarnaast volgen 
de deelnemers verplicht enkele lezingen 
die toelaten hun gedrag op nuchtere wijze 
te analyseren en zo nodig bij te sturen. Zo 
hoopt men op 18 maart hun intellectueel 
kritische vermogens aan te scherpen met 
de lezing  Onreduceerbare complexiteit 
door het GBK. Een zeer nuttige lezing wordt 
gehouden op 1 april in Filmzaal Plateau. 
De Confl ict Research Group heeft het dan 
over de stad als humanitaire ruimte: een 
gegeven om toe te passen op de promiscue 
microkosmos van de deelnemers. Naast de 
intellectuele bagage dacht VT4 dat het goed 
zou zijn om de betrokken studenten ook 
aanwezig te laten zijn op enkele fuiven. Zo 
zullen de deelnemers op 25 maart present 
zijn op de Fiesta Español in Home Bertha.

Misschien nog een woordje over de stren-
ge selectie van de verleiders en verleidsters. 
De zongebronsde femmes fatales worden ge-

rekruteerd op de Datecantus van het VBK 
op 16 maart in de Twieoo. Om het expe-
riment des te spannender te maken wordt 
ook een travestiet gezocht op de Carnaval-
party van het VRG in het Hof van Beroep. 
Bij de mannelijke verleiders bevinden zich 
vertegenwoordigers uit alle zones in het ide-
ologisch spectrum. Zowel ALS, CDS, L2 als 
KVHV zonden elk een adonis uit hun kamp. 
Dit zorgt nog eens voor spannende politiek-
fi losofi sche intriges bovenop de liaisons 
dangereuses. 

De uitkomst van Temptation University 
zal bekend zijn op 27 maart, wanneer de 
fi nale in de plantentuin plaatsvindt. Afslui-
tend is er een receptie en zal de rector tussen 
de exotische fl ora een akoestische cover van 
Love Hurts van Nazareth ten beste geven. 
Tenzij u die avond natuurlijk kiest voor een 
skireis met het VEK in de Yucca of voor het 
Galabal der rechten van het VRG in de Es-
kimo.Met Linda!! En ja, die melkmuil zal er 
ook zijn. Talk to the hand, Regi! ¶

Casinoavond, VGK: 16 maart, Geus van  ×

Gent

Themafuif, Geologica: 16 maart, Por- ×

ter House

Datecantus, VBK: 16 maart, Twieoo ×

Lezing ‘onreduceerbare complexiteit’,  ×

GBK: 18 maart, Ledeganck

Kroegentocht, KMF: 18 maart ×

Bowling, Home Bertha: 18 maart, Over- ×

poort Bowl

Carnaval Party, VRG: 19 maart, Hof van  ×

Beroep

Dies Natalisfuif, FK: 19 maart, Vooruit ×

Gezelschapsspellenavond, VLK: 23  ×

maart, Paviljoen

Lustrumcantus, fi lologica: 24 maart,  ×

Twieoo

Cocktailfuif, WINA: 24 maart, CB ×

Fiesta Español, Home Bertha: 25 maart ×

Shotjesavond, VLAK: 25 maart, ‘t kra- ×

wietelke

Galabal der Rechten, VRG: 27 maart,  ×

Eskimo

Skireis, VEK: 27 maart, Val Thorens ×

Waar zit Andrew de Wombat deze week? Mail je antwoord naar schamper@
schamper.ugent.be en win fabelachtige prijzen! Zoals eer!

KRINGEN &
KONVENTEN

KORT
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Bert Dobbelaere, hoofdredacteur
Een serene rectorverkiezing die steunt 

op inhoudelijke argumenten: het is al langer 
duidelijk dat zulks voor Leuven een utopie 
is. De manier waarop ginds de institutionele 
machtsspelletjes in de media worden uitge-
vochten is hallucinant. Het geheel is een pr-
nachtmerrie voor de KUL die zichzelf graag 
het imago van erudiete sérieux toeschrijft.

Vier jaar geleden deed zich aan de UGent 
een gelijkaardige machtsstrijd voor, al-
leen werd die minder breed uitgesmeerd. 
De UGent heeft destijds in zekere zin geluk 
gehad, want het was een sappig verhaal. 
Toenmalig vice-rector en gedoodverfde win-
naar Marc De Clercq werd toen ongeschikt 
bevonden. Niet dat De Clercq geen capabel 
man is, hij slaagde er simpelweg niet in om 
als econoom zijn al te “effi  ciënte” imago af 
te werpen. Dat werkte voor de socialistische 
fractie aan de UGent als een rode lap op een 
stier en dus werd in allerijl een consensus-
kandidaat gezocht: de ‘rooms-rode’ Paul 
Van Cauwenberge.

Wie op twee maanden voor de verkiezin-
gen echter voorspeld had dat PVC zou win-
nen, werd simpelweg voor zot versleten en 
weggehoond. Betekent het feit dat je under-
dogs niet mag afschrijven dat ook Marc Co-
gen voor verrassingen kan zorgen?

Dat lijkt onwaarschijnlijk. PVC was ge-
woon de juiste man op de juiste plaats: een 
verzoener die misschien weinig spectacu-
laire uitspraken doet, maar juist daardoor 
ook zo goed als niemand tegen de schenen 
schopt. Vergis je immers niet: dat Van Cau-
wenberge die ingesteldheid de voorbije vier 
jaar niet aangepast heeft, is de reden waar-
om andere kleppers zich nu niet in de strijd 
gooien: iedereen vindt PVC wel nen toff en. 
Cogen is zijn tegenpool: een excentrieke 
rechtse professor die maar al te graag de dis-
cussie opzoekt en ze liefst ook nog een beetje 
ophitst.

Dat wordt perfect geïllustreerd door een 
lezersbrief die hij ons onlangs schreef. In een 

artikel op onze website werd hij omschreven 
als ‘controversieel’. Hij vond dat een stigma-
tiserende term en ontkende de beschuldigin-
gen. Toch slaagde hij er in dezelfde mail nog 
in om te suggereren dat er aan de UGent een 
socialistisch complot is dat PVC in het zadel 
en hém onder de duim houdt. Juist, ja. Het is 
een beetje als zou premier Van Rompuy zijn 
vermeende saaiheid ontkennen middels een 
ellenlange lijst met hippe dingen die hij ooit 
al gedaan heeft. Het valt gewoon niet serieus 
te nemen.

Voor een verzoener als Van Cauwenberge 
is het relatief eenvoudig om aan de bak te 
komen. Het is echter quasi onmogelijk om 
een situatie te verzinnen waarin een intel-
lectuele vechtersbaas als Cogen kan gedijen: 
in de politiek worden ze dezer dagen op 
handen gedragen, maar de universitaire be-
sluitvorming is nog net iets anders. Iemand 
met het imago van Marc Cogen zou eenvou-
digweg niet geloofwaardig zijn als rector, een 
functie waarvoor toch een zekere vorm van 
neutraliteit verwacht wordt.

Cogen is natuurlijk ook niet dom. Hij weet 
dat hij vanwege zijn positie kansloos is en 
geeft dat ook openlijk toe. De reden waarom 
hij toch de handschoen opneemt tegen PVC 
is volgens hem om de democratie een kans 
te geven. Los van de vraag naar de waarde 
van een democratisch ideaal waarin de eni-
ge tegenkandidaat zichzelf kansloos noemt, 
gonst het in de wandelgangen van de UGent 
van de geruchten over het waarom van zijn 
kandidatuur: Wil Cogen zichzelf middels 
extra zichtbaarheid beschermen tegen een 
mogelijke academische excommunicatie? 
Of ziet hij zichzelf echt als een heraut van de 
democratie? 

Eén ding is zeker: hoewel de rectorver-
kiezingen in Gent properder leken te wor-
den dan in Leuven, doet de kandidatuur van 
Cogen vermoeden dat onze alma mater wel 
eens haar eigen pr-katjes te geselen kan heb-
ben. Je weet maar nooit wat de luis in de pels 
uit zijn hoed zal toveren. ¶

LUIS IN DE PELS

Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier,

gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en

homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks

tijdens het academiejaar.

VU: Bert Dobbelaere, Hoveniersberg 24, 9000

Gent

Drukkerij: Drukkerij Vyncke NV, Savaanstraat 92,

9000 Gent
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UNIEF
 Het is duidelijk waar het deze 
Schamper vooral om draait: de rec-
torverkiezingen komen eraan en dat 
zullen we geweten hebben! In onze 
rectorspecial van zeven pagina's 
(12) vind je alles wat je moet weten 
over de komende verkiezingen.

WETENSCHAP
 Aan de unief gebeuren de zotste 
dingen. Zo gooit men er zelfs 
bevroren vogels tegen ijzerplaten 
(22). Verder meer over de Master of 
Space Studies (25)!

CULTUUR
 Iets minder cultuur deze keer, maar  
toch een artikel over het einde van 
de wereld in de Vooruit (28).

OPINIE
 Kritiek op de ontslagen bij De Mor-
gen? Misschien ga je wel akkoord 
met Floor (29)!

EDITORIAAL
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  GM  Waar gaat het toch naartoe met onze 
schoolgaande jeugd? Jongeren die kinderen ter 
wereld brengen, vandalistische sporen nalaten of 
een zoveelste gevecht om de meest banale zaken 
doen ontstaan met al dan niet zware gevolgen: 
we lezen er elke dag over. 

 In een wereld van sigarettendoders, Ipodkil-
lers en paintballshooters is het moeilijk om nog 
iets opmerkelijks te creëren. Toch slaagde een 
Franse website erin om een hele natie in rep en 
roer te zetten. Dat leerlingen (en studenten) lui 
zijn, is algemeen geweten. Huiswerk en allerlei 
taken waren en zijn een grote pest. De beheer-
ders van www.faismesdevoirs.com dachten dat 
ze hiervoor de perfecte – en daarenboven geld-
opbrengende – oplossing hadden gevonden. 
Leerlingen kunnen hun huiswerk inscannen en 
voor sommen tussen de 5 en de 30 euro laten op-
lossen. Leerkrachtvakbonden, ouderverenigin-
gen en de minister van onderwijs spuwden reeds 
hun gal over dit project, maar helaas voor hen is 
de site helemaal legaal. 

 Buiten deze tekenen van acute luiheid bij de 
jongeren tonen ze zich ook op vlak van school-
plicht niet van hun sterkste kant. Uit cijfers van 

het Vlaams Ministerie van Onderwijs blijkt im-
mers dat het aantal spijbelaars vorig schooljaar 
gestegen is met maar liefst 15%. Vooral kansarme 
kinderen blijven weg van de schoolbanken om-
dat ze hun arbeidskansen voor later negatief in-
schatten. Iets totaal anders is het probleem van 
kinderen die een dagje langer wegblijven van 
school net voor of net na een vakantiereis. Dit 
‘luxeverzuim’ krijgt dit jaar speciale aandacht in 
de acties tegen het spijbelen.  

 Verder wist het Vlaamse Ministerie van On-
derwijs ons ook nog mee te delen dat het aan-
tal Nederlandse kinderen in Belgisch-Limburgse 
scholen blijft toenemen –alsof geweld, luiheid 
en spijbelen nog niet erg genoeg is. 9300 Neder-
landse leerlingen kent ons land nu. Deze kosten 
de Vlaamse regering 44,9 miljoen euro per jaar 
en slechts 2/3 van hun ouders betalen volwaardi-
ge belastingen. Volgens minister Frank Vanden-
broucke was dit probleem onoverkomelijk: “we 
betalen nu voor een stuk de prijs van de goede 
reputatie van ons onderwijs.” Ahja, zo blijkt eens 
te meer dat ook de Nederlanders weten waar het 
goed toeven is.  ¶  

MS Overvolle bibliotheken zijn niet en-
kel een probleem voor de UGent, ook de 
K.U.L. kampt ermee. In Gent geeft men 
de groeiende studentenpopulatie de mo-
gelijkheid tijdens de examenperiodes in 
de Th erminal te studeren. Maar deze on-
dertussen alom bekende Blok@Th erminal 
barst nu ook uit zijn voegen. Leuven stapt 
in een gelijkaardig project, een leercen-
trum met een capaciteit van 500 tot 800 
studenten.

De plannen zijn af, en de bedoeling is 
duidelijk. Volgens de Leuvense studenten-
raad is een plek voor individuele studie een 
must, net zoals ruimtes voor groepswerk 
(LCD-schermen voor presentaties incluis), 
een ontspanningsruimte met comforta-
bele zetels, een buitenruimte om een frisse 

neus te halen en een cafetaria met cate-
ring. Dit alles zodat de student zijn studie-
tijd maximaal kan benutten. Ook komen 
er een aantal diensten. Er zullen bijvoor-
beeld ‘student advisors’ rondlopen, “die 
studenten helpen met hun eerste papers 
en algemene vragen,” zo vertelt studenten-
vertegenwoordiger Wouter Teerlinck.

Waarom het project zo groots wordt 
aangepakt? Men tracht de student zoveel 
mogelijk met zijn neus in de boeken te 
houden. Catering bijvoorbeeld, dat op het 
eerste zicht onbelangrijk aandoet, is daar 
dan nood aan? Blijkbaar wel. Zo zegt Wou-
ter Teerlinck, “Het is echt essentieel dat de 
studenten het gebouw niet moeten verla-
ten om te eten.” Dan kunnen de studenten 
hun middagmaal binnen het gebouw con-

sumeren en wordt de pauze niet onnodig 
lang gerekt, wat wel eens wil voorvallen 
als de student een hapje gaat eten. En zo 
denkt de Leuvense student er ook over, 
“De studenten waren, toen we vorig jaar 
een uitgebreide behoefteanalyse uitvoer-
den, bijzonder enthousiast over de moge-
lijkheden die deze nieuwe infrastructuur 
kan bieden,” vertelt Wouter Teerlinck.

Dit alles zou klaar moeten zijn tegen 
het academiejaar 2012-2013. De huidige 
student zal er dus niet zoveel meer aan 
hebben, maar wordt desondanks gretig 
aangespoord om bij te dragen tot het pro-
ject. Zo kan iedereen naamvoorstellen 
voor het leercentrum doorsturen naar de 
studentenraad.   ¶

ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Redacteurs zijn nog steeds 

welkom, maar we richten onze 

smeekbedes vooral aan illus-

tratoren, fotografen, layouters, 

eindredacteurs en informatici. 

Help ons uit de nood!

Elke maandagavond om 20 uur 

houden we redactievergadering 

in de kelders van studentenhuis 

De Therminal. Weze welkom!

Maar je wil eerst toch wat meer 

weten? No prob.

• Op www.schamper.ugent.be/

werk kan je lezen hoe het er 

aan toegaat op de redactie.

• Of mail ons op schamper@

schamper.ugent.be en we zul-

len je vragen duidelijk en zo 

snel mogelijk beantwoorden.

WERKEN VOOR SCHAMPER

Lezersbrieven en 

opinies zijn welkom op 

schamper@schamper.

ugent.be

COMMENTAAR?

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO?
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  Guillaume Maebe  
 Wat begon als een voorstel om de prijs 

van een bezoek aan het  GUSB  omhoog te 
trekken voor niet-UGenters eindigde in een 
dispuut rond te beperkte inspraak van stu-
denten in sportvoorzieningen. De SoRA wil 
hier iets aan veranderen. 

  Rob Caluwaerts , lid van de SoRa, is één 
van de koplopers in deze discussie. Hij vindt 
dat studenten meer inspraak moeten krijgen 
in sportvoorzieningen: “Momenteel vaardigt 
elke studentenvereniging iemand af om in de 
sportsenaat te zetelen. Zo lijkt de inspraak 
van de studenten groot, maar slechts 1 stu-
dent vanuit de sportsenaat wordt verkozen 
om in de stuurgroep sport te zetelen.”  

 ARGUMENTATIE 
 Caluwaerts verdedigt z’n stelling krachtig: 

“Afdeling 3 is voorzien voor het ondersteu-
nen van studenten die aan de UGent zitten. 
Aangezien de Vlaamse overheid hier redelijk 
wat geld in steekt is er een decreet verbon-
den aan het gebruik van deze gelden. Het 

is dus makkelijker voor de UGent om sport 
te fi nancieren buiten A3 om, in bv. A5 (stu-
dentenvoorzieningen red.) waarin de SoRa 
adviseert.”  

 Ook  Koen Hostyn  pleit ervoor dat sport-
voorzieningen eerst langs de SoRa passeren: 
“Ik ben inderdaad voorstander van het op-
nemen van sportvoorzieningen in de SoRa. 
Dit wil echter niet zeggen dat ik sportvoor-
zieningen louter als een studentenvoorzie-
ning zie en/of de sportsenaat haar taken wil 
ontnemen.” 

 TEGENKANTING 
 Lijnrecht tegenover het standpunt van 

voorgaande heren staat de visie van  Marc 
Bracke , directeur van de  DSV  (dienst stu-
dentenvoorzieningen): “De werking van het 
 GUSB  overstijgt de reguliere sociale dienst-
verlening aan studenten aangezien het  GUSB  
ook een belangrijke taak en functie heeft bij 
het onderwijsgebeuren van de opleiding LO.” 
Als studenten meer inspraak zouden krijgen, 
zou de werking van het  GUSB  eerst gesplitst 

moeten worden in een recreatief en non-re-
creatief deel om zo de SoRa het recreatieve 
deel te laten adviseren. Zoiets zal, volgens 
Bracke, niet gebeuren.  

 Verder wijst Bracke erop dat het slechts 
individuen zijn die zijn visie tegenspreken en 
dat de meeste leden van de SoRa hem in zijn 
mening kunnen volgen.  Th ijs Verbeurgt , 
lid van de SoRa, bevestigt dit: “De Afdeling 
Sportvoorzieningen zou fi nancieel een te 
zware last zijn voor de volledig op subsidies 
draaiende Directie StudentenVoorzienin-
gen. Het lijkt me dan ook veel zinvoller om 
bijvoorbeeld in de toekomst studenten met 
een visie op en kennis van sport in de stuur-
groep Sport te verkiezen, in plaats van een 
paar sociale raadsleden hun eer en glorie te 
geven.” 

  Om deze onenigheid binnen de SoRa een 
plaats te geven organiseert Rob Caluwaerts 
samen met de werkgroep Sociaal van de  GSR  
een ronde tafelgesprek op 24 maart om 18:00 
in de Th erminal.   ¶  

VERDEELDE SOCIALE RAAD WIL MEER INSPRAAK IN SPORTVOORZIENINGEN
WIE BESLIST OVER SPORT AAN DE UGENT?
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Bram Bombeek, Bert Dobbelaere
Eigenlijk had een ministeriële rond-

zendbrief van Minister van Migratie- en 
Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open-
VLD) die onzekerheid al maanden geleden 
moeten wegnemen. Een basistekst voor die 
circulaire ligt nochtans al maanden op de 
regeringstafel. In mei 2008 had Turtelboom 
een ‘puntensysteem’ gepresenteerd, met 
een aantal criteria waardoor sans-papiers 
in aanmerking zouden komen voor regu-
larisatie. PS en cdH gingen toen echter op 
de rem: ze vonden het geheel te restrictief. 
Ondertussen is de kwestie gedegenereerd 
tot een echte bitchfi ght tussen Turtelboom 
enerzijds en de Franstalige passionara’s Ma-
rie Arena en Joëlle Milquet anderzijds. Die 

laatsten willen ruim regulariseren en wei-
nig ruimte laten voor nieuwe immigratie, 
terwijl “Bebi Th atcher” Turtelboom strikter 
wil regulariseren maar tegelijk ‘economi-
sche migratie’ wil vergemakkelijken. Beide 
partijen hebben zich ingegraven met totaal 
immobilisme tot gevolg. Ondertussen blij-
ven 20.000 tot 30.000 mensen in soms let-
terlijk moordende onzekerheid. 

MENSEN EEN GEWE-
TEN SCHOPPEN

Nochtans neemt de druk om een beslis-
sing te nemen hand over hand toe. Lobby-
groepen voor sans-papiers demonstreren 
al maanden, de acties van de asielzoekers 
zelf – vooral dan de hongerstakingen en de 

De rectoren van de Vlaamse universiteiten gaven 
de regering onlangs een ferme tik op de vingers. 
Aanleiding is de onzekerheid waar asielzoekers 
mee geconfronteerd worden door het eindeloos 
uitblijven van federaal beleid.

UNIVERSITEITEN EISEN 
DUIDELIJKHEID IN ASIELDOSSIER

ALLE TURKEN TERUG NAAR MAROKKO?

KOPIEKOT
In een studentenhuis, daar wordt 

overdag behoorlijk wat afgewerkt. 
Fuiven georganiseerd, vergaderingen 
voorbereid, … Soms lijkt het er een 
echt kantoor. In het geval van de Th er-
minal gaat het dan wel om een kan-
toor zonder kopieermachine, want 
die is ondertussen al dik anderhalf 
jaar stuk. Problemen met de aanslui-
ting op het gecentraliseerde printnet-
werk van de UGent, zo blijkt het. Een 
oplossing is nog niet voor meteen, de 
directie ICT blijft de implementatie 
maar uitstellen.

TE LAAT!
Binnenkort verkiest de VVS een 

nieuwe Raad van Bestuur. Stuver 
Th ijs Verbeurgt zou daar graag in 
zetelen, maar zijn plaats komt nu op 
de helling te staan. Niet door één of 
ander machtsspelletje, zoals in de 
VVS wel vaker het geval is, maar door 
een banale vergissing: Verbeurgt had 
zijn kandidatuur naar het verkeerde 
e-mailadres gestuurd. Gevraagd naar 
een reactie repliceerde hij nogal laco-
niek: “Dat is een beetje een constante 
in mijn leven: zowel bij het FK als bij 
de GSR was mijn kandidatuur ook te 
laat binnengekomen.”

RECHTEN EN GELD
Het lijkt wel alsof de rechtenfacul-

teit enkel in Schamper komt wanneer 
er ruzie is. Onlangs zat het er ginder 
weer bovenarms op. Bij het testen van 
een nieuwe sleutel voor de facultaire 
subsidieverdeling, bleek dat men een 
klein kleeein foutje begaan had. Voor 
één vak uit de tweede bachelor werd 
een factor tien teveel studenten gere-
kend, waardoor de toekomst van  vier 
fulltime medewerkers nu in gevaar is.

Schamper gidst je 
langs de leukste 
universitaire rod-
dels van de voorbije 
weken. 

OP DE 
SPEELPLAATS
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kraanbezettingen – waren vooral vorig jaar 
overvloedig in de media.  Recent gaven ook 
de advocatuur, de geestelijke leiders –zo-
wel van fi losofi sche als van religieuze aard 
– en de verzamelde Franstalige universi-
teiten te kennen dat uitstel niet langer te 
gedogen was. 

De Vlaamse universiteiten, verenigd on-
der hun koepel Vlir, vragen de uitvoering 
van het regeerakkoord, te beginnen met de 
zogenaamde “eerste categorie” van perso-
nen: mensen die vaak al erg lang in België 
verblijven. “Hun kinderen krijgen vorming 
in onze scholen en hoger onderwijsinstel-
lingen en staan klaar om hun professionele 
deskundigheid ten dienste te stellen van 
onze samenleving”, zo luidt het in de geza-
menlijke verklaring. In de kranten werd dit 
een ‘morele tik’ genoemd van een van de 
gezaghebbende instituten in de samenle-
ving. De onlangs op onchristelijke wijze ge-
desavoueerde Marc Vervenne van de KUL 
zei het niet met één of andere aftandse hei-
lige maar met Louis Paul Boon: “We moe-
ten de gemeenschap een geweten schop-
pen. Deze problematiek is zo schrijnend 
en raakt zoveel mensen dat wij wel moeten 
reageren, als we onze plaats middenin de 
samenleving waard willen zijn. Wij richten 
ons ook niet exclusief tot politici van partij 
X of Y. Dit gaat de hele samenleving aan.”

Het mag natuurlijk niet bij woorden blij-
ven: de universiteiten willen ook concreet 
helpen door lokalen ter beschikking te 
stellen aan de sans-papiers: “Als mensen in 
nood aankloppen omdat ze geen oplossing 
meer zien, is het onze plicht daarop te re-
ageren en het nodige te doen om hen bij te 
staan en op vreedzame wijze oplossingen 
te bepleiten voor hun uitzichtloze situatie.” 
Aan de VUB worden reeds geruime tijd lo-
kalen bezet en in ook in Leuven sluit men 
niet uit dat er binnen de universiteitsmu-
ren asielzoekers zullen geaccommodeerd 
worden.

WAT DOET UGENT?
Tot een eventuele huisvesting van asiel-

zoekers door de UGent zelf werd voorlopig 

nog niet beslist. De kans dat dit alsnog ge-
beurt is echter klein. “Wij willen niet doen 
alsof het probleem is dat die sans-papiers 
geen dak boven hun hoofd hebben. Het 
ergste is namelijk dat ze geen rechten heb-
ben, dát willen we aanklagen”, drukt coör-
dinerend professor Eva Brems ons op het 
hart. Volgens Brems, die Mensenrechten 
doceert aan de UGent, primeert “het po-
litiek signaal dat deze rectoren samen de 
wereld insturen.”

Op een ander vlak is er wel al concrete 
steun door de UGetn. Enkele Gentse orga-
nisaties, waaronder ook de erkende studen-
tenvereniging Vluchtelingen Aktie Komi-
tee, die al een tijdlang bezig zijn rond het 
asielthema en zich verenigd hebben onder 
de koepel ‘Gastvrij Gent’ vind je nog tot 
18 maart in de huisbewaarderswoning in 
de Ledeganck. Er gaan vergaderingen door 
met vluchtelingen, thema-avonden, fi lm-
vertoningen en zelfs een heuse infoavond 
door het Anarchistisch Kollektief. Er loopt 
ook een internetpetitie. Bovendien zullen 
verschillende professoren aangesproken 
worden om tijdens hun lessen aandacht te 
besteden aan de problematiek. Professor 
Internationaal Recht Marc Cogen wrijft 
zich al in de handen.

OPLOSSINGEN?
De gezamenlijke verklaring van de Vlir 

bleek een afdoende sterk politiek signaal 
te zijn: premier Herman van Rompuy 
(CD&V) beloofde in de Zevende Dag het 
dossier naar zich toe te trekken. Hij vindt 
dat er zeker voor de regionale verkiezingen 
van 7 juni een oplossing moet komen. On-
dertussen zijn we weer een bewogen poli-
tieke veertiendaagse verder, maar een ak-
koord lijkt geen stap dichter. Van Rompuy 
wist daarentegen wel een haiku te plegen: 
De golven stormen // landwaarts, witschui-
mend  en kwaad. // Roerloos tob ik voort. 
Schoon. ¶

Meer info op www.gastvrijgent.be, 

wie de petitie wil tekenen kan zich richten 

tot de website www.desesperado.be.

SCHAMPER 
DAILY 

dagelijks nieuws 

en andere

geschifte zever op  

www.schamper.be
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  Marion Van Hecke, Katrien Debal  
 De grote winnaar van dit jaar was, verras-

sing alom, het  VTK  met een record van 862 
rondes. Het  VLK  eindigde met bijna 80 ron-
des minder op een tweede plaats, gevolgd 
door het  HILOK  met 778 toeren. Het moet 
gezegd dat de rondjes wel 200 meter korter 
waren dan de vorige edities wegens de ver-
anderde vorm, dus deze cijfers mogen met 
een kruiwagen zout genomen worden.  

 Dit jaar hing rond de 12-urenloop een 
bittere sfeer. Het ontslag van  Laurens De 
Blieck , sportpreses van het FK, zat nog bij 
iedereen vers in het geheugen en was van-
zelfsprekend voer voor roddels en geruchten. 
Er werd gezegd dat hij, als verantwoordelijke 
voor de organisatie van de 12-urenloop, op 
amper drie weken voor het startschot nog 
nergens stond.  Timothy Deryck ,  ICT -ver-
antwoordelijke van het FK, zag de bui al han-
gen en nam dan maar de organisatie op zich. 
Kort daarna diende Laurens zijn ontslag 

in, op eigen initiatief. Hoogstwaarschijnlijk 
deed hij dit om zijn eigen eer te redden. Het 
was namelijk een publiek geheim dat het FK 
al nattigheid voelde. Mocht Laurens niet zelf 
zijn ontslag ingediend hebben, had het FK er 
direct korte metten mee gemaakt. Het ont-
slag van Laurens was dus geen verrassing en 
zoals verwacht nam Timothy na enkele we-
ken werk achter de schermen zijn functie 
over. 

 NAAKT? MIJN GAT 
 De speciale rondes dit jaar waren teleur-

stellend. De ijzige wind en de pijnlijk prik-
kende regen weerhield de diehards ervan om 
hun beschermers van het nageslacht bloot 
te stellen aan de nieuwsgierige (en kritische) 
blik van het publiek. Bij de schaars geklede 
vrouwenronde was er al helemaal geen re-
den om de dranghekkens omver te duwen. 
Ook de massale opkomst der proff en in hun 

ronde kon herleid worden tot enkele door-
bijters die voor hun studenten met graagte 
weer en wind trotseren. Dat heeft misschien 
allemaal wel iets te maken met het aankon-
digen van de speciale rondes, wat dit jaar 
bijna niet of toch niet behoorlijk gebeurde. 
Ook was er verwarring rond de waarde van 
de speciale rondes. Niemand wist of een 
overwinning resulteerde in een extra aantal 
toeren die bij het totaal geteld werden (zoals 
vorig jaar) of enkel bestond uit een klein ge-
schenkpakketje dat de overwinnaar mocht 
afhalen. Nu blijkt dat deze rondes wél extra 
toertjes betekenden, maar enkel als je mee-
deed, niet als je won.  

 De deelnemende studentenkringen droe-
gen allemaal hun steentje bij, maar het en-
thousiasme was niet altijd even overweldi-
gend. De regen en de gure wind haalden al 
vlug de goesting uit de lopers en supporters, 
waardoor de namiddag voornamelijk be-
stond uit een paar  strong believers  die bleven 
lopen zonder supporters. ‘s Avonds daar-
entegen kwamen de fans weer opdagen en  
schreeuwden zich warm of zochten beschut-
ting onder de tentjes van de kringen waar 
onder andere croque-monsieurs, pannen-
koeken en jenever de naarstige lopers moest 
weerhouden van gangreen.  

 CHOQUEREND 
 Sommige FK-kringen waren overbezorgd 

en wilden hun noeste lopers voorzien van 
drank en vooral veel eten. Een  overload  aan 
kookplaten, microgolfovens, wafelijzers en 
nog veel meer werd meegesleurd naar de 
tenten om daar via verlengkabels en do-
mino’s elektriciteit te verbruiken. Veel elek-
triciteit. Gevolg: ettelijke uren lang lag de 
energievoorziening van de 12-urenloop vol-
ledig stil. Pas tegen 19u was alles weer onder 
controle. “Ik weet niet of dit een algemeen 
probleem was, maar wij hebben over de hele 
twaalfurenloop bekeken maar vier uur elek-

In vergelijking met vorig jaar heeft de 12-urenloop enkele drastische ver-
anderingen ondergaan. Niet enkel het parcours lag volledig anders, ook het 
weer had een ommekeer van 180° gemaakt tegenover het aangename lente-
zonnetje van 2008. De sfeer en opkomst hebben daar gevoelig onder geleden. 

SPETTER PIETER PATER, SPURTEN IN HET WATER
KOUDE DOUCHES OP 12-URENLOOP

Pietje pak olé olé!
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triciteit gehad”, merkt jcouckuy op via het 
FK-forum. Veel kringen zagen hierdoor hun 
winst kelderen en bleven staan met halfont-
dooide hamburgers en onbruikbaar wafel-
deeg.  

 Wat ook aan verandering onderhevig 
was, in tegenstelling tot vorig jaar, de rand-
animatie. Waar vorig jaar nog een heuse ijs-
schans van het  VTK  torende, was er nu een 
mistroostig tafereel te aanschouwen. Een 
eenzaam sumoworstelstandje stond ver-
weesd aan een uithoek van het terrein en het 
slechte weer zorgde zelfs dat zij geen succes 
hadden. In plaats van de randanimatie stond 
er dit jaar een heus 12-urenloopfestival waar 
beginnende groepjes hun kans mochten wa-
gen op het grote podium. Het ging inderdaad 
om een groot podium, maar het lag helemaal 
aan het uiteinde van het parcours, waardoor 
niemand hen naar behoren kon bekijken. 
Het twaalfurenloopfestival was echter een 
noodoplossing: er was namelijk geen groot 
budget voor handen en dus roeide het FK 
met de riemen die ze had.  

 Dat budget kwam in het gedrang aange-
zien enkele presidiumleden zich vorig jaar te 
buiten gingen aan de drankvoorraad van de 
organisatie, waardoor op het einde van de rit 
een verlies van €5000 werd opgetekend. Hier-
door was de beveiliging op deze editie bijna 
Stalinistisch. Alles wat enigszins waarde 
had, werd in afgesloten containers gestoken 
om niemand een kans te geven. Organisator 
Timothy Deryck: “Het gerucht deed inder-
daad de ronde dat de 12-urenloop niet zou 
doorgaan, maar dat had niets te maken met 
het fi nanciële aspect. Door die diefstal van 
vorig jaar hebben we wel wat moeten snoei-
en in ons budget. We wilden aanvankelijk 
een professionele bewakingsfi rma inhuren, 
maar dat konden we ons niet permitteren, 
net zoals grootse randanimatie. We heb-
ben ervoor gezorgd dat de containers per-
manent bewaakt werden. Het festival was 
voordeliger omdat het ging om beginnende 
bands die in ruil voor podiumervaring de 12-
urenloop kwamen opluisteren.” 

 Helaas veranderden de dieven dan maar 
gewoon hun actieterrein: banners werden 
uit de tenten gestolen en de V.G.K. is mo-
menteel een vlag lichter. Geruchten gaan dat 
de  VGK  of de  VEK  ze achterhoudt, maar dat 

zijn ongefundeerde beschuldigingen. Ook 
jeneverfl essen waren begeerde items: na de 
afbraak waren sommige kringen plots bijna 
volledig drooggelegd.  

 Deze editie gaf dus geen vonken, maar 
was ook geen  epic fail . Wij stemmen alvast 
voor een overdekte piste volgend jaar.  ¶  
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  SDB, HJD  Nadat de campagne vo-
rig jaar bekroond werd met een zil-
veren Effi  e, waren de verwachtingen 
hooggespannen. Na een week op elke 
straathoek, ook ver buiten de studen-
tenbuurt, het UGent-logo te zien, zijn 
we overtuigd.  

 De slogan ‘Durf Denken’ werd dit 
jaar uitgebreid naar durf kiezen, durf 
twijfelen, durf tussen de regels lezen, 
durf ontdekken. In de universiteits-
gebouwen staan ook grote snoeppot-
ten met gommetjes waar de slogan 
‘Durf opnieuw beginnen’ op prijkt.  

 De grote blikvanger is een enorm 
interactief scherm aan het Zuid. 
Denk: een prikbord slash forum maar 
dan hipper — althans, daarop gok-
ken we. Iedereen kan gratis sms’jes 
naar het nummer 8616 sturen en met 
wat geluk wordt je boodschap gepro-
jecteerd.  

 Meer dan de vorige campagnes 
hoopt onze universiteit met haar 
nieuw off ensief ook het ‘UGent-
gevoel’ bij de huidige studenten te 
versterken. Ze willen dus niet alleen 
zieltjes winnen onder de laatste-
jaars-scholieren maar ook wat trots 
kweken.  ¶  

De UGent palmt 
de komende weken 
straten, treinstati-
ons en kranten in 
met een nieuwe edi-
tie van haar ‘Durf 
Denken’-campagne. 

NIEUWE 
CAMPAGNE 
DURF DENKEN

  JS   Naam:  Rebecca van der Wielen  
 Geboortedatum:  19 mei ‘78  
 Sterrenbeeld:  Stier  
 Functie:  Coördinator van de facultaire 

bibliotheek Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen 

  Voldoening:  Dit is het moment waarop 
de studenten volop toestromen en praktisch 
kamperen in de bibliotheek om te werken 
aan hun thesis. In het begin hebben ze vaak 
heel wat vragen dus dat contact met de stu-
denten is er meteen. Wanneer de thesissen 
afgewerkt zijn heb ik het gevoel dat ik een 
bijdrage geleverd heb, en daar haal ik echt 
voldoening uit.  

 Bewondering:  Over het algemeen zijn 
de bibliotheken van de UGent heel goed 
bezig, en met de komst van de nieuwe fa-
culteitsbibliotheek van de Letteren zal er 
nog veel veranderen. Daar zit echt een jong, 
dynamisch en sympathiek team achter. Ik 
vind dit een mooie evolutie waar de UGent 
trots op mag zijn.   

 Studeren:  Ik heb Licentiaat Vertaler-
Tolk gestudeerd, en daarna heb ik nog vier 
jaar Bibliotheekwezen en Documentaire 
Informatiekunde gevolgd. Nu ben ik bezig 
aan mijn 4de jaar schilderkunst aan het 
Deeltijds Kunstonderwijs.   

 Na de werkuren:  Ik vertoef elke dag in 

mijn atelier om te schilderen, het is een 
hobby die heel wat tijd in beslag neemt 
maar het resultaat is de moeite waard. 
Wanneer ik niet in mijn atelier zit ga ik op 
stap met familie en vrienden, of hou ik me 
bezig met fotografi e.   

 Reizen:  Enerzijds hou ik van citytrips: 
Parijs of New York, de stad der steden! Ik 
loop dan heel wat musea plat, maar doe ook 
veel terrasjes en ga shoppen. Anderzijds ga 
ik even graag op vakantie met de rugzak, 
de avontuurlijke toer op. Het Oosten trekt 
me enorm aan, Tibet en Japan zijn droom-
bestemmingen, Indonesië heb ik reeds ge-
daan. Ook Th ailand was prachtig:  backpac-
king heaven ! Je kan er gewoon toekomen, de 
menigte volgen en op die manier fantasti-
sche dingen ontdekken. Eind dit jaar ga ik 
nog naar Cambodja of Vietnam.   

 Aanraders:  Ik drink graag koffi  etjes bij 
 Simon says  aan het Sluizeken, en in de zo-
mer vind je me terug in de binnentuin van 
 Steppe en Oase , een oosterse theetuin in het 
hartje van Gent.   

 Bekentenis  Ik word héél moeilijk wak-
ker en kom sowieso traag op dreef, elke dag 
om 08u00 ontbijten met Plop is leuk en niet 
te intensief om de dag goed te beginnen. En 
als ik te laat ben op mijn werk steek ik het 
gewoon op Kabouter Plop!   ¶  

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) 
op zoek naar mensen die uw leven als student 
aan de UGent aangenamer maken. Deze week: 
Rebecca van de bibliotheek van de FPPW.
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  LAURINE PARMENTIER  Wat niet mocht gebeu-
ren, is mij overkomen: mijn laptop is kapot. 
Dat is niet zomaar een stukje vernuftige ap-
paratuur. Nee, het is ook mijn toegang tot de 
wereld, bioscoop en zelfs telefoon. Daarnaast 
staat ook mijn hele leven erop. Ik heb nu voor 
het eerst in lange tijd een tekst met de hand 
geschreven (namelijk deze column). Laat het 
een les zijn: ga nooit op Erasmus met een vier 
jaar oude laptop.  

 Alsof dat niet genoeg is, ben ik ook ziek. En 
wat is het ergste voor een Erasmusstudent? 
Juist ja, niet kunnen feesten. Ik heb er niet aan 
gedacht dat ik niet kerngezond zou blijven. 
Ik weet ook helemaal niet hoe ik in het Duits 
ziek moet zijn. Dokters staan immers niet in 
de stadsgids en bij een rondvaart passeren 
we niet aan het plaatselijke ziekenhuis. Maar 
aangezien ik zonder laptop zit, heb ik toch een 
stapje gezet. Alleen heeft mijn stem het bege-
ven na een uur. En laat het nu net die avond 
zijn dat er mij enkele Duitse jongens gevraagd 
hebben hoe ik heet. We waren in een typisch 
Duits café, dus zo verwonderlijk is dat niet. 
Blijkbaar zijn Duitse jongens nogal aanhan-
kelijk en nemen ze geen genoegen met “keine 
Stimme” op een bierviltje geschreven. Laat het 
een les zijn: ga nooit uit als je ziek bent, of ga 
gewoon nooit naar een typisch Duitse bar.  

 Nu ik toch ziek ben, heb ik mijn was ge-
daan. Ik had geen vers ondergoed meer, dus 
het werd hoog tijd. Gewoon alles in de machi-
ne, op een knopje duwen en klaar. Ideaal dus 
in mijn toestand. Ware het niet dat dit mijn 
eerste keer was. En mijn ontmaagding is niet 
geheel vlekkeloos verlopen. Kleurwas is sim-
pel en je moet oppassen voor rood bij je witte 
was. Maar heeft iemand je ooit gewaarschuwd 
voor blauw? Nee, dus heb ik mijn witte pyjama 
met blauwe Snoopy’s bij de witte was gedaan. 
Geen goed idee. Mijn voordien maagdelijk 
witte was is nu een soort babyblauw. Laat het 
een les zijn: vraag je moeder raad. Interim 
moeders, plaatselijke vrouwen die koken, de 
was doen en je verzorgen als je ziek bent, dat 
is nog eens een idee.  ¶  

Laurine Parmentier 
schrijft over haar erva-
ringen op Erasmus in 
Düsseldorf.

Hundelgemse steenweg 7

9050 Ledeberg
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RECTORSPECIAL

  Hannah Demol  
 Om te voorkomen dat élke pipo die zijn 

 fi fteen minutes of fame  wil, zich kandidaat 
stelt voor het rectorschap heeft de Raad 
van Bestuur enkele regeltjes opgesteld. De 
belangrijkste regel is meteen ook de simpel-
ste: Wil je rector worden, dan moet je een 
hoogleraar zijn aan de Universiteit Gent. Een 
tweede regel stelt dat de rector tijdens zijn 
mandaat de leeftijdsgrens van 65 jaar niet 
mag overschrijden. Anders zou hij verplicht 

op pensioen moeten en zit de hele unief ge-
woon rectorloos toe te kijken.   

Een kandidaat mag bovendien ook maar 
tweemaal tot rector verkozen worden. Als 
Van Cauwenberge ook dit jaar wint, en dus 
acht jaar lang het opperhoofd van de UGent 
zou zijn, mag hij zich in 2013 niet opnieuw 
kandidaat stellen. Paul bereikt in 2016 trou-
wens de leeftijdsgrens, dus dan is het sowie-
so gedaan met zijn UGent-carrière.  

 Vrijdag 27 maart is het dan zover: rec-
torverkiezingen in het  poepsjieke  Pand. Iets 
waar de voltallige Schamperredactie naar 
uitkijkt, wegens een universiteitswaardige 
receptie achteraf. De verkiezingen gaan om 
tien uur ’s ochtends van start. De twee kan-
didaat-rectoren Cogen en Van Cauwenberge 
mogen eerst nog hun zegje doen over hun 
plannen voor de komende vier jaar. Nadat 
Cogen en PvC zichzelf de hemel hebben in-
geprezen, mag er gestemd worden.  

 De stemming verloopt elektronisch, ie-
dere stemgerechtigde krijgt een soort badge 
waarmee hij zijn stem kan uitbrengen bij een 
van de voorziene computers. Zo kunnen de 
stemmen  übersnel  geteld worden en is het 
meteen duidelijk of er nog een stemronde 

moet volgen. Zo’n extra stemronde is niet 
meteen een verrassing als je weet dat een 
kandidaat een tweederde meerderheid moet 
halen om rector te worden.  

 COMMONERS CAN’T VOTE 
 Voor jullie met z’n allen die vrijdag naar 

het Pand trekken, moeten we jullie teleur-
stellen.  Th e commoners  hebben geen stem-
recht. Enkel zij die deel uitmaken van een 
facultaire raad van de universiteit zijn be-
langrijk genoeg om te stemmen. Voor die-
gene die het zich nog herinneren: vorig jaar 
kon er wél door alle studenten op stuvers 
(studentenvertegenwoordigers) gestemd 
worden. Het zijn zij die nu in naam van de 
student hun  favo  rector verkiezen. Buiten 
de studenten worden ook het zelfstandig en 
assisterend academisch personeel (respec-
tievelijk proff en en doctoraatsstudenten) en 
het administratief en technisch personeel 
door afgevaardigden vertegenwoordigd op 
de verkiezingen.  

 POLITIEK IS OVERAL 
 Verkiezingen zijn politiek. Kandidaten 

krijgen dan ook altijd een politiek gekleurd 
etiketje op het hoofd geplakt. Van Cauwen-
berge is de kandidaat van de socialisten, of 
toch een beetje. Vier jaar geleden waren PvC 
en Marc De Clercq de kandidaat-rectoren. 
Beide waren in feite CD&V’ers, maar Van 
Cauwenberges standpunten hadden een 
rood randje. Gevolg was dat de overtuigde 
socialisten aan de universiteit, wegens ge-
brek aan eigen kandidaat, heftig begonnen 
te lobbyen voor Van Cauwenberge en vooral 
tégen de ‘liberale tsjeef ’ Marc De Clercq.  

 In de eerste stemronde haalden beide 
kandidaten ongeveer de helft van de stem-
men. Naarmate de stemronden vorderden, 
verlieten De Clercq-stemmers de zaal. In de 
veronderstelling dat Van Cauwenberge het 
toch wel zou halen, zagen ze het nut van hun 
stem niet meer in. In totaal waren er vier 
stemrondes nodig om PvC, die ook al in 2001 
opkwam voor het rectormandaat maar toen 
verloor, tot rector te verkiezen. 

 Ook nu is Van Cauwenberge de kandidaat 
van zowel de socialisten als de conservatie-
ven. Marc Cogen, hoogleraar Internationaal 

De buzz rond de rec-
torverkiezingen nadert 
stilletjes haar hoogte-
punt. Maar voor wie er 
vier jaar geleden niet 
bij was en geen fl auw 
benul heeft van wat het 
allemaal inhoudt: een 
artikeltje ‘Rectorverkie-
zingen 101’.

WIE WAT WAAR RECTOR?
RECTORSTOESTANDEN VOOR WIE ER NIETS VAN SNAPT
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Publiekrecht, is dit jaar de uitdager. Cogen 
legt tijdens zijn campagne de nadruk op zijn 
onafhankelijkheid, zo was ook te lezen in 
een brief die hij naar de Schamperredactie 
stuurde: “Ik heb als individu besloten om mij 
kandidaat te stellen, en ik geloof in de kracht 
en de waarde van het individu. Geen enkele 
groep heeft mij gevraagd of voorgesteld om 
mij kandidaat-rector te stellen. Dit kan niet 
worden gezegd van collega Paul Van Cau-
wenberge die voorgesteld en gesteund werd 
door de socialistische fractie.” 

 COGEN ZEGT: “VERRASSING!” 
 Cogens kandidatuur kwam als een ver-

rassing. Een kwartier voor alle kandidatu-
ren binnen moesten zijn op het rectoraat, 
kwam het de Schamperredactie ter ore dat 
er toch nog een tweede kandidaat was. Wie 
was toen helemaal nog niet duidelijk. Ook in 
de wandelgangen van het studentenhuis de 
Th erminal werd er toen druk gespeculeerd. 
Wanneer om vier uur Cogens naam bekend 
gemaakt werd, waren sommigen met ver-
stomming geslagen.  

 Voorlopig is de verwachting ook wel dat 
Van Cauwenberge het niet al te lastig zal 
krijgen bij de verkiezingen. Cogen beloofde 
wel serieus campagne te voeren op de facul-
teiten en tijdens het rectordebat, georgani-
seerd door de Gentse Studentenraad. Het 
debat gaat door op dinsdag 17 maart in de 
Blandijn vanaf 20u. Ook de studenten die 
niet mogen stemmen, zijn welkom. 

 LUIZAK? 
 Een rector kun je een beetje vergelijken 

met het opperhoofd van een stam. Hij staat 
aan het hoofd van de belangrijkste bestuurs-
organen, de Raad van Bestuur en het Be-
stuurscollege. Paul was de voorbije vier jaar 
ook voorzitter van de onderzoeksraad, de 
commissie internationalisering en commu-
nicatie. Klinkt allemaal  vree  saai, maar hij 
vult er zijn dag wel mee.  

Af en toe mag de rector ook eens uit zijn 
kantoortje komen en het uithangbord van 
de universiteit spelen. Een openingsrede aan 
het begin van het academiejaar, eredoctora-
ten uitdelen en een liedje zingen voor Music 
for Life.  ¶  

  LC, LD, MSV  We trokken hiervoor naar 
de verschillende  places to be  aan onze 
universiteit, waaronder de immens po-
pulaire bloedinzameling op de faculteit 
Economie. Van onze bloedgevende me-
destudenten herkende 60% rector  PVC  
op foto, waarvan 78% ook zijn naam 
wist. Hij werd echter enkele keren jam-
merlijk verward met een mysterieuze 
decaan die als twee druppels water op 
 de Paul  zou lijken.  

 Bij een tweede opiniepeiling in de 
Brug waren sommigen van mening dat 
“die gewoon allemaal op elkaar lijken 
met hun das en baard” of dat hij zo tref-
fend lijkt op “die ene van Royalty”. Bij de 
Brug-editie van ons raad-je-plaatje her-
kende trouwens amper 49% onze rector, 
waarvan dan wel 84% zijn voor- én ach-
ternaam, hoewel enkele zonderlingen vol 

overtuiging bleven volhouden dat hij Rik 
heette. Anderen hadden hem wel al eens 
gezien en dachten dat hij misschien, ja 
héél misschien, iets met de UGent te 
maken kon hebben. Enkele enthousias-
telingen vonden het dan weer “een coole 
kerel” en zouden hem zeker opnieuw 
verkiezen, ze hadden geen klachten en 
vinden hem echt wel de max. Er bleek 
zelfs onder het studentenvolk minstens 
één fervente fan van zijn mails te zijn.  

 Bij een derde peiling waren de resul-
taten iets anders: 46% herkende hem 
niet, 54% wel. Een wel heel geïnteres-
seerde student vroeg bezorgd of de 
arme man vermist was. En op de vraag 
of diegenen die het juist hadden nu iets 
gewonnen hebben, kunnen we vol trots 
antwoorden: “Ja, een stem in Schamper!” 
Geef toe, wat wil een mens nog meer?  ¶  

Wij vroegen aan enkele honderden studenten: 
"Herkent u deze meneer; deze toffe peer al 
eens gezien, nu of weleer?" Doel? De herken-
baarheid van rector Paul Van Cauwenberge 
peilen. 

KENT U DE RECTOR?

BB Als het internationale jodendom 
ergens schijnt in uit te blinken, dan is 
het wel in samenzweren. Wat zou er ge-
beuren mocht rector Van Cauwenberge 
worden gedood door een koff erbom die 
achteloos werd gedeponeerd in zijn na-
bijheid, tijdens een receptie net voor de 
stemverrichtingen? Wordt Marc Cogen 
dan automatisch rector?

Gooi uw geloof in de protocollen van 

de wijzen van Sion maar overboord, 
want het antwoord is neen. Mocht PVC 
schielijk komen te gaan door zionistisch 
terrorisme, dan zou Marc Cogen waar-
schijnlijk niet met afdoende (twee der-
den) meerderheid verkozen worden en 
zouden er nieuwe verkiezingen moeten 
worden georganiseerd. Het bestuurscol-
lege mag hiertoe “onverwijld” de data en 
de termijnen bepalen.

Jep, deze procedure is one hundred 
percent "jew-proof ". ¶

OPERATIE VALKYRIE
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  Laurens Lavrysen, Bram Bombeek  
 Op 22 maart 2005 vloerde  Paul Van Cau-

wenberge  na vier spannende stemrondes 
de toenmalige vice-rector en huidig decaan 
van de faculteit Economie  Marc De Clercq . 
Deze was de gedoodverfde favoriet, maar 
 PVC  haalde het dankzij zijn sympathieke 
uitstraling en de steun van de “sossen”. Van 
Cauwenberge heeft zelf wel de naam eerder 
christelijk georiënteerd te zijn, maar boe-
zemde de linkervleugel toch minder angst in 
dan De Clercq, die een veel strenger “Paaps” 
profi el had. Aldus begon op 1 oktober het 
rectorschap van  PVC . 

 VLAAMS GELD 
 Op 27 april 2006 trokken  tienduust  stu-

denten de straat op om te betogen tegen het 
fi nancieringsplan van  Frank Vandenbrouc-
ke .  PVC  stapte zelf niet mee, maar groette de 
studenten bij het passeren van het rectoraat, 
wat hem door  VDB  niet in dank werd afge-
nomen. Eén van de eisen van de betogers 
was meer geld voor de UGent, die sinds 
mensenheugenis structureel on-
dergefi nancierd werd door 
de  CVP -staat. De 
V l aamse 
Gemeen-
s c h a p 

werd hiervoor in 2005 op de vingers getikt 
door het Grondwettelijk Hof, dat hierin een 
schending zag van het gelijkheidsbeginsel in 
onderwijszaken. Een laatste schermutseling 
in de immer latente schoolstrijd. 

 Vandenbroucke zwichtte ondertussen 
voor de Gentse verzuchtingen. In de periode 
2004-2009 stegen de subsidies van de UGent 
met 21,26%. Ter vergelijking: de totale porte-
feuille voor het universitair onderwijs steeg 
maar met 14,90% — eeuwige concurrent 
 KUL euven moest het met slechts 14,34% ex-
tra middelen stellen. In het vorige fi nancie-
ringssysteem werden de studentenaantallen 
slechts gedeeltelijk in aanmerking genomen 
bij het herzien van de jaarlijkse subsidies. 
Een groot deel van de stijging van het bud-
get van de UGent is dan ook te danken aan 
het feit dat het nieuwe fi nancieringsdecreet 
daar wel in voorziet. Verder krijgt de UGent 
een aantal jaren compensatie van 5 miljoen 
euro (ter vergelijking: de totale subsidie aan 
de UGent bedraagt in 2009 211 miljoen euro), 
als tegemoetkoming voor het historische 
onrecht. In navolging van zijn 
voorganger  Andreas 
De Leenheer , pro-
beert  PVC  hiermee 
zoveel mogelijk we-
tenschappelijke out-
put te creëren. Hoe 

meer output, hoe meer je namelijk langs de 
kassa mag passeren in het nieuwe systeem. 

 BRUGGENBOUWER  PVC  
 Op 2 oktober 2006 lanceerde Van Cau-

wenberge op de plechtige opening van het 
academiejaar een voorstel aan alle Vlaamse 
universiteiten en hogescholen om de krach-
ten te bundelen. Deze zogenaamde “Univer-
siteit Vlaanderen” werd door zowat de ge-
hele Vlaamse onderwijswereld afgeschoten. 
Maar op 5 juni 2007 ondertekende de UGent 
samen met de  VUB  een intentieverklaring 
voor een strategische alliantie tussen beide 
instellingen. In het kader van zijn rationali-
seringspolitiek werd deze zet dan ook toege-
juicht door de minister van onderwijs Van-
denbroucke. Maar op de plechtige opening 
van het academiejaar 2008-2009 toonde hij 
zich toch ongeduldig over de gemaakte voor-
uitgang. Hij stelde de vraag aan  PVC : “Wat 
houdt er u tegen om de strategische alliantie 
met de  VUB  daadwerkelijk uit te bouwen?” 

 Ondertussen lijkt de  VUB  echter meer 
geneigd om aan te 

pappen met de 
francofone 

VIER JAAR PVC
GEWIKT EN GEWOGEN

Met de nakende rec-
torverkiezingen is het 
hoog tijd om eens terug 
te blikken op vier jaar 
bewindschap van Paul 
Van Cauwenberge. Een 
duik in ons archief.
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 ULB . Rector  Paul De Knop  van de  VUB  is 
formeel: “Ik wil de samenwerking met de 
UGent zeker implementeren, maar dan op 
een geleidelijke wijze en met een duidelijke 
win-winsituatie voor ogen. De fi naliteit van 
deze samenwerking is zeker geen Universi-
teit Vlaanderen, maar wel een samenwer-
king tussen onafhankelijke instellingen die 
de krachten bundelen in een concurrentieel 
Europees hoger onderwijslandschap.” In de 
wandelgangen vreest men voor  cherry pic-
king  vanwege de  VUB  in plaats van een ster-
ke alliantie die kan wegen op het onderwijs-
landschap. Veel zal duidelijker worden op 17 
maart wanneer De Knop zijn plannen voor 
de samenwerking voorlegt aan de Raad van 
Bestuur van de  VUB . 

 Een andere belangrijke evolutie is het stij-
gende belang van de associaties. Met het oog 
op de academisering van de hogescholen, 
werden deze door Vandenbroucke verplicht 
om een samenwerkingsverband op te rich-
ten met een universiteit. In 2003 werd de as-
sociatie UGent opgericht met als partners de 
Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool 
en de Hogeschool West-Vlaanderen. Met 
veel spierballengerol werd tegelijkertijd een 
monsterassociatie opgericht door de  KUL eu-
ven, gesteund op de klassieke katholieke zuil. 
Dit ging in tegen de fi losofi e van de UGent 
die voor een regionale samenwerking pleitte, 
maar onze Alma Mater werd door Leuven 
voor een voldongen feit geplaatst. Tegen 
2013 zal de integratie tussen de UGent en de 
hogescholen voltooid worden, wat zal resul-

teren in één
 systeem 

van fi nanciering. De associatie biedt onze 
unief de kans om zich sterker te positione-
ren in het hoger onderwijslandschap. Het 
gevaar blijft evenwel dat er een nieuwe vorm 
van zuilvorming zal ontstaan, die de samen-

werking op Vlaams niveau helemaal niet ten 
goede komt. Als het aan de Leuvens rector 
 Marc Vervenne  ligt, zal het zo’n vaart niet 
lopen. “Samen met Van Cauwenberge, die ik 
als een goede vriend beschouw, ben ik een 
groot voorstander van het ontzuilen, maar 
er moet wel plaats blijven voor verscheiden-
heid. Er is nood aan een gezonde competitie 
tussen sterke universiteiten, zonder elkaar 
de kop af te bijten.” 

 COMMUNICATOR  PVC  
 Van Cauwenberge wordt alom geprezen 

voor zijn communicatiestrategie. De jaarlijk-
se Durf Denken-campagne is ongetwijfeld 
een belangrijke factor in het enorme succes 
van de UGent. Deze werd voor het eerst ge-
lanceerd onder de vorige rector in 2005 en 
werd de laatste vier jaar verder uitgebouwd, 
onder het goedkeurende oog van communi-
catiestrateeg  Tom De Smedt , hoofd van de 
Dienst Communicatie van de UGent. Het 
motto is fris en ligt 

gemakkelijk in de mond, wat je bijvoorbeeld 
niet kan zeggen van het wollige “Ontdek je-
zelf, begin met de wereld” van de  KUL euven. 
De UGent is een succesvol marketingpro-
duct geworden. Het is dan ook geen toeval 
dat Durf Denken in 2008 een Effi  e-award 
kreeg, zowat de meest prestigieuze prijs van 
de Belgische reclamewereld. Vooral de her-
kenbaarheid werd door de jury geprezen. 

 Dit beleid heeft ook gezorgd voor een 
bloeiend “UGent-gevoel”. De instelling 
wordt niet meer gezien als een voor stu-
denten onbereikbare ivoren toren, maar als 
een heuse gemeenschap waarbij iedereen 
betrokken wordt. Initiatieven als de Student 
Kick-Off  en de Dies Natalisfuif worden ten 
volle ondersteund en de jaarlijkse studenti-
koze opening van het academiejaar begint 
stilaan ook een vaste waarde te worden. 
Waar universitaire gadgets enkele jaren ge-
leden nog knullig waren, is het nu hip om 
met een UGent-hoodie rond te lopen. Het 
minderwaardigheidsgevoel dat enkele jaren 
geleden nog leefde aan onze Alma Mater is 
nu defi nitief dood en begraven.  PVC  heeft op 
dat vlak een steen verlegd. 

 HOOFD VAN EEN BOOMENDE UNIEF 
 In een niet zo ver verleden was onze unief 

nog het Universiteitje Gent. Bij het begin van 
de jaren ’90 telde onze Alma Mater slechts 
een 15.000-tal studenten. Gedurende dat de-
cennium groeide 
de UGent ech-
ter exponen-
tieel. Jaar na 
jaar vinden

Als de UGent een  “ grote familie is, dan 

is Van Cauwenberge 

de gezapige opa.

maar onze Alma Mater werd door Leuven
voor een voldongen feit geplaatst. Tegen
2013 zal de integratie tussen de UGent en de
hogescholen voltooid worden, wat zal resul-

teren in één
systeem
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ter exponen-
tieel. Jaar na 
jaar vinden
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meer en meer studenten hun weg naar Gent. 
In het academiejaar 2007-2008 werd voor 
het eerst de magische kaap van 6000 gene-
ratiestudenten — studenten die zich voor de 
eerste keer inschrijven — gerond. Dit acade-
miejaar zijn er in totaal een dikke 32.000 stu-
denten ingeschreven, waardoor de Universi-
teit Gent in een nek-aan-nek-race verkeert 
met de  KUL euven. Als deze evolutie zich 
voortzet is de UGent goed op weg om autori-
tair de grootste universiteit van Vlaanderen 
te worden.  Booyah!  

 Deze explosie aan studenten heeft echter 
ook een keerzijde. Het patrimonium van de 
UGent is hopeloos verouderd en schiet ruim-
schoots tekort om plaats te bieden aan de 
duizenden studenten die de Arteveldestad 
overspoelen. Op sommige faculteiten moet 
je soms lessen bijwonen van op de trappen 
van de auditoria. De homes volstaan allesbe-
halve om de honger naar studentenhuisves-
ting te stillen. De gebrekkige infrastructuur 
vormt een pijnlijk relict uit een verleden van 
systematische onderfi nanciering. De uni-
versiteit probeert hier wel verandering in te 
brengen, maar de gebrekkige middelen staan 
amper in verhouding tot de enorme investe-
ringen die op dit vlak dienen te gebeuren. 

 Toch werden er heel wat belangrijke stap-
pen gezet. In 2006 werd de Th erminal ge-
opend, ter vervanging van het bouwvallige 
studentenhuis de Brug. Na lang gepalaver 
werd ook het startschot gegeven voor de 
werken aan het Monovolume. Bij het begin 
van het volgende academiejaar zal dat pres-
tigeproject de deuren openen. Naast een au-
ditorium van 1000 zitjes, komt er een  single 
point of contact  waar de student met al z’n 
problemen terecht kan, en heel wat kantoor-
ruimte voor de uit z’n voegen barstende Fa-
culteit Letteren & Wijsbegeerte. Ook op vlak 
van studentenvoorzieningen zijn er grote 
plannen. Er komt een nieuwe home met 650 
kamers aan de Kantienberg en de resto Sint-
Jansvest zal gemoderniseerd worden tot een 
superresto met 700 plaatsen, waarvan 250 
op een gigantisch terras aan de Schelde. 

 DE MAN ACHTER DE RECTOR 
 Elke rector heeft een sterke  sidekick  no-

dig, in het geval van  PVC  heet deze man 
 Luc Moens . Vice-rector Moens wordt alom 
geprezen om zijn gedegen dossierkennis en 
zijn managementskills. Na vier jaar geru-
zie tussen de vorige rector De Leenheer en 
diens vice-rector De Clercq, zorgde de komst 
van de tandem Van Cauwenberge-Moens 
voor een heuse verademing op het derde 

verdiep van het rectoraat. Zowel Moens als 
 PVC  staan er om bekend zich niet vast te 
pinnen op hun eigen grote gelijk, maar om 
open te staan voor rationele argumenten. 
Tussen beiden is alles bespreekbaar. Volgens 
insiders straalt deze goede verstandhouding 
af op de gehele werking van de universiteit. 
Moens zelf blijft er echter bescheiden bij: “Ik 
heb niet zo’n behoefte om in de  spotlights  te 
lopen. In afwezigheid van de rector krijg ik 
die rol wel eens en dan doe ik dat wel graag, 

maar het stoort me niet dat ik dat niet va-
ker kan doen.” Niemand twijfelt er aan dat 
hij zichzelf zal opvolgen als vice-rector, al 
moeten we voor deze verkiezingen wel nog 
wachten tot 20 april. Voorlopig is hij de enige 
kandidaat. 

 DE MENS  PVC  
 Als de UGent een grote familie is, dan is 

Van Cauwenberge de gezapige opa. Ieder-

Zal PVC gerecycleerd worden voor een nieuw ambtstermijn?
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een die met hem heeft samengewerkt is 
unaniem:  PVC  is de sympathie zelve, een 
luisterend oor voor alle bekommernissen. 
Hij probeert zich altijd zoveel mogelijk te in-
formeren en zoveel mogelijk mensen te be-
trekken bij elke beslissing. Het bestuur van 
de universiteit kan onder Van Cauwenberge 
dan ook het best beschreven worden als een 
gesmeerd lopend consensusmodel. 

 Het leven is echter meer dan rector zijn 
alleen. Dat ondervond Van Cauwenberge 
begin januari 2007, toen hij met een lichte 
beroerte opgenomen werd in het zieken-
huis. Een dikke maand nam vice-rector Luc 
Moens het bestuur van onze Alma Mater 
over in afwachting van de terugkeer van  PVC . 
Het rectorschap is een stresserende job, met 
veel verplichte nummers op etentjes en re-
cepties. Kortom, niet meteen het ideale be-
roep voor iemand die net een ernstige licha-
melijke waarschuwing heeft gekregen. Dit 
weerhoudt de rector echter niet om resoluut 
voor een tweede mandaat te gaan, hopelijk 
zonder lichamelijke ongemakken. 

 Een tweede persoonlijke tegenslag viel 
Van Cauwenberge te beurt op 7 oktober 
2008. Ondanks alle kritiek van de linkerkant 
van het politieke spectrum, liet de rector een 
debat van de door de UGent niet-erkende 
extreem-rechtse studentenvereniging  NSV ! 
doorgaan op de Blandijn. Een blokkade van 
de linksen probeerde te verhinderen dat 
 Filip Dewinter  het gebouw zou betreden. 
Toen deze zich met behulp van een bende 
agressieve Voorposters toegang trachtte te 
verschaff en, werd toeschouwer  PVC  onder 
de voet gelopen. Naast zijn gesneuvelde bril, 
kreeg ook zijn geloof in de student een ferme 
deuk. Reden dat hij het debat alsnog had la-
ten doorgaan, was immers het vertrouwen 
dat hij had in de kracht van het geweldloze 
debat. 

 DE ZINGENDE RECTOR 
 Het rectorschap van Van Cauwenberge 

moet zowat het meest muzikale zijn uit de 
geschiedenis van de UGent. Op 27 septem-
ber 2006 maakte hij van de eerste Student 
Kick-Off  onmiddellijk gebruik om het grote 
studentenpubliek kennis te laten maken 
met zijn zangkunsten. Een jaar later leende 
hij zijn basstem voor HouseMusic, een muzi-
kaal evenement van het Festival van Vlaan-
deren, waarbij studenten de kans krijgen om 
in intieme kring van een optreden op hun kot 
te genieten. Met een set van  negro spirituals , 
traditionele nummers uit de tijd van de sla-
vernij, verbaasde hij vriend en vijand. 

 Zijn laatste muzikale wapenfeit dateert 
van Music For Life. Hij beloofde 5.000 euro te 
storten voor de actie van Studio Brussel, op 
voorwaarde dat er voldoende studenten zou-
den opdagen voor een groot muzikaal event 
in de Th erminal. Daar leerde hij de aanwezi-
gen in spoedtempo het nummer Colours van 
de Schotse singer-songwriter  Donovan  aan. 

Uit volle borst zongen enkele honderden stu-
denten live op Studio Brussel met de rector 
mee. Kassa, kassa voor de vluchtende moe-
ders. Eén ding is zeker: aangezien niemand 
betwijfelt dat hij zichzelf zal opvolgen, is de 
laatste noot vast nog niet gezongen in de 
operette van Paul Van Cauwenberge.  ¶  

PERSOONLIJKHEID 10/10

Op vlak van persoonlijkheid valt er op 
PVC niets aan te merken. Zoek het woord 
“sympathiek” op in het woordenboek en 
je stuit op een foto van onze rector. Hij 
luistert, hij charmeert, hij lacht minzaam.

MANAGEMENTSKILLS 8/10

Op het eerste zicht lijkt PVC vooral de 
man van de acties en de leuke ideetjes, 
maar hij heeft zeker een gedegen dos-
sierkennis. Samen met vice-rector Luc 
Moens vormt hij een sterk en betrouw-
baar team.

UITSTRALING 8/10

Op het Vlaamse vlak heeft PVC, ge-
ruggensteund door een sterke associa-
tie, zich relatief goed gepositioneerd. Hij 
heeft, in de lijn van het lobbywerk van 
zijn voorganger, meer middelen verkre-
gen op Vlaams niveau. In de onderhan-
delingen met de VUB dringt een strenge 
houding zich op, om te voorkomen dat 
deze samenwerking alleen maar in het 
voordeel van de Brusselaars zou uit-
draaien.

VISIE 6/10

PVC is een enorme voorstander van 
consensuspolitiek, waarbij hij voor zo-
veel mogelijk mensen goed wil doen en 

vooral zo weinig mogelijk mensen op 
hun tenen wil trappen. Daardoor blijft 
er weinig ruimte over voor een integrale 
visie om alle uitdagingen van de UGent 
aan te pakken, een ruimte die overigens 
ook verkleind wordt door de beperkte 
fi nanciële middelen. Indien de tandem 
PVC-Moens verder rijdt, zou er een be-
leidsverklaring opgesteld worden, zodat 
dit verhaal misschien niet opgaat voor 
een nieuwe ambtstermijn.

STUDENTENBELEID 8/10

Ondanks de enorme groei van de 
UGent, is het bestaansrecht van peper-
dure studentenvoorzieningen de laatste 
jaren nooit ernstig in twijfel getrokken. 
De plannen voor een nieuwe home en 
een nieuwe superresto lijken langzaam-
aan van de grond te komen, maar de 
enorme traagheid waarmee deze dos-
siers worden afgehandeld blijft wel een 
steeds wederkerend pijnpunt.

TOTAALSCORE  76%
Met grote onderscheiding slaagt PVC 

in eerste zittijd. Wat Schamper betreft 
mag hij gerust een tweede ambtstermijn 
aanvatten, de vraag is of de kiezers ook 
zo zullen beslissen. Omgaan met de ex-
ponentiële groei van de UGent blijft on-
getwijfeld de grootste uitdaging voor de 
komende vier jaar. PVC lijkt de geknipte 
man om deze uitdagingen aan te gaan, 
zolang zijn gezondheid hem maar niet 
in de steek laat. ¶

PAUL VAN CAUWENBERGE:
HET RECTORRAPPORT
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RECTORSPECIAL

  Laurens Lavrysen  
Geen enkele Belgische universiteit staat 

momenteel in de top-100 van internationale 
rankings, voor Cogen is de tijd rijp om hier 
verandering in te brengen. “Het potentieel 
is er, maar we moeten meer proberen mee 
te tellen op het internationale toneel. Onze 
zwakte ligt vooral in de menswetenschap-
pen, daar is er een totaal gebrek aan interna-
tionale positionering. Men is vaak al content 
als men eens op de VRT komt. Er moet meer 
gebruik gemaakt worden van het Engels, dat 
zowat het Latijn van de wetenschap is. Zelf 
heb ik bijvoorbeeld een Engelstalige cursus 
geschreven voor Eerste Bach Rechten, die 
nu ook in de VS en in Israël wordt gebruikt. 
Nu speelt men veel te veel op het eigen veld, 
waardoor de doorstroom naar het interna-
tionale toneel uitblijft.”

OP NAAR EEN BEDRIJFSCULTUUR
Om internationaal uit te blinken, dient 

volgens Cogen het management van de 
UGent ook grondig hervormd te worden. 
“Nu wordt er te veel bestuurd als één groot 
ministerie, we hebben nood aan een be-
drijfscultuur. Kijk bijvoorbeeld naar de uni-
versiteit van Stanford: de rector is daar een 
echte CEO en in de Raad van Bestuur wordt 
de privé vertegenwoordigd. De overheid 
blijft natuurlijk een belangrijke partner, op 
dat vlak bieden de komende Vlaamse verkie-
zingen een mooie kans om met een propere 
lei te beginnen. Ook wil ik komaf maken van 
de manier waarop er naar het ATP (Admini-
stratief en Technisch Personeel) wordt geke-
ken aan onze universiteit. De term manage-
mentpersoneel is dan ook gepaster dan het 
denigrerende ATP. Deze mensen verdienen 
meer invloed binnen de UGent, de proff en 
mogen gerust minder het laatste woord voe-
ren.” 

Tenslotte legt Cogen de vinger op de won-
de van het Gentse diversiteitsbeleid. “Als lid 

van de joodse gemeenschap ben ik hier extra 
gevoelig voor. We moeten minderheden niet 
zien als een bedreiging, maar als een toe-
gevoegde waarde. Inheemse minderheden 
als protestanten en joden zorgen voor een 
blijvende intellectuele input, ook nieuwe 
minderheden zoals de moslims moeten we 
positief bekijken. Als ik in een auditorium 

een studente met een hoofddoek zie, dan 
stoor ik mij daar absoluut niet aan, dan zie 
ik gewoon meer diversiteit. Verder moet ook 
werk gemaakt worden van het realiseren van 
de gelijkheid man-vrouw. Ook op dat vlak is 
Stanford een prachtig voorbeeld: daar wordt 
een actief wervingsbeleid van vrouwelijke 
professoren gevoerd.” ¶

Kandidaat Marc Cogen 
heeft drie speerpunten 
voor de rectorverkiezin-
gen: internationalise-
ring, minderheden en 
management.

COGEN STELT ZIJN PROGRAMMA VOOR

Change: yes we can!
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Margot Van Cauwenberge
Vrijwilligerswerk, dat is… werk dat je uit 

vrije wil doet. Zonder dat je ervoor betaald 
wordt. Omdat je het graag doet. Zie je dit 
heel ruim, dan is elk werk dat je gratis doet 
eigenlijk een beetje vrijwilligerswerk. Het 
gras maaien bij de buurvrouw die niet meer 
zo goed te been is, bijles fysica geven aan 
een vriend, artikels schrijven voor een snood 
studentenblad. Er bestaan ook heel wat 
organisaties die zich enkel en alleen door 
het werk van haar vrijwilligers (kunnen) in 
stand houden. Hoe divers de invalshoek of 
doelgroep ook mag zijn, vrijwilligers hebben 
met elkaar gemeen dat ze zich kosteloos in-
zetten voor datgene wat hen nauw aan het 
hart ligt. 

IN DE VOETSPOREN VAN JEZUS
Wie ‘sta op en loop’ liever vervangt door 

‘sta op, en betaal’ kan maar beter een pagina 
verder bladeren. Waarom je peer afdraaien 
als je er niets aan verdient? Voor je werk be-
taald worden is een teken van waardering: je 
krijgt geld als beloning voor je inspanning. 
Bij vrijwilligerswerk krijg je die net zo goed, 
echter in een andere vorm. De beloning zit 
in het resultaat van je werk: een spetterend 
kamp, een bejaarde dame die haar hart bij 
je kan luchten, een graspieper die een nieuw 
aangeplante heg in haar territorium mag 
verwelkomen. Wie de rijkdom van deze vorm 
van beloning waardeert, begrijpt dat niet elk 
werk fi nancieel vergoed hoeft te worden. Bo-
vendien kan vrijwilligerswerk een bron van 
onschatbare waarde zijn voor je persoon-
lijke ontwikkeling door het bewust kiezen 
voor de waarden en normen die jij belangrijk 
vindt. Je leert gaandeweg zowel de sterkte 
als de grenzen van je inzet kennen. 

VOOR ELK WAT WILS
Een kleine zoektocht op het Internet le-

vert al gauw honderden organisaties op die 
de vrijwilliger in jou trachten los te weken. 
Het komt erop neer het engagement te vin-
den dat bij je past. De meeste vrijwilligers 
komen via mond-tot-mondreclame of een 

toevallig gespotte poster bij een bepaalde 
organisatie terecht, maar het kan ook syste-
matischer. Op de website van het centrale 
punt voor vrijwilligerswerk zijn alle vrijwil-
ligersorganisaties samengebracht. Je kan er 
per categorie, doelgroep en provincie kiezen 
uit een bijzonder groot aanbod. Misschien

Hij klampt je vast wan-
neer je haastig je trein 
naar huis tracht te ha-
len, draagt een t-shirt 
met pandaprint en 
weekt in geen tijd een 
traan bij je los. Voor wie 
het niet gemerkt heeft: 
het was de week van de 
vrijwilliger.

BLIJF NIET ONVERSCHILLIG, DOE 
EENS IETS VRIJWILLIG

Bouwen met de Bouworde.
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wel een té groot aanbod. Aanschouw daar-
om Schampers schromelijk subjectieve se-
lectie, op maat van de student.

VRIJWILLIGER OP KAMP 
Vol spanning vertrekken, nieuwe mensen 

leren kennen, weer thuiskomen en honderd-
uit over je belevenissen vertellen. Het lijkt 
evident, maar dit is het niet voor iedereen. 
Voor kinderen die het moeilijker hebben om 
op kamp te gaan, om wat voor reden ook, 
bestaan er specifi eke organisaties die ook 
hen een leuke en ontspannen vakantieweek 
bezorgen. 

Vrijwel de bekendste organisatie op het 
vlak van kampen voor specials is Jomba.  
Deze telg uit de Kazoufamilie biedt een bij-
zonder gevarieerd scala aan voor verschil-
lende doelgroepen, gaande van kinderen en 
(jong)volwassenen met autisme, een ver-
standelijke of fysieke beperking, tot kinderen 
met een maatje meer of bedplassers. Daar-
naast organiseert ze ook integratiekampen, 
waarop letterlijk iedereen welkom is. Je kan 

je steentje bijdragen als verpleegster, moni of 
keukenpiet op een van hun zomerkampen, 
zowel binnen als buiten België. Voorwaarde 
om als moni mee te gaan is dat je hiervoor 
een cursus binnen de CM gevolgd hebt en 
een stevige voorliefde koestert voor groene 
sjaaltjes.

Haar ietwat misleidende naam – velen 
denken dat hier een snelcursus bloemschik-
ken achter schuilgaat – laat niet vermoeden 
dat Bloemenstad vzw  een organisatie is die 
zomerkampen en activiteiten organiseert 
voor mensen met een verstandelijke be-
perking. In een idyllisch kamphuis te Diks-
muide ontvangt ze elke zomer verschillende 
kampgroepen, gaande van de allerkleinsten 
tot zelfs bejaarden. De organisatie maakt er 
een punt van dat haar kampen zowel voor 
de deelnemers als monitoren echt vakantie 
zijn, en durft hier creatief mee om te sprin-
gen. Ook kan je een voorbereidende vorming 
tot animator volgen die sterk aangeraden 
wordt, al is dit op zich geen absolute voor-
waarde om mee te gaan op kamp.

BIZON vzw trekt er op uit met jongeren 

van 7 tot 21 jaar die een gedragsproblema-
tiek of maatschappelijk kwetsbaar profi el 
hebben. Deze kinderen hebben vaak al heel 
wat gezien en meegemaakt, maar kregen 
zelden of nooit de kans om er eventjes van 
tussenuit te zijn. Precies voor hen wil Bizon 
iets doen. Ze geeft vorming aan haar anima-
toren, waarbij de mogelijkheid bestaat om 
je kamp rechtstreeks op de animatorcursus 
te laten aansluiten. Je kan als moni, keuken-
chef, verpleger of econoom meehelpen met 
een eendagsactiviteit, kamphuis- of tenten-
kamp. Deze zijn steeds voorzien van een 
stevig survivalgehalte, waarbij de aaibare 
bizonreplica steevast van de partij is. 

Met Hartenkamp vzw  bezorg je een 
aangename vakantieweek aan kinderen die 
door een aangeboren ziekte niet zomaar op 
om het even welk kamp terecht kunnen. De 
organisatie breidde haar doelgroep met de 
jaren uit van hartpatiëntjes naar kinderen 
met verschillende chronische aandoenin-
gen, en biedt tegenwoordig ook kampen aan 
voor mentaal gehandicapte en kansarme 
kinderen. Met haar integratiekampen streeft 

Bij Kazou loopt alles op wieltjes.
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ze ernaar hen samen op kamp te laten gaan 
met niet-zieke kinderen, om zo een weder-
zijds begrip te doen ontstaan. 

Kinderen die in armoede leven kunnen 
in de zomervakantie terecht bij het Gentse 
Sogeha en zijn eveneens welkom op Rode 
Kruiskamp. Het Rode Kruis organiseert 
daarnaast ook speelweken in opvangcentra 
voor asielzoekers. Gedurende het kamp ver-
blijf je samen met de kinderen en hun ouders 
in het asielcentrum. Daar wacht je de moei-
lijke taak om kinderen met een zeer uiteen-
lopende culturele achtergrond en vaak pijn-
lijke geschiedenis te animeren, wat een fl inke 
dosis geduld en fl exibiliteit van je vraagt. 
Open Kamp tenslotte is een scoutskamp 
speciaal voor kinderen uit maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen. Door mee te gaan op 
kamp kunnen ze in de vakantie kennis ma-
ken met een jeugdbeweging. Op die manier 
probeert men de drempel naar de lokale 
scoutswerking voor hen te verlagen.

VRIJWILLIGERSWERK OVER 
DE GRENZEN HEEN

Kan je moeilijk kiezen tussen reizen en 
vrijwilligerswerk? Dan kan je misschien 
van twee walletjes eten! Een bouwkamp bij 
Bouworde combineert een reis met lokaal 
uitgebouwd vrijwilligerswerk in kansarme 
gebieden. Afhankelijk van je interesse en 
ervaring kan je de keuze maken tussen een 
technisch, een sociaal of ecologisch bouw-
kamp. Voor kampen buiten Europa moet je 
minstens 21 jaar zijn, tenzij je voor Marokko 
of Egypte kiest. Wie echter denkt een gratis 
trip naar Havana te versieren slaat de bal 
mis, je draagt zelf ook fi nancieel bij voor de 
reis.

Ben je ouder dan 21, dan kan je via Broe-
derlijk delen als tijdelijke kracht in een pro-
ject meestappen. De plaatsen zijn beperkt, 
jaarlijks mogen een 25-tal uitverkorenen 
aansluiten bij een van hun partnerorgani-
saties in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Je 
werkt er bijvoorbeeld als redacteur, foto-
graaf, ingenieur of leerkracht gedurende een 
drietal maanden en afhankelijk van de no-
den ter plaatse.

Extratime is een initiatief van de Vlaam-
se Overheid dat jongeren tussen 16 en 25 
jaar de kans geeft een eigen project op poten 
te zetten in de derde of vierde wereld. Spookt 
er een origineel project door je hoofd, dan 
kan je hiervoor fi nanciële steun krijgen als 
het aan de nodige voorwaarden voldoet. Zo 
moet je project minstens vier, maximum der-

tien weken beslaan, en dient het ook volledig 
tot in de puntjes uitgewerkt te zijn. Ook je 
verblijf en eventuele samenwerking met een 
partnerorganisatie ter plaatse regel je zelf. 

EN DAN OOK NOG…
We komen bladzijden tekort om elk boei-

end project voor te stellen. Toch vermelden 
we op de valreep nog het volgende. In het 
UZ Gent kan je heel het jaar door voorlezen 
aan kinderen die langere tijd in het zieken-
huis verblijven. Een bezoek aan een van de 
wijkgezondheidscentra in de buurt brengt je 
verder in contact met de vele lokale initiatie-
ven in de wijk. Ook de rusthuizen en mutu-
aliteiten verwelkomen je helpende hand en 
luisterend oor voor hun leden. ¶

KKiess radicaaal vooorr de oplossinggen vann morgeen
Ontdek hoe wij er werk van willen maken op www.s-lp.be

Wil je deze affiche graag ontvangen? Mail naar affiche@s-lp.be. 

BELGIË

www.vrijwilligerswerk.be ×

www.kazou.be ×

www.bloemenstad.be ×

www.bizonvzw.be ×

www.sohega.com ×

www.hartekamp.be/cmsms ×

www.jeugdrodekruis.be ×

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ ×

initiatieven/open-kamp

MONDIAAL

www.broederlijkdelen.be ×

www.bouworde.be ×

www.jint.be/extra/ExtraTime ×
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Laurens Lavrysen
Bij het opstijgen en het landen kunnen 

vliegtuigen ernstige schade ondervinden 
door aan hoge snelheden tegen vogels te 
botsen. In 2007 werden in de Amerikaan-

se burgerluchtvaart alleen maar liefst 
7600 incidenten met vogels gerappor-
teerd. Recent nog moest een vliegtuig in 
New York een noodlanding maken op de 
Hudson River nadat de motor beschadigd 
werd door een bird strike. Dramatischer 
verliep het in 1996 in Eindhoven, waar 34 
personen het leven lieten toen een Belgi-
sche C-130 met aan boord de Nederland-
se militaire fanfare neerstortte.

Diep verscholen in het Technicum, 
het indrukwekkende complex achter De 
Brug, doet prof. Wim Van Paepegem 
vogelimpacttesten. “Vogelimpact is het 
meest kritiek voor de turbines enerzijds 
en voor de leading edge, de gekromde 
voorkant van de vleugel die pal in de 
vliegrichting zit, anderzijds. Bij het op-
stijgen of landen gaat het om snelheden 

van rond de 250 km/u, voor sommige be-
drijven moeten we zelfs testen doen tot 
800 km/u. Sommige certifi ceringstesten 
vereisen dat we met echte vogels werken. 
In onze diepvriezer zitten diepgevroren 
eenden die speciaal daarvoor gekweekt 
en geslacht worden. Als het niet nodig is 
om echte vogels te gebruiken, proberen 
we dat ook te vermijden. Zo voorkom je 
een vuile boel waarbij ingewanden en 
bloed over de ganse testkamer verspreid 
liggen. ’s Avonds heb je dan alleszins 
geen zin meer om nog gevogelte te eten. 
(lacht)”

GELATINE
“De simulatie van het gedrag van een 

vogel bij botsing met een vliegtuigcompo-
nent is zeer lang een probleem geweest. 
Wanneer je een vogel aan zo’n snelheid 
tegen een plaat schiet, verandert deze 
in een soort viskeuze pap, die een beetje 
het midden houdt tussen enerzijds een 
met water gevulde ballon die je tegen 
een muur gooit en dan openscheurt en 
anderzijds een meer vaste substantie. We 
hebben lang onderzocht hoe een vogel 
precies reageert tijdens zo’n impact en 
dat bleek aan zulke snelheden een grote 
gelijkenis te vertonen met gelatine. Tij-
dens een numerieke simulatie wordt de 
vogel vervangen door een soort zak met 
elastische gelatineknikkers die bijvoor-
beeld tegen een turbineblad wordt ge-
schoten. Doordat deze knikkers kunnen 
loskomen van elkaar, krijg je een soort 
verspreidend eff ect zoals bij een werke-
lijke vogelimpact.”

Van Paepegem houdt zich niet enkel 
bezig met het testen zelf, maar ook met 
het ontwikkelen van meettechnieken. 

Aan de UGent wor-
den levensbelangrijke 
vogelimpacttesten 
gedaan om na te gaan 
of vliegtuigcomponen-
ten voldoende bestand 
zijn tegen botsingen 
met vogels.

  B.B.  Als je als zoodirecteur klach-
tenbrieven ontvangt van misnoegde 
bezoekers waarin ze zeuren over hoe 
ze met stenen bekogeld worden door 
je chimpansees, kan je maar beter de 
deuren sluiten. Integendeel, oppert 
Mathias Osvath, dan heb je juist de 
eerste toekomstgerichte chimpansee 
in huis.   

Osvath, onderzoeker aan de univer-
siteit van Lund in Zweden, observeer-
de gedurende 10 jaar (tja, die biologen) 
Santino, een 30-jarige chimpansee van 
de Furuvik zoo. Hij ontdekte dat San-
tino elke morgen voor openingsuur 
rustig steentjes verzamelt, die op be-
paalde verzamelplaatsen verbergt om 

vervolgens als de zoo opent de eerste 
bezoekers opgewonden te bekogelen. 
Volgens Osvath toont dit verschil in 
gemoedstoestand aan dat het gedrag 
niet impulsief is, maar zorgvuldig ge-
pland. Osvath staaft zijn stelling ook 
met de observatie dat het gedrag stopt 
als het zooseizoen ten einde loopt.    

Indien deze ietwat wankele ge-
dachtegang in de toekomst niet om-
vergekogeld wordt, dan is Santino de 
chimp het eerste bewijs dat chimpan-
sees, net zoals mensen, in staat zijn 
om levensechte mentale simulaties te 
maken van toekomstige gebeurtenis-
sen. Samen met andere blijken van 
intelligentie kan dit een argument zijn 
om onze naaste verwanten een scha-
vot hoger te tillen en hen bepaalde 
mensenrechten te verlenen.  ¶  

TOEKOMSTDROMEN

Houston, we zitten met een groot vogel probleem× 

WETENSCHAP
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T“Het is moeilijk om de impact zelf te 
meten, want alles wat je in de testkamer 
zet, schiet je kapot. Via een soort patrijs-
poort, zoals je in schepen hebt, probeer 
je binnen te kijken in de testkamer en 
via optische technieken de doorbuigin-
gen te meten, om een idee te krijgen van 
de vervormingen die optreden. Als je na 
een test in de testkamer binnenkomt, zie 
je slechts een verhakkelde plaat, maar 
dankzij het gebruik van een hogesnel-
heidscamera kunnen we frame per frame 
nagaan welke doorbuiging optreedt op 
welk moment.”

Deze onderzoeken gebeuren uiter-
aard in samenwerking met de industrie. 
“Vroeger werkten we vooral samen met 
Rolls Royce, dat er als enige bedrijf in 
geslaagd is om een motor te ontwikkelen 
voor de nieuwe Airbus A380 (het groot-
ste passagiersvliegtuig ter wereld, red.), 
een Trent-9000-motor. Net voor de kerst-
vakantie hebben wij ook testen gedaan 
voor TGV-onderdelen, je zit daar ook met 
snelheden van 300 km/u die vergelijkbaar 
zijn met deze uit de luchtvaart.”

”Het onderzoek blijft lopen, aangezien 
er steeds nieuwe materialen ontworpen 
worden die dan moeten getest worden. 
Zo vind je op de nieuwe A380 bijvoor-
beeld composietstukken, die een heel 
ander vervormingsgedrag vertonen dan 
titanium of aluminium. Aangezien het 
niet evident is om vogels weg te jagen van 
de luchthavens – uiteindelijk wennen ze 
wel aan vogelverschrikkers en ultrasone 
geluiden – moet men altijd alert blijven 
voor de gevolgen van een vogelimpact.” ¶

Voor een paar fi lmpjes, zie 

www.composites.ugent.be 

en klik dan door naar Movie Gallery.

  LB  Schrik voor de grijze haren die 
er binnen een paar jaar zitten aan te 
komen? Wel, Duitse wetenschappers 
hebben onlangs de oorzaak gevonden: 
ons lichaam vormt continu waterstof-
peroxide (H2O2). Bij jonge mensen 
wordt deze stof onmiddellijk weer af-
gebroken, maar bij oude mensen werkt 
dat afbraaksysteem iets minder. Daar 
gaat het H202 ophopen en de vorming 
van melanine, het pigment dat zorgt 
voor de kleur in onze haardos, tegen-
gaan. Nu men de oorzaak gevonden 
heeft, is het nog slechts een kwestie 
van tijd tot er een oplossing komt! 

 Tot voor kort was men ervan over-
tuigd dat de oudste levensvormen op 
aarde 3,8 miljard jaar oud waren.  

 Als er al eerder leven was, dan is de 
kans groot dat zij het enorme ruim-
tebombardement van 3,9 miljard jaar 
geleden niet overleefden. De aarde 
werd toen bedekt met een 350 meter 
dikke laag kokende magma. Onlangs 
hebben computersimulaties echter 
bewezen dat de hitte waarschijnlijk 
niet ver genoeg in de aarde doordrong 
om een aantal thermofi ele (hittebe-
stendige) bacteriën, die zich diep in de 
aardkorst ophielden, te doden. Deze 
ontdekking doet vermoeden dat het 
leven al 4,4 miljard jaar oud is! 

 Voor ons is het helaas te laat, maar 
als je het IQ van je jongere broer of zus 

een beetje wil opkrikken, dan is het 
aan te raden om hem/haar regelmatig 
een grote portie vis voor te schotelen. 
Zweedse onderzoekers hebben het IQ 
van ruim 4.000 15-jarige jongens ge-
meten en vergeleken met hun eetpa-
troon. Bleek dat wie minstens één keer 
per week vis at, gemiddeld 7 percent 
beter scoorde dan gemiddeld. Wie 
meerdere keren per week vis voorge-
schoteld kreeg, scoorde gemiddeld 
zelfs 12 percent beter! 

 Tot slot laat onze eigen universiteit 
nog even weten dat de luchtkwaliteit 
in de meeste scholen ondermaats is. 
In een klaslokaal zitten scholieren de 
hele dag zuurstof op te nemen en CO2 
uit te ademen. Daarbij komt nog dat 
de ventilatie in de meeste scholen on-
dermaats is waardoor de concentratie 
aan CO2 stijgt tot 5.000 ppm, terwijl 
de aangeraden concentratie slechts 
1.000 ppm bedraagt. De gevolgen zijn 
onder andere concentratieproblemen 
en meer agressie bij de leerlingen. Er 
zou dan ook veel beter moeten wor-
den toegekeken op de luchtkwaliteit 
in klaslokalen. Even het raam open-
zetten om te verluchten volstaat écht 
niet en bij bestaande ventilatiesyste-
men moet er opgelet worden dat de 
buizen schimmelvrij blijven.  ¶  

Bird, strike simulations ×
-

by Kim
 Langie

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

COMMENTAAR?

WETENSCHAP
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  Lise Eelbode, Marieke Vandenhende  
 Groen is al een tijdje een modeverschijn-

sel in Hollywood. Nobelprijswinnaar Al Gore 
zette het ecologiedebat in de fi lm An Incon-
venient Truth met de hulp van een groepje 
dakloze ijsberen op de internationale agen-
da. Hunk Di Caprio rijdt ondertussen met 
een hybride wagen en Levi’s startte met het 
vervaardigen van ecologische jeans. Maar 
het gaat hier niet enkel om een modieus be-
grip, het betreft tevens een ideologische en 
weloverwogen keuze om onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen. Willen we immers 
nog lang op ons aardbolletje vertoeven, dan 
moet er vriendelijker met het milieu worden 
omgesprongen. Vooral in de automobielsec-
tor is er werk aan de winkel aangezien hier 
de CO2-uitstoot sinds 1990 het meest is ge-
stegen ten opzichte van andere sectoren. Dit 
beseften ook de drie studenten economie, 
 Roeland Delrue ,  Th omas Deman  en  Niels 
Vanden Buverie  van Ecorental, toen ze een 
eigen autoverhuurbedrijf opstartten gespe-
cialiseerd in het verhuren van ecologische 
auto’s.  

 HOE HET ALLEMAAL BEGON… 
 In februari van vorig jaar gingen de drie 

jonge studenten met zes auto’s en een goede 
dosis enthousiasme van start. “Het leek ons 
interessant om naast onze theoretische les-
sen ook in de praktijk te ervaren hoe het op-
starten en uitbouwen van een eigen bedrijf 
in z’n werk gaat”, legt Roeland Delrue uit. 
“Met z’n drieën hebben we dan nagedacht 
over verschillende projecten, we zochten 
iets dat studentikoos was en niet gericht 
op winstbejag. Zo kwamen we uiteindelijk 
uit bij het verhuren van milieuvriendelijke 
wagens.” Hierbij konden ze rekenen op de 
expertise van Johan Delrue, zaakvoerder van 
Delrue Rent Services en tevens vader van. 
“Mijn vader kon ons een aantal kneepjes 
van het ondernemersvak leren en vergezelde 
ons ook naar de bank. Maar Ecorental staat 

los van Delrue Rent Services, het is echt de 
bedoeling dat wij met ons drieën iets apart 
doen,” verzekert Roeland. 

 LANG LEVE AARDGAS! 
 Een jaar later bestaat het wagenpark uit 

21 auto’s. Na gestart te zijn met een aantal 
low CO2-auto’s, zoals een Seat Ibiza (CO2-
uitstoot: 99g/km) en een Mini Cooper D 
(CO2-uitstoot: 104g/km) bestaat vandaag 
drie vierde van de vloot uit aardgaswagens 
met onder andere een Opel Zafi ra en een 
Mercedes E-Klasse. Waarom de keuze voor 
aardgas? “Aardgaswagens zijn dezelfde wa-
gens als benzinewagens, maar bij aardgas 
is de ontbranding veel beter. Je hebt ook 
20% minder CO2 en er komt geen roet of 
benzeen mee. Bovendien is er bijna geen 

fi jn stof meer, dus die wagens zijn echt heel 
milieuvriendelijk”,  aldus Roeland. Bij eco-
logische wagens telt immers niet enkel een 
lagere CO2-uitstoot, maar er dient ook gelet 
te worden op de emissie van andere kanker-
verwekkende stoff en.  

 ALTERNATIEVEN 
 Aardgaswagens zijn uiteraard niet het 

enige wondermiddel in de strijd tegen de 
globale opwarming. Zo heeft iedereen al 
wel eens van de Toyota Prius gehoord, een 
hybride auto met een zeer lage CO2-uitstoot 
die zowel over een elektromotor als over een 
verbrandingsmotor beschikt. Nadeel? Het 
prijskaartje. Maar het hoeft allemaal niet 
zo duur te zijn: tegenwoordig kan je ook ge-
woon op slaolie motoren doen draaien, een 

Groen is cool! Of zoals een twaalfjarige onlangs opmerkte: groen is niet cool, 
maar frisjes. Drie economiestudenten hadden dit maar al te goed door toen 
ze besloten ecologische auto’s te verhuren onder de naam Ecorental.

STUDENTEN ECONOMIE VERHUREN GROENE AUTO’S
DUURZAAM PENDELEN?
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  Dietmar Hertsen  
 Vanaf volgend academiejaar bieden 

de UGent en de K.U.Leuven samen een 
master of Space Studies aan. Cv-bling-
bling of is er meer aan de hand? Het ver-
haal van een eigenzinnige master waar-
bij niets is wat het lijkt. 

 PERSONEELSTEKORT 
 Van het enthousiasme dat de maan-

landing omhulde, is misschien weinig 
over. Toch  boomt  de ruimtevaartbusi-
ness en zijn toepassingen tastbaar en 
legio. De komende jaren zullen echter 
cruciaal zijn. De eerste generatie ruim-
tevaartspecialisten is namelijk dringend 
aan vervanging toe. Zo komen op korte 
termijn 40.000 vacatures vrij voor 
hoogopgeleid personeel. Ech-
ter: de vraag is groot en 
het aanbod klein. Vanuit 
die  sense of urgency  is de 
industrie al lang vra-
gende partij voor een 
degelijke opleiding. 

 Toen dat duidelijk 
werd, zijn de UGent en 
de K.U.Leuven aan een 
brainstorm begonnen. 
Het resultaat is een mas-
ter of Space Studies. Deze 
Engelstalige ManaMa, die 
van de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie een gun-
stig advies kreeg, gaat al in sep-
tember van start. 

 BREED, NIET DIEP 
 Opmerkelijk is de invulling van het 

vehikel. In vergelijking met andere Euro-
pese instellingen, zoals de International 
Space University in Straatsburg en de 
Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaart-
techniek in Delft, staat hier vooral alge-
mene vorming voorop. Zowel opbouw, 
instroom als uitstroom worden daardoor 
bepaald. 

 De eenjarige opleiding is opgebouwd 
uit een algemene en een verdiepende 
module. Die laatste sluit aan op de voor-
opleiding en spitst zich toe op beleid, 
recht of management. Verwacht dus 
geen nucleaire astrofysica of  Adhemar -
geknutsel. Hoewel het geheel gelardeerd 
is met wetenschap, mikt de opleiding 
primair op verbreding. Hoe breed en in 
welke richting hangt voornamelijk af 
van motivatie en voorkennis. 

 De instroom is dus onlosmakelijk 
verbonden met de wens van de stu-
dent. Overigens is de enige inschrij-
vingsvoorwaarde een masterdiploma. 
De uitstroom bestaat zo uit een groep 
specialisten die hun vakgebied kunnen 
plaatsen in een groter geheel. Die basis 

leggen is wat de alma maters aan 
Leie en Dijle au fond beoog-

den. Het doel was dus ze-
ker niet een technische 

opleiding tot stand te 
brengen, zoals de TU 
Delft dat deed. 

 Wat de samen-
werking tussen 
Gent en Leuven be-

treft, is afgesproken 
dat studenten les krij-

gen aan de universiteit 
van de lesgever. Pende-

len dus. Al is de gemiddelde 
master-na-master natuurlijk een 

stuk mobieler dan de lamentabele 
bachelor. 

 Zestig studiepunten ruimtevaart la-
ten zich als volgt samenvatten: breed, 
toegankelijk en op werk gericht. Cv-
blingbling? De vraag is of een  vuilbak-
richting  zich hier aandient. Die kans is 
vrij beperkt. Een hyperspecialisatie met 
een naam als deze is niet aantrekkelijk 
voor fi losofen of pol en soc’ers. Al zit er 
jobperspectief in deze manama. Durven 
kiezen, daar gaat het om.  ¶  

Durf kiezen. Voor de nieuwe ManaMa in de 
ruimtevaart bijvoorbeeld.

MASTER OF SPACE STUDIES

zogenaamde biobrandstof. Meer frequent 
gebruikte biobrandstoff en zijn koolzaadolie 
en ethanol. Ethische overwegingen gooien 
echter roet in het eten. Er zijn immers on-
voldoende akkers om voldoende dergelijke 
grondstoff en te produceren zonder dat de 
wereldwijde voedselproductie in het ge-
drang komt.  Daarnaast rijden er reeds lange 
tijd heel wat auto’s op  LPG  oftewel vloeibaar 
petroleumgas. Maar net zoals bij waterstof-
auto’s dient  LPG  deels geproduceerd te wor-
den waarvoor er opnieuw energie nodig is. 
Om dit productieproces milieuvriendelijk 
te houden, is er onvoldoende hernieuwbare 
energie beschikbaar. Gelukkig heeft aardgas 
als natuurlijke brandstof niet te kampen 
met dit probleem: het is namelijk overal ter 
wereld beschikbaar. Nu maar wachten tot 
we het ook overal kunnen tanken want in 
België is dit, in tegenstelling tot onze buur-
landen, niet zo eenvoudig. Maar daar komt 
stilletjes aan verandering in.   

 ZELF EEN AUTO HUREN? 
 Kriebelt het na het lezen van dit artikel 

om een groene auto van Ecorental te huren, 
dan heb je al genoeg aan een luttele €25 per 
dag. Voor een busje tel je €90 per dag neer. 
Afhaalpunten zijn er in Anzegem, Waregem, 
Roeselare en Nazareth. En wie meer infor-
matie wil, slechts één adres: www.ecorental.
be.  ¶  
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ZI
E!

  Floor Eelbode  
 Omdat de maartse buien urenlange 

Graslei-uitjes waarschijnlijk zullen hypo-
thekeren biedt Schamper nog maar eens 
cultuur aan. En veel! 

 CONCERTEN 
 Gratis mag ook, dus geeft de Neder-

landse band  De Staat  op 19 maart een 
caféconcert in de  Vooruit . Hun debuut-
album “Wait for evolution” werd door de 
Hollanders al met enthousiast vlaggen-
gezwaai onthaald en vorig jaar tourden 
ze met  Deus  rond in Groot-Brittannië. 
Daarenboven is hun motto ‘niet lullen, 
maar rocken’, need to say more? Ook in 
de  Handelsbeurs  is er die avond fi jne 
rockmuziek op te snuiven.  Th e Presi-
dents of the United States  plannen een 
vette show, doorspekt met humor en am-
biance! Wie droomt van miljoenen gra-
tis perziken zou hier à propos wel eens 
zielsverwanten tegen kunnen komen. In 
de  Minnemeers  worden er dan weer cd’s 
voorgesteld: met  Briskey  op 21 maart en 
 Moiano  op 25 maart. Voor de liefhebbers 
van teksten vol poëzie met een sterke 
soul! En aangezien de meeste cultuur-
cheques momenteel ergens in een hoekje 
veel stof aan het vergaren zijn, is het mis-
schien tijd om naar de  Vlaamse opera  te 
trekken voor ‘Cosi fan tuti’. Een opera van 
het duo  Mozart-da Ponte  over de men-

selijke beperkingen en leugenachtigheid, 
gedirigeerd door  Attilio Cremonesi . Op 
de planken van 15 maart tot 9 april.  

 PODIUM 
 Van 24 tot 28 maart speelt in het   NTG   

het succesvolle  Instinct  waarin de ver-
zekeringsagent Walter Ness bekent dat 
hij een moord heeft gepleegd: “voor geld 
en voor een vrouw”. Puik crimineel mu-
ziektheater, maar wie liever iets anders 
heeft: in  Cement  op 26 maart en even-
eens in het   NTG   gaat het dan weer over 

vier kinderen die na de dood van hun 
ouders moederziel alleen achterblijven 
en hun eigen universum creëren. Fun! In 
de  Vooruit  brengt  Dood paard  op 24 en 
25 maart op zijn beurt “Ritter Dene Voss”: 
een stuk van  Th omas Bernhard  over in-
cest en mensen die hun leven geen vorm 
kunnen geven, naar verluid in een gees-
tige dialoog. Voor de fans van “Betrapt! 
Ik ben helemaal geen verdwaalde potvis, 
ik ben je man”- Kamagurka : op 26 maart 
komt de man naar de  Vooruit  met een 
koff er vol humor en absurditeiten. Onbe-
kender, maar daarom niet onbeminder 
cabaret is er op 20 maart bij  De Vieze 
Gasten  te vinden met  Roy Aernouts  ‘Al-
tijd alles en overal’. 

 EXPO 
 Hoezee! Wist je dit al: dankzij  Bert 

Anciaux  kunnen jongeren die jonger zijn 
dan 26 jaar bepaalde musea voor slechts 
1 euro bezoeken. In Gent zijn de geluk-
kige musea het   SMAK  , het  Museum voor 
Schone Kunsten , het  Design museum , 
het   MIAT   en het  museum Dr Guislain . 
En dat treft, want er zijn ook een aantal 
fi jne exposities te bezichtigen: Textiel-
liefhebbers kunnen bijvoorbeeld vanaf 
21 maart hun hart ophalen in het  Design 
museum . Weet je vooral één specifi eke 
soort textiel te smaken, haast je dan naar 
het   MIAT  , want de tentoonstelling ‘Linge-
rie, zo zacht als zij’ is alweer bijna voorbij! 
Tenslotte loopt in het   SMAK   nog steeds 
‘Faux Jumaux’, of hoe kunst soms ook een 
tweeling kan zijn.   ¶  

  RV  … was de tweedaagse conferen-
tie in de Vooruit i.s.m. de vakgroep 
Th eaterwetenschappen UGent.  

In tegenstelling tot het overkoepe-
lende thema  Th e Game is Up!  klinkt 
 Tickle your Catastrophe!  al wat minder 
prangend en pessimistisch. Het woord 
catastrofe mag dan wel doen denken 
aan milieurampen, wereldepidemieën 
en beurscrashes die ons schijnbaar 
boven het hoofd hangen. Maar er is 
meer… het hoeft immers niet zwaar en 
doemdenkend te zijn. Een catastrofe 
kan ook aanzetten tot creativiteit of de 
vraag oproepen hoe ermee om te gaan, 
zoals het woord ‘tickle’ insinueert. De 
conferentie stond dan ook hoofdza-

kelijk in het teken van de vraag welke 
plaats catastrofes in kunst, media, ar-
chitectuur, etc. innemen, en zo in onze 
collectieve belevenis.  

 Peter Cusack , sound artist, beet 
de kop af in een set lezingen onder de 
noemer  Media Disaster . Via geluidsop-
names van zowel binnen als buiten de 
Exclusion Zone in Chernobyl liet hij 
ons een heel ander beeld horen dan de 
beelden die op het wereldnetvlies zijn 
gebrand. Geen paddestoelbommen en 
verlaten ghost towns, maar een wild 
oplevende fauna en mensen die dap-
per proberen hun verloren thuis terug 
te vinden. Het geselecteerde hoorspel 
gaf ons een gevoel van ‘life goes on’. 
De wereld stopt niet na een catastro-
fe, dus de vraag is hoe er nadien mee 
wordt omgegaan. Maar waarom geeft 
de media ons dàt niet weer?  ¶  

TICKLE YOUR 
CATASTROPHE!
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De Staat. In staat van ontbinding.
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  Liselotte Marnef, Roeland Termote  

WATCHMEN
Marvel Comics. Aangezien we zelf 

infraroodzicht hebben en tot Scarlet Jo-
hanssons linkertepel kunnen morphen, 
lezen we die dingen nooit. Tot ons grote 
geluk, als ze zo ontzettend slecht zijn 
als de fi lm spin-off s laten vermoeden. 
‘Watchmen’ heet de laatste draak. En 
de draak braakt geweld, pseudospiritu-
aliteit en banale maatschappij-analyses 
alsof het slecht verteerbare hobbits zijn. 
Het geweld is even buitensporig als saai 
( faut le faire) en de pretentieuze schar-
nierscène is inhoudelijk én fi lmtechnisch 
een regelrechte fl ashback naar het he-
meltergend debiele ‘Th e Fountain’. Dat 
de hoofdpersonages door Studio 100 ge-
styleerde simpele zielen met navenante 
praatjes zijn, zal dan wel weer te maken 
hebben met de comic book-herkomst. 
Dan mag het. Zou de soundtrack dan een 
lichtpuntje kunnen zijn? Ja! ’t Is Dylan! 
Nee. De fi lm eindigt namelijk met de 
droefste punkcover van ‘Desolation Row’ 
sinds die van Sergio met een mond vol 
bitterballen in de Eurosong-backstage. 
Als je ‘Watchmen’ echter omdraait en 
vervolgens alle letters vervangt door die 
van ‘Th e Reader’, ziet het plaatje er gans 
anders uit!

THE READER
Demi Moore had het al eerder. En nu 

ook Madonna ermee gespot is, kunnen we 
pas echt van “Hip” spreken. Geen nieuwe 
botox-behandeling, wel ‘de jeugdige ado-
nis’ als wandelend accessoire. Hetzelfde 
overkwam Kate Winslet in Th e Reader, 
een verfi lming  van het boek “Der Vor-
leser” van de Duitse schrijver Bernhard 
Schlink. Ze zet hierin de rol van Hanna 
Schmitz neer, een harde vrouw van wei-
nig woorden, die wel weet wat te doen 
met een 16-jarige toyboy. Haar lichaam in 
ruil voor luidop gelezen verhalen, zo luidt 
de deal. Zo gemakkelijk gaat dat soms. 

Dat Winslet net met dit Hollywoodi-
aanse plaatje 13 jaar na haar eerste no-
minatie ook eindelijk dat andere felbe-
geerde (gouden) mannetje mee naar huis 
neemt, hoeft niet te verbazen. Haar ac-
teerprestaties in deze fi lm zijn alle lof en 
prijzen waard, en overschaduwen zelfs de 
prestaties van de rest van de cast. Award-
shoppend laadde ze, naast een Oscar, 
ook o.a. een Bafta en een Golden Globe 
in haar karretje. Regisseur Stephen Dal-
dry (the Hours, Billie Elliot) deed het haar 
ondanks mooi camerawerk en een no-
minatie niet na. De overdadige strijkers 
moeten ook Th e Academy op de heupen 

gewerkt hebben. De mooiste fi lmtechni-
sche hoogstandjes treff en we trouwens 
aan in de beelden van Auschwitz, waar 
Hanna één van de vrouwelijke bewaak-
sters was. Duits naoorlogs schuldgevoel, 
morele verwarring en een dramatische 
romance ontmoeten elkaar in een glan-
zend doch nogal oppervlakkig drama. 
Tijd dat iemand nog eens iets goeds doet 
met die condition humaine. ¶

  KD, LB  Wanneer je op weg bent naar 
de Brug, en je hebt plots niet echt veel 
zin meer in plastieken voedsel, loop 
dan gerust door naar Pitta Snack Is-
parta. Het paarse pitakot tegenover 
de Vooruit is niet alleen dichtbij, het is 
wel degelijk één van de betere in Gent. 
Naast de gebruikelijke durums en ke-
babs hebben ze ook een groot assor-
timent voor de veggies onder ons. Na 
het bestellen moet je toch wel eventjes 
wachten, maar de wachttijd wordt ge-
compenseerd met een tv en een gekke 
Turkse zender vol rotslechte soaps. 
Het kon onze Th uis wel zijn.  

 De pita’s zelf zijn niet alleen groot, 

hun samenstelling is beter dan de ge-
wone overpoortkebab. Waar je nor-
maal gezien pas op het einde aan het 
vlees geraakt – en dan énkel alleen 
maar vlees – zijn hier de broodjes 
mooi in laagjes gevuld zodat je bij ie-
dere hap groenten, saus én vlees bin-
nen hebt. Zelfs de broodjes zelf waren 
dit keer geen witte spons, maar zacht 
knapperig. Ook de vegetarische versie 
met falafel is aan te raden. Na het eten 
kon je nog even blijven zitten, want gek 
genoeg zit er nooit echt veel volk. Een 
schande. Eén minpuntje misschien: 
de kleine pita is echt wel … klein. Er is 
geen gulden middenweg: gigantisch of 
miniem.   ¶   

 Pitta Snack Isparta  

Sint-Pietersnieuwstraat 106  

9000 Gent  

PITTA SNACK 
ISPARTA
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  Simon Leenknegt  
 Hoewel het evenement al geëindigd is 

wanneer u dit leest, is het zeker interessant 
eens stil te staan bij wat er te beleven viel. 
Al was het maar om te achterhalen waar die 
vreemde patronen op de Gentse straatste-
nen vandaan komen. 

 YOU’RE ALL GOING TO DIE 
 In het luidruchtige fi lmpje dat de afgelo-

pen weken aan de balie van Vooruit speelde, 
hoorde u bovenstaande woorden. Het waar-
schuwde u al voor het thema van deze editie 
van  Th e game is up! . Waar het vorig jaar nog 
 Art for sale  was, verzamelde men nu onder de 
noemer  How to save the world in 10 days  een 
rits evenementen van bonte pluimage. Het 
(post)apocalyptische thema werd ruim in-
gevuld. Er was zowel een utopische, ecologi-
sche als politieke component. Deze kwamen 
aan bod in de lezingen, elders in Schamper 
besproken. Maar er was natuurlijk veel meer 
te beleven, te veel om hier op te noemen.  

 Een van de meest opmerkelijke stukken 
van het festival was  W.M.D. (Just the Low 
Points)  ( foto) , een toneelstuk van de Ame-
rikaanse compagnie  Sponsored By Nobo-
dy . Hierin ging het over het verwaarloosde 
rapport van de Amerikaanse regering dat 
aantoonde dat er helemaal geen  Weapons 
of Mass Destruction  in Irak waren. Een poli-
tiek getint stuk, dat wel aan ondergetekende 
zijn ribbenkast bleef plakken. Daarnaast had 

Vooruit kunstenaars over de vloer als  Folke 
Köbberling  en  Martin Kaltwasser  die de 
botsende houten auto’s in het café installeer-
den en een interventie met autocondooms 
deden. Ook opmerkelijk was de gratis per-
formance van  Antoine Defoort  en  Halory 
Goerger , met de vreselijke titel  &&&&& & 
&&& . Defoort en Goerger boden met hun 
performances en interactieve installaties 
een bijzonder ludieke kijk op een surrealis-
tische toekomst met robots en ruimtesche-
pen. Allemaal redelijk verschillende dingen 
dus, waardoor de vormelijke en inhoudelijke 
samenhang van deze editie niet altijd even 
duidelijk was.  

 NUCHTER IDEALISME 
 Th e game is up is in meerdere opzichten 

een interessant fenomeen. De activiteiten 
van  How to save the world in 10 days  vonden 
niet enkel in de gebouwen van Vooruit plaats, 
maar ook in de straten van Gent. Het lawaai 
dat  Dror Feiler s composities voor een vuil-
kar en een fanfare maakten, zal menig per-
soon in de Gentse binnenstad niet ontgaan 
zijn.  Moose  maakte met een hogedrukreini-
ger  reverse graffi  ti   in de vervuiling op straat-
stenen her en der in Gent (onder andere 

achteraan de kademuur van Vooruit). Deze 
dingen zijn typerend voor het ganse festival: 
speels, maar geenszins vrijblijvend. Dror 
Feiler en Moose gebruiken immers expliciet 
vervuiling in hun kunst. Er zit dus altijd wel 
een wrang kantje aan. Maar misschien is het 
niet enkel dat wat het festival zo waardevol 
maakt. De actieradius van de evenementen 
beslaat, mits enige overdrijving, gans Gent. 
De kunst probeert een belangrijk sociaal ge-
geven te zijn. “De grote verhalen van de 20e 
eeuw zijn vervangen door nichepraktijken, 
versnipperde gedachtes en provinciale ide-
ologieën.  Th e game is up!  Zal hier niks aan 
veranderen. Maar we willen wel.”, klinkt het 
in het programmaboekje.  

 Dingt er zich een nieuw, maar nuchter 
idealisme aan bij de cultuurhuizen en –pro-
ducenten? Misschien is het te vroeg om zo’n 
uitspraak te doen. Dergelijke lokale initi-
atieven die vertrekken vanuit een plaatse-
lijke uitvalsbasis, maar uiteindelijk een veel 
breder actieterrein beogen, lijken mij echter 
toch meer en meer aan de orde. Of  Th e game 
is up  daar nu in geslaagd is, weet ik niet. Hoe 
het ook zij, de intentie van het festival was 
op zich al inspirerend en lovenswaardig ge-
noeg.  ¶  

Van 4 tot 14 maart vond 
in Vooruit de derde edi-
tie plaats van het kun-
stenfestival The game is 
up!. Onder de titel How 
to Save The World in 10 
Days waren er tal van 
performances, theater-
voorstellingen, kunst-
werken en muzikale ra-
riteiten te bewonderen.

HOW TO SAVE THE WORLD IN 10 DAYS?
THE GAME IS UP! IN VOORUIT

"Crushed Cayenne", door Kaltwasser & Köbberling
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OPINIE

  Floor Eelbode  
 3 december 2008: de Persgroep Publishing 

kondigt aan dat 26 journalisten van de Mor-
gen (één vierde van het totale aantal journa-
listen) ontslagen zullen worden. De schuld 
wordt in de schoenen van de economische 
crisis geschoven: die zorgt namelijk voor een 
daling van de reclame-inkomsten en in com-
binatie met oplopende kosten voor papier, 
energie en personeel blijkt dit nefast voor 
het voortbestaan van de krant. Big boss van 
de Persgroep, Christian Van Th illo wil aan de 
toekomst denken voor het te laat was. 

 De redactie van de Morgen liet de ont-
slagen niet zomaar over zich heen gaan. Ze 
richtte een website op (www.reddemorgen.
be), hield een petitie en legde zelfs een uitge-
breid alternatief businessplan aan de direc-
tie voor. De journalisten slaagden erin om de 
besparingssom die de directie in gedachten 
had te behalen, maar dan zonder in de redac-
tie te snoeien. Daarnaast organiseerden ze 
ook een Red de Morgen-benefi et, waarop het 
kruim van de Vlaamse muziekscene speelde. 
Aan bekende koppen geen gebrek trouwens 
en de kaarten voor de avond vlogen in min-
der dan twintig minuten de deur uit. Maar 
toch waren het vooral de afwezigen die op-
vielen: de heer Yves Desmet en met hem nog 
een hoop andere hoog geplaatste pieten bij 
de Morgen. Broekschijters? Of kon het hun 
gewoon allemaal niet zoveel schelen? 

 Het vreemde is dat het de facto helemaal 
zo slecht niet gaat met de Morgen: de krant 
verkocht in 2008 zelfs 3,81% meer kranten 
dan het jaar ervoor. Bizar ook dat Van Th illo 
ondanks de economische crisis toch het Ne-
derlandse  PCM  (uitgever van o.a. de Volks-

krant en  NCR  Handelsblad) heeft opgekocht. 
Kostenplaatje: 100 miljoen euro. Pittig de-
tail: de verkoop gebeurde op de dag dat de 
directie normaal zou beslissen over het al-
ternatieve plan van de redactie. Deze beslis-
sing werd niet genomen, maar uitgesteld tot 
later, waarschijnlijk ergens deze week. 

 Het is natuurlijk niet de eerste keer dat de 
Morgen gered moet worden. De teller staat 
voorlopig op drie. Maar deze keer gaat het 
niet enkel om het redden van een paar ba-
nen – 26 jobs zijn uiteraard peanuts vergele-
ken bij de massa ontslagen wereldwijd – het 
gaat vooral om meer. Om kwaliteit bijvoor-
beeld. Hoe kan een redactie nog deftig werk 
leveren als een kwart van haar journalisten 
moet vertrekken? Het klakkeloos overschrij-
ven van Reutersberichtgeving kan dan enkel 
maar meer de standaard worden. Jammer 
genoeg past dit prima in een meer algemene 
tendens die al langer dan vandaag te zien is 
in het medialandschap, want kwaliteit wordt 
steeds minder belangrijk. Langzaam maar 
zeker verschuiven de zogenaamde ‘kwali-
teitskranten’ naar de middenmoot, het ba-

nale. We moeten ook maar niet vergeten dat 
de Morgen en het Laatste Nieuws tot dezelf-
de persgroep behoren, een uniformisering is 
snel gebeurd. En de echte onderzoeksjour-
nalistiek kan ondertussen haar wonden lik-
ken. Of kon het misschien echt iemand wat 
schelen dat Kim De Gelder altijd vriendelijk 
“hallo” zei tegen zijn buren in de gang? 

 Het is belangrijk dat wij – als studenten 
– dit niet zomaar laten gebeuren. Dat we 
onze kranten niet zomaar laten vervlakken 
tot we enkel nog nieuws krijgen over week-
endongevallen en de laatste vettige roddels. 
Want kranten zijn belangrijk: ze bepalen 
onze – kritische – kijk op de wereld en kun-
nen dingen aan de kaak stellen waar anders 
geen klankbord voor te vinden is. Daarom 
moeten we nu reageren: de petitie op www.
reddemorgen.be ondertekenen, ‘en masse’ 
lezersbrieven sturen, desnoods Van Th illo 
collectief moonen. Maar vooral ook: tonen 
dat we gebeten om te weten zijn en daarom 
alleen het échte nieuws willen!  ¶   

 Uw gazet redden kan dus op www.reddemorgen.be. 

Allen daarheen!  

Het rommelt in me-
dialand. Verschillende 
kranten kondigden aan 
dat er ontslagen zullen 
vallen wegens de econo-
mische crisis. Tijd voor 
een strijd voor meer 
kwaliteit!

EN GAUW EEN BEETJE!
RED DE MORGEN
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Floor heeft een mening.
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  BB  De UGent maakt ook dit jaar weer re-
clame met de ‘Durf denken’-slogans en af-
geleiden. Een van die afgeleiden is de ‘Durf 
kiezen’-campagne die wordt ondersteund 
met een aantal dilemma’s die worden gepro-
jecteerd op een scherm aan het Zuid. Een 
van de dilemma’s is bijvoorbeeld: “Je ouder-
lijk huis brandt af. Je kan maar één persoon 
redden. Wie wordt het? Pa of Ma?” Je kan 
dan sms’en naar een gratis nummer wie van 
je ouders je graag aan de vlammen overgele-
verd zou zien. Blijkbaar was dat nog niet vol-
doende gemakkelijk eff ectbejag, want in de 
voormiddag van maandag 9 maart was even 
het wansmakelijk dilemma “Welke jood red 
je uit een concentratiekamp? Marc Cogen of 
Woody Allen?” te zien. 

 Een attente voorbijganger had die bood-
schap gefotografeerd en bezorgd aan Marc 
Cogen, sinds kort kandidaat-rector van de 
UGent en slachtoff er van de kwaaie grap. 
Cogen stapte rechtstreeks naar huidig rec-
tor Paul van Cauwenberge die, hoeft het 
gezegd, zeer verveeld zat met de zaak. De 
rechtenprof, zelf van joodse afkomst, is niet 
naar de nationale media gestapt, omdat hij 
als kandidaat-rector inzit met het imago van 
de UGent, dat hij graag een ‘Harvard aan de 
Leie’ ziet worden.  

 De verantwoordelijke voor de antisemi-
tische projectie was een overijverige mede-
werker van de Dienst Communicatie, die in 
de nakende rectorverkiezing nogal openlijk 
(en op een verkeerde manier) partij wou kie-
zen voor  PVC . Van Cauwenberge zag zich 
genoodzaakt de man in kwestie op staande 
voet te ontslaan en wilde niet reageren. Marc 
Cogen was minder karig met commentaar 
aan Schamper: “Ik speel dit voor alle zeker-

heid door naar Michael Freilich van Joods 
Actueel, maar de universiteit ligt mij nauw 
aan het hart. Ik wil haar geen imagoschade 
berokkenen om een fl auwe mop van een 
enkeling. Let wel: ik zal geen antisemitische 
fl uistercampagnes aan mijn adres tolereren 
in de rectorverkiezing. Wees gerust, het Cen-
trum Simon Wiesenthal (genoemd naar de 
befaamde nazi-jager, nvdr) zal de kiescam-
pagne nauwlettend in het oog houden.” 

 Cogen toonde zich ook bezorgd om de 
huidige tijdsgeest: “Eerst de forel van Jeroen 
Meus, dan de Hitler-advertentie van Th omas 
De Soete, de jodenmop van Philippe Geu-
bels en het rabiate antisemitisme van Man 
bijt hond en nu zelfs aan mijn eigenste Alma 
Mater. Ook Schamper vind ik trouwens ui-
terst stigmatiserend.  Wollt ihr den totalen 
Krieg? ”  ¶  

Kandidaat-rector Marc 
Cogen is niet te spreken 
over een “grapje” dat on-
langs werd uitgehaald 
door de Dienst Commu-
nicatie van de universi-
teit.

MARC COGEN SLACHTOFFER
ANTISEMITISCHE “MOP”

liegende    reporter

  J.F.   DURF   DENKEN . Het credo van de 
UGent is deze weken niet meer te mis-
sen. In bushokjes, in kranten, op websi-
tes, zelfs in urinoirs. Waar je ook bent, 
wat je ook doet, ineens moet je naden-
ken. Nou goed dan, ik durf het, ik denk 
na. Op commando. Waaraan moet ik 
denken? Geen idee. Ik staar naar dat 
witte, reusachtige vel papier waarop de 
slogan geprint staat. Niet de minste indi-

catie. Dan denk ik maar aan de overvolle 
auditoria, het lange aanschuiven in de 
resto’s en het gebrek aan koten. Ik denk 
ook aan de horden nieuwe studenten die 
volgend jaar lachend de poorten van de 
UGent binnenwandelen terwijl Paul Van 
Cauwenberge met zijn gitaar staat te 
zingen:  

 “Kom maar binnen, kom maar binnen   
 want de les zal gaan beginnen.   
 Hier is plaats voor alleman   
 zolang men nog stapelen kan.”   ¶  

DURF ZINGEN
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  HL  Maandag laatstleden sloeg het noodlot 
toe bij de Schamperredactie. Toen de voltal-
lige redactie in het archief plaatsnam voor 
de wekelijkse algemene vergadering mepte 
laatkomer  Ruben D.  de deur iets te hard 
dicht, waardoor deze ook na herhaaldelijke 
pogingen, eerst met de zachte hand (door de 
hoofdredacteur) en later met de harde hand 
(door  Laurens L. ) niet meer openging. En-
kele pientere redacteurs, waaronder  Margot 
V. , probeerden onmiddellijk externe contac-
ten telefonisch te bereiken, maar dat bood 
geen soelaas. Het archief ligt immers in de 
ondergrondse krochten van de Th erminal, 
waar gsm-ontvangst nog niet is doorgedron-
gen. 

 Er zat niets anders op dan te wachten tot 
er iemand toevallig de verdwijning van de 
zowat 35 redacteurs zou opmerken. Om de 
tijd te doden begonnen enkele redacteurs 
dozen vol oude, vergeelde, net niet in Mid-

delnederlands geschreven exemplaren van 
Schamper boven te halen, tot verveling van 
enkele oudere redacteurs rond  Francis B. , 
die deze reeds uit het hoofd konden opzeg-
gen. Het werd een lange nacht, waarbij re-
dacteur  Bram B.  herhaaldelijk zijn mense-
lijke warmte aanbood aan redactrices die 
het koud hadden. Een groepje rond  Hans D.  
begon tegen het ochtenduur te opperen dat 
er misschien toch eens aan voortplanting 
moest worden gedacht, wat op hevig protest 
van de  zusjes E.  stootte. 

 Toen er even later ook nog eens de stroom 
uitviel was het hek helemaal van de dam. Ge-
lukkig kwam fotograaf  Joost V.  met een fak-
kel op de proppen, waardoor de redactrices 
niet meer bang hoefden te zijn voor de grijp-
grage handjes van  Gert B.  Tegen de middag 
begon de honger serieus te knagen. Al die 
tijd hadden de redacteurs moeten overleven 
op twee liter water, enkele kauwgommen uit 

de persoonlijke collectie van  Roeland T.  en 
een handvol anticonceptiepillen, waartegen 
 David D.  fel protesteerde. De halve appel die 
men had aangetroff en in de tas van  Simon 
L.  werd keurig in 35 gelijke stukjes verdeeld. 

 Biologen  Lise B.  en  Bart B.  begonnen net 
onder de kasten te speuren naar eetbare ke-
vers toen er geluid klonk aan de andere kant 
van de deur. Nog nooit had de stem van  Hans 
P.  zo verlossend geklonken. Met één enkele 
slag kon deze krachtpatser de deur aan dig-
gelen slaan, en scheen er daglicht binnen 
in het tot dan in duisternis gehulde archief. 
Terwijl de redacteurs één voor één door het 
gat in de deur kropen en voedsel probeerden 
te vergaren viel het op dat redacteur  Gert 
B.  niet van plan was het hol te verlaten. “Ik 
vond het eigenlijk wel fi jn hier, toch gezellig, 
zo’n logeerpartijtje!”  ¶  

VOLTALLIGE SCHAMPERREDACTIE OPGESLOTEN

  Jonas Vandroemme  
 De trouwe lezer komt likkebaardend 

zijn tweewekelijkse portie  vox populi  
consumeren, dus steken we maar met-
een van wal. “Een zionistisch complot!”, 
schreeuwt een  anonieme stem  over de 
kandidatuur van  Marc Cogen . De pole-
miek is niet alleen overbodig maar ook 
nog eens retesaai voor ze goed en wel be-
gonnen is, dus snel over naar plezantere 
topics.  

 “Koken met bier” op het forum van de 
WiNa bijvoorbeeld. Mijn favoriete grap-
penmaker op dat hoopje cyberspace is 
zonder enige zweem van twijfel  Polipie . 
Wanneer enkele wis- en natuurkundigen 
het hebben over wild koken met bier zegt 
hij “ik eet nie graag wild, liever op mijn 
gemak.” Padoem-Tsjing! Absoluut niet 
grappig zeg je? Daar denkt Winees  Mick-
ske  nochtans het zijne van: “ROFL!  Nice 
one , duurde toch wel 40 seconden eer 
mijne frank viel.”  

 Spreek me tegen, maar volgens mij is 
de WiNa de meest fabelachtige kring van 

Gent. Het zwart-gele collectief bracht im-
mers ook het fenomeen  “Sjappie”  voort. 
Wie Sjappie is, legt historicus  Mordicus  
uit op het forum van de  VGK . “Sjappie is 
een persoon”, vertelt hij. “Hij gaat altijd 
naakt. Al-tijd. Bij Ideefi x is het al zover 
gekomen dat we geen Pappenheimers 
( studentikoos cantuslied waarbij de aan-
wezigen zich naar eigen goeddunken mo-
gen uitkleden, jv ) meer doen als Sjappie 
aanwezig is.”  

 Ook op de voorbije 12-urenloop was 
Gents bekendste potloodventer weer te 
bewonderen in adamskostuum, zich de 
ziel uit het onverhulde lijf lopend. Eigen-
lijk ben je geen student in Gent geweest 
als je nooit het pietje van Sjappie hebt 
gezien. Wie zijn pielemuis alsnog wil be-
wonderen: JaPSerken@hotmail.com.  

 Over de 12-urenloop gesproken, de 
 VTK  heeft weer eens gewonnen. Het ge-
heim van hun succes blijkt overigens ook 
een naam te hebben: het “speedteam”. 
Daarin zitten alle frisse, uit de kluiten ge-
wassen burgies, die samen stevig trainen 

om te kunnen schitteren op hun studen-
tikoze hoogdag. Een beschrijving van zo’n 
training: “We spreken af aan de hal van de 
Plateau en lopen als opwarming naar de 
Watersportbaan om daar een interval-
training af te werken.” Dat heb je goed 
gehoord: ze lopen van de Plateau naar de 
Watersportbaan. Als opwarming.  

 Terug naar een culinair topic. WiNa 
kookt met bier, Filologica kookt met 
uien. Ze vragen zich echter af wat je ook 
al weer moet doen om niet te huilen tij-
dens het versnijden van een fl inke ajuin. 
“Een natte handdoek op je schouder”, 
zegt  Sandinista . “Water onder je ogen 
wrijven”, zegt  Koentje Kater . “Je tong 
uitsteken”, zegt  Bubbles . En dan is daar 
plots  Didymus , de laatste échte man on-
der de fi lologen: “Bende janetten. Zo veel 
tamtam over het snijden van een ajuin. 
Echte mannen die versnijden chilipepers 
en gaan dan plassen zonder eerst hun 
handen te wassen.”  ¶  
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KDe Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest fi lantropische kant zien en plukt de meest 
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.




