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KORT
Bart Bruneel

Een willekeurig studentenkot in Gent.
Nee, niet zomaar een willekeurig kot: de kamer van een hardwerkende student. De vloer
ligt bezaaid met colaflessen, afgewisseld
met warrige hoopjes cursussen. De student
die dit liefkozend zijn georganiseerde chaos
noemt, zit voor zijn bureau geklemd in een
ergotherapeutisch onverantwoorde stoel.
Het bureaublad van zijn laptop weerspiegelt zijn bleke gelaat. Zijn gedachten zweven
niet loodzwaar door de kamer, maar als alwetende verteller kunnen we ze toch lezen.
Hij denkt: “Seks met Scarlett Johansson, seks
met Scarlett Johansson! Argh, vooral geconcentreerd blijven!”
Zijn ogen focussen van oneindig terug
naar de formules in de cursus naast hem.
“Glucosefosfaat wordt geïsomeriseerd tot
fructosefosfaat en …” Oh, waarom had hij
die verslagen niet eerder gemaakt? Terwijl
zijn vrienden zich ladderzat drinken op de
Streekbierenweek in Home Boudewijn zit
hij alleen in zijn kamer te zwoegen. Ping! Op
het laptopscherm verschijnt een MSN-kader. Iemand met de nickname ‘Red Darfour’
vraagt hem of hij “gene goeste hèt vo mee te
goan na de Moedernacht van ‘t VGK, over
moeders in Afrika”. “Ik red de wereld wel
eens als ik tijd heb,” riposteert hij verbolgen.
“Ma ge woart ook al nie ipt Debat over Migratie en Ontwikkelingssamenwerking.”
“Zwijg, naïeve wereldverbeteraar! En leer
spellen,” bijt hij haar toe, vooraleer zich snel
af te melden.
Ze zal hem dit ooit wel vergeven. Ze is niet
zo koudbloedig als zijn ex-muze, die hem de
dag voordien gedumpt had voor die Engelse
Erasmusstudent, Edouard Boubat. Een steek
van liefdesverdriet overvalt hem samen met
de drang om door de foto’s te bladeren die
hij tijdens het Fotografisch Bezoek aan de
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De eerste prille zonneschijn lokte de studenten en masse naar de Graslei. De mix
van zon, wietgeur, pintjes uit de nachtwinkel en krakers met schruftige honden heeft
duidelijk ook dit jaar nog niks van haar charme verloren. Foto door Tim Chanet.
Boekentoren van haar had geschoten. Maar
hij weet dat dit te pijnlijk zal zijn. What difference does it make? In vol galabalseizoen kan
hij gemakkelijk een flirt opscharrelen op het
Galabal van het VDK of het VGK. Hij richt
zich terug tot zijn cursus, om die daarna met
een zucht weg te schuiven. Hij heeft wel een
kwartiertje pauze verdiend.
Facebook aan, muziek op de achtergrond.
U heeft twee uitnodigingen. Klik. Lustrumtoneel van de Filologica. Negeer. Zijn wenkbrauwen schieten de hoogte in bij de volgende uitnodiging. Urban golfing. Què? KHK,

KRINGEN &
KONVENTEN
× Fotograﬁsch Bezoek Boekentoren, Fotoklas: 30/03, Boekentoren
× Streekbierenweek, Home Boudewijn:
29/03 tot 02/04, Home Boudewijn
× Ricard- en Shotjesavond, GFK: 30/03,
Coulissen
× Paintball, VLK: 31/03, Paintball Gent

pff, die kunstenaarstypes. Zijn gedachten
flitsen even snel als zijn internetbrowser terug naar de startpagina. Scroll. De gebruikelijke egocentrische Facebooknonsens trekt
aan hem voorbij. Een mix van weltschmerz
en fatalisme overvalt hem. Hij kijkt nog even
om naar zijn cursus biochemie, maar de
woorden op het blad slagen er niet meer in
zijn brein te beroeren. Fuck it. Hij staat op en
stormt zijn kot uit. Op naar de VLK-Paashaasfuif, op naar losse seksuele contacten
en onmiddellijke behoeftebevrediging. Weet
hij veel dat die fuif morgen pas is. ¶
naar een Auteur (Luigi Pirandello), Filologica: 31/03 en 01/04, Theaterzaal Arca
× Debat over Migratie en Ontwikkelingssamenwerking, Vluchtelingen Actie Komitee:
31/03, Therminal
× Foute Karaokeavond, Slavia: 31/03,
Kraaienest
× IFK Rugby Tournament, FK: 01/04,
RUSS
× Moedernacht, VGK: 01/04, Vredeshuis
× Paashaasfuif, VLK: 01/04, Vooruit
× Urban Golf, KHK: 02/04, Gent

× Karting, Geograﬁca: 31/03, Worldkarts
Kortrijk

× Galabal, VDK: 03/04, Gent

× Lustrumtoneel: Zes Personages op Zoek

× Galabal, VGK: 03/04, Culture Club

www.schamper.ugent.be
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Communicatiewetenschappers,
ze doen de raarste dingen. Wij
vonden er eentje die deelneemt aan
liedjeswedstrijden op één (5). Dat
is natuurlijk niet het belangrijkste
nieuws: de UGent heeft ook een
nieuwe oude rector (8) en wij namen
de crisisbestendigheid van de beleggingen van onze Alma Mater onder
de loep (14).

WETENSCHAP
EU-commissaris voor wetenschapsbeleid Janez Potocnik kreeg van de
UGent een institutioneel eredoctoraat (18). Daarnaast staat er sinds
kort een supercomputer onder het
rectoraat (20).

CULTUUR
Een literaire lente in Gent? Onze
cultuurredactie onderwerpt het
aanbod aan een kritische test (24).

OPINIE
Goed bestuur aan de UGent?
Ex-hoofdredacteur Stijn Debrouwere
denkt er het zijne van (28).

Het uitdelen van de eredoctoraten. Zotjes. Meer op blz. 18

EDITORIAAL

POSITIVO'S
Bert Bobbelaere

Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en
homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks
tijdens het academiejaar.
VU: Bert Dobbelaere, Hoveniersberg 24, 9000
Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke NV, Savaanstraat 92,
9000 Gent
Hoofdredacteur: Bert 'Virgin Mary' Dobbelaere
Coördinator: Hannah 'Irish Coffee' Demol
Reclame: Leen Debrouwere
Eindredactie: Frederik 'Een cocaatje' Neirynck,
John Verhaest, Jantien 'Soho' Seeuws
Redactie: Bregt 'Piña Colada' Saenen, Lise 'Tequila
Sunset' Eelbode, Simon 'Kremlin Colonel'
Leenknegt, Hans 'Joker' Demeyer, Rini 'French 75'
Vyncke, Stijn 'Tom Collins' Debrouwere, Bram 'Mojito'
Bombeek, Lise 'Bloody Mary' Beirinckx, Ruben 'Sex
On The Beach' De Winne, Lode 'Strawberry Daiquiri'
Rummens, Ine 'Jagertee' De Jonge, Margot 'Mai-Tai'
Van Cauwenberge, Hanne 'Hanky-Panky' Lefèvre,
Francis 'Irish Shake' Beeckmans, Floor 'Tequila
Sunrise' Eelbode, David 'Kamikaze' De Pue, Kirsten
'Pink Lady' Noben, Pieter 'Planter’s Punch' Van
Nuffel, Liesa 'Apple Martini' Carton, Bart 'B&B'
Bruneel, John 'Savoy Corpse Reviver' Verhaest,
Guillaume 'Gibson' Maebe, Laurens 'Grog' Lavrysen,
Marion 'Caipirinha' Van Hecke, Maxine 'Bailey’s
Shake' Stevens, Lisa 'Rabo-de-galo' Dierickx, Davy
'Dragonﬂy' Verbeke, Katrien 'Lolita' Debal
Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Hannah Demol, Joost Vanderdeelen, Benthe Van
Beurden
Illustratie: Sander Vanderveeren & Kim Langie
Fotograﬁe: Manuel 'Madeira Eggnog' Claeys Boùùaert,
Pieter 'Savoy Affair' Morlion, Joost 'Long Island Ice
Tea' Vanderdeelen, Lode Rummens, Andy Eeckhaut,
Tim 'The Monkey Gland' Chanet
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93% van de stemmen voor Paul Van Cauwenberge, een verpletterende overwinning.
Een volledig verdiende overwinning bovendien, want zonder noemenswaardig campagne voeren was de verkiezing bijna puur
inhoudelijk. Geen moddergooien, geen holle
slogans, het was een verademing om te zien.
Toen Marc Cogen zijn kandidatuur bekend maakte, was het algemene idee nog:
“Oei, als dat maar goed komt.” Een rechtse
rechtenprofessor die niet om een afwijkende
mening verlegen zit, menig bestuurder was
merkbaar nerveus. Cogen verraste echter
aangenaam: met een excentriek maar gemeend programma en een ridderlijke campagnestijl nam hij de verkiezingen erg serieus. Dat hij maar zeventien stemmen achter
zijn naam kreeg, heeft dus waarschijnlijk
meer te maken met zijn ietwat kwalijke reputatie dan met zijn eigenlijke programma
of campagnestijl. Bovendien was er ook nog
Van Cauwenberges eigen verdienste: na een
succesvolle vier jaar rectorschap twijfelde
niemand eraan dat hij zijn kanseliersbonus
zou kunnen innen.
Nog een verademing: de constructieve
aard van de verkiezing. Personeel, proffen
en studentenvertegenwoordigers waren het
roerend eens over de vraag of ze de Cau dan

wel de Co de volgende vier jaar als grote baas
wilden zien. Ze lieten dat duidelijk blijken
middels een verpletterende meerderheid
van de stemmen in de eerste ronde, maar
kwamen PVC de laatste paar weken ook en
masse complimenteren en schouderklopjes geven. De conclusie is duidelijk: hoewel
er heel wat akkefietjes zijn waarover je een
boompje zou kunnen opzetten, bleken die
niet de doorslag te geven. Bijna alle stemgerechtigden hadden, los van hun persoonlijke
beslommeringen, de moed om te erkennen
dat de UGent in se wel goed bestuurd wordt.
In deze tijden van Dedeckers en Dewinters is
dat een verfrissende boodschap die perfect
onder de banner ‘Durf Denken’ past: durf
eens niet de negativo uithangen.
Het is ook een boodschap die in sterk
contrast staat met de machtsspelletjes rond
de rectorverkiezingen aan de KU Leuven.
Van Cauwenberge zei het zelf al in een reactie in het Nieuwsblad: “Ik ben blij dat ik niet
in Leuven moest worden verkozen.” En gelijk
heeft hij. Aan de KUL gaat te veel aandacht
naar het uitvechten van institutionele vendetta’s, hier in Gent slaagden we erin de rangen te sluiten en houden we ons de volgende
vier jaar bezig met de werkelijk belangrijke
uitdagingen. Het is een verwezenlijking waar
we ongetwijfeld trots op mogen zijn. ¶
SCHAMPER UGENT
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ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Redacteurs zijn nog steeds
welkom, maar we richten onze
smeekbedes vooral aan illustratoren, fotografen, layouters,
eindredacteurs en informatici.
Help ons uit de nood!
Elke maandagavond om 20 uur
houden we redactievergadering
in 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 zullen je vragen duidelijk en zo
snel mogelijk beantwoorden.

COMMENTAAR?

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

HJD Texas, thuis van de republikeinen, Lance
Armstrong en euh, Fight Club? Hoewel de succesfilm met Brad Pitt zich afspeelt in Delaware,
vond een Texaanse schooldirecteur het nodig om
de film binnen de schoolmuren tot leven te brengen. Donald Moten is de slimmerik van dienst.
Nadat hij werd ontslagen als directeur van de
school — hij had cijfers van bepaalde studenten
met opzet verkeerd genoteerd — kwam er een
verder onderzoek naar ‘s mans wanbeleid. Een
reeks medewerkers en studenten getuigden over
zogeheten cage fights. Het concept is zo simpel
als het woord. Wanneer twee studenten niet met
elkaar overeen kwamen, werden ze in een stalen
kooi gezet. De kooi stond in de kleedkamer van de
jongens – ahja, meisjes vechten niet – en werd in
de gaten gehouden door een veiligheidsagent, die
zijn job ondertussen ook kwijt is. Moten had nog
een kleine, ontkennende reactie in verband met

de beschuldigingen: “Dat is gewoon barbaars, zoiets doe je niet op een middelbare school.” Nog
een leuke anekdote over Moten zelf: vroeger was
hij een politieagent, tot hij valselijk beweerde dat
hij ontvoerd en bestolen was om een schadevergoeding te bekomen. Als er iemand in een kooi
hoort, dan is het dus duidelijk wel de vroegere
schooldirecteur zelf.
Administratie, it’s a pain in the ass. De ouders
van de 15-jarige Megan Gilan uit Cheshire konden er niet mee lachen toen ze een brief kregen
van haar school waarin stond dat Megan door
haar constante afwezigheid niet meer naar het
eindejaarsbal mocht. De boze ouders waren
vreemd genoeg niet van plan om Gilan huisarrest te geven voor al dat gespijbel. Ook een beetje
moeilijk als je weet dat hun dochter zich six feet
under bevond. De schooldirecteur heeft ondertussen zijn oprechte excuses aangeboden. ¶

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO?
MS Onder de slogan “Apenhel! K.U.L.!”
trokken 300 betogers door de straten van
Leuven. De K.U.L. gebruikt apen voor het
uitvoeren van wetenschappelijke experimenten. De demonstratie kwam er op initiatief van ADC (Anti Dierproeven Coalitie) en STOP (Studenten Tegen Onderzoek
op Primaten). “Wij begrijpen niet waarom
onze universiteit blijft kiezen voor verouderd, onethisch en weinig resultaatsgericht onderzoek op apen. Deze dieren
staan heel dicht bij de mens, zij kunnen
dan ook dezelfde pijn en angst voelen.
Wij geloven heel sterk in het nut van wetenschappelijk onderzoek, maar vragen
dat dit gebeurt met respect voor andere
levende wezens,” aldus STOP. Ze eisen de
onmiddellijke stopzetting van experimenten op primaten. De bewering van veearts
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André Menache en de dierenorganisaties,
dat de dieren slecht behandeld zouden
worden omdat ze onder andere alleen in
kooien worden gestopt zonder omgevingselementen, is volgens professor Peter
Janssens onwaar. Peter Janssens is directeur van het laboratorium neurofysiologie.
Jef Arnout, directeur van het proefdierencentrum, vertelt dat de dieren per vier in
kooien zitten, want het zijn sociale dieren.
Eén keer per dag krijgen ze een viertal uur
in een aparte speelruimte, waar ze zich ten
volle kunnen uitleven. Peter Janssens zegt
in Veto: “Sommigen zijn er van overtuigd
dat de dieren hier een stresserend bestaan
leiden, maar dat is absoluut niet waar. De
apen zijn heel kalm en dat moet ook aangezien enkel hun hoofd gefixeerd wordt.
De armen en ledematen kunnen vrij bewe-

gen en als dat dier het beu is, kunnen wij
hem niet dwingen om te blijven zitten. De
experimenten zijn op aandacht gebaseerd.
Als het dier niet wil, dan wil het niet.” Toch
is het onderzoek volgens André Menache
volstrekt overbodig, en zijn er desnoods
nog genoeg alternatieven te vinden in de
vorm van scans. Peter Janssens vindt de
onderzoeken op apen noodzakelijk. “Het
onderzoek dat wij verrichten, zal in de toekomst helpen om de menselijke geneeskunde een grote stap voorwaarts te laten
zetten. Dit is op lange termijn denken.
Ook alle huidige, bestaande inzichten uit
de neurologie, inclusief hun toepassingen,
zijn gebaseerd op bevindingen van twintig,
dertig jaar geleden”, aldus Peter Janssens
in Veto. ¶

www.schamper.ugent.be
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UGENT-STUDENT IN
"ZO IS ER MAAR ÉÉN"
U had het misschien al gezien, maar er zit een
UGent-student in de nieuwe reeks van het Nederlandstalige liedjesprogramma “Zo is er maar één”.
HL Arne Vanhaecke is een student uit
de master communicatiewetenschappen.
Hij is die sympathieke spring-in-‘t-veld die
twee weken geleden uitblonk met zijn cover
van “Lieve kleine Piranha”. Dat ging niet onopgemerkt voorbij: de jury, in de vorm van
Clouseau, gaf hem een wildcard voor de volgende aflevering.
“Het begon allemaal toen ik gitaar begon
te spelen op mijn zeventiende”, vertelt hij.
“Eenmaal op de unief begon ik iedere week
een actualied te maken voor Urgent.fm.
Daar werd ik opgemerkt door iemand van
Radio Donna, en zo mocht ik alginder beginnen met een wekelijks speedlied. Dat is een
lied dat ik op een halfuur tijd moest schrijven over een onverwacht thema.” Zo rolde
hij ook in de liedjeswedstrijd “Schrijf er maar
één” van Radio 2, waarin hij uiteindelijk ging

www.schamper.ugent.be

lopen met de hoofdprijs dankzij het liedje
“Luisje”. Op die manier had hij genoeg bekendheid verworven om gevraagd te worden
voor de audities van “Zo is er maar één”.
Arne is nuchter over zijn kansen in het
liedjesprogramma; “het is een sms-spel,
waardoor de populairste wint, wat niet
noodzakelijk de beste is.” Echt veel campagne voert hij niet, hoewel je in de Universiteitstraat niet naast de “stem Arne” oproepen kan kijken. Zijn doel was “meer dan
één aflevering meedoen”, en dat is zeker al
gelukt, dankzij de wildcard die hij in de eerste aflevering kreeg van Clouseau. Nu is het
hopen dat Arne de finale in mei haalt, want
dan mag hij een eigen nummer spelen, wat
in zijn voordeel speelt omdat hij vooral een
goede liedjesschrijver is. Tegen dan zal hij
misschien al eens herkend worden op straat,

wat tot zijn grote spijt nu nog niet het geval
is…
Eerst zien en dan geloven? Kijk dan vrijdag naar “Zo is er maar één” op één, of check
youtube. Stemmen? stem Arne: sms 1 naar
3470, of bel 0905 563 01 ¶

SCHAMPER UGENT
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OP DE SPEELPLAATS
Schamper gidst je
langs de leukste
universitaire roddels van de voorbije
weken.
COGEN EN OBAMA
Gewezen rectorkandidaat Marc
Cogen is een echte anglofiel, tijdens
zijn campagne stak hij dat niet onder
stoelen of banken. Bovendien staat hij
bekend om zijn vaak erg republikeins
aandoende, conservatieve standpunten. Het was dan ook tot verbazing
van velen dat hij voortdurend de retoriek van Barack Obama leek te
imiteren: verandering, bruggen bouwen, etc. Gevraagd of dat toch niet
erg opvallend was, reageerde hij met
een fijn lachje: “Ach Obama, het is een
inspirerend man, hé”.

GSR EN SCHAMPER
VOETBALLEN
Voor wie er nog aan zou twijfelen: de conditie van onze redacteurs
bevindt zich in erbarmelijke staat.
Toch bleek die van de studentenvertegenwoordigers nog slechter
te zijn: Schamper versloeg hen dan
ook met 6-2 op de voetbalvelden van
het GUSB. Grootste verliezer van de
avond was echter redacteur Laurens
L. Die moest na een drieste tackle in
de grote rechthoek afgevoerd worden
naar het ziekenhuis. De arme stakker kreeg er niet eens een strafschop
voor.

JOODS ACTUEEL
We lachten er in onze vorige Liegende Reporter al mee: Joods Actueel
zou de “misplaatste grap” over de concentratiekampen niet smaken. Dat realiteit en satire soms dicht bij elkaar
liggen werd bewezen door een telefoontje, twee dagen na publicatie. “Of
die foto echt is?” wilden ze bij Joods
Actueel weten. Toen bleek dat daar
geen schandaal in zat, zijn ze maar
het Evangelie gaan aanvallen. ¶
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ENERGIECONTROLE IN DE HOMES

NIET ALLEEN DE LAATSTE
DOET HET LICHT UIT
De milieuraad voert er een heuse sensibiliseringscampagne om de studenten bewust te maken van
hun energieverbruik. Dat ligt veel hoger dan dat
van bewoners van particuliere koten. Hoe komt
dat juist?
Maxine Stevens

Een alleenwonende persoon op een klein
appartement verbruikt gemiddeld 600 kWh
per jaar aan elektriciteit. Daartegenover
staan de studenten op de homes (die dus
alleen wonen op één kamer): zij verbruiken
per jaar gemiddeld tussen de 1066 kWh en
de 2149 kWh. Bijgevolg lagen de elektriciteitskosten voor de homes in 2008 rond de
310.000 euro. Dit heeft een dubbele oorzaak.
De studenten van de homes betalen één vast
bedrag per maand: elektriciteit, water en
verwarming inbegrepen. Doordat de bewoners hun energieverbruik niet zelf hoeven
te betalen, letten ze er vaak niet voldoende
op. Maar ook de infrastructuur van de gebouwen duwt de energiefactuur de hoogte
in. Dan spreken we over ramen die niet goed
isoleren, verlichting die dag en nacht blijft
branden in de gemeenschappelijke ruimtes,
lekkende kranen, … Met de energiecampagne en bijhorende audit wil de UGent beide
kanten aanpakken. Enerzijds moeten de
studenten bewust gemaakt worden van hun
energieverbruik, anderzijds worden de infrastructurele problemen in kaart gebracht.
Zo probeert men het energieverbruik te reduceren en betaalbaar te houden.

ENERGIEAUDIT: EEN GOED IDEE?
We vroegen Simon Dooms, milieuverantwoordelijke van Home Boudewijn, naar
het hoe en waarom van deze actie. “Begin
2008 hebben we op initiatief van Rob Caluwaerts (toenmalig voorzitter Home Konvent) en de afdeling Milieu een milieuraad
opgericht.” De milieuraad is een werkgroep
opgericht in samenwerking met de afdeling
Milieu en de directie Gebouwen en facilitair
beheer van de universiteit en heeft als doel
aandacht voor het milieu te verspreiden on-

der de homes. Eén van de projecten is het
voeren van een milieucampagne met een
bijhorende energieaudit. Terwijl het homekonvent, met voorzitter Wouter Degrève,
zich beraadt over de uiteenzetting van het
algemeen kader rond de milieucampagne,
houden de milieuverantwoordelijken van
elke home zich bezig met de specifieke
invulling ervan. Zij kennen hun home en
weten hoe de bewoners ervan het best te
bereiken. Eind 2008 werd al een beperkte
audit uitgevoerd, waarbij een vierde van de
kamers en de gemeenschappelijke ruimtes
werden gecontroleerd. “Uit deze steekproef
bleek dat de verkwisting van energie alom
was en sensibilisatie noodzakelijk is.” Er zijn
heel wat besparingsmogelijkheden op vlak
van infrastructuur. Naar aanleiding hiervan
zijn al wat maatregelen uitgevoerd, bijvoorbeeld de installatie van spaardouchekoppen, herstelling van lekkende kranen, … “In
de milieuraad rijpte het idee om een energieaudit te houden in de homes, en hieraan een
sensibiliseringscampagne en een wedstrijd
te koppelen”, aldus Simon Dooms. In geval
van een goede evaluatie van de audit krijgt
de home een beloning. Het is de bedoeling
om de energieaudit jaarlijks te laten plaatsvinden, zodat ook nieuwe bewoners bewust
worden gemaakt van hun verbruik.

INFRASTRUCTUUR TE HUUR
De milieuraad, onder voorzitterschap
van Janpieter Sollie, wil het verbruik van de
studenten dus nauwkeurig in kaart brengen.
Dat houdt in dat werkelijk elke kamer wordt
gecontroleerd. De audits zijn vooraf aangekondigd in elke home, ondanks dat durven
grappige situaties, zoals bewoners die nog
in bed liggen, koppeltjes die net niet op heterdaad betrapt worden, … wel eens voorwww.schamper.ugent.be
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vallen. Behalve het energieverbruik van de
studenten (laptop, verwarming, adapter …)
worden ook infrastructurele problemen in
kaart gebracht. Men controleert op lekkende
kranen, defecte lampen en slecht sluitende
ramen. Deze worden dan ook meteen doorgegeven aan de hersteldienst, want dit soort
defecten is niet enkel lastig voor de student,
het is slecht voor de energiefactuur. Om het
energieverbruik zo volledig mogelijk in kaart
te brengen, noteert men ook de eventuele
aanwezigheid van een koelkast en andere
elektrische apparaten op de kamers. De studenten hebben vaak een oude koelkast op
hun kamer die veel elektriciteit verbruikt.
Er zijn wel gemeenschappelijke koelkasten
in de keukens, maar deze worden minder
gebruikt omdat er wel eens wordt gestolen,
ze worden sneller vuil, … Na de energieaudit
evalueert men of het de moeite zou lonen om
vanuit de universiteit energiezuinige koelkasten te verhuren of standaard te plaatsen
in de kamers.

EEN GROEN CADEAUTJE
Iedere bewoner ontvangt persoonlijke
feedback via een scorekaart. Voor elk overbodig energieverbruik krijgt de bewoner een
kruisje op de kaart. De verwarming laten
opstaan terwijl je er niet bent bijvoorbeeld,
of een adapter in het stopcontact laten zonder het apparaat (bijvoorbeeld een gsm).
Hoe minder kruisjes, hoe beter. Bovendien
krijgt iedereen een ‘groen cadeautje’: snoepjes, voor de milieuvriendelijke medewerking.
Dit geldt ook voor de homes, want die krijgen een beloning als hun bewoners het goed
doen. Meer concreet ontvangt de home een
prijs als die minder dan 25% kruisjes behaalt.
Ecocampus schenkt de homes elk 500 euro
als ze meewerken aan de energieaudit, en de
universiteit doet er nog eens 500 euro extra
bovenop als ze een goede score neerzetten.
Iedere homeraad mag kiezen wat ze ermee
doen, zolang er duurzaam materiaal mee
wordt aangeschaft voor de bewoners. Home
Boudewijn zal er bijvoorbeeld een pooltafel
mee kopen voor haar bewoners.
www.schamper.ugent.be

NIET ALLEEN DE LAATSTE…
Veel studenten vinden het lastig dat de
milieuraad in hun kamer komt als ze niet
thuis zijn. En als ze wel thuis zijn, ervaren ze
het als ‘binnenvallen’. Desondanks reageren
de bewoners over het algemeen positief op

de milieucampagne. Het lijkt erop dat de audit goede resultaten zal geven, en dat de studenten meer op hun energieverbruik zullen
letten. De homes zullen hoogstwaarschijnlijk de geldprijs binnenhalen. En vergeet niet,
niet alleen de laatste doet het licht uit. ¶
SCHAMPER UGENT
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LM Naam: Angèle De Fleyt
Geboortedatum: 1 mei 1954
Functie: Verantwoordelijke voor bruikleen en grote leeszaal, Boekentoren
Job: Sinds ’72 werk ik voor de UGent,
maar pas sinds ’90 ben ik actief in de centrale bibliotheek. Daarvoor heb ik altijd op
het rectoraat gewerkt. Het werk hier in de
Boekentoren is gevarieerder en vooral het
dagelijkse contact met de studenten en de
collega’s bevalt mij meer dan het soms solitaire bureauwerk van vroeger.
Tegenwoordig komt het minder voor dat
studenten ons vragen om hen te helpen met
hun opzoekingswerk. Ze hebben hun computer en vinden alles op internet. Dit neemt
natuurlijk niet weg dat indien ze toch tips of
raad willen, ik hen steeds met veel plezier
verder help. Een opvallende evolutie die ik
vaststelde is dat veel studenten het bestaan
van ‘het boek’ in functie van hun onderzoeksproces lijken te zijn vergeten. Ze zitten dan
wel in ‘de Boekentoren’ maar blijken steeds
vaker vervreemd van de eigenlijke betekenis
van dat woord.
Boekentoren: Het is een erg mooi gebouw om in te werken, hé. Ik loop hier graag
rond en maak wel eens een ommetje als ik
bij een collega moet zijn. Ondanks de grote
ruimtes blijft de gezelligheid toch hangen,
vind ik. In de zomer weliswaar zorgen de

toegevoegde tropische temperaturen meermaals voor situaties waarin de naam Serre
i.p.v. Leeszaal niet zou misstaan, maar dat
euvel nemen we erbij.
Broekentoren: Inderdaad. Naast doorsnee verloren voorwerpen als gsm’s, cursussen, jassen, sjaals en truien, heb ik eens een
broek gevonden. Een mannenmodel, nooit
opgehaald. (lacht) Uit schaamte misschien.
Een zak vuile was werd hier ook eens achtergelaten. Die student is hem wel komen
ophalen, even ongewassen natuurlijk. “Een
verstrooide professor,” zei zijn moeder aan
de telefoon. Wie weet, op een dag nog een
echte …
Hobby’s: Het zal je misschien verbazen
maar eigenlijk ben ik geen leesbeest. Het
liefst hou ik me in mijn vrije tijd creatief bezig met naald en draad en vooral met kantklossen. Reizen doe ik ook heel graag. Ik ben
een geboren en getogen Gentenaar, maar
ook in andere oorden kan ik mijn hart ophalen. Zo staan de Griekse Eilanden steevast
bovenaan mijn lijstje.
Studeren: Om in Griekenland een
woordje te kunnen meepraten studeerde ik
Nieuw Grieks. Telkens weer ondervind ik
welke nieuwe wereld er voor je open gaat als
je mensen in hun eigen taal kan aanspreken,
en hoe het menselijk contact hierdoor meteen naar een ander niveau getild wordt. ¶
www.schamper.ugent.be
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RECTOR MET GLANS VOOR VIER JAAR HERKOZEN

PAUL VAN CAUWENBERGE TRIOMFEERT
Na amper één stemronde steeg er witte rook op
uit het conclaaf van Het Pand, alwaar het geprofte
was samengehokt om een nieuwe primus inter
pares te verkiezen.
Laurens Lavrysen

tot het besluit komen dat dit een historische
overwinning is. Het is ongezien dat een rector zo’n overweldigend mandaat krijgt van
het kiespubliek.
Niemand — zelfs Van Cauwenberge zelf
niet — had vier jaar geleden durven denken
dat hij met zo’n gemak herkozen zou worden. Na een felle strijd klopte PVC toen zijn
concurrent en toenmalig vice-rector Marc
De Clercq knock-out in vier rondes. In de
laatste ronde kreeg PVC, nadat De Clercq

foto's Joost Vanderdeelen

27 juni 2008, Robert Mugabe wordt met
85 % herkozen tot president van Zimbabwe,
een zege voor de democratie. 24 maart 2009,
Paul Van Cauwenberge wordt met 93 %
herkozen tot rector van de UGent. Tot zover de vergelijking. In absolute cijfers vertaalt zich dat in 336 stemmen voor PVC, 17
stemmen voor uitdager Marc Cogen en 8
onthoudingen. Wie er de annalen der rectorverkiezingen op naslaat kan alleen maar

zich had teruggetrokken, 76 % van de stemgerechtigden achter zich, ruim voldoende
voor de vereiste tweederde meerderheid.
Op 24 maart was de sfeer veel gelatener.
Alle stemgerechtigde leden van de faculteitsraden druppelden gemoedelijk Het
Pand binnen. Proffen, assistenten, technisch
personeel en studentenvertegenwoordigers:
allen waren ze er rotsvast van overtuigd dat
de verkiezing slechts een formaliteit zou
worden. Van Cauwenberge was dan ook torenhoog favoriet. Lang zag het er zelfs naar
uit dat er geen tegenkandidaat zou komen,
maar op 5 maart stapte op de valreep nog
professor Internationaal Publiekrecht Marc
Cogen in de ring. Deze slaagde er echter
duidelijk niet in om de kiezer te overtuigen,
na een halfuurtje lag de eerste en enige

www.schamper.ugent.be
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kiesronde dan ook achter de rug. Cogen bengelde in de touwen, PVC stak zegevierend
zijn armen in de lucht. Zijn nieuwe ambtstermijn gaat in op 1 oktober en loopt tot 30
september 2013.

MONSTERSCORE
Vanwaar deze monsterscore? Dat is in
de eerste plaats natuurlijk de verdienste
van Van Cauwenberge zelf. De laatste vier
jaar heeft het duo Paul Van Cauwenberge en
vice-rector Luc Moens voor een nieuwe dynamiek gezorgd binnen de universitaire gemeenschap. PVC wordt alom geroemd door
elkeen die met hem moet samenwerken.
Zelfs wij, eeuwige criticasters van Schamper,
konden niet anders dan hem in ons groot
rectorrapport (zie Schamper 474) met een
grote onderscheiding te vereren.
Dat Van Cauwenberge herkozen zou
worden, daar twijfelde eigenlijk al maanden niemand meer aan. Maar een sterkere
kandidaat had het hem ongetwijfeld stukken moeilijker kunnen maken. Marc Cogen
10
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had echter gewoon niet het juiste profiel. Zo
heeft hij nooit in de Raad van Bestuur gezeteld en is hij nooit decaan geweest. Daardoor
kampt hij enerzijds met een tekort aan bestuurservaring en anderzijds met een gebrek
aan netwerken, wat toch cruciaal is om een
rectorverkiezing te kunnen winnen. Verder
lag hij in zijn eigen faculteit onder vuur: bij
de proffenevaluaties was hij de kop van Jut,
hij mag enkel nog les geven onder voorwaarden. Net voor de stembusgang begon, fluisterde een anonieme rechtenprof ons zelfs in
het oor dat hij geen enkele kans wou laten
liggen om tegen Cogen te stemmen. Dat hij
niet goed in de markt ligt binnen de Rechten maakte zijn kandidatuur bij voorbaat
al kansloos. Een sterke faculteit die als één
man achter je staat, is immers een conditio
sine qua non om een rectorcampagne op poten te zetten.
En toch slaagde Cogen er in om zich tijdens de campagne te profileren. Zijn grote
strijdpunt was internationalisering, meer
zelfs: de UGent moest niet meer of minder
dan een tweede Harvard worden. Verder

legde hij de nadruk op het invoeren van
een managementcultuur en op het belang
van een diversiteitsbeleid. In het grote rectorendebat, georganiseerd door de Gentse
StudentenRaad, slaagde Van Cauwenberge
er echter in om aan te tonen dat hij wel degelijk aandacht heeft geschonken aan deze
punten en toonde hij zich ook bereid om de
ingeslagen weg verder te bewandelen. Het
kalf was voor Cogen op 24 maart dan ook al
lang verdronken.

REACTIES
Paul Van Cauwenberge was natuurlijk uitermate tevreden. Nadat hij via gsm de hele
familie gerust had gesteld over de afloop
van de verkiezingen, trok Schamper hem
even aan de mouw. “Dit doet ongelofelijk
veel deugd. Ik had wel verwacht dat ik het
vertrouwen zou krijgen, maar als je ziet dat
er maar 25 mensen niet op mij stemmen op
een aantal van bijna 400, dan stemt mij dat
bijzonder gelukkig. Wat ons hele team de
laatste jaren heeft gedaan is niet kunstmatig
www.schamper.ugent.be
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gebeurd, maar kwam spontaan uit onszelf
en blijkbaar wordt dat toch nog geapprecieerd.”
Veel tijd om na te genieten is er echter
niet, daarom richt PVC zijn blik op de toekomst. “We hebben onze prioriteiten de vorige vier jaar al gesteld, we gaan deze weg
dan ook verder inslaan. We hebben de route
al uitgestippeld, maar we hebben nog niet
alles kunnen realiseren: er zit nog veel in de
pipeline. Een periode van vier jaar is lang,
en als er zich nog opportuniteiten zouden
voordoen, dan springen we daar natuurlijk
op. De belangrijkste uitdaging wordt het
omgaan met het groeiende aantal studenten
en medewerkers. Wanneer de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek hoog is, moet de
logistieke ondersteuning ook navenant zijn.
De vraag blijft natuurlijk: hoe lang gaan we
blijven groeien? Zal deze groei afvlakken?
Dat zou het iets gemakkelijker maken, maar
het is natuurlijk allesbehalve onze bedoeling
om te krimpen.”
Ook in de komende Vlaamse verkiezingen
ziet Van Cauwenberge een kans. “De UGent
zal met een eisenbundel naar de partijen
stappen. Eén van onze eisen zal de herziening van het decreet op de Universiteit Gent
zijn, zodat we een grotere slagkracht kunnen
krijgen. Op die manier kunnen we beter in
competitie treden met de andere universitaire instellingen hier in Vlaanderen. Op dit
moment worden we immers nog steeds benadeeld.”
Onmiddellijk na de verkiezingen nam ook
Marc Cogen het woord. Hij feliciteerde Van
Cauwenberge op sportieve wijze, schaarde
zich achter hem en wenste hem alle succes
voor de komende vier jaar. In een telefonische reactie aan Schamper twee dagen na de
nederlaag klinkt het echter botter: “Schamper heeft zich van in het begin van de campagne achter Van Cauwenberge geschaard
en zich niet objectief gedragen, meer heb ik

daarover niet te zeggen.” Een goedkope beschuldiging die achteraf al te gemakkelijk
gemaakt wordt. Schamper staat uiteraard
achter de objectiviteit van haar rectorberichtgeving, Cogen heeft geen enkele reden
om zich in een slachtofferrol te wentelen.

EINDE VERKIEZINGSKOORTS?
De rectorverkiezingen liggen nu achter
de rug, en Van Cauwenberge bereidt zich
al voor op zijn nieuwe ambtstermijn. Maar
daarmee behoort de verkiezingskoorts nog
niet helemaal tot het verleden, er moet immers nog een nieuwe vice-rector verkozen
worden. Ook hier is de kans bijzonder groot
dat de huidige vice-rector Luc Moens zich-

zelf zal opvolgen. Voorlopig is hij de enige
kandidaat, maar wie weet zijn er wel kapers
op de kust. Op donderdag 2 april wordt officieel bekend gemaakt of er nog andere
kandidaten zijn, de verkiezingen zelf zijn gepland voor maandag 20 april. Uiteraard kan
u deze ontwikkelingen op de voet volgen op
de Schamperwebsite. Hoe dan ook lijkt de
kans erg klein dat Moens het niet zou halen,
hij ligt immers bijzonder goed in de markt
binnen de UGent. Een bron binnen de Raad
van Bestuur stelt het zo: “Je moet echt een
gek zijn om het tegen Moens op te nemen.”
De gekken zijn echter de wereld nog niet uit,
daarom zijn wij verplicht u nog even in spanning te houden. ¶

De specialist voor actieve jongerenreizen
van 18 tot 30 jaar.
• Kampeertrektochten
• Avontuurlijke verre reizen
• Canyoning en multi-avontuur
• Grensverleggende expedities

www.schamper.ugent.be
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HET GELD VAN DE UNIEF: VAN WIE, VOOR WIE?

GELD STINKT, MAAR DE UGENT BLINKT
't Is crisis. En ‘t is serieus. Vree serieus. Maar de bloedjes van studenten aan
de Universiteit Gent hoeven zich hoegenaamd geen zorgen te maken, want
de universiteit doet het veilig.
Marion Van Hecke

De ouders van menig doorsnee student
halen in de maand september de buikriem
stevig aan. Als schapen op weg naar de
slachtbank tikken ze hun pincode in en horen ze met een hartverscheurende bieptoon
hoe 500 euro van de bankrekening verdwijnt
om het kleine lam alle kansen te bieden die
het nodig heeft om later succesvol en gelukkig te zijn. Nochtans zijn de inkomsten uit
het inschrijvingsgeld maar een druppel in de
gouden emmer van de vroegere Rijksuniversiteit Gent.
“Het inschrijvingsgeld — in 2009 zo’n 12
miljoen euro — is maar een marginaal deel
van onze totale inkomsten,” zegt Geert Van
de Gucht, directeur van de Dienst Financien. “De totale inkomsten van de universiteit
worden geraamd op ongeveer 430 miljoen
euro. Het belangrijkste deel daarvan, bijna
de helft, is afkomstig van de werkingstoelagen van de overheid. Daarmee betalen we
het personeel en organiseren we het onderwijs. Niet onbelangrijk zijn de vele projecten
die uitgaan van de universiteit, de zogenaamde wetenschappelijke dienstverlening.
Wanneer een bedrijf een bepaalde studie wil
laten uitvoeren, kunnen zij de onderzoeksgroepen van de universiteit inschakelen.
Deze onderzoekssector levert ons jaarlijks
zo’n 130 miljoen euro op. Daarnaast werkt de
universiteit ook samen met politiediensten,
rechtbanken en andere organisaties om allerhande tests uit te voeren zoals DNA-onderzoek, dopingtests of het behandelen van
dieren in onze afdeling Diergeneeskunde.”
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ACHTER SLOT EN GRENDEL
Waar gaat die immense hoop geld dan
heen? Logischerwijs: wie veel geld heeft,
wil er enkel meer. Dan kan je grote risico’s
nemen, zoals Oxford University met haar
investering van ruim 70 miljoen euro in de
IJslandse banken, die zich in 2008 gedwongen zagen al hun rekeningen te bevriezen. Of
je kan op safe spelen, zoals de UGent.
“Enerzijds hebben we, om het met een
12
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moeilijke term te stellen, ‘beleggingen in discretionair beheer’ bij drie banken. Het gaat
telkens om zo’n 150 miljoen euro bij Fortis,
Dexia en KBC. Dat zijn langetermijnbeleggingen die nauwelijks een risico inhouden,
omdat daar zeer strikte voorwaarden aan

verbonden zijn. Zo bestaat 80 % van die beleggingen uit obligaties en slechts 20 % uit
aandelen,” vertelt Van de Gucht. “Anderzijds
hebben we ongeveer 50 miljoen euro in liquide middelen beschikbaar op rekeningen.
Dat geld beleggen we op zeer korte termijn
www.schamper.ugent.be
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Digital print center
www.atlascopy.be
in producten als schatkistcertificaten. Daarbij kopen wij schuldpapieren op van onder
andere de overheid, en steden en gemeenten met schulden. Zo kochten we onlangs
schuldpapieren op van de stad Aalst. Het
is een vorm van lenen, waarbij we na drie
maanden de rente opstrijken. Die beleggingen houden geen risico’s in. Vorig jaar is de
rente zelfs tot 5 % gestegen en hebben we zo
goede zaken gedaan.”

KIES ANDERS. KIES CRISIS!
U leest Fortis en hoort de alarmbellen al
rinkelen. En gelijk heeft u, want de universiteit heeft het mogen voelen. “Het verlies
bleef al bij al wel beperkt, maar we hebben
inderdaad 7 % van onze portefeuille zien
verdwijnen. Dat is relatief weinig, zeker als je
weet dat de beurs ruim 60 % gezakt is. Maar
we kunnen er niet om heen dat we effectief
negen miljoen euro kwijt zijn,” aldus Van de
Gucht. “Maar daar heeft de universiteit zelf
eigenlijk niet onder te lijden, aangezien het
gaat om geld waar we toch niet aankunnen
omdat het op lange termijn vaststaat. Pas
als de crisis zich doorzet en de overheid de
buikriem moet aantrekken, zal iedereen de
gevolgen dragen. Want als we minder werkingstoelagen krijgen, moeten ook wij beginnen besparen.”
Er werd al gefluisterd dat de universiteit
nu al aan het besparen geslagen was. Zo zouden er in de Brug kleinere porties worden
verdeeld en zou de verwarming enkele graden lager staan. Naderhand is al gebleken dat
het Brugverhaal niet klopte. Van de Gucht:
“Als de universiteit bespaart op elektriciteit,
is dat enkel om milieubewuster te zijn. De
studenten zullen nog lang niet te lijden hebben onder de crisis. Als we ooit in geldnood
zouden komen, dan gaan we leningen aan.
In tegenstelling tot een onderneming kan de
UGent niet op de beurs om zo aandelen aan
te bieden.”

DURF OP VEILIG SPELEN
Het ziet er dus niet naar uit dat we een
wekelijkse dikketruiendag moeten organiseren of in de Brug cola van de Lidl moeten
drinken. De universiteit weet wat ze doet
met haar én onze centen. ¶
www.schamper.ugent.be
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SLIMSTE STUDENT
TER WERELD?
URGENT.FM OP ZOEK
NAAR SLIMSTE FK-KRING
BB Urgent.fm (105.3 FM) organiseert
sinds kort FK Knock-Out, een quiztoernooi waarin telkens twee facultaire
kringen tegenover elkaar in de ring
staan, tot er via een systeem van rechtstreekse uitschakeling (knock-out, zo u
wil) nog slechts twee kringen
unnen
overblijven. Die kunnen
dan in de grote finale meeogste
dingen naar de hoogste
eer. Iedere kring mag twee
en
menselijke kennisvaten
afvaardigen, die voor
de micro drie vragen moeten beantwoorden: één vraag
over de eigen richting, eentje over
de richting van de
tegenspelers en een
algemene vraag. Afgesloten wordt er met een praktische
proef, ludiek van aard, zoals dat de gewoonte is in quizzen op de radio.
Wij maakten op 23 maart een spannende clash in de klasse der vlieggewichten mee: OAK, de Oosters
Afrikaanse Kring, nam het op tegen

14
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Lombrosiana, de kring van de criminologen. De Lombro haalde het in deze
knock-out ironisch genoeg op punten,
maar de sympathieke OAK-preses Kai
(vermoedelijk een schuilnaam, nvdr.)
werd wel nog opgevist als lucky loser. In
de voorronde staan nog enkele
kraker
krakers
geprogrammeerd:
op 330 maart nemen de geschie
schied- en geneeskundige
VGK
VGK’s het tegen elkaar op
en ttwee dagen later levert
ook het duel tussen
d
dee
rekenwonders van
WiNA en VTK vast
boeiende radio op.
In april nemen
de winnaars van
de voorrondes het
tegen elkaar op, tot
er twee overschieten
die op 5 mei de grote finale beslechten,
hopelijk met een gemobiliseerde achterban in steun. We zijn benieuwd welke
kring er met de beker en bijbehorende
eeuwige roem zal gaan lopen. ¶
SOS: maandag tot donderdag van 17u tot 18u
op 105.3 FM.

EEN LETTER
VERSCHIL
TIJDINGEN UIT DUITSLAND
Laurine Parmentier
schrijft over haar ervaringen op Erasmus in
Düsseldorf.
LP Op het eerste gezicht lijkt het niet veel
anders, het leven binnen de virtuele grenzen
‘.de’ en ‘.be’. Slechts één letter verschil is het,
maar het is de grens tussen twee werelden.
Hoe langer ik hier ben, hoe meer de verschillen duidelijk worden. Het zit hem vooral in
de kleine dingen. Neem nu de taal: ik dacht
dat die ongeveer hetzelfde was, maar er sluipen zeer veel ‘valse vrienden’ in. Woorden
die net het omgekeerde betekenen als in het
Nederlands. ‘Schlimm’ bijvoorbeeld betekent niet ‘slim’ maar ‘erg’, oppassen dus als
je iemand een compliment geeft. De Duitse
taal heeft ook haar beperkingen. Wij kennen
paars, fuchsia, lila en purper, zij kennen alleen lila. Het ergste is hun ‘sie’ en ‘ihr’, dat kan
alles zijn. Thuis spreken we over zij, haar, u,
hun of hen, hier heb je er het raden naar. Wie
dacht dat de naamvallen het moeilijkste waren, heeft het mis.
Ook erg typisch is de kledingstijl. Overdag
loopt iedereen er zo gewoontjes bij. Bijna
nergens bespeur je hakken, hippe accessoires
of de laatste mode. En dat voor een stad die
van alle ketens minstens zes winkels heeft en
op iedere hoek een koopgalerie. ‘s Avonds en
in het weekend daarentegen, transformeert
de ganse jeugd. Dresscode: hakken zo hoog
mogelijk en kledij zo kort mogelijk. Het is
alsof het elk weekend zomer is. Beide stijlen
verschillen hier letterlijk als dag en nacht.
Wat ik vooral mis van thuis zijn taart en
belegde broodjes. Zo een lekker ovenvers
broodje préparé of mijn favoriet: garnaalsla. Zelf bakken is geen optie, het kookgen
ontbreekt mij. Een oven dient enkel om een
pizza in op te warmen.
Afgezien daarvan zou ik hier best kunnen
blijven. De sfeer van de stad aan de Rijn zit
goed. Het oude stadsdeel is echt mooi en er is
hier zelfs een soort Graslei. Het bier valt best
mee en de winkels zijn open tot acht uur ’s
avonds. Wie weet. ¶

www.schamper.ugent.be
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deconnecting people
Nieuw : blox anti-lawaai oordopjes “speciaal concentratie”

Niets is gemakkelijker: dit model is klaar voor
gebruik. Onnodig deze oordopjes tussen
de vingers te rollen. Het volstaat ze met het
plastieken staafje in het oor in te brengen of
te verwijderen. Eenvoudig en efﬁciënt!

Dank zij de zeer zachte schuimstructuur
en de hoge dempingwaarde, bieden deze
oordopjes maximaal comfort, ook gedurende
lange concentratieperiodes.
Uitsluitend verkrijgbaar in apotheken.
Cnk code : 2476-984
Voor meer info over het hele blox gamma :
www.blox.info

www.schamper.ugent.be
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WETENSCHAP

WETENSCHAP

BIODIVERSITEIT, KLEINE BEESTJES
EN KOUDE VOETEN
In Nature verscheen
onlangs een interessante publicatie van
onze bio-ingenieurs.
Wij lazen en zagen het
licht én het verband
tussen bacteriën en
biodiversiteit, quoi?
Dietmar Hertsen

ZIE!

Groen is heet. Iemand heeft de wereld een geweten geschopt, de geschiedenis zal leren wie. Eén ding is zeker: de
kleur is alom. De analyse op zich is een
gemeenplaats geworden. Maar wat is

KWANTUMVERSTRENGELING
J.F. Kwantumverstrengeling is een
soort verbinding tussen twee objecten
waardoor deze mekaar onmiddellijk
beïnvloeden, hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn. Albert Einstein
geloofde er niks van, maar intussen is
het een ware sport en staat het record
op 144 kilometer. In theorie kunnen
deze objecten van alles zijn maar in
experimenten zijn het doorgaans twee
fotonen, dat zijn de deeltjes waaruit
lichtbundels bestaan.
Het goede nieuws is dat je met verstrengelde fotonen extreem scherpe
kiekjes kan maken. Een wazige foto is
immers het gevolg van verdwaalde fo-
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biodiversiteit in een wereld van hybriden
en geothermisch verwarmde ziekenhuizen? En vooral: wat hebben akelig kleine
beestjes ermee te maken? Een publicatie
van UGent-collega’s en twee Milanezen in
Nature werpt er zijn licht op.

BEESTJES EN BIODIVERSITEIT
Laten we beginnen bij de beestjes:
bacteriën. Strikt genomen geen dieren,
verschillen ze meer van elkaar dan wij
van planten. Het zijn onzichtbare eencelligen die overal terug te vinden zijn. Zo
schat men dat er per lichaamseigen cel
tien bacteriën in een mens gedijen. Hun
functie is even divers als alomvattend.
Het is dus niet verwonderlijk dat ze onderwerp zijn van ecologisch onderzoek.
Hun aanwezigheid in een ecosysteem is

tonen, uitgestuurd door andere objecten. Als een flitser nu één van de twee
verstrengelde fotonen zou kunnen
uitzenden en de andere bijhouden als
referentie, kan men deze ruis heel gemakkelijk wegfilteren: fotonen op de
sensor die geen verstrengeld broertje
hebben, vliegen eruit.
Deze kwantumbelichting blijft eigenlijk een mysterieus fenomeen. (Bijna) iedereen weet dat het werkt maar
geen kat weet hoe het in godsnaam
mogelijk is. Dat maakt niet zoveel uit:
eens de technologie op poten staat
kan de gevoeligheid van radars, röntgenapparatuur, optische telecommunicatie, microscopie en camera’s een
miljoen keer verhogen. Dat worden
nog lange nachten voor onze huisfotografen. ¶

namelijk van primordiaal belang voor het
functioneren ervan.
Enkele boerekotters zagen dat in en besloten er de biodiversiteit mee te bestuderen. Traditioneel wordt biodiversiteit
gedefinieerd als species richness. Dat wil
zeggen: het aantal soorten organismen
op een bepaalde plaats. Nogal wat research heeft die soortenrijkdom kunnen
linken aan de stabiliteit en de productiviteit van een natuurlijk systeem.
Naast het aantal species, speelt ook de
verdeling van de individuen over de soorten een belangrijke rol. Het begrip species
evenness omvat deze factor. Hierover is
minder bekend. De grootste verwezenlijking van dit onderzoek is dan ook dat het
verband gelegd wordt tussen evenness en
de stressrespons.
Hierin spelen denitrificerende bacteriën een uiterst handige voorbeeldrol.
Deze groep wezens zet nitraten en nitrieten om in stikstofgas. Hun productiviteit
is dus rechttoe rechtaan te bepalen: meet
gewoon de afbraak van nitrieten. Doe dit
voor verschillende beginvoorwaarden en
je kent hun respons op die specifieke situatie.
Minstens even belangrijk als de gelijkenissen, zijn de verschillen. Hun nettoeffect is weliswaar denitrificatie, maar
onderling zijn ze divers. Het is met andere woorden onwaarschijnlijk dat de
resultaten hier bekomen slechts opgaan
voor speciale gevallen.
Voor dit onderzoek werden achttien
soorten geselecteerd. Daarmee werden
1.260 groepjes samengesteld. Het aantal
bacteriën én soorten bleef overal constant, terwijl de verdeling over de soorten
sterk varieerde. Oftewel: een constante
populatiegrootte en richness, een variabele evenness.
www.schamper.ugent.be

Elke samenstelling werd drie keer
aangemaakt. In totaal werden er dus van
420 verschillende composities telkens
drie kolonies afgeleid. Vervolgens werd
één daarvan opgekweekt bij lage temperatuur, een andere bij hoge zoutconcentratie. De overblijver kreeg een gezonde
portie zout en een lekker warm bed.

NA EEN LANGE SLAAP
Na een incubatie van twintig uur en
een analyse, dringen conclusies zich op.
Vooreerst geldt voor elk probeersel, ongeacht zijn evenness: stress is niet leuk.
Het warme bedje zorgt voor veel product.
Alle andere kolonies doen het met wat
minder. Vooral koude voeten — of temperatuurinhibitie — remt productie.
Daarnaast blijken populaties waarbij
de aantallen slecht verdeeld zijn over de
soorten, bij afwezigheid van stress minder te produceren. Bij zoutstress zullen
ze het relatief gezien nóg slechter doen.
Evenwichtigheid wapent tegen zout, is de
les. Opmerkelijk is wel dat koude niet discrimineert: iedereen doet het even slecht
als hij het koud heeft. Dat komt vooral
doordat lage temperaturen bacteriën
bruusk lamleggen. Veel verdediging staat
daar niet tegenover.
De toepasbaarheid van al die kennis?
Overal waar beestjes nijver werken: van
waterzuivering tot fermentatie. Diversiteit is het toverwoord, maar meer onderzoek is nodig. Of waarom biodiversiteit
(waarschijnlijk) de wollen sokken overstijgt. ¶

LB Altijd al een beetje sceptisch
gestaan tegenover de power plate?
Laat dat maar achterwege want een
doctoraatsstudent van de Universiteit
Antwerpen heeft, tot zijn eigen verbazing, bewezen dat het ding wél werkt!
De power plate — voor de leken: zo’n
trilding waar je op moet gaan staan
om kilo’s te verliezen zonder echte inspanningen — is zelfs beter dan een
fitnessabonnement! In combinatie
met een dieet blijk je een beetje meer
af te vallen met trillen dan met fitnessen. Belangrijker is echter dat het
zogenaamde viscerale vet dat je kwijtspeelt met de trilplaat, net het vet is
dat de meeste gezondheidsproblemen
veroorzaakt, zoals vervetting van de
lever of het dichtslibben van aders.
Weg met je fitnesskaart, lang leve het
power plate dieet!
Ook die schrik voor Alzheimer mag
je laten varen. Leuvense wetenschappers hebben onderzoek verricht op
het eiwitcomplex Y-secretase. Een
afwijkende variant van dit complex
kan zich opstapelen in de hersenen
en neurale kluwens of hersenplakken
gaan vormen, waardoor prikkels worden geblokkeerd. Een geneesmiddel
dat dit complex kan uitschakelen zou
dus de oplossing kunnen zijn, maar
helaas heeft Y-secretase ook in andere
weefsels nog belangrijke functies. De
Leuvenaars hebben echter kunnen

aantonen dat het eiwit in verschillende weefsels telkens een andere
vorm heeft. Ze zijn er zelfs in geslaagd
om de hersenvariant bij muizen uit te
schakelen. Een Alzheimergeneesmiddel lijkt er dus mogelijk aan te komen.
De gouldamadine is een vinkachtig vogeltje dat in Australië leeft. Deze
vogel heeft een gele romp en een rode
of zwarte kop. Opvallend is dat rood
met rood paart en zwart met zwart.
Enkel als een rood vrouwtje écht geen
andere optie heeft zal ze met een
zwart mannetje paren en vice versa.
De jongen zijn dan beduidend zwakker en hoofdzakelijk mannelijk. Wetenschappers dachten dat dit verschil
in geslacht bepaald werd door de genetische verschillen tussen rood en
zwart, maar komen hier nu op terug.
Onlangs werd een kolonie van zwarte
en rode vrouwtjes en rode mannetjes, die zwart gemaakt werden om de
vrouwtjes te misleiden, geobserveerd.
De resultaten waren verbijsterend: de
zwarte vrouwtjes die zogezegd met
een zwart mannetje hadden gepaard,
kregen normale broedsels. De rode
vrouwtjes die dachten te hebben gepaard met een zwart mannetje, kregen
weer zwakkere en meer mannelijke
nakomelingen. Dit doet vermoeden
dat de vrouwtjes zelf kiezen om meer
mannelijke nakomelingen te hebben,
zonder genetische invloeden! ¶

OVERZICHT

foto Janice Carr, CDC, Atlanta, GA
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“MET OF ZONDER CRISIS:
HET WAS TIJD VOOR VERANDERING”
Ter gelegenheid van Dies Natalis kreeg Janez Potocnik, de Europees Commissaris voor Wetenschapsbeleid, een eredoctoraat van de UGent. Hiermee
benadrukte de UGent het belang van Europese samenwerking op het vlak
van onderzoek.
Laurens Lavrysen, Jonas Vandroemme

Potocnik was tijdens de onderhandelingen over de toetreding van Slovenië tot de
EU de hoofdonderhandelaar van zijn land,
en sinds 2004 is hij verantwoordelijk voor
Wetenschapsbeleid in de Commissie-Barroso. Hoog tijd om bij hem eens te polsen
naar de plaats van Europa in een wereld die
met een enorme economische crisis kampt,
maar ook op klimatologisch vlak geconfronteerd wordt met ongeziene uitdagingen.
Wat is het belang van een Europees beleid inzake wetenschappelijk onderzoek?

Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen. In het onderzoek vind je de energie die
de motor van de economie doet draaien.
Europa kende decennialang een op grondstoffen gebaseerde economie. Nu zijn we er
ons meer en meer van bewust dat de enige
grondstof waarop we werkelijk onze toekomstige ontwikkeling kunnen bouwen, op
elk vlak de kracht van kennis is. Daarom geloof ik dat onderwijs, onderzoek en innovatie drie cruciale onderdelen zijn in de zogenaamde kennisdriehoek. Het belang hiervan
is niet louter een economisch verhaal, je kan
het ook niet los zien van de grote uitdagingen waarmee de wereld tegenwoordig geconfronteerd wordt.
Welke rol is er in dit verhaal weggelegd voor
hoger onderwijs?

Hoger onderwijs is natuurlijk een deel
van het plaatje. Als je een goed onderwijssysteem hebt dat de juiste link legt naar het
onderzoek, wordt de kans op succes alleen
maar groter. Het is enorm belangrijk om
te investeren in jongere generaties en hun
kracht van kennis. Als er één strijd op dit
moment belangrijk is in de wereld, dan is het
wel de competitie voor jonge talenten. Op dit
moment is er een gebrek aan wetenschappers en onderzoekers in Europa. Maar bij
het maken van de keuze wat je wilt bereiken
18
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met je leven, moet je je van één iets goed bewust zijn: wanneer we mensen ondervragen
die zich reeds wat hebben gevestigd in hun
beroep, bijvoorbeeld op hun 35ste, blijkt dat
zij die voor een wetenschappelijke carrière
gekozen hebben, het meest tevreden zijn.
Misschien is dat feit niet bekend genoeg, zeker als je bedenkt dat hetgeen werkelijk telt
op het einde van de dag, de vraag is: ben je
gelukkig of niet?
Er werden heel wat inspanningen geleverd om
te voldoen aan de Lissabon-doelstellingen.
Maar op dit moment wordt er nog steeds slechts
1,84 % van het bnp geïnvesteerd in innovatie,
terwijl het doel 3 % is. Is dat een teken van te
weinig moed of ambitie bij de lidstaten?

Dat is gewoonweg niet zo’n gemakkelijke
vraag. Investeringen in onderzoek groeien
constant, maar het bnp groeit ook verder. De
toename is nu op hetzelfde niveau als deze
van het bnp, waardoor we voor de verhouding van een standstill kunnen spreken. We
willen natuurlijk die verhouding ook optrekken, maar het probleem is dat er in Europa
zeer verschillende landen zijn. Zweden en
Finland overtreffen ruimschoots hun doel.
Duitsland, dat als groot land veel gewicht
in de schaal werpt, scoort ook redelijk hoog.
Maar je hebt nog steeds enkele landen die
niet eens 0,50 % halen. Er is dus een enorm
verschil tussen de beste en de slechtste lidstaten. Dit cijfer bestaat in alle lidstaten uit
twee delen: enerzijds publieke en anderzijds
private financiering. In de landen die hoog
scoren, merken we dan ook dat er een groot
aandeel van private financiering is.
Vertraagt deze diversiteit Europa niet?

Nee, diversiteit vertraagt de zaken nooit,
het zorgt er alleen maar voor dat de zaken
vooruitgaan. Maar je moet die realiteit wel
onder ogen durven te zien, om zo te kunnen
streven naar voortreffelijkheid. Daar ligt bijvoorbeeld het belang van structuurfondsen,
die helpen om wetenschappelijke capaciteit

op te bouwen in minder ontwikkelde landen.
Volgens de Lissabon-agenda wou Europa tegen
2010 “de meest competitieve kenniseconomie
van de wereld” worden. Maar we hinken nog
steeds achter op de VS en Japan. Wanneer
gaan we deze doelstelling bereiken?

Hoe definieer je “de meest competitieve
kenniseconomie”? Doe je dat aan de hand
van het bnp? Kijk je naar hoe mensen leven
of in welke mate ze tevreden zijn met hun leven? Het is gewoon belangrijk om de relativiteit van zo’n doelstelling in te zien: we hebben het allesbehalve slecht in Europa. We
zijn vandaag reeds competitief, we zijn één
van de grootste economische machten. Het
punt is vooral dat we ons moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit in de wereld van
vandaag: die is onderling meer verbonden
en is daardoor in zekere zin kleiner geworden. Om hiermee om te gaan, moet je niet
alleen oog hebben voor competitie maar
ook voor samenwerking, anders kan je nooit
voldoende gewicht bereiken om te wegen op
deze ontwikkelingen. Daarom moet de stem
van Europa versterkt worden, waardoor het
nationale en regionale niveau versterkt zal
worden. Dat is juist hetgeen we op Europees
niveau willen doen: niet de macht naar de
EU verplaatsen, maar ons leven zo organiseren dat we door samen te werken onszelf
individueel versterken.
Tien jaar geleden werd de Bologna-verklaring
voor de hervorming van het hoger onderwijs getekend, hoe evalueert u de genomen stappen?

Ik volg het Bologna-proces niet geheel
op de voet, aangezien dit tot de bevoegdheden van EU-commissaris Jan Figel behoort.
Maar ik denk dat het duidelijk is dat Bologna
een goed proces is, aangezien het voor openingen en verbindingen zorgt, wat exact hetgeen is wat we ook proberen te doen op onderzoeksgebied. We spreken tegenwoordig
dan ook van een ‘Europese Onderwijsruimwww.schamper.ugent.be
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foto Manuel Claeys Boùùaert

te’ en een ‘Europese Onderzoeksruimte’. Bij
dit alles mag je niet vergeten dat onderwijs
en onderzoek volgens het subsidiariteitsbeginsel eigenlijk in handen van de lidstaten
zelf ligt, en niet bij de EU. Wanneer we zaken
proberen te realiseren, is dat op basis van
vrijwillige engagementen vanwege de lidstaten, wanneer zij inzien dat het nuttig is die
zaken samen te doen. Dit proces, dat we de
“open coördinatiemethode” noemen, ging
daarom vroeger vaak trager vooruit. Maar
tegenwoordig beseft men steeds beter dat
de wereld aan het veranderen is en dat we
onszelf moeten reorganiseren.
We worden heden ten dage geconfronteerd met
een zware economische crisis. Ziet u dat als
een bedreiging of als een kans?

Dat hangt af van hoe je ermee omgaat.
Voor degenen die het snel begrijpen en zich
snel aanpassen, is het zeker een kans. Om
eerlijk te zijn denk ik dat we sowieso voor
heel wat grote veranderingen stonden, met
of zonder economische en financiële crisis.
We leven al on the edge: er is de klimaatverandering, het gebrek aan energie en drinkwater, de dalende biodiversiteit, het gevaar
van globale pandemieën en de wereldwijde
veiligheidssituatie. Al deze zaken dwingen
ons om te hervormen en om ons aan te passen aan de nieuwe realiteit. De crisis zal dit
hervormingsproces louter versnellen. Het
zal wellicht wel wat brutaler verlopen, aangezien er zeker beslissingen zullen worden
genomen die vroeger gevoeliger lagen. We
moeten ook letten op de sociale dimensie:
we moeten ons bekommeren over mensen
die hun job verliezen en wiens sociale zekerheid bedreigd wordt. Ik ben ervan overtuigd
dat degenen die de noodzakelijke veranderingen het beste inzien, sterker uit deze
crisis zullen komen en ook beter gewapend
zullen zijn voor de toekomst.
Het blijft een beetje een sprong in het duister?

Je moet voldoende moedig en visionair
zijn om te durven handelen. Maar als je bijvoorbeeld naar de klimaatverandering kijkt,
komt het in realiteit slechts neer op één simpele vraag: is het waar of niet? En wordt het
veroorzaakt door de mens? Als het antwoord
‘ja’ is, dan hebben we geen andere keuze dan
te handelen, aangezien de feiten des levens
ons sowieso in die richting duwen.
U bent ervan overtuigd dat er genoeg goodwill
binnen Europa is om deze bedreiging aan te
pakken?

In Europa heb ik alle vertrouwen. Wanwww.schamper.ugent.be

neer er specifieke beslissingen genomen
moeten worden, is het natuurlijk niet gemakkelijk om deze te bereiken, aangezien je altijd
wel aan iemands belangen raakt. Maar als je
kijkt naar de beslissingen die op politiek vlak
genomen werden, denk ik dat we globaal
werkelijk de leider zijn van deze veranderingen. In december vindt in Kopenhagen een

cruciale klimaatconferentie plaats, we zullen daar zien wat we kunnen bereiken. Het
is belangrijk dat we daarbij niet uit het oog
verliezen dat we ontwikkelingslanden moeten helpen, aangezien zij zich natuurlijk ook
nog steeds moeten kunnen ontwikkelen. ¶
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SUPERCOMPUTER AAN DE UGENT
NIEUW REKENMONSTER BEHOORT TOT WERELDTOP
Sinds kort zit in de kelder van het rectoraat
een monster opgesloten. Het telt, deelt, keert en
plaatst ons bij de besten van de wereld.
Dietmar Hertsen

Op 12 maart stelde de UGent haar nieuwe
high performance computer aan de pers voor.
Het grote, dure ding kreeg een onvatbare
rekenkracht met zich mee. Schamper was
erbij, keek, bleef kijken en zag dat het goed
was. Welkom in de wereld van een één met
vijftien nullen.

SNELLER, SNELLER!

foto's Andy Eeckhaut

Eén manier om de snelheid van computers uit te drukken is door de eenheid flops,
floating point operations per second, te gebruiken. Een gegeven aantal flops staat voor
het aantal elementaire bewerkingen die de
machine per seconde kan uitvoeren. Het is
deze eenheid die gebruikt wordt in de wereld
van de supercomputers.
Wie met zijn nieuwste speelgoed de snelheid claimt, heeft duidelijk nog nooit van
die wereld gehoord. Even illustreren. De Intel QX9775, een quadcoreprocessor, heeft
een rekenvermogen van om en bij de 37 gigaflops. Monsterlijk? De IBM Roadrunner

20

SCHAMPER WETENSCHAP

doet het met 1.105.000 gigaflops net iets
beter. Het aantal bewerkingen per seconde
bekom je door achter dat cijfer negen extra
nullen neer te schrijven.
De digitale TOP500-lijst dwingt de grootste monsters van bovenstaand kaliber in een
keurslijf. Twee keer per jaar, in juni en november, worden de 500 snelste high performance computers (HPC’s) ter wereld in volgorde op het net geplaatst. Op dit moment
voert de IBM Roadrunner de forcing. De
petaflopgrens, een miljoen gigaflops, wordt
trouwens enkel doorbroken door de eerste
twee HPC’s, Roadrunner en Jaguar.
Supercomputers als deze komen in twee
varianten. Een eerste soort is opgebouwd
uit een verzameling parallel gelinkte processoren die één computer vormen. MPP
of massive parallel processing heet dat. Bij
deze variant voeren de rekencentra elk apart
een verschillende taak uit. Een tweede soort
bestaat uit een serieel netwerk van processoren. Zoiets is een cluster. Hier werken de
centra allemaal samen aan dezelfde taak.

Beide systemen slagen er overigens in goede
prestaties neer te zetten. Roadrunner is een
cluster bijvoorbeeld, maar Jaguar een MPP.
Veel systemen in de TOP500 worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Denk daarbij vooral aan modellen die steunen op herhaalde, intensieve berekeningen.
Heel wat realiteit kan in theorie beschreven
worden door zulke modellen: van de fysische eigenschappen van een molecule over
het kloppen van een hart tot het weer. In de
praktijk is het berekenen van hun output
echter vaak een probleem.

UGENT KOMT KLAAR
Het is dus niet verwonderlijk dat de UGent
één miljoen euro investeert in een HPC. In
het verleden was het zo dat vakgroepen adhocsystemen ontwikkelden om hun honger
te stillen. Het gevolg daarvan was dat nooit
grote snelheden bereikt werden, terwijl toch
een aanzienlijk deel van de budgetten verloren ging. Dat is nu verleden tijd.
Al in december 2007 vroeg de UGent aan
IBM en zijn business partner ClusterVision
een offerte. In januari deed IBM daarop een
voorstel dat resulteerde in extra prestatietests. Uiteindelijk werd het contract getekend in september 2008 en vond de officiële
voorstelling plaats op 12 maart 2009.
Bij de ontwikkeling van het systeem werd
door IBM gesteund op vier grote pijlers:
prestatie, intelligentie, flexibiliteit en ecologisme. Bruno Van Den Berghe, executive
voor de publieke sector IBM Belux, lichtte
die punten kort toe aan de pers.
De prestaties van de UGent-cluster zijn
meer dan behoorlijk. Er wordt geschat dat
tegen 2012 de totale hoeveelheid data in de
wereld per elf uur zal verdubbelen. Zo’n exponentiële toename vormt dan ook een uitdaging voor de hardware die moet omgaan
met die gegevens. Vandaar. Een pak ruwe cijfers: een rekencapaciteit van 15.000 gigaflops
door een cluster van 14 blade centers, die elk
bestaan uit 14 blade servers, die op hun beurt
elk 2 quadcoreprocessoren herbergen. In totaal 392 quadcoreprocessoren of 1568 core
servers.
Wat gewroet op een post-it maken die
specificaties niet minder mythisch. Laat
elke Brusselaar één bewerking per seconde
www.schamper.ugent.be
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ZOTTE
SPIN-OFFS
op zijn rekenmachine maken en dat voor
170 dagen lang. 15.000 gigaflops: hetzelfde
op een seconde.
Hoewel die flops heiligmakend lijken, is
de controle ervan een al even grote uitdaging. Brute kracht moet in toom worden gehouden. Er is dus nood aan een efficiënte en
gebruiksvriendelijke machine. Intelligent zo
je wilt.
Daar komt nog bij dat het systeem aan
dat van de andere Vlaamse universiteiten
zal worden gekoppeld. Op 23 maart werd in
Leuven de aftrap gegeven voor het Vlaams
Supercomputer Centrum (VSC) dat de
rekenkracht van de vijf Vlaamse associaties
tegen eind 2009 zal bundelen. De afgelopen
maanden hebben de UA, UGent, K.U.Leuven
en UHasselt hun eigen installaties in dat kader zelfs geüpgraded.
Naast prestaties en intelligentie is ook
flexibiliteit van groot belang. Het totale vermogen van de supercomputer moet immers
continu verdeeld worden over verschillende
onderzoeken. Die load balancing wordt
verzekerd door het besturingssysteem van
ClusterVision.

GROEN
Rationeel energiegebruik is ook een
speerpunt. Bij de ontwikkeling werden daarom low voltage blades gebruikt. Die speeltjes
verbruiken tot veertig procent minder dan
high voltage blades, terwijl ze slechts zestien
procent aan capaciteit inleveren. Alle processoren samen doen het zo met 75 kilowatt.

Eerst was er
Friends, dan Joey.
Eerst Postbus X, dan
Interﬂix. Eerst was
er de UGent, dan
Innogenetics. Jawel,
ook onze alma mater
doet aan spin-offs.

Nog eens hetzelfde is nodig voor de koeling.
De som van 150 kilowatt die je zo bekomt, is
het equivalent van 15.000 spaarlampen.
Al die reserves mondden uit in het monster dat sinds 12 maart onder het rectoraat
woont. Een brommende, blazende kelderverdieping die ons plaats 496 in de TOP500
oplevert. Een ongrijpbaar ding verscholen
onder de grond. Iets waarnaar wij bleven
kijken. ¶

BELEEF MEER

Vrijwilligersvakanties voor jongeren

Sociale, ecologische en technische bouwkampen voor jongeren van 18 tot 30 jaar
in Europa, Azië, Latijns-Amerika en Afrika

www.bouworde.be

www.schamper.ugent.be

HJD Spin-off is de term voor een
onderneming die, op basis van onderzoekswerk, wordt opgestart vanuit
de unief. Het bekendste voorbeeld is
zeker Innogenetics. Het biofarmaceutische bedrijf werd in 1985 opgericht
en stond bekend voor zijn vooruitstrevende genetische testen en vaccins.
Ondertussen is het wel al overgenomen na een financiële malaise, maar
shht! Op 17 maart stelde de unief
haar toekomstplannen over spin-offs
voor tijdens een symposium.
In het nieuwe beleid worden een
paar opvallende accenten gelegd. Zo
wil men de band met partnerbedrijven intensiveren. Hiervoor werd het
kennisplatform, bedacht door vicerector Luc Moens, Gent BC (‘Big in
Creativity’ – jawel, het is inderdaad
een vreselijke slogan) opgericht.
De link tussen het onderzoek en de
industriële toepassing is de taak van
een team van 21 technologieontwikkelaars. Ze werken ook in zogenaamde valorisatieconsortia: associaties
of groepen van onderzoekers die in
eenzelfde marktsegment interesse
hebben.
Als laatste is er ook de dienst
TechTransfer. Deze staat in voor de
relatie tussen onderzoekers en de bedrijfswereld, ze commercialiseren de
onderzoeksresultaten en bieden juridische ondersteuning. In het nieuwe
beleid wordt er ook meer nadruk gelegd op de begeleidende functie van
TechTransfer. Met die extra ondersteuning wil de UGent de slaagkansen
van de spin-offs als volledig zelfstandige ondernemingen vergroten. ¶
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Simon Leenknegt

EXPO
Enkele must see tentoonstellingen momenteel in Gent. Het MSK zet gepast de
lente in met een expo rond de Belgische
schilder Emile Claus. Nog tot 21 juni kan
je er de zonovergoten prachtdoeken bewonderen van de enige Belgische impressionist die deze naam waard is. In het Designmuseum wordt een ander Belgisch
monument gehuldigd: Henry Van De
Velde. De architect van de Boekentoren
heeft zich met veel beziggehouden in zijn
leven, waaronder boekontwerpen. Tot 1
juni worden in het museum voor de eerste keer zijn minutieus ontworpen boekomslagen samengebracht. Ook veelbelovend is de tentoonstelling Beyond the
Picturesque in het SMAK. Een hele trits
hedendaagse kunstenaars geven tussen 4
april en 23 augustus een invulling aan het
concept van ‘het pittoreske’. Met andere
woorden: verwacht je aan bizarre, lollige
en ook wel mooie beelden van al dan niet
bestaande natuurlandschappen. Vanaf 4
april kan je in het SMAK ook terecht voor
een retrospectieve rond de Amerikaanse
videokunstenares Dara Birnbaum.

ZES PERSONAGES
OP ZOEK NAAR
EEN AUTEUR
Met de keuze van het lustrumstuk doet Filologica zijn naam alleszins eer aan. Pirandello’s metatheater
moet het niet hebben van veel fysieke
beweging, maar vooral van conversationele dynamica. U bent gewaarschuwd.
Regisseuse Inneke Plasschaert
slaagt er in de hoge lat te raken en
voert je vlot mee in hun luisterstuk.
Met een natuurlijke bravoure laat het
essentiële deel van de cast je zelfs
vaak vergeten hoe onrealistisch intellectueel ze wel niet spreken. Vooral de
mooie wisselwerking tussen de twee
mannelijke hoofdrollen verdient een
RV
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Ice Cube. Zware dinges.

PODIUM
Op het moment dat deze Schamper
verschijnt, vindt het zevendaags theaterfestival De Seizoenarbeiders plaats:
tot 5 april kunt u in Campo Nieuwpoort
en Campo Victoria terecht voor voorstellingen met kleurrijke namen als Blij als
een gebakken ei of Don Limpio lost het
(in een kopje koffie). Het zotte theatergebeuren sluit die zondag af met de stoet
Washes To Washes. Toneelgroep Ceremonia laat hierbij 50 personages met
hun vuile was door Gent trekken. Thea-

extra pluim. De stiefdochter en haar
actrice geven het stuk dan weer een
hedendaagse toon mee. Hier en daar
had een sterkere casting ervoor kunnen zorgen dat het woord ‘amateurtheater’ iets minder van toepassing
zou zijn. Toch bleef vooral de vraag:
‘Waar haalden jullie deze kinderen
vandaan?’ Woordeloos maar ijzersterk in hun dramatiek beklijfden zij
nog het meest.
De sterkte van het stuk bevindt
zich in de dramatische climax, waar
de interrelationele posities eindelijk
volwaardig in interactie treden. Hadden ze voor een ietwat makkelijker
stuk gekozen, of waren sommige rollen iets sterker neergezet, hadden ze
van een volwaardige voltreffer kunnen spreken. Als ze na hun piepjong
bestaan dit al kunnen bereiken, ben ik
benieuwd naar wat volgt. ¶

tergezelschap De Roovers zakt op 1 en 2
april af naar NTGent met hun versie van
Met Vuur Spelen, een stuk van August
Strindberg. Ook in NTGent speelt Wunderbaum Tien Geboden deel 1 en 2, een
alom geprezen toneelstuk naar de gelijknamige reeks kortfilms van Krzysztof
Kieslowski (de kerel achter Bleu, Blanc,
Rouge). Haast je wel voor tickets, want er
zijn er enkel nog over voor de voorstellingen op 8, 9, 10 en 11 april. Op 23, 24 en
25 april zakt Union Suspecte nog eens af
naar Campo Victoria voor Flor de Caña,
een intiem verhaal over rebelsheid tegen
de eigen cultuur en identiteit. Lekker
postkoloniaal? Yep. En ons aller vrind
Peter Verhelst heeft een dansvoorstelling
gemaakt: Headbanger’s Wall doet tussen 29 april en 2 mei NTGent aan. Kaartjegrijp geblazen!

CONCERTEN
Democrazy verwent je oren weer met
audiale ambrozijn. Schrijf op 13 april in je
agenda dat Mocky naar Vooruit komt. De
man die al eens met Feist foefelde, stelt
er zijn nieuwe jazzplaat Saskamodie voor.
Beste titel voor een optreden gaat naar
de Monsters of Cock Tour. Op 16 april
zet dit breakcorefeest Vooruit in vuur en
vlam met hemelse gabberbeats. Ex-NWAneger Ice Cube geeft in diezelfde Vooruit
op 9 april nog eens een Belgisch concert.
Minimale bliepdance op de nieuwste
editie van Ultra, ook in Vooruit, maar
dan op 11 april. Zwaarder gitaarwerk in
Charlatan op 25 april met Shora en ons
Belgisch talent Hitch. ¶

www.schamper.ugent.be

de eerste openlijk homoseksuele politici in de Verenigde Staten. Dertig jaar
na zijn dood werd eindelijk de verfilming
van zijn politieke carrière voltooid. De
film verveelt geen moment en het is behoorlijk verrassend om te zien hoe overtuigend Sean Penn en Diego Luna hun
homoseksuele aard kunnen bovenhalen.
Wie de vroegere Gus Van Sant pareltjes
Elephant en Paranoid Park zag, zal
echter tevergeefs zoeken naar de langgerekte, bijna poëtische beelden die zijn
laatste films karakteriseerden.
Wie geen zin heeft in zware films,
maar eerder een vrouwenfilm zoekt om

ALEXANDER
DE GROTE

foto Lisa Dierickx

LC Vergeet Turkse pizza! Sleep je
hongerige leden naar het Sluizeken in
de Rodelijvekensstraat en laat je veroveren door Alexander de Grote.
In het marmerkleurig decor, opgesmukt met klassieke wandbeelden en
foto’s van Griekse monumenten, wachten de gratis apertiefhapjes je reeds
op. Op het eerste gezicht overschrijden de prijzen lichtjes het gemiddelde
studentenbudget met voorgerechten
tussen €7 en €15, hoofdgerechten tussen €13 en €16 en desserts tussen €4
en €8, maar dat is buiten het avondmenu aan €9,5 gerekend!
Voor de Bourgondiërs onder ons

www.schamper.ugent.be

een girlsnight op te vrolijken, moet beslist
Confessions Of A Shopaholic bekijken.
Deze film — die mannen overigens misschien best mijden — gaat over de jonge
winkelverslaafde Becky die ondanks haar
totale onwetendheid in verband met
geldzaken voor een financieel tijdschrift
begint te werken. Verwacht je aan ‘control your urge to shop’-cursussen, ietwat
voorspelbare gênante situaties, Hugh
Dancy die af en toe zijn meest verleidelijke blik bovenhaalt en hysterische gilletjes van tijd tot tijd. Geen diepgaande
film, maar wat geeft het: girls just wanna
have fun! ¶

biedt men bovendien een omvangrijke meze aan voor een schappelijke
prijs (voor een t.e.m. vier personen).
De schotel is getooid met een groot
arsenaal aan groenten en fruit zoals
paprika, perzik, citroen, sla en wortels
en uiteraard enkele karakteristieke
Griekse lekkernijen waaronder dolmades (gehakt en rijst gehuld in wijnbladeren), calamares, tamara (viscrème)
en tzatziki (een dipsausje op basis van
yoghurt, komkommer, knoflook en
olijfolie). De wijn is er degelijk – tenzij
je jezelf aan Retsina hebt gewaagd –,
de folkloremuziek voor de gelukkigen
zelfs live en de volbloed Griekse bediening efficiënt en vriendelijk. Meer info
over “de koning van de meze”? ¶

UIT ETEN

L.E. Wie inspiratie nodig heeft voor
een volgend bioscoopbezoek: de volgende films zijn alvast aanraders.
Boy A is al sinds 2007 uit in Engeland
en komt nu eindelijk ook de Belgische
cinema’s opfleuren. Een 24-jarige jongen
die meer dan de helft van zijn leven in de
gevangenis heeft gezeten, krijgt bij zijn
vrijlating een nieuwe identiteit toegewezen. Onder de naam ‘Jack’ probeert hij
zijn verloren jeugd in te halen: hij krijgt
zijn eerste job, gaat naar zijn eerste fuif
en slaagt er bovendien in het hart van een
meisje te veroveren. Zijn verschrikkelijke
verleden blijft hem echter achtervolgen
en ook andere mensen hebben het moeilijk om hem een tweede kans te gunnen.
De film bevat enkele geniale scènes (zoals het moment waarop Jack onder invloed van drugs begint te flippen op de
tonen van Drop The Pressure) en doet de
vraag rijzen of iemand zijn verleden ooit
helemaal achter zich kan laten. Zeker de
moeite waard om nog eens een duistere
cinemazaal voor binnen te stappen.
Ongeveer een maand geleden kwam
ook Milk uit, de nieuwste film van Gus
Van Sant. In een periode waarin homo’s
in het rijtje van prostituees en criminelen
geplaatst werden, probeerde de homoseksuele Harvey Milk lid van de Board of
Supervisors te worden. Met succes, want
Milk ging de geschiedenis in als één van

FILM
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http://www.alexanderdegrote.be
Adres: Rode Lijvekensstraat 1, 9000 Gent
Tel: 09/233.58.69
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ZO GEZEGD ZO GEDAAN,
MAAR IS ZOGEZEGD GOED GEDAAN?
KRITISCHE DOORLICHTING VAN ZOGEZEGD. ONZE AFRADERS. ONZE TIPS.
Wie al eens graag een boek leest, wie houdt van Dimitri Verhulst of wie zich
gewoon graag laat opmerken tussen de beau monde van de Nederlandse
letteren, moet op vrijdag 3 april zeker afzakken naar de Vooruit. Daar vindt
dan voor de derde keer Zogezegd plaats, het boekenfestival dat jaarlijks de
literaire lente opent.
Hans Demeyer, John Verhaest

Zogezegd wordt georganiseerd door Boek.
be in samenwerking met Radio 1. Boek.be is
de belangenvereniging voor Vlaamse boekverkopers, uitgevers en boekenimporteurs
en zoals bij de meeste belangenverenigingen
overheerst ook hier de commerciële boven
de inhoudelijke logica. Dit uit zich dan ook
in de veilige curatorkeuze van dit literaire
festival. Bij de vorige edities koos men voor
Tom Lanoye en Anne Provoost, twee goed
verkopende en bij het grote publiek bekende
auteurs. Dimitri Verhulst vormt daar dit
jaar geen uitzondering op.
Toch ging deze keuze niet onopgemerkt
voorbij. De nieuwe curator had namelijk zo
zijn eigen plannen, maar die botsten met
het opzet dat de organisatoren in gedachten
hadden. Zo was het Verhulsts bedoeling om
niet weer de usual suspects op de affiche te
zetten. Hij wou het grote publiek kennis laten maken met enkele onbekendere en buitenlandse namen en zou naar eigen zeggen
enkele auteurs met podiumvrees toch een
podium geven. Een initiatief dat wij in deze
eenvormige tijden maar al te hard steunen.
Spijtig genoeg zorgden de ongeschreven regels van zo’n evenement ervoor dat Verhulst
van bijvoorbeeld het ‘Triumviraat Zeurpieten Leo Pleysier – Joris Note – Pol Hoste‘
alleen die laatste op de affiche kon krijgen.
Misnoegd met de gang van zaken bij Boek.be
liet hij, volledig in zijn eigen, door zijn jeugd
getekende stijl, optekenen: “Ik ga mij nog
één maand prostitueren voor dit edele doel
en daarna trek ik mijn deur dicht.”

HEIL AAN DE EIGENZINNIGE
Prostitutie is blijkbaar Verhulsts ding,
want uiteindelijk is Joris Note ook nog op de
affiche terecht gekomen. Deze mag samen
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met de al genoemde Pol Hoste optreden in
het luikje ‘Gilde der Koppige Steenezels’. Zoals uit de titel blijkt, gaat het hier om halsstarrige auteurs die elk een eigenzinnig oeuvre hebben uitgebouwd en verder weinig tot
niks gemeen hebben buiten die eigenzinnigheid. De extatische en lichamelijke literatuur
van Peter Verhelst staat veraf van het (aan
Jeroen Brouwers verwante) vormbewuste
autobiografisch schrijven van L.H. Wiener,
wat dan op zijn beurt weer verschilt van de
taalontregelingen van Pjeroo Roobjee en
JMH Berckmans. Aangezien die laatste vorig jaar overleden is, worden fragmenten uit
zijn nagelaten werk voorgelezen door Peter
Van den Eede, terwijl PJDS enkele van de
vele liedjes uit diens oeuvre aanpakt.
Hopelijk is dit een eerste aanzet tot de
grote erkenning die Berckmans nooit te
beurt gevallen is, maar wel verdient. Zijn
oeuvre is immers uniek in het geheel der Nederlandse letteren: in een enorme ritmische,
bijna beukende en muzikale taal brengt het
verslag vanuit de meest marginale krochten van onze samenleving. Dit leidt evenwel
niet, zoals vaak verweten, tot een vlucht in
de marginaliteit. Eerder leidt het aftasten
van de marginaliteit tot een compleet unieke
visie op de gehele maatschappij. “Soms wou
ik dat ik dood was. Zie dat mijn boeken dan
plots de winkels uit vliegen,” tekent hij op in
zijn verhalenbundel Het Onderzoek Begint.
Laat ons hopen.
We mogen dan wel blij zijn dat de verhouding bekend-onbekend op deze affiche voor
het eerst in evenwicht is, toch stellen we ons
de vraag waarom deze alle in één vakje gegroepeerd moeten worden. Veel kans dat op
die manier niet het grote publiek met hen
in contact komt, maar opnieuw hetzelfde
selecte groepje literatuurkenners. Daardoor

zou Verhulsts opzet al meteen eens kunnen
mislukken. Hopelijk is de naam van Peter
Verhelst sterk genoeg om toch ook het grote
publiek naar deze zaal te leiden.
Maar laat ons niet doemdenken. Het ieder jaar terugkerende programmaluik ‘de
Staat van het Boek’ werpt zich immers ook
op de ‘andere’ literatuur. Dit jaar wordt de
toespraak verzorgd door de Gentse schrijver
en schilder Pjeroo Roobjee. Deze echte writer’s writer buigt zich over de vraag hoe het
gesteld is met het experimentele boek in tijden dat vooral confessie- en kookliteratuur
over de toonbank vliegt. En voor de teleurgestelde boekenliefhebber die geen kaartje
kon bemachtigen is er goed nieuws, want
deze voordracht zal te horen zijn op de verschillende Gentse pleinen — hoewel we voor
het Sint-Pietersplein in zijn staat van beleg
wat vrezen.

HUP HOLLAND HUP!
De zelfverklaarde Aalsterse lichtekooi
beloofde dus weinig usual suspects en wou
bewust verschillende buitenlandse auteurs
op het programma zetten. In dat laatste is
hij alvast zonder meer geslaagd, ondanks de
beperkingen van Boek.be. Verhulst woont
tegenwoordig in Wallonië en houdt daar
blijkbaar ook één oog op de Franse literatuur. Stéphane Audeguy, naar men zegt de
nieuwe ster aan het Franse firmament, komt
voorlezen uit eigen werk. Maar pas echt opvallend is het uitgebreide legioen Nederlanders dat aanwezig zal zijn op Zogezegd. In
dat verband zegt Verhulst in de perstekst dat
Nederlanders en Vlamingen nog amper over
de Moerdijk heen lezen. Door enkele Nederlandse auteurs prominent op de affiche te
plaatsen, wil Verhulst het goede voorbeeld
geven.
www.schamper.ugent.be
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CULTUUR & UITGAAN

Lezen kan je overal.

Die Nederlanders zijn niet van de minsten. Remco Campert viert z’n tachtigste
verjaardag met eigen gedichten en Cees
Nooteboom brengt zowaar zijn vakantiefoto’s mee. In het gezelschap van Ruth Joos
doet Nooteboom, auteur van vele reisverhalen, zijn relaas tijdens het bekijken van zo’n
ouderwetse lader dia’s. De auteur zal, hoe
kan het ook anders, ook een stukje voorlezen
uit zijn nieuwste roman.
Nog een aantrekkelijke naam is die van
P.F. Thomése, eerder klein op de affiche,
maar in tegenstelling tot de onfortuinlijke
curator van de avond wel genomineerd voor
de Gouden Uil met zijn nieuwste roman
Nergensman. Zogezegd kijkt bovendien zelfs
nog verder oostelijk. Naar aanleiding van
de twintigste verjaardag van de val van de
Muur komen er namelijk ook enkele OostEuropese schrijvers, of zoals Verhulst het
zelf — enigszins kinderlijk — verwoordt: “Literatauer hinter der Mauer.”

LITERAIRE LENTE?
Ondertussen voelt het feestelijk celebreren van de literaire lente toch een beetje
wrang aan. Moeten die vele buitenlandse
namen op de affiche toch niet vooral verdoezelen dat de Vlaamse literatuur een
www.schamper.ugent.be

aanzienlijke crisis doormaakt? Met Hugo
Claus vorig jaar en Patricia De Martelaere
enkele weken geleden, is de Vlaamse literatuur alweer enkele kopstukken kwijt. Een
nieuwe generatie staat niet op. Al jaren doen
jury’s overal te lande aandoenlijke pogingen
om Vlaamse schrijvers te nomineren voor
hun Vlaams-Nederlandse literaire prijzen,
zonder veel succes. Als dit dan al gebeurde,
betrof het meestal de verkeerde, zoals Tom
Naegels, niet gestoord door diens gebrekkige stijl en proza zonder visie. Maar zo’n
‘roeper’ is commercieel natuurlijk interessanter dan teruggetrokken auteurs als Yves
Petry of de Gentenaren Peter Terrin en Jeroen Theunissen. Deze enkele uitzonderingen — veelal relatief onbekend en vaak niet
meer van de jongste — buiten beschouwing
gelaten, zou men dus eerder van een strenge
winter kunnen gewagen dan van een literaire lente.
Intussen zoeken de Vlaamse lezers massaal hun heil bij een nieuwe heiland, Dimitri
Verhulst, die de platitudes van zatte nonkels
probeert te larderen met een pseudo-literair
aura dat een banaal gebrek aan stijl evenwel
niet kan verdoezelen. Maar waarom wij u
daarmee lastig vallen? Eenvoudigweg omdat
ook het programma van Zogezegd er niet
aan ontsnapt. De namen van de program-

ma’s die je kunt bezoeken in de verschillende
zalen van de Vooruit gaan van ‘een Nieuwe
Lente, Hetzelfde Grasmasjien’ over ‘Confessies in de Klootjesdrogerij’ tot zelfs het afsluitende ‘Bal Populaire ter Bevordering van
de Vreugde in de Harten van de Aanhangers
van de Heilige Stylo’.
Toch hoeven die kolderieke namen u niet
af te schrikken. Als de wereld al een zakdoek
groot is, geldt dat zeker voor de wereld van
de letteren. De usual suspects vallen dus niet
te vermijden, maar slecht hoeft dat eigenlijk
niet eens te zijn. Een aantal van hen hebben immers prachtige boeken uit hun heilige
stylo’s laten rollen, en zullen daar ongetwijfeld zinnige dingen over te vertellen hebben.
Bovendien is er met onder meer interviews,
reisvertellingen, muziek (Pieter-Jan De Smet,
Venus in Flames, …) en theater voor een
afwisselend programma gezorgd. Nog een
toemaatje voor wie niet staat te springen om
in de boeken te duiken: naar jaarlijkse gewoonte is er ook nu weer een jeneverzolder.
Waardin van dienst is Motte Claus (schoonzus van) en ook op die jeneverzolder zullen
de talrijke schrijvers weer voorlezen uit hun
jongste pennenvruchten. Maar dat, en de
niet geringe kans dat Dimitri Verhulst daar
de hele avond uithangt, moet je er maar bij
nemen. ¶
SCHAMPER CULTUUR
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“STOER, MAAR OOK
HEEL LIEF EN DANSBAAR”
Wallace Vanborn doet misschien niet meteen een
belletje rinkelen, maar binnenkort laten ze hun
debuutplaat op je los. Bovendien speelden deze
stoere gasten al in Londen en verschijnen ze regelmatig op JIM en Studio Brussel.
Kirsten Noben, Lisa Dierickx

Hoog tijd dus voor een gesprek met
Schamper! Een gezellige babbel over K3,
rock-electro, anale seks en vooral … meisjes.
Jullie zijn dit jaar echt aan de weg naar de
roem aan het timmeren. Vinden jullie dat jullie
er klaar voor zijn om door te breken?

Ian Clement: “Ja! We hebben lang genoeg gewacht. De meeste bands hebben een
demostadium van één of twee demo’s voor
hun full-cd. Het probleem daarbij is dat hun
debuutalbums dan eerder veredelde demo’s
zijn. Wij hebben vier demo’s gemaakt en wilden daarbij zoveel mogelijk ervaring opdoen
met opnemen en zangstructuren en dergelijke voor we aan de plaat begonnen.”
Sylvester Vanborm: “Maar wel op zeer
korte tijd.”
De plaat is dus al gemaakt?

Ian: “Ja, in februari hebben we ongeveer
twaalf dagen in de studio gezeten. En in het
najaar zal de plaat uitkomen, al hebben we
nog geen titel.”
Sylvester: “Werktitel!”
En wat mogen we ervan verwachten?

Ian: “Dansbare rock. Of nee, harde rock.
Wacht even, je kent Goose, right? Die maken
dansbare electro-rock. Maar wij willen electro …” (aarzelt)
Sylvester: “Wij zijn rock-electro!”
Oké, want jullie klinken helemaal niet als
Goose.

Ian: “Nee, dat is ook niet de bedoeling. Wij
doen het omgekeerde van Goose om hetzelfde publiek aan te spreken.”
Sylvester: “Jonge meisjes!”
Wat zijn de verdere toekomstplannen?

Ian: “Als alles goed gaat, gaan we in mei
twee dagen in Londen spelen om de plaat
een beetje te shoppen bij de labels daar. Als
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je een label hebt dat daar gebaseerd is, heb
je immers meer kans om het internationaal
ver te schoppen. De ‘Global Battle Of Bands’wedstrijd ginder was wel de eerste keer met
je tenen het water voelen. Ik denk niet dat
het voor ons veel gedaan heeft. Het is eerder
hard werken en veel telefoneren.”
Sylvester: “We hebben een Waalse ambassadeur, Pascal Grégoire, die veel voor ons
probeert te doen. Hij heeft ons al toegevoegd
op Facebook.” (knipoogt)
Ian: “We hadden ook met hem afgesproken in Londen en daar heeft hij samen met
de andere ambassadeurs van België een receptie georganiseerd met veel Vedett.”
De naam ‘Wallace Vanborn’ klinkt best wel
stoer. Is dat een imago dat jullie naar voor willen brengen?

Sylvester: “Zie je wel dat het stoer is!
We hadden eerst ‘Wallace’ omdat het stoer
klinkt, het komt van het personage Marcellus Wallace uit Pulp Fiction. Dat vonden
we nog te kort en veel mensen vonden het
moeilijk om uit te spreken, dus hebben we
er ‘Vanborn’ achter geplaatst zodat het nog
moeilijker is om uit te spreken. (lacht) En zo
heeft het een eigen identiteit gekregen, we
willen een soort personage creëren. ‘Vanborm’ is eigenlijk mijn achternaam, alleen
hebben we de laatste letter vervangen door
een ‘n’.”
Ian: “Ik vind dat hij een wijze achternaam
heeft. En ‘Wallace Clement’ klinkt ook maar
marginaal. Dat stoere, ja … We willen niet de
rockband uithangen. Het is zeker niet de bedoeling dat mensen die naar onze optredens
komen tegen elkaar beginnen te springen
en te duwen. We hebben liever meisjes die
dansen. Dus wel stoer, maar ook heel lief en
dansbaar.”
Wat vinden jullie van andere hedendaagse Belgische bands?

Sylvester: “Ik vind dat allemaal super.”
Ian: “De één is al wat beter dan de andere
natuurlijk. Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch dat The Black Box Revelation zo
gepusht wordt. Dat is heel gezond voor het
Belgische muzieklandschap.”
Sylvester: “Het mag ook. Ze kunnen het
allebei wel, ze zijn goed bezig. Het zou mooi
zijn als we hun spoor kunnen volgen, natuurlijk. Maar het is niet evident. Je moet ook een
goed team achter je hebben.”
Ian: “Het zal voor ons harder werken zijn.
Zij hebben ook een mooie geschiedenis met
Humo’s Rock Rally, wij hebben daar ook aan
meegedaan, maar zijn niet ver geraakt. We
hebben wel positieve commentaren gehad.”
Sylvester: “We zaten in de eerste poules.
Dat zeggen we tegen onszelf. Ze hebben ons
eerst gezien en zijn ons daarna vergeten.”
(grinnikt)
Wie zijn jullie voorbeelden en grootste invloeden? Op YouTube vonden we een nogal hevig
ﬁlmpje waar jullie de Foo Fighters zaten mee
te brullen.

Sylvester: “Ja, dat was een leuke avond.
Als we zat zijn, liggen onze invloeden anders.”
Ian: “De invloeden zijn eigenlijk heel uiteenlopend. Onze bassist heeft het meer voor
electro, hij is zelf ook dj.”
Sylvester: “Voor mij is dat eigenlijk heel
breed, ook slechte dingen. Alles! Maar dan
vooral funk.”
Dat geeft wel een bijzondere mix dan?

Ian: “We houden allemaal samen van dezelfde muziek maar tegelijkertijd ook van
andere muziek.”
Sylvester: “We doen alledrie ons ding en
dan vormt dat een mooi geheel. Op die manier kunnen we ook allemaal onze voorkeur
inbrengen volgens onze muzieksmaak.”
Ian: “Om het heel homo te zeggen: drie
individuen die één geheel vormen. Zonder
anale seks.”
Sylvester: “Eén keer was genoeg!” (lacht)
Ian: “Hoewel, in een donkere backstage
gebeuren altijd dingen die je niet verwacht.”
Met wie zouden jullie het liefst vergeleken willen worden?

Ian: “Eigenlijk word ik liefst met niemand
vergeleken.”
Sylvester: “Ah, ik wel! Niet echt om een
naam te noemen maar ik zou graag gezien
worden als zo’n band die creatief is en toch
dat randje heeft waarbij je je afvraagt ‘vind ik
dat wel leuk’? En dan komt er zo’n stukje en
dan weet je ‘ja, ik vind dat leuk’!”
www.schamper.ugent.be
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Ian: “Wij zijn die eikels die liedjes maken
met leuke refreintjes en saaie strofes.”
Jullie hebben meegedaan aan de ‘Global Battle Of The Bands’ in Londen. Was dat een
leuke ervaring?

Ian: “Het was leuk, maar de wedstrijd zelf
is zo net iets te groots opgezet om goed te
zijn. De organisatie deed haar best maar het
liep allemaal niet zo vlot. Ze hebben nog veel
te leren, maar ja, het bestaat ook nog niet zo
lang. Het komt ietwat kneuterig over, terwijl
er wel een hoofdprijs van 100.000 dollar te
winnen is.”
Sylvester: “Maar qua ervaring was het de
maks, we hebben er veel feestjes gebouwd.”
De drummer van The Ditch — de vorige Belgische band die aan de wedstrijd meedeed — is
ondertussen met Karen van K3 getrouwd. Wie
is jouw favoriet, Sylvester?

Sylvester: “Die zwarte, die van Gene Thomas. Niet omdat ze bij Gene is, hoor.”
Dries Hoof (de bassist die er ondertussen is komen bijzitten): “Jakkes, dat is echt
geen knappe. De rosse is een heel knappe
madam.”
Ian: “Ik zal wel het overschot nemen
dan.”
Is er iets wat jullie nog willen verbeteren aan
jullie muziek, zien jullie nog evolutie?
www.schamper.ugent.be

Ian: “Ik vind dat elke zichzelf respecterende band nooit twee keer dezelfde cd mag maken. Dus moeten we elke keer zoeken naar
een andere manier voor het brengen van de
muziek die we willen brengen. Dus verbetering niet echt, maar zeker wel evolutie.”

rijkste. In de studio kan je hetzelfde lijntje
zoveel overdoen als je wilt, maar live heb je
maar één kans, dus dat moet goed en krachtig zijn en daar hameren wij wel op. Het zou
leuk zijn als men ons zowel op cd als in het
echt goed zou vinden.”

Als jullie lovende kritieken krijgen, zijn jullie
daar dan van onder de indruk?

Hebben jullie al gekke dingen meegemaakt bij
liveoptredens?

Ian: “Ja, dat doet wel deugd. Je werkt hard
aan je muziek en dan is het leuk als je merkt
dat het geapprecieerd wordt.”
Sylvester: “Het is een duwtje in de rug.”

Dries: “Eerder zatte verhalen …”
Sylvester: “Vorige zaterdag zijn ze bijna
met mijn tom gaan lopen.”
Ian: “Iemand die op het podium komt en
drumstellen uit elkaar trekt. Maar dat is positief, hoor, we moedigen dat aan.”
Sylvester: “Dat zijn leuke situaties, dat er
bij het optreden gewoon een feestje losbarst.
Iedereen die danst, vooral meisjes.”

Hoe intensief zijn jullie bezig met Wallace Vanborn?

Dries: “Het is wel elke dag heel druk bezig
zijn. Sylvester en ik zijn ook wel bezig met
andere projecten, maar onze tijd gaat vooral
naar Wallace Vanborn. Het is een fulltime
job.”
Sylvester: “Het is ons primaire, gemeenschappelijke doel.”
Ian: “We willen gewoon filthy rich worden,
met coke en modellen.”
Jullie hebben een straffe livereputatie. Hoe belangrijk is dat?

Sylvester: “Twee keer per week repeteren.
Zorgen dat alles mooi strak zit. Want we zijn
alle drie heel strak.” (lacht)
Dries: “De livereputatie is het belang-

Hoe willen jullie het liefst herinnerd worden?

Ian: “Daar is het nog te vroeg voor. Als
wij een mooie, lange carrière hebben gehad
waarbij we ons ding hebben kunnen doen,
dan zal ik echt blij zijn. We hoeven het muzieklandschap daarvoor niet voor eeuwig
veranderen.”
Sylvester: “Het zou leuk zijn als ze ons
zouden herinneren als “He, dat zijn die gasten die konden leven van hun muziek!” Dat
zou ik mooi vinden.” ¶
www.myspace.com/wallacevanborn
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OPINIE

Volgens Stijn Debrouwere zit onze universiteit vast in een "aangenaam goed bestuur".
Een goede dagelijkse
leiding, maar te weinig
ambitie, te weinig innovatie en te weinig visie.
Stijn Debrouwere

“Een grotere internationale uitstraling”.
Van Cauwenberge, onze nieuwe oude rector, die weet van aanpakken. Uitdagend onderwijs brengen, slimme proffen herbergen
en baanbrekend onderzoek stimuleren. Harvard aan de Leie, zei Cogen, en Van Cauwenberge droomde weg bij het zien van zoveel
moois. Wanneer vindt de rector nog de tijd
om te slapen? Ok, ik lieg. Het programma
dat de rector zijn nieuwe termijn bezorgde is
duf en voorspelbaar. En het ambeteert mij.
De inzet van de rectorverkiezingen: van
onze universiteit een gerenommeerde instelling maken. Prestige, dat is waar het ons aan
ontbreekt, en dat is waar we de komende
jaren aan zullen werken. Van zoveel ambitie word ik snel week. Maar hoe doe je dat,
een universiteit opwaarderen van een logge
oud-rijksinstelling naar iets waar studenten
trots op zijn? Doodse stilte. Vraag het niet
aan Van Cauwenberge, want hij weet het
zelf ook niet. Mooie gebouwen neerzetten en
onderzoek meer valoriseren. Ok, maar is dat
alles?

VEEL GOEDE WIL, WEINIG VISIE
De slechtste strategie om te bouwen aan
een topuniversiteit is geen strategie. Van
Cauwenberge moet nog bewijzen dat hij er
één heeft. Van Cauwenberge mag zichzelf en
de universiteit nog zo vaak wijsmaken dat hij
de universiteit een nieuw tijdperk wil insleuren, but that don’t make it so. Ik zeg mezelf al
jaren dat ik mijn bierbuik moet kwijtraken,
maar tot nader order zonder enig effect. Briljante ideeën duiken niet vanzelf op. De plannen om ze uit te voeren ook niet.
28
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GOED BESTUUR
IS SAAI

Ook Stijn heeft een mening.

Voorlopig blijven we vastzitten in een
“aangenaam goed bestuur” waar niemand
echt ontevreden mee is maar dat tegelijk
niet enthousiasmeert. Ik draag trots mijn
UGent-sweater, maar mijn affectie is analoog aan die van een supporter van een lokale volleybalploeg, niet de fierheid van een
oud-student die terugdenkt aan zijn alma
mater.
Het aanzien van onze universiteit zal niet
plots stijgen door te focussen op uitstraling
en imago. Uitstraling krijg je door vernieuwend onderwijs, door professoren die de
wereld veranderen. Uitstraling krijg je door
alumni die vertellen over hun ervaringen als
student. Je werkt aan onderwijs, onderzoek
en je vergroot je maatschappelijke impact,
en het aanzien volgt. De kar voor het paard
spannen en je blindstaren op hoe de buitenwereld ons ziet, zorgt op lange termijn voor
ontgoocheling.

VOOR HET RAPEN
De ideeën zijn er nochtans voor het rapen. Als we onze maatschappelijke dienstverlening serieus willen nemen, dan moeten
we niet naar Harvard kijken maar naar MIT
waar alle syllabi via OpenCourseWare online vrij beschikbaar zijn. Of naar Stanford,
dat heel wat speeches, lezingen en lessen op
iTunes plaatst.
Ook ons onderwijs kan een pak innovatiever. Maar reken ook hier niet op de onderwijsdirectie, eerder op studenten. Het
O2-project om UGent-studenten al tijdens
hun opleiding bij het onderzoek aan de unief
te betrekken, werd opgezet door de Gentse
Studentenraad, niet door de universiteit.

We hebben de voorbije jaren ook weinig
inspanningen gezien van de universiteit om
het leven makkelijker te maken voor studenten met engagement en ambitie. Het kan
nochtans anders. Kijk maar naar het service
learning-programma aan Duke. Daar hoef je
je als student niet bang af te vragen of je nog
wel genoeg tijd zal hebben voor vrijwilligerswerk of studentenvertegenwoordiging. In
tegendeel: het is een vereiste voor bepaalde
vakken, waar je tegelijk studeert en die kennis toepast op je werk buiten de unief. Héél
wat anders dan onze rector die in een interview met de stadsgids Gent Verkend doodleuk vertelde dat studenten die de combinatie unief-engagement moeilijk vinden, maar
op hun lippen moeten bijten: “Veel meer
doen [dan nu] is onmogelijk”.
Zoveel goede ideeën, en zo weinig daarvan terug te vinden in de verkiezingsspeech
van Van Cauwenberge. D’accord, innoveren
is nooit eenvoudig. Het vraagt inzicht om te
weten welke vernieuwingen de UGent kan
gebruiken en welke ze beter links laat liggen,
en het vraagt ook creativiteit en doelmatigheid om ze te implementeren, maar het zou
bijgod al leuk zijn mocht er eens over worden
nagedacht!
Van Cauwenberge heeft de voorbije vier
jaar bewezen dat hij een kei is in de dagelijkse leiding van onze unief. De explosie aan
studenten, de bouwproblematiek, een evenwicht behouden tussen onderzoek en onderwijs — onze rector heeft zich op dat vlak
bewezen als een knappe leider. Maar mogen
we niet nèt iets meer eisen? De komende
vier jaar moet Van Cauwenberge tonen dat
hij bouwt aan de universiteit van morgen,
niet enkel aan die van vandaag. ¶
www.schamper.ugent.be
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BOKRIJK BEU? TIJDELIJK
OPENLUCHTMUSEUM IN GENT
foto Lode Rummens

Goed nieuws voor gierige cultuurliefhebbers:
Gent duikt met het
gratis Halfvastenfoormuseum in de rijke geschiedenis van het vaak
vergeten kermisvolk.
Lise Eelbode, Davy Verbeke

De internationaal gelauwerde tentoonstelling streek dit voorjaar eindelijk neer in
België, en dan nog wel in ons geliefde Gent.
Over het Sint-Pietersplein zijn verscheidene
kraampjes en attracties uitgestald die op een
interactieve manier jong en oud uitnodigen
om de veelzijdigheid van de verloren gegane
kermiscultuur te ontdekken. Zo kan je je net
als een echte foorbewoner kleden in witte
sportschoenen, trainingspak en bijhorend
petje om je bezoek zo authentiek mogelijk
te maken. Ook staat er een potje gel aan de
ingang om je haar zo strak mogelijk te modeleren.

De Bootjes droeg, waarin de kermisgangers
hun eigen tocht naar de onderwereld over
de rivier Styx konden ensceneren.

OPPERGOD PFAFF

SOCIALE ONRUST

Een eerste boeiend aspect van de kermisbeschaving was het gekleurde straatbeeld.
Verschillende figuranten laten je kennis
maken met het multiculturele en tolerante
karakter van het kermisvolk, dat ook geleid
heeft tot hun polytheïsme. Tussen de vele
goden die her en der afgebeeld staan, is het
vooral het heiligdom van de oppergod Pfaff
dat in het oog springt. Deze god had zelfs
een eigen televisieprogramma waarin hij de
religieuze massa in trance bracht louter door
het uitstallen van zijn materiële rijkdom. Een
opmerkelijke manier om dichter bij de Goden te komen was verder de Katapult Bungee
die de kermisgasten in een bol de lucht in
katapulteerde. De adrenaline die bij deze ervaring vrijkwam, hielp de gelovigen namelijk
om in een religieuze roes te komen. Het kermisvolk probeerde daarnaast ook constant
zijn eigen sterfelijkheid indachtig te zijn: zo
is er een bouwwerk dat de dreigende naam
www.schamper.ugent.be

Een jonge kindslaaf tijdens de jacht.

Religie stilt dan wel de geestelijke honger,
maar hiermee heeft men nog niet gegeten.
De Halfvastenfoorexpositie geeft de bezoeker dan ook de kans om echt kermisvoedsel uit te proberen: suikerspinnen, smoutebollen, appelbeignets… Het suiker- en
vetgehalte van deze lekkernijen was echter
de grote schuldige voor het verdwijnen van
de kermispopulatie. Naast deze biologische
verklaring bestaat hiervoor ook een Malthusiaanse verklaring: domesticatie is nooit
doorgedrongen en jachttechnieken beperkten zich dan ook tot het vangen van veelkleurige eendjes, die door hun plastieken karakter onvoedzaam waren. Ondanks kritiek
van de Europese Unie gebeurde dit jagen
steeds door kinderen, wiens levenskwaliteit
grondig leed onder de zware arbeid.
Een ander sociaal probleem was de grote
kloof tussen arm en rijk. Deze grote ongelijkheid was te verklaren door de casino’s die

gemonopoliseerd werden door een kleine
elite. Een groot deel van het plebs was gokverslaafd en gooide al zijn geld in de knipperende automaten in de ijdele hoop meer
munten terug te krijgen. Zo werd de casinoelite almaar rijker en deze differentiatie uitte
zich in de grotere vrachtwagens die ze zich
konden veroorloven als huisvesting.
Onze mening? Doordat de expositie zowel positieve als negatieve elementen van
de kermis belicht, krijg je als bezoeker een
genuanceerd beeld mee. Dankzij het levensechte kermisvoedsel en de mogelijkheid om
je eigen kermisoutfit samen te stellen, is de
Halfvastenfoorexpositie een onvergetelijke
ervaring. Enig minpuntje: informatieve borden ontbreken en hierdoor is de bezoeker
aangewezen op secundaire literatuur. Het
gerucht doet trouwens de ronde dat deze
tijdelijke expositie door zijn succes een jaarlijkse traditie in Gent zou kunnen worden. ¶
Openluchtexpositie Halfvastenfoor
Van 14 maart tot 5 april
Sint-Pietersplein, Gent
Inkom: gratis
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SEKS EN LITERATUUR
STANDJES
DJES MET BOEKEN
Hanne Lefèvre
èvre

Het is soms
oms moeilijk om hobby’s
eren. Hebben we niet al
te combineren.
vaak in thee heat of the moment
toch wat meer zin gehad in een
goeie brok degelijke literatuur?
Of hebben we niet al te vaak tijezen van een sappige
dens het lezen
oesting gekregen om
passage goesting
rkelijkheid om te zetdeze in werkelijkheid
mper kwam op het
ten? Schamper
vel van de baan te
idee dit euvel
helpen doorr deze twee popuheden simpelweg
laire bezigheden
ren.
te combineren.

FLAPFUCKER
KER
Er worden
den in de gespecialiseerde literatuur vele
schreven die ook met
standjes beschreven
nnen worden uitgeoeboeken kunnen
fend. Zo is er de “Flapfucker” waarbij
p de rug ligt met onder haar
de vrouw op
en nauwkeurig uitgekozen
derrière een
teratuur. Bovenop haar ligt
stapeltje literatuur.
de man diee door deze houding veel
dieper kan penetreren. Cultuurbarden natuurlijk al aan de
baren zouden
n met twee delen van
slag kunnen
de dikke Van Dale, maar wie
Het Woord” houdt,
echt van “Het
orbeeld de nieuwe
kiest bijvoorbeeld
Jean-Marie Berckmans, met
daarboven, om de stapel
oende hoogte
toch voldoende
te geven bijvoorbeeld
ar keuze aan“Tirza”, naar
gevuld mett een werk
van Tom Lanoye, als
dheid dat
uw geaardheid
en van de
toelaat, of een
n Herman
boeken van
ns, voor
Brusselmans,
het wilderee werk.
oit de
Maak nooit
fout “Het verdriet
van België”” of een
verdwaaldee bijbel
efdesspel
in het liefdesspel
ken. Deze
te betrekken.
zouden u uiteraard
ddellijk een
niet onmiddellijk
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stomende nacht bezorgen. Het is natuurlijk ook gemakkelijk
gem
om
naar de clichés te grijpen en een stapeltje Kristien
Krist Hemmerechtsen naast uw bed te bewaren. Oo
Ook met “Zout
op mijn huid”, “Venusheuvel” en “Papa, waar
komen de kinderen vandaan?” probeert u
te gemakkelijk te scoren. Pas ook op met
d e
roman “Vochti
“Vochtige Streken”
van Charlo
Charlotte Roche,
op het eerste
e
zicht
den
denkt u een
w
wilde nacht
te beleven,
maar voor
u het weet
baadt u in
een amalggaam
van
ong
ongewenste lichaam
chaamssappen.

HOOGTEPUNT
HOOGTEPUN
Ook bij rec
rechtopstaande
“H Boek” van
standjes kan “Het
pas komen. Zo spreken de
doorsnee kama
kamasutra’s niet
onoverbrug
over onoverbrugbare
hoogteverschillen tusse
tussen man en
u 1,75m op
vrouw. Heeft u met uw
slinkse wijze een supermodel
aan de haak geslagen,
gesla
of heeft
va gemiddelu als vrouw van
de lengte uw oog laten
vallen op een basketbalspeler en
e wil u ook
wel eens genieten
g
van
een
re
rechtopstaand
potje plezier?
ple
Wanhoop dan niet, maar
kies voor een strategisch
geplaatst stapeltje
stapelt literatuur
onder de voeten. Hier is het vooral belangrijk
be
stevige boeken te kiezen, en u niet te laten vangen aan
pocket-edities. De fundamenten van deze stapel
zouden nog kunnen worden gelegd m
met een kwaliteitsvolle wereldatlas, om vervolgens over te gaan
me bekroonde
in van die stevige buffet-boeken met
fotografische werken. Want het oog wil ook wat,
nietwaar?
Na de daad is er natuurlijk onmiddellijk
onm
de
gelegenheid uw geliefde uw favori
favoriete passages
voor te lezen uit desbetreffende boeken. En
voor u het weet, is het weer van dat…
da ¶
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BAANBREKEND ONDERZOEK PSYCHOLOGIE
formuleren van de typerende eigenschappen worden snel een aantal pagina’s gevuld,
waardoor minder plaats overblijft voor een
besluit. Na al die vaagheid en al dat ongegeneerd rond de pot draaien kunnen we, als
belangrijkste conclusie van dit revelerend
onderzoek, zeggen dat de meeste lezers eerder de indruk kregen met het lezen van het
artikel hun tijd te hebben verdaan…” ¶
foto Ben Harris-Roxas

genschappen vaak schaamteloos herhaald
en geherformuleerd in de opeenvolgende
paragrafen met slechts een licht gewijzigde
bewoording, als zou de lezer niet merken
dat het opnieuw formuleren van die kenmerkende eigenschappen in de opeenvolgende paragrafen pure bladvulling is. Deze
vaststelling onderbouwt ook het gebrek aan
concrete resultaten: door het herhaaldelijk

De Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest ﬁlantropische kant zien en plukt de meest
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.
FE Stijgende bierprijzen, thesisstress,
regen na zonneschijn en het immer aanwezige onrecht in de wereld… er zijn
genoeg redenen om behoorlijk pissig op
deze aardkloot rond te lopen. Maar wees
niet bang, want u bent niet alleen! Wat
suckt er momenteel voor de Gentse student?
Op het VRG forum heeft Shiranshoku
problemen met haar moeder: “Ik weet
dat iedereen wel eens problemen heeft
met de zijne, maar dat ze Céline haar pilletje niet wil geven (da’s een werkje van
niets, je neemt haar op schoot, duwt dat
pilletje voor haar neus en ‘t is weg) omdat
ik het was die haar per se wou houden,
vind ik er echt over.”
Het zal Giannic worst wezen, want die
heeft wel andere katjes te geselen. Volgens hem suckt het erg om “zwavelzuur
op je tandvlees te krijgen”. Wie nu net als
Conradus denkt: “How the hell?” Gedetailleerde info + een boeiende discussie
over de aft versus naft problematiek is
terug te vinden op het VRG forum.

www.schamper.ugent.be

Over zwavelzuur gesproken: ook bij
Filologica is een goeie portie happiness
ver te zoeken… Zo heeft MDDRFKKR
een grondige hekel aan “Poker. Het is een
kutspel en het is oneerlijk en ik haat het.”
Rarara, wie zou de vorige avond zijn lief
+ 3 bakken Taurus zijn kwijtgespeeld aan
een geslepen tegenspeler?
Cathy Aiden kampt dan weer met een
fundamenteler probleem, ze haat “PAPERS SCHRIJVEN! Ik kan dat helemaal
niet. Misschien had Kaat toch gelijk.
Waarom studeer ik in godsnaam taal- en
letterkunde als ik niet kan schrijven.” Wie
à propos het juiste antwoord weet op
deze vraag, mail gerust naar schamper@
schamper.be en wie weet win je wel een
pot Nutella!
Het is trouwens niet enkel de studie
die stinkt, ook het Gentse uitgangsleven
blijkt niet zonder valkuilen te zijn voor de
modale student. Neem nu Bosnimfje: zij
vindt het klote als “bepaalde dingen (zoals massaal uitgelopen make-up) je wel
vertellen dat je je waarschijnlijk weer on-

sterfelijk belachelijk hebt gemaakt door
een over-emotionele herre te zijn.” Gelukkig biedt Zeefje troost: “Jij wordt een
beetje mij en ik word een beetje … tja…
nog altijd een herre.” Als dat geen vriendschap is.
Vriendschap is eenvoud en eenvoud
siert. Daarom mag de post van Twin hier
uiteindelijk niet ontbreken. Als reactie
op het omslaan van het weer, wist deze
filoloog de door iedereen gedeelde wrevel mooi te verwoorden: “Man, wat heb
ik een hekel aan regen. Het maakt je haar
nat.”
Het moge duidelijk zijn, het leven is
niet altijd eenvoudig als student in Gent
en velen kunnen erover meespreken.
Maar de prijs voor beste verwoorder van
het KAK-gevoel gaat uiteindelijk toch
naar ene Aenduriel met de ultieme zinssnede: “xcmljfvgdqvuuqi. uuuuuuuuugh.
fokking bullshit allemaal. bleh.” Hear
hear. ¶

SCHAMPER OPINIE&SATIRE

HET VOLK

MCB Deze week werden met veel tam-tam
de resultaten bekend gemaakt uit een nieuw
en “baanbrekend” onderzoek van de vakgroep Onderwijskunde aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
De vakgroep deed namelijk de voorbije twee
jaar onderzoek naar “nutteloze research en
hun publicaties”, en baseerde zich daarvoor
op 500 twijfelachtige artikels. Het is meteen
ook het eerste onderzoek ooit over dit thema.
“Een eerste kenmerkende eigenschap die
ons meteen opviel, waren de titels.”, legde
een trotse assistent ons uit. “Ze trekken typisch de aandacht door iets te poneren wat
strijkt met ons gezond verstand. Opvallend
is ook dat de artikels eerder verkennend
dan diepgaand zijn: ze blijken zelden verder te komen dan enkele karakteriserende
eigenschappen. Het enthousiasme waarmee
dergelijke publicaties kenmerkend worden
aangekondigd slaat dan ook meestal meer
op het nieuwe thema dan op concrete resultaten. Om de pagina’s dan toch enigszins
op te vullen worden de karakteriserende ei-
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