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KORT
Lise Eelbode

Het was avond, Lucifer gooide verveeld
enkele jonge zondaars in het eeuwig brandende vagevuur. “Sinds de finale van Temptation Island is het hier maar een saaie boel!”
donderde hij, terwijl hij met zijn bokkenpoot
op de grond stampte om zijn woorden kracht
bij te zetten. De andere duivels staarden geintimideerd naar hun hoeven. “Misschien
kunnen we op 12/05 naar het proffenvoetbal van de Klassieke Kring gaan kijken?”
opperde Beelzebub voorzichtig.
Er kwam een dun straaltje rook uit Satans
neusholten. Vlug kwam Azrael met een ander duivels voorstel: “Wat als we de Gentse
student nu eens blootstellen aan de zeven
hoofdzonden? Op de spaghettiavond van
de Home Boudewijn op 12/05, de sneukeltocht van Dentalia op 12/05 of de kaas
& wijnavond van de Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring op 18/05
zullen vast veel vraatzuchtige studenten
een eenrichtingsticket naar de hel bemachtigen!” “En op 19/05 is er de dansinitiatie
van Filologica en kunnen studenten via de
Kring Moraal en Filosofie of via Geologica
naar de opera Samson en Delilah!” piepte
een klein duiveltje, “daar zal onvermijdelijk
heel wat gramschap en onkuisheid komen
bovendrijven!”
Met een oorverdovend geraas belandde
Lucifers drietand in het kleine duivelsschepsel. “Vanaf nu wil ik enkel voorstellen horen
waar Veronique De Kock in voorkomt!”,
gromde de meester van het kwade. Beteuterd veegde Azrael de bloederige resten van
het ongelukkige kwelduiveltje van zijn pokdalige monsterkop. Vanaf 18/05 zou hij naar
de Blok@Therminal trekken, maar tot dan
moest hij de grillen van Satan maar ondergaan. Jammer dat hij vanavond wel het gratis vat van Geologica in The Porter House op
11/05 misliep, bedacht hij knarsetandend.
Het beloofde een helse avond te worden, tot plots de rokerige krochten van de
hellemond gevuld werden met een subtiel
parfum van zwavel. Lucifer zag vanuit zijn
ooghoeken een sensuele duivelin op hem
af huppelen en meteen werd hij helemaal
week in zijn bokkenknietjes. Hij vloekte even
in zichzelf omdat hij op 12/05 niet naar de
sport- en spelnamiddag van de Kunsthis-
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Op 29 april organiseerde de Vlaamse Economische Kring de Student Street Soccer
op het Sint-Pietersplein. Toeschouwers konden zich vergapen aan de balkunstjes van
de deelnemers. Foto door Pieter-Jan Volders.
torische Kring was geweest om zijn biceps
wat te trainen, of naar het Petanquetoernooi van de Vlaamse Levenstechnische
Kring om zijn Petanqueskills wat bij te schaven. De helleveeg keek hem met haar schattige rooddoorlopen oogjes aan, en ondanks
al die wratten en schubben vond Satan toch
dat ze iets weg had van Veronique De Kock.

KRINGEN &
KONVENTEN

“Ik ben je temptation”, zei ze eenvoudig, terwijl een handvol duiveltjes extatisch rond
haar heen danste. Vervolgens nam ze Lucifer
mee naar de Spaanse Filmavond van Filologica op 13/05, waarna ze samen de zeven
hoofdzonden bedreven. En God keek jaloers
op hen neer vanuit de hemel en zag dat het
goed was. ¶
sche Kring: 12 mei, de Blaarmeerse, 13u
× Petanquetoernooi, Vlaamse Levenstechnische Kring: 12 mei, 14u
× Spaanse Filmavond, Filologica: 13
mei, Auditorium C, Blandijn, 19u45

× Gratis vat, Geologica: 11 mei, The Porter House, 22u

×

× Sneukeltocht: summer edition, Dentalia: 12 mei, 20u

× Blok@Therminal: vanaf 18 mei, Therminal, van 08u-02u

× Proffenvoetbal, Klassieke Kring: 12
mei, Topsporthal Blozo, 20u

× Dansinitiatie, Filologica: 19 mei, Therminal

× Spaghettiavond, Home Boudewijn: 12
mei, Gemeenschapszaal Home Boudewijn, 20u

× Opera: Samson en Dalila, Geologica:
19 mei, Vlaamse opera, 20u

×

Sport- en Spelnamiddag, Kunsthistori-

Kaas en Wijnavond, VPPK: 18 mei

× Opera: Samson en Dalila, Kring Moraal
en Filosoﬁe: 19 mei, Vlaamse opera, 20u

www.schamper.ugent.be
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UNIEF
In de laatste Schamper van dit jaar
brengen we een uitgebreid jaaroverzicht (16-23). Daarnaast is er een
interview met uittredend minister
van Onderwijs Frank Vandenbroucke (12) en gingen we op bezoek
bij ondernemende burgies die met
Lego-robots spelen (8).

EDITORIAAL

INCOMPETENTIE

WETENSCHAP
Probleem! De varkensgriep grijpt
om zich heen, maar onderzoekers
aan de UGent hebben een universeel griepvaccin ontdekt (24).
Schamper ging ook op onderzoek
naar de energiezuinigheid van de
Gentse studentenkoten (18).

CULTUUR
Daan Stuyven (24) vertelt over zijn
nieuwe plaat en het leven van een
bijna-veertiger. Wie trouwens op
zoek is naar het vervolg op de architectuurgids, komt in deze Schamper
zeker aan zijn trekken (26).

B*LGA-PERS
Naar aanleiding van de Bolognaconferentie in Leuven, maakten de
Vlaamse studentenbladen een gezamenlijke editie. Je vindt het resultaat
als bijlage bij deze Schamper.

Bert Dobbelaere

De Gentse Studentenraad heeft een legitimiteitsprobleem, dat weten we al langer:
het aantal studenten dat gaat stemmen is
bedroevend laag. Toch zijn er nog redenen
om ons zorgen te maken: er is ook een huizenhoog competentieprobleem. Het voorbije jaar was dat pijnlijk zichtbaar bij allerlei mislukkingen, klein en groot. Voor een
opsomming is hier geen plaats, maar een
recent voorbeeld: de “Wijste Prof ”. Die verkiezing gaat dit jaar ietwat in mineur door,
de GSR was het blijkbaar gewoon vergeten.
Let op: wás het vergeten, aangezien er sinds
vorige week een in der haast samengestoken
campagne opgestart is. We kunnen er dus nu
al zeker van zijn dat er nog minder schwung
in de ganse verkiezing zal zitten dan de voorbije jaren. Nochtans is de Wijste Prof een van
de weinige positieve projecten die studenten
écht kunnen mobiliseren en die positieve
media-aandacht aantrekken.

FLOP DRIE
Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes
van de UGent. Verschijnt tweewekelijks tijdens het
academiejaar.
VU: Bert Dobbelaere, Hoveniersberg 24, 9000 Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke NV, Savaanstraat 92,
9000 Gent
Hoofdredacteur: Bert Dobbelaere
Coördinator: Hannah Demol
Reclame: Leen Debrouwere
Eindredactie: Bert Dobbelaere, Frederik Neirynck,
Hannah Demol, Jantien Seeuws
Redactie: Bart Bruneel, Bart De Decker, Bram
Bombeek, Bregt Saenen, David De Pue, Davy
Verbeke, Dietmar Hertsen, Floor Eelbode, Francis
Beeckmans, Gert Boel, Guillaume Maebe, Hanne
Lefèvre, Hans Demeyer, Heleen Debeuckelaere,
Ine De Jonge, Jonas Vandroemme, John Verhaest,
Jonas Fahy, Katrien Debal, Kirsten Noben, Laure
Nuytemans, Laurens Lavrysen, Liesa Carton, Lisa
Dierickx, Lise Beirinckx, Lise Eelbode, Liselotte
Marnef, Lode Rummens, Margot Van Cauwenberghe,
Marieke Vandenhende, Marion Van Hecke, Marjolein
Roelandt, Maxine Stevens, Pieter Van Nuffel, Rini
Vyncke, Roeland Termote, Ruben De Winne, Simon
Leenknegt (chef Cultuur), Stijn Debrouwere, Willem
Wybo
Vormgeving: Bert Dobbelaere, Hannah Demol, Joost
Vanderdeelen, Stijn Debrouwere
Cartoons: Sander Vanderveeren
Illustraties: Kim Langie
Fotograﬁe: Joost Vanderdeelen, Lode Rummens,
Manuel Claeys Boùùaert, Pieter Morlion, Tim Chanet

www.schamper.ugent.be

Bovenstaande twee voorbeelden zijn
maar het topje van de ijsberg, de problemen
zitten veel dieper en zorgen ook binnen de
GSR zelf voor heel wat animositeit tegenover
het bestuur. Over het algemeen valt er immers genoeg talent te rapen: er zijn mensen
als Koen Hostyn, Geert Cleuren, Hans Plancke en talloze minder bekende stuvers die
zich keihard inzetten voor hun collega’s en
daarbij lovenswaardig werk verrichten. Toch
zijn er ook schrijnende toestanden, die helaas te vaak met de mantel der liefde bedekt
worden. Schamper presenteert daarom: de
Flop Drie van de slechtste studentenvertegenwoordigers binnen de GSR , in stijgende
volgorde van ergerlijkheid:
3. Matthias Willems, voorzitter van de
GSR . Blinkt vooral uit door zijn afwezigheid. De grootste kritiek is dat er weinig te
zeggen valt over een voorzitter die quasi onzichtbaar is, behalve dan dat hij een slechte
voorzitter is. De facto was ondervoorzitter
Hans Plancke dit jaar het aanspreekpunt van
de GSR , het was voor iedereen gemakkelijker
geweest als dat ook officieel zo vastgelegd
was.
2. Jasper D’hooge, communicatieverant-

woordelijke van de GSR . Altijd jammer als
iemand die moet instaan voor de vlotte communicatie tussen de stuvers en de studenten
zijn mond niet open doet. Dubbel jammer in
het geval van D’hooge: wanneer hij dat dan
eindelijk wel doet, zijn er meestal weinig
mensen die iets verstaan van zijn gemompel.
Dat de GSR zo’n slechte publieke spreker tot
communicatieverantwoordelijke doopte is
op de redactie van Schamper al langer een
bron van hilariteit.
1. Charles Vandenbossche, stuver in de
Raad van Bestuur. Staat met stip op één.
Deze sympathieke adonis kreeg vorig jaar
het meeste aantal stemmen achter zijn
naam, maar besliste blijkbaar dat dit academiejaar het ideale moment was om een
dikke vinger op te steken naar zijn kiezers.
Vandenbossche laat zijn zitje gedurende een
kwart van zijn mandaat gewoon leeg, om te
gaan studeren in de States. Niet dat het een
groot gemis zou zijn: daarvoor laten zijn collega’s al te vaak subtiel verstaan dat hij een
inhoudelijk lichtgewicht is. Aimabel of niet:
Vandenbossche zou de Gentse uniefstudent
een groot plezier doen door zijn stoeltje door
te geven aan Bert Schelfhout, zijn officiële
opvolger.

AMBITIEUS
De GSR heeft de mond vol van grote
woorden. Ze wil graag krachtdadiger worden, wil communiceren met de studentenbasis en haar ook vertegenwoordigen. Om
die zaken te bereiken zal ze echter het roer
moeten omgooien. Ze moet komaf durven
maken met mensen die om de een of andere
reden hun werk niet goed doen, ze moet eisen dat de inzet van haar bestuur meer dan
çavatjes is. Nog te vaak wordt er eindeloos
aangemodderd.
Toch is niet enkel de GSR aansprakelijk
voor de huidige gezapigheid: in het geval van
bestuursleden kan de algemene vergadering
hen misschien wegstemmen, maar met verkozen stuvers ligt dat anders. Daar ligt de
verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de student. Dan valt alleen maar te hopen dat die
studenten echt Durven Denken en de beste
kandidaten eruit pikken. Juist ja. ¶
SCHAMPER 477
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WERKEN VOOR SCHAMPER

ONDERWIJS IN HET NIEUWS

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

GM Niemand kon er aan ontkomen: de oproep,
het enthousiasme en het succesvol uitvoeren
van de ResPACT-betogingen. Terwijl sommigen
onder jullie zich misschien mee de longen uit
het lijf schreeuwden of een kaduuk fluitje bespeelden, werd er ook vergaderd in de gebouwen
van Louvain-La-Neuve. Buiten het feit dat de 46
‘Bologna-landen’ geen elitaire, Amerikaanse toer
op willen met ons onderwijs, hebben de Europese ministers van onderwijs ook gepleit voor
een grotere, internationale mobiliteit voor de
Europese student. Tegen eind 2020 moet minstens één student op vijf een studieperiode in het
buitenland volbrengen. Het huidige percentage
van 11% erasmus-studenten moet dus nog ferm
opgekrikt worden.
Waar er wel al een ferme groei is vastgesteld,
is het aantal stresskipjes. Onze eigenste Alma Mater probeert de schade nog wat te camoufleren
door te spreken over een ‘opmerkelijke toename

de laatste jaren’, terwijl de KUL de naakte cijfers
durft voor te leggen en spreekt over een verviervoudiging! De voornaamste oorzaak van deze
stijging is prestatiedruk, die de student steeds
meer in een wurggreep blijkt te nemen. Nog een
leuk statistiekje: ruim twee derdene van de hulpvragende zenuwpezen zijn vrouwelijk.
Maar het kan ook erger dan wat stressopwellingen: lijfstraffen bijvoorbeeld. In de Leuvense –
alweer die ja – Steinerschool “De Zonnewijzer”
zijn deze alvast aanwezig. Met ezelsoren rondlopen, hoofden in ijskoud water onderdompelen of op blote knieën kiezelsteentjes trotseren
zijn maar enkele barbaarse praktijken die deze
school goedkeurt. Toen een bezorgde moeder
om uitleg vroeg, kreeg ze doodleuk het antwoord:
“Maar mevrouw, Dit kadert allemaal in het leerproject”, waarop de vrouw – met dochter in de
hand – prompt de school verliet. ¶

TIJDINGEN UIT ANTWERPEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD DWARS?
MS “Elk jaar lopen zo’n 2000 kandidaat
(tand)artsen hun droomberoep mis,” zo
schrijft dwars, het studentenblad van de
Universiteit Antwerpen. Het toelatingsexamen, met andere woorden de beperking van het aantal artsen, werd in 1997
ingevoerd als besparingsmaatregel om de
kosten van de ziekteverzekering te drukken. Dwars haalt een belangrijk argument
aan tegen het toelatingsexamen: gelijke
kansen.
Studenten met een achterstand in leerstof hebben minder kans om te slagen voor
het examen dan anderen. Eens succesvol
doorstaan, start iedereen gelijk en heeft
men 90 procent kans om het diploma te
halen. Voor 1997 was dit beperkt tot 50
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procent. Maar dit maakt de teleurstelling
voor twee derde van de kandidaten niet ongedaan. Volgens Paul Van de Heyning, decaan van de faculteit Geneeskunde aan de
Universiteit Antwerpen, ligt het probleem
zelfs nog voor het toelatingsexamen. Zo
zegt hij in dwars: “De selectie gebeurt al
vroeger, in het middelbaar, wanneer een
student een al dan niet wetenschappelijke
vooropleiding kiest. En ja, sociaal zwakkere studenten komen niet altijd uit een
stimulerende omgeving om een voorbereidend traject te volgen.”
Dries Helsloot, student Geneeskunde
en voorzitter van het VGSO (Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg) vindt dat
sociaal zwakkere studenten zich net zo

goed kunnen klaarstomen voor het toelatingsexamen als anderen: “Je kan je op
heel wat manieren voorbereiden. Zelfs
universiteiten organiseren vrijwillig extra
lessen voor scholieren uit het zesde middelbaar.”
De vastberaden student die niet slaagt
voor het toelatingsexamen probeert soms
toch nog via een omweg: een jaar Biomedische Wetenschappen. Het lessenpakket
van het eerste jaar Biomedische Wetenschappen stemt grotendeels overeen met
dat van het eerste jaar Geneeskunde. Als
je na dat jaar toch slaagt voor de toelatingsproef, moet je niet al te veel vakken
inhalen. ¶

www.schamper.ugent.be

UGENT

GEBOUW ZKT. NAAM
Nu het Monovolume bijna af is, gaat de UGent op
zoek naar een passende naam voor haar prestigeuze project. Iedereen kan voorstellen indienen.

AUDITORIUM FREDDY DE KERPEL?
Bij zo’n prestigieus project, hoort natuurlijk een aantrekkelijke naam. De communicatiedienst van de universiteit lanceerde
daarom een oproep naar studenten en personeelsleden die originele voorstellen hebben. Er wordt een naam gezocht voor zowel
het nieuwe opsplitsbare auditorium als
het gebouw in het algemeen. Hoewel er
niet meteen voorwaarde
en aan de ideeën
den
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verbonden zijn, stelt de communicatiedienst
voor om de mosterd te halen bij historische
figuren, de locatie of de UGent in het algemeen. Het valt dus maar te betwijfelen of
“auditorium De Gouden Saté” kans op slagen
heeft.
Voorstellen dienen ten laatste vrijdag
acht mei in de mailbox van Tom De Smedt
(tom.desmedt@ugent.be) te belanden. Aan
de wedstrijd is enkel eer en eeuwige roem
verbonden.

vin”: een uitsteeksel in het dak waarin zich
een grote wand bevindt. Wanneer die wand
naar beneden gelaten wordt, kan het gigantische auditorium voor 1000 studenten gesplitst worden in twee bescheidener broertjes van 600 en 400 stoeltjes. ¶

GESCHIEDENIS
Met een studentenaantal dat de voorbije
vijftien jaar zowat verdubbeld is, heeft de
UGent nood aan een uitbreiding van zijn faciliteiten. Daarom werd in het jaar 2000 een
wedstrijd uitgeschreven voor de bouw van
enkele projecten in de Sint-Pietersnieuwstraat. De opdracht belandde uiteindelijk bij
Stéphane Beel en Xaveer de Geyter,
twee Belgische archi
architecten die
reeds heel wat inte
internationale
roem vergaarden. Er werd
voor hun ontwerp gekozen
omdat ze niet enke
enkel naar een
functioneel ontworpen
ontwo
gebouw op zoek wa
waren, maar
U
ook één dat de UGent
wat
extra charisma zzou geven.
En dat het gebou
gebouw een inka
ternationaal karakter
uitstraalt, is ook erg mooi
meegenomen
meegenomen.
Grote blikvanger
n
van het nieuwe
gebouw is de “glazen

foto De Loeiende Koe

BPLD Het is een lange lijdensweg geweest,
maar de opening van het Monovolume is
eindelijk in zicht. Bij het begin van volgend
academiejaar wordt de nieuwbouw aan de
Sint-Pietersnieuwstraat plechtig in gebruik
genomen. Het gebouw moet een centrale
plaats innemen op de site tussen het rectoraat en de Blandijn en zal de meest prangende plaatsproblemen oplossen. Er komt een
groot auditorium voor maximaal 1000 studenten, maar er is ook plaats voorzien voor
de centrale administratie en voor lokalen
van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

SCHAMPER 477
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OP DE
SPEELPLAATS

foto Joost Vanderdeelen & Hannah Demol

Schamper gidst je
langs de leukste universitaire roddels.
VETO VERSUS GEENS
Onze Leuvense collega’s zijn niet
meteen beste vriendjes met rectorkandidaat Koen Geens. Maandag
schreef Veto dat Geens een andere
kandidaat rector, prof. Himpens, had
gevraagd om op te komen bij de verkiezingen om zo Geens’ voornaamste
concurrent Marc Waer te benadelen.
Niet waar, zegt Koen Geens en nu is
hij een beetje boos op Veto. Hoofdredacteur Ken Lambeets: “Het verhaal
werd ons effectief bevestigd door een
betrouwbare bron. Onze analyses
zijn steevast gebaseerd op een brede
rondvraag bij betrokken actoren.”

VERKIEZINGSFRAUDE?
Zo tegen het einde van het academiejaar houden alle studentenverenigingen verkiezingen voor hun nieuwe
bestuur. Van tijd tot tijd gaan er beschuldigingen van fraude de ronde,
maar zo spectaculair als bij Politeia
vorig jaar is het zelden. Vooral het gerucht over de fraude bij de VRG-verkiezingen van twee weken terug was
een grote teleurstelling. Uiteindelijk
bleek de roddel afkomstig te zijn van
enkele stuvers met een slecht gevoel
voor humor: die hadden dat gewoon
uit hun duim gezogen en waren het
beginnen rondsms’en. Foei foei, Rob
Caluwaerts, foei foei, Stijn Baert en
foei foei, Frederique Joos!

VOEDSELGEVECHT
Vind je de doorsnee bezoekjes aan
de resto ook zo saai? Check dan snel
je Facebook, want daar is een groep
opgericht voor mensen die graag eens
een massaal voedselgevecht zouden
organiseren in de Brug. De groep heet:
1000 Gentse Studenten voor een Voedselgevecht in De Brug. Wanneer de
groep 1000 leden heeft, beginnen ze
er naar eigen zeggen aan. Momenteel
zijn ze met een vijfhonderdtal. Onze
fotografen staan al te popelen. ¶
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Om de twee weken gaat Schamper (mét Kader) op
zoek naar mensen die uw leven als student aangenamer maken. Deze week: David, ICT-verantwoordelijke voor de Therminal.
HJD Naam: David Verhasselt

Geboortedatum: 3 februari 1986
Functie: ICT-verantwoordelijke voor de
Therminal
Jobomschrijving: Ik moet ervoor zorgen
dat de servers draaien, dat de computers
werken en dat de site up-to-date is.
Na de werkuren: Dan zit ik ook op mijn
computer. Zoals een echte nerd. Ik lees boeken zoals Cyberpunk (een sciencefictiongenre dat zich richt op computers en informatietechnologie red.). Een lievelingsfilm heb
ik niet echt, misschien The Fifth Element,
maar dat is niet zo’n klassieker. Niemand zal
ooit zeggen dat het zijn lievelingsfilm is.
studies: Ik zou alleszins niets veranderen aan mijn studiekeuze. Ik doe de master
computerwetenschappen en ik heb eerst
een bachelor informatica gedaan. Economie
interesseert mij ook wel, ik wil namelijk later
een eigen bedrijf beginnen. Ik volg een paar
keuzevakken uit de economie, zoals marketing en ondernemersrecht.
bewondering voor de UGent: Euhm,
voor Schamper natuurlijk. Die mannen zijn
massa’s cool. (grijnst)
Favoriete UGent-moment: Eigenlijk is
elke dag een speciaal UGent-moment. In
home Boudewijn, waar ik woon, is het altijd
cool. Enkel jammer dat de Erasmussers soms

zo’n last zijn. Dan bel ik naar de 88 (noodnummer van de universiteit Gent red.) en die
mannen komen altijd direct. Zet maar in dit
interview dat die mensen ook vree cool zijn.
Favoriete vakantiebestemming: Ik zou
wel graag naar Japan gaan. Technologisch
zijn die ver vooruit op ons. Daar hebben ze
veel meer gadgets en hun gsm’s zijn ook veel
geavanceerder. Spijtig genoeg is dat heel
duur en zal het er dus waarschijnlijk niet
van komen. Tenzij misschien ooit voor mijn
werk. In Japan gaan werken zou ik echt wel
zien zitten, Japans leren iets minder.
Als ik al op vakantie ga, dan is het met
mijn studentenvereniging. We organiseren
altijd een bal en met de winst gaan we dan
op reis, we zijn dit jaar naar Brazilië geweest.
Ik ben dus geen hele nerd, ik doe ook nog andere dingen.
Mijn held: Daar heb ik nooit over nagedacht. Waarschijnlijk wel een computeringenieur. Hoewel ik naar Steve Jobs opkijk, is
hij zeker niet mijn held. Ik vind hem nogal
arrogant en een dickhead eigenlijk.
Ultieme droom: Later mijn eigen bedrijf
opstarten en met de aandelen te verkopen
heel veel geld te verdienen. Ik wil iets belangrijks gemaakt hebben met mijn bedrijf,
zoals Facebook bijvoorbeeld. ¶

www.schamper.ugent.be
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ingeschakeld, die een tijdje alle deuren bewaakte. Rond 14u30 leek de politie zich te
verwijderen, maar net toen kwamen de actievoerders in een groep van ongeveer dertig
naar buiten. Ze wandelden eerst rustig weg
en toen dit niet onopgemerkt bleef, zetten
ze het plots op een lopen. Aangezien ze verschillende richtingen uitliepen, werden er
slechts zeven actievoerders opgepakt, voornamelijk door agenten in burger.

foto Joost Vanderdeelen

UNIVERSITEITSSTRAAT BEZET

ZORGVULDIG VOORBEREID

Opschudding in de Universiteitstraat, want op
woensdag 29 april werden daar de faculteiten
Rechtsgeleerdheid en Pol & Soc bezet.
HL De bezetters waren ’s ochtends om zeven uur toegekomen en hadden alle ramen
afgeplakt en alle deuren gebarricadeerd,
waardoor ze zich vier auditoria en de centrale traphal toe-eigenden. Middels een groot
spandoek toonden ze hun solidariteit met
de revoltes in gevangenissen en gesloten
centra. Af en toe ging er een ruit op de eerste
verdieping open en dwarrelden er pamfletten naar beneden waarop hun standpunten
uit de doeken gedaan werden. Hierin stond

te lezen dat ze voor de faculteit Criminologie
(sic) gekozen hadden omdat “deze ‘wetenschap’ nauw samenhangt met het gevangeniswezen, justitie, politie en omdat diegenen
die dagelijks tientallen mensen veroordelen
tot jaren gevangenisstraf of deportatie hun
schandelijke carrière begonnen zijn in deze
faculteit.” Deze jongens zijn tegen elke vorm
van gevangenis, en daarom sluiten ze zichzelf op. Logisch.
Na overleg met de rector werd de politie

Het staat buiten kijf dat deze actie zorgvuldig werd voorbereid: de balken om de
deuren te barricaderen waren op maat gemaakt en er waren geen gaten in hun systeem. Enkel hun vlucht leek wat geïmproviseerd. “Ze formuleerden geen concrete eisen
en ze hebben ook geen contact proberen
opnemen met de universiteit”, vertelt Dominique Van Acker, hoofd van de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer. “Het enige wat
ze wilden was dat we de hele dag de lessen
zouden opschorten. Dat hebben we dan ook
gedaan. De bezetters maakten echter geen
aanstalten om het gebouw te verlaten. Ze
gaven ook geen vooruitzichten over hoe lang
ze nog van plan waren te blijven”, aldus Van
Acker. De bezetters waren zeker niet alleen
jonge radicalen, en dat het geen studenten
zijn lijkt ook waarschijnlijk. Anders zouden
ze bijvoorbeeld wel weten dat er niet zoiets
bestaat als een “Faculteit Criminologie”.
Wat de actievoerders met deze actie nu
bereikt hebben? Niet al te veel, zo lijkt het.
Ze kregen aandacht van zowat alle belangrijke media, maar het blijft onwaarschijnlijk
dat iemand hun ideeën serieus neemt. Ze
hebben heel wat studenten een dagje vrij
gegeven, maar of ze daar zo dichtbij de examens blij mee zijn is een andere vraag, want
die lessen zullen natuurlijk ingehaald moeten worden. ¶

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

Check onze site voor het volledige reisaanbod en promoties
www.schamper.ugent.be
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SUMOROBOTS VECHTEN HET UIT

COME ON SUCKER,
LICK MY BATTERY!
Velen wisten het misschien niet, maar op 28 april
vond in het Technicum een sumorobotcompetitie
plaats. Schamper kwam en zag wie overwon.
Floor Eelbode

SCHAMPER
DAILY
dagelijks nieuws
en andere
geschifte zever op
www.schamper.be
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Dinsdag 28 april, 18.45 uur. De sfeer op de
tweede verdieping van het Technicum is wat
… vreemd. Het is er warm, stressy en vragen
als “waar kunnen wij die fucking bootloader
er weer opzetten” zijn schering en inslag.
Meer zelfs, er wordt zonder verpinken op
geantwoord. Dit is duidelijk niet zomaar een
doorsnee dinsdagavond, gezien ook het verdacht hoge aantal niet-menselijke creaturen
in de zaal. En inderdaad, ‘tonight’s the night’,
althans toch voor de robotbouwers onder
ons. Voor de tweede keer op rij organiseert
WELEK (Werkgroep Elektronica) namelijk
een robotcompetitie. Dit jaar moeten de robots elkaar al sumoworstelend uit de kring
proberen te duwen. Na maanden voorbereiding kunnen de verschillende studenten eindelijk de sumokracht van hun robot bewijzen. En daar zijn ze meer dan klaar voor!
“WELEK wil de studenten aanmoedigen
om in de praktijk iets met elektronica te
doen”, zo vertelt Francis Wyffels, één van
de organisatoren. “Sinds vorig jaar organiseren we daarom robotwedstrijden. Tijdens
het tweede semester zijn zo’n 60 studenten
gestart met het maken van een robot. Alle
studenten kunnen in principe deelnemen,
van het eerste tot het laatste jaar, en nu zijn
er nog zo’n dertigtal groepjes overgebleven.
De studenten kregen een aantal richtlijnen
mee (zo moet de aandrijving van de robot
bijvoorbeeld van lego zijn), maar verder konden ze hun creativiteit de vrije loop laten.”
Een blik in het lokaal toont al snel dat er
aan creativiteit duidelijk geen gebrek was.
Overal staan robotjes, al dan niet inclusief
lego-ventjes. Sommige hebben laadbakken,

“

draaiende messen of gigantische rupsbanden, anderen zijn vooral een grote zwarte
kubus. En met de start van het sumoworstelen in het vizier, begint de stress wat op te lopen. Er wordt druk geprogrammeerd, getest
en gezweet. Falende sensoren en afvallende
sturen zorgen ervoor dat niet alle studenten
even happig zijn op een interview. Gelukkig
laten sommigen zich toch strikken.

PUMPING IRON
Zo ziet Yves het nogal goed zitten. Zijn
Rambobot maakt volgens hem 80% kans
om te winnen. Zijn tactiek? “Wel, we hebben
alle zware onderdelen zo laag mogelijk in de
robot gestoken waardoor we minder makkelijk opgetild kunnen worden. Daarnaast
hebben we ook wormwielen voorzien. Deze
roteren enkel als je ze zelf aandrijft en dus
niet als ertegen geduwd wordt. We zullen
waarschijnlijk trager zijn dan de andere robots, maar we gaan voor brute kracht.”
Jens en co pakken het dan weer anders
aan. Hun GhettoBlaster is namelijk voorzien van een luidspreker waar tijdens het
gevecht muziek van Apocalypse Now door
zal knallen. “Ideaal als afschrikeffect” zegt
Jens “We hebben eigenlijk ook een differentiële rotatiesensor, maar we gebruiken hem
niet”. Ook Zannebot van Anneleen moet
het van het afschrikeffect hebben. “Mijn robot bestaat uit angstaanjagende elementen,
maar die gebruikt hij eigenlijk niet. Hij rijdt
gewoon vooruit.”
Wie zal winnen is voorlopig nog onduidelijk, maar wat er te winnen valt staat wel al
vast. De twee beste robots, de beste bachelor

Anneleen: Mijn robot bestaat uit angstaanjagende
elementen, maar die gebruikt hij eigenlijk niet.
Hij rijdt gewoon vooruit.
www.schamper.ugent.be
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en de creatiefste robot winnen allemaal een
Ipod Nano of Shuffle. Daarnaast is er ook nog
een speciale prijs voorzien voor het beste
IEEE (lees eye-tripple-e, grootse vereniging
van ingenieurs ter wereld nvdr.)-lid.

FIGHT!

omdat zijn robot kapot is. Maar dan kan het
echte werk beginnen. The Robot-formalyknown-as-klaasbot zwiert zijn tegenstander soepel over de rand. 1-0. De menigte
juicht. De avond kan beginnen.
Op het einde van de avond is de stand als
volgt: eerste plaats: GhettoBlaster, tweede
plaats: Jellytron, beste bachelor: Dorbeck,
eervolle vermelding: Dreadnaught, creatiefste robot: Domus Mobilis, beste IEEElid: Shewanallaceae. Wie zin heeft om deze
robotkanjers aan het werk te zien, slechts
één adres: http://ieeesb.elis.ugent.be/sumorobot, met foto’s en grappige filmpjes! ¶
foto Manuel Claeys Boùùaert

En dan slaat de klok zeven uur. Het uur
des oordeels is aangebroken. Het volk verzamelt zich rond de twee grote ringen in het
midden van de zaal. En het moet gezegd, de
sfeer zit goed! Proffen met pintjes, hele families met spandoeken, iedereen is klaar voor
de wedstrijd. Wie te klein is om de ringen te

zien, kan de wedstrijden volgen op twee grote schermen achter in de zaal (want burgies
zouden geen burgies zijn als ze geen projectiescherm zouden gebruiken, aldus een anonieme bron).
De computer selecteert iedere keer twee
robots. Deze worden op 20 cm van elkaar in
de ring geplaatst en mogen na 5 seconden
met elkaar beginnen te vechten. Als na twee
minuten nog geen enkele robot uit de ring
gekieperd is, stopt de wedstrijd. De eerste
twee wedstrijden zijn een beetje een anticlimax. In ring 1 gooit een robot zichzelf van
de rand, in ring 2 komt Pieter niet opdagen

www.schamper.ugent.be
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FRANK VANDENBROUCKE:

“IK GELOOF NIET IN
TOURNÉE GÉNÉRALE-MAATREGELEN”
Schamper blikt samen met minister van onderwijs Frank Vandenbroucke
terug op de Bolognaconferentie en op vijf jaar ministerschap.
Laurens Lavrysen, Jonas Vandroemme
De Bolognaconferentie in Leuven is net achter
de rug. Hoe kijkt u terug op 10 jaar Bologna en
wat moet er nog verwezenlijkt worden?

We hebben onze structuren aangepast,
we hebben bachelors en masters, we werken
met studiepunten en we ontwikkelen een
gemeenschappelijke taal met betrekking tot
studiebelasting en diploma’s. In Vlaanderen
hebben de hogescholen en universiteiten
een enorme inspanning geleverd, waar veel
stress aan te pas is gekomen. Chapeau. Op
dat punt is de balans zeker positief, al mogen
we niet zelfgenoegzaam worden: het werk is
nog niet af. En er zijn een aantal landen die
nog héél wat werk te doen hebben.
Een risico was dat we een beetje zouden stilvallen, en dat er geen nieuwe grote
ambitie geformuleerd zou worden voor de
volgende tien jaar. Eerlijk gezegd was ik ongerust dat men zich zou verschuilen achter
diplomatieke vaagheden. Gelukkig hebben
we het tij kunnen keren. Zo stellen we op
vlak van mobiliteit dat 20 % van de studenten een buitenlandse ervaring moet beleven,
zodat deze niet beperkt zijn tot alleen maar
de happy few. Heel fundamenteel is ook dat
we duidelijk stellen dat hoger onderwijs een
publiek goed is, waarvoor overheden zorg
moeten dragen en waarvoor ze met genoeg
geld over de brug moeten komen. We gaan
ook werken aan het objectiveren van de informatie over wat instellingen te bieden hebben. Dat is het hele debat over de rankings:
gaan we ons neerleggen bij de intellectuele
terreur van de Shangai Ranking of werken
we een alternatief uit?
Op vlak van gelijke toegang geven we de
landen huiswerk mee: elk land moet meetbare doelstellingen formuleren, zowel op het
vlak van algemene deelname van jongeren
aan hoger onderwijs, als op het vlak van de
deelname van ondervertegenwoordigde
groepen. Met de Verklaring kunnen we opnieuw tien jaar dynamiek krijgen. Maar pas
10
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op, papier is geduldig hé: het moet nu nog in
de praktijk gebracht worden. Ik denk wel dat
studentenbewegingen met deze verklaring
een intellectueel wapen in handen hebben
om hun regeringen onder druk te zetten.
Een van de kritieken van studentenbewegingen
was juist dat Bologna niet sociaal genoeg zou
zijn. Begrijpt u acties zoals ResPACT?

Er moet een onderscheid gemaakt worden. Enerzijds waren er de protesten die tijdens de vergaderingen geuit werden en die
te maken hadden met het nationale verzet
van studenten in bijvoorbeeld Frankrijk in
Spanje. Ik vind het legitiem dat nationale
protesten meespelen, op voorwaarde dat
men niet alleen amok komt maken.

“

Gaan we ons neerleggen bij de intellectuele terreur van de
Shangai Ranking?

Langs de andere kant heb je de mensen
van ResPACT, die de verdienste hebben dat
ze alles wat betrekking heeft tot studiekosten op een rijtje hebben gezet. Men moet immers met alles rekening houden. Wel stel ik
mij vragen bij een aantal recepten van ResPACT. Als je zegt dat hoger onderwijs moet
evolueren richting gratis onderwijs en dat
alle studenten een studieloon zouden moeten krijgen, dan denk ik dat je eigenlijk een
aantal mensen geld toesteekt die dat vandaag helemaal niet nodig hebben. Je zou je
geld beter selectief gebruiken. Ik ga er immers van uit dat je je euro’s daar moet spenderen waar ze sociaal gezien het meeste opbrengen. Een algemeen studieloon lijkt me
niet de beste besteding. Dat zijn zo van die
Tournée Générale-benaderingen.
Een van de veel gehoorde kritieken de laatste
weken was juist dat het Bolognaproces teveel
geschoeid zou zijn op Angelsaksisch leest. Het

zou té veel gericht zijn op concurrentie en dat
ten koste van toegankelijkheid en kwaliteit.

Er is hier in Vlaanderen sowieso concurrentie tussen instellingen, dat moeten we
niet in Groot-Brittannië of de VS leren. Het
verschil met het Amerikaanse model en het
onze is dat je in de VS de Harvards, Yales en
Stanfords hebt, maar ook heel wat onderwijs
van zeer middelmatige kwaliteit. Wij leggen
echter een minimale lat die hoog genoeg ligt,
en waar elke universiteit of hogeschool over
moet gaan.
We werken aan een structuur waarin mobiliteit mogelijk is, en zo krijg je natuurlijk
een grotere keuzemogelijkheid bij de studenten. Daardoor is er meer concurrentie
mogelijk, maar dat hangt ook samen met
heldere keuzemogelijkheden. Daar is niets
verkeerd aan, zolang we maar zorgen voor
een goed kwaliteitszorgsysteem dat de lat
hoog genoeg legt en zolang onderwijs maar
beschouwd wordt als een publiek goed. Dat
komt allemaal terug in de verklaring van
Leuven.
Wilt u de komende vijf jaar meer investeren in
hoger onderwijs?

Deze legislatuur heb ik 10 % meer kunnen
investeren in hoger onderwijs en dat wil ik
de volgende regeerperiode nog eens doen.
Onze hogescholen en universiteiten zijn in
het algemeen gesproken en in vergelijking
met onze buurlanden immers niet zo genereus bedeeld.
Uw stokpaardje is de “tweede democratiseringsgolf”. Met de zogenaamde “Tienkamp”
heeft u daartoe een aanzet gegeven. Heeft u op
vijf jaar tijd werkelijk het verschil gemaakt?

Wat we gedaan hebben was nodig, maar
is nog niet voldoende. Dus als je me vraagt:
is het werk afgelopen? Zijn er nu in Vlaanderen gelijke kansen op uitstekend onderwijs?
Dan is het antwoord: neen. Ik heb dat beeld
van die tienkamp trouwens niet gebruikt
omdat ik zelf zo sportief ben, absoluut niet.
Om het zacht uit te drukken.
www.schamper.ugent.be
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“Ik heb nog steeds de ambitie om de Tour te winnen.”

Kabinetsmedewerker (gniffelt en barst
dan even in lachen uit): Sorry voor dit intermezzo.
Vandenbroucke: Jij weet daar eigenlijk
wel niets van hoor! (lacht) Ik heb dat beeld
gebruikt om aan te geven dat het een werk is
van lange adem waarbij je op heel wat fronten tegelijk bezig moet zijn. We hebben de
voorbije vijf jaar de eerste proef van de tien
afgerond: een nieuw financieringssysteem,
waarin instellingen aangemoedigd worden
om gelijke kansen te bieden op uitstekend
onderwijs. Dat hebben we gedaan voor zowel
het kleuter- en basis, het secundair, het volwassenen- als het hoger onderwijs. Bij de negen andere proeven is de training begonnen,
maar het resultaat is er nog niet. Ze draaien
rond taalproblemen, rond studiekeuze, rond
betrokkenheid van ouders, rond technologie
in het onderwijs, rond hoe kinderen instappen in kleuterklassen en rond het uitzicht
van de onderwijsladder: de sporten mogen
niet te ver van elkaar of scheef staan. Ik ga er
van uit dat we tien jaar nodig hebben om de
www.schamper.ugent.be

Tienkamp echt te verankeren. Ik heb er vijf
gelopen, er moeten er nog vijf gelopen worden. Maar dat is aan de kiezer.
Vijf jaar is gewoon te weinig om echte
resultaten te hebben omdat een studieloopbaan gemiddeld 18 tot 20 jaar duurt. En vaak
loopt het in het begin al mis. We krijgen nu
verontrustende statistieken over de ongekwalificeerde uitstroom, de jonge mensen
die mislukken in het middelbaar. Deze zijn
begin de jaren ’90 in het onderwijs gestapt
en misschien liep het toen al mis. Zo lang geleden! We zullen daarom heel veel tijd moeten nemen, en tegen 2020 zou je wel echt
resultaten moeten zien.
In het Durfplan van de SP.a wordt een sterke
nadruk gelegd op het technisch en het beroepsonderwijs. Het wordt voorgesteld als een
deel van de oplossing voor de crisis, vanwaar
die nadruk?

De overheid moet in haar beleid bijzonder veel aandacht schenken aan wat ik de
“professionele kolom” noem. Daarvan is het
beroeps secundair onderwijs het meest een-

voudige niveau, dat een meer geavanceerd
niveau vindt in het technisch. Daarnaast
komt nog het secundair-na-secundair dat
we nu gaan inrichten, het hoger beroepsonderwijs en de professionele bachelor. We
moeten ook zorgen dat er voldoende doorstromingsmogelijkheden zijn binnen die kolom. Jonge mensen met een technologisch
talent moeten we waarderen, dat heeft alles
te maken met gelijkheid van kansen.
Onze samenleving heeft ook een ongelooflijke behoefte aan gespecialiseerde technici.
Als we echt mee willen zijn in de voorhoede
van de milieutechnologie – dat heeft alles te
maken met uitdagingen als klimaatopwarming, energiegebruik en milieuverloedering
– dan hebben we daarvoor de mensen nodig.
De komende Vlaamse regering moet dan
ook een breed actieplan opstellen, “Technici voor de toekomst”, om technologische
talenten aan te moedigen. Als we de planeet
willen redden hebben we, naast de wil en de
politieke besluitvorming, ook heel wat wetenschap, technologie én mensen nodig.
SCHAMPER 477
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foto Lode Rumens

Daarbij is het ook belangrijk dat professionele bachelors in een omgeving zitten waar
– misschien meer toegepast – onderzoek
gebeurt, maar dat er ook banden zijn met
de universiteiten en het meer fundamentele
onderzoek. De idee dat je enerzijds vakmensen hebt die met hun handen werken en anderzijds mensen die met hun hoofd werken,
is hopeloos uit de tijd. Technici voor de toekomst zullen mensen zijn die zowel met hun
handen als met hun hoofd bezig zijn en die
op allerlei niveaus gevormd moetenworden.
Maar om het cru te stellen: het geld moet dus
eerder naar dat marktgerichte onderwijs in
plaats van nog eens tweehonderd experts in
pakweg Shakespeare?

Je raakt daar wel een gevoelige snaar bij
mij! We moeten Shakespeare blijven lezen,
hij is onovertroffen! Alle bewerkingen van
Shakespeare zijn altijd minder goed dan het
orgineel, vind ik. Het is wezenlijk aan een
samenleving dat je bezig bent met cultuur:
met het woord, met de scène, met muziek.
Daar kritisch mee bezig zijn is ook een belangrijke taak van de universiteit. Maar dat
gebeurt sowieso wel, terwijl het stimuleren
van technologische ontwikkeling te weinig
gebeurt en dat is jammer voor de samenleving.
Sluit het idee van het leerkrediet, waardoor
studenten aangezet worden om beter na te
denken over hun studiekeuze, daar dan bij
aan?

Dat is een andere kwestie. Solidariteit
veronderstelt dat je heel goed weet wat omstandigheden zijn waarvoor mensen niet
verantwoordelijk zijn en waar de samenleving dus moet helpen. Als je dat goed hebt
afgebakend, dan zeg je onmiddellijk ook wat
de eigen verantwoordelijkheid van de mensen is. Solidariteit vereist immers wederkerigheid. Het leerkrediet is een heel zacht signaal aan studenten dat de samenleving veel
geld over heeft voor hoger onderwijs, maar
niet voor eindeloos academisch toerisme
zonder resultaat.
Er was destijds heel wat kritiek op uw ﬁnancieringsplan voor het hoger onderwijs. Men stelde
dat outputﬁnanciering kwaliteitsbedreigend
zou zijn.

De kritiek sloeg eigenlijk grotendeels
op iets dat we niet voorstelden, daardoor
was het dikwijls een dovemansgesprek. We
hebben geen volslagen outputfinanciering
voorgesteld. We stelden een evenwicht voor
tussen de financiering van de universiteiten
op basis van studentenaantallen en wetenschappelijk onderzoek. Geen loze beloften
12

SCHAMPER 477

van onderzoekers over mooie projecten,
maar resultaten die het internationale debat beïnvloeden, dát is wat we meten met
de bibliometrie. Dat toont al aan dat we niet
bezig zijn met de verlaging van de kwaliteit.
Als we de kwaliteit verlagen, zullen onze onderzoekers binnen enkele jaren niet meer
meespelen in internationale publicaties.
Wat studentenaantallen betreft, financieren we in de eerste fase van de studieloopbaan de instelling louter op het feit dat de
student daar toegekomen is, niet op basis
van zijn resultaat. Wanneer de eerste 60
studiepunten echter verworven zijn, zeggen we: het moet nu wel vooruit gaan! Dus
financieren we op basis van het verder verwerven van studiepunten. Dat is dus een
heel genuanceerd evenwicht tussen inputfinanciering en outputfinanciering. Men moet
mij nu eens uitleggen waarom dat slechter
zou zijn voor de kwaliteit. Stel dat we louter
op basis van input financieren, dan moet ik
er alleen voor zorgen dat veel studenten zich
inschrijven. Dan ik vooral aan goede marketing doen, dan moet ik allerlei zaken gratis
uitdelen, dan moet ik alleen heel sympathieke professoren hebben die allerlei leuke dingen bedenken. Is dat goed voor de kwaliteit?
Neen toch! Verder kijken we samen met de
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie naar de kwaliteit van het onderwijs, daardoor zetten wij een heel sterke tegenkracht
tegen mogelijke vervlakking.
Er is tegemoet gekomen aan de UGent in het

nieuwe ﬁnancieringsmodel, maar niet voldoende zegt men.

We hebben heel lang onderhandeld over
het financieringsmodel en de UGent is daar
zeer goed uitgekomen. We moeten dat financieringsmodel nu laten lopen. Ik wil heel
graag 10% bijgieten om het systeem extra
middelen te geven, maar het heeft geen zin
om de lange discussie over de verdelingsmechanismen opnieuw te voeren. Nu moet de
aandacht gaan naar wat we doen met dat
geld. Ik zou gewoon in het algemeen meer
geld in het systeem willen steken. De UGent
is een groei-universiteit qua studentaantallen en heeft een belangrijke inhaalbeweging
gemaakt op vlak van kwaliteit van onderzoek. Gent zit goed in dit verhaal. Het is nu
nog een kwestie van de kansen te grijpen.
Hoe heeft u die vijf jaar ministerschap tenslotte persoonlijk ervaren?

Onderwijs is een zeer breed terrein. Ik
moest met heel wat zaken tegelijk bezig zijn,
van kleuterklassen tot auditoria van de universiteit. Je werkt ook niet met computers,
maar met mensen. Je moet recht doen aan
wat die mensen willen, wensen en kunnen.
Je moet bijsturen met een duidelijke richting
voor ogen, maar ook met de nodige voorzichtigheid. Daarom heb ik in het leerplichtonderwijs veel gewerkt met proeftuinen om
dingen uit te testen, om de gedachten in beweging te brengen. Ik heb dat graag gedaan,
en het was dan ook een enorme verrijking
om bezig te zijn met de leefwereld van jonge
mensen. ¶
www.schamper.ugent.be
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"EXAMENS EN MASTERPROEVEN KAN JE LATER NOG ALTIJD DOEN!"

VERKIEZINGEN: ONZE ALMA MATER
ZENDT HAAR ZONEN UIT
Op zondag 7 juni moet u uw blokroutine doorbreken, want dan vraagt Dame
Democratie dat u uw burgerplicht vervult. Op de lijsten staan opnieuw een
pak namen die een nauwe band met de UGent hebben.
Ruben De Winne

foto's Pieter Morlion

Bij alle UGenters spat het enthousiasme
om met hun overtuiging naar de kiezer te
trekken er van af. Dat ze dit bijna allemaal
vanaf een nagenoeg onverkiesbare plaats
moeten doen, kan hen niet deren. Marijn
Andries (VB): “Ik heb voornamelijk een ondersteunende en symbolische plaats op de
lijst van het Vlaams Belang. De partij heeft
mij gevraagd het gezicht van de jongeren te
worden en dat heb ik met plezier aanvaard.”
Peter Dedecker (N-VA) en Bert Schelfhout
(Open-VLD) winden er geen doekjes om: zij
willen nu tonen wat ze kunnen, met het oog
op de toekomst. Van op de vijfde plaats geeft
Bram Van Braeckevelt (SLP) de moed zelfs
niet helemaal op: “Zeg nooit nooit! Serieus,
politiek moet gaan over inhoud en niet over
zetels en postjes. Ik kom op omdat het nu

Peter Dedecker
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tijd is voor verandering. Examens en masterproeven kan je later nog altijd schrijven.”

LEGALISEER POKER!
Wat die overtuiging dan wel mag zijn,
ligt evident wat verder uiteen. Alle kandidaten volgen de partijlijn, maar elk leggen ze
hoogsteigen accenten. De een legt dat al wat
omzwachtelder uit dan de ander. Zo oreert
Schelfhout: “Aan de hand van een pleidooi
motiveer ik hoe we de samenleving het best
vorm geven opdat elke burger z’n geluk en
ontplooiing kan vinden. Daarna concretiseer
ik bepaalde acties. Je moet durven bepaalde
besparingen door te voeren, en hebt er meer
dan één slogan voor nodig.”
Voor iedereen afhaakt, voert Schelfhout
enkele concrete voorstellen aan: “De legalisering van poker, afschaffen van heel wat wetten omtrent het plaatsen van windmolens,

Bram Van Braeckevelt

het privatiseren van de publieke omroep en
het afschaffen van het speciaal statuut van
de seizoensarbeider. ” Uit groene hoek klinkt
het dat er dringend nood is aan een ambitieuze “Groen!e New Deal”, met meer investeringen in duurzame jobs en in de sociale
economie, een sociaal Europees offensief en
het realiseren van de Millenniumdoelstellingen. Sam van de Putte (SP.A) heeft drie
op studenten gerichte actiepunten: een
kwaliteitslabel voor betaalbare, veilige en
gezonde studentenkamers, het wegwerken
van financiële drempels en het vereenvoudigen van diploma’s in het buitenland en
bijkomende studentenhuizen gebouwd door
de overheid.

DROMEN IN DE POLITIEK
Iets verder van het bed van de doorsnee
student treffen we Andries aan met zijn

Bert Schelfhout
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actiepunten: “Een harde en kordate aanpak
van de stijgende criminaliteit, afschaffen van
het gedoogbeleid inzake drugs, vervaging
van normen en waarden tegengaan, waarop
onze Westerse samenleving is gebouwd!”
Philippe De Backer (Open-VLD) geeft aan
waar het voor hem in Europa om draait:
“Europa moet een voortrekkersrol blijven
spelen om de internationale problemen van
de 21ste eeuw aan te pakken. Dit wil zeggen
het respecteren van de fundamentele rechten en vrijheden van elke mens, het verder
uitbouwen van een eengemaakte markt om
welvaart te genereren en meer investeren in
onderwijs en innovatie.”
Van Braeckevelt heeft dan weer drie concrete maar erg verscheiden speerpunten. Hij
wil werk maken van een duurzaam gezin-arbeid model met gratis kinderopvang, het stimuleren van vaardigheden in het onderwijs
dat daarnaast ook meertalig moet zijn en
tenslotte meer aandacht voor dovencultuur.
Zijn partijgenoot Jefrey Van der Straeten
geeft als belangrijkste thema’s interculturaliteit, ontzuiling en ecologie aan. Voor hem
moet politiek terug over dromen gaan. Op
de vraag hoe hij die Obamaanse slogan uitlegt aan kansarmen, bange blanke mannen,
gediscrimineerde allochtonen zegt hij: “Simpel: écht gelijke kansen bieden, door onder

Sam Vandeputte
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meer anoniem solliciteren in de eerste fase
van de sollicitatie te verplichten.”
Koen Hostyn (PvdA+) is meer down to
earth en pleit in de eerste plaats voor meer
middelen in openbare sectoren zoals de zorg
en het onderwijs. “Daarnaast ben ik ook fervent voorstander van de heroprichting van
een openbare bank, het invoeren van een
miljonairstaks en het Kiwi-model, waardoor
we de kost van geneesmiddelen voor de patiënten halveren.” Peter Dedecker wil zich,
naast het algemene N-VA programma, toeleggen op een hervorming van het secundair
onderwijs en een betere uitbouw van duurzame mobiliteit, en dan vooral daar waar
alternatieven het meeste effect hebben: in
de steden.

GÉÉN VERANDERING
Bijna al deze kandidaten gaan voor het
Vlaams Parlement, ondanks de kritiek die
daarover vaak weerklinkt als zou er een
wijdverbreid absenteïsme heersen en dat
parlementsleden er zelf amper iets in de pap
te brokken hebben. Velen voelden er weinig voor om hier dieper op in te gaan. Van
de Putte wil simpelweg naar het Vlaams
Parlement omdat het bevoegd is voor zijn
favoriete thema’s. Van Braeckevelt weerlegt

Philip De Backer

de kritiek niet: “Ik ga niet beweren dat dit allemaal zou veranderen als ik verkozen zou
zijn. Maar hoe het parlementair debat wordt
gevoerd hangt af van elke parlementair zelf.”
Maarten Motté (Groen!) sluit zich hierbij aan door te wijzen op de kwaliteiten van
de Groen!-parlementsleden: “Uit de parlementsrapporten van De Standaard en De
Morgen blijkt Groen! de beste parlementsleden te hebben. Wij hebben geen grote namen en we kunnen onze inhoud misschien
niet zo goed verkopen als de rest. Maar we
hebben onze ijzersterke doelstellingen, waar
we 100% voor gaan omdat we er in geloven.”
De mening van Andries ten slotte verrast
niet: “Men zegt inderdaad dat het Vlaams
Parlement een uitvergrote gemeenteraad is.
Dit kan echter snel veranderen wanneer de
onafhankelijkheid van Vlaanderen een feit
is. Hierdoor zal het Vlaams Parlement ten
volle kunnen functioneren.”

VRAAG HET AAN MIJN VROUW
Vele kandidaten hebben een staat van
dienst als stuver aan de UGent, in politieke
studentenverenigingen, de jongerenwerking
van hun partij of zelfs als gemeenteraadslid.
Vele (ex-)stuvers zijn blij met de dossierkennis en vaardigheden om te onderhandelen
die ze opdeden tijdens hun mandaat. De
sprong naar een politiek mandaat zou nog
steeds groot zijn, maar een rotsvast vertrouwen in de eigen capaciteiten verhindert dat
ze zich daaraan storen.
“Immers, zijn overtuiging en visie niet veel
belangrijker dan een bekende burgemeester
of festivalorganisator te zijn? Dan liever een
jonge snaak van 21 in het parlement die ten
minste een ideaal heeft om na te streven!”,
zo blijft Van Braeckevelt idealistisch. Dedecker heeft extra troeven: “Ik heb al een aantal
vragen opgesteld die Helga Stevens dan stelt
in het Vlaams Parlement. Ik was ook actief
en betrokken toen een belangrijk onderwijsdecreet, het financieringsdecreet, tot stand
kwam.”
Wat er dan wel tegen deze politici in de
dop pleit om hen te verkiezen? “Niets!”, wat
Schelfhout betreft. Dedecker en Vandendriessche willen echter hun doctoraat afwerken en Van de Putte, Hostyn en Andries vrezen voor hun jonge leeftijd. Tom Declercq
(Groen!) houdt de kerk in het midden: “Dat
moet u aan mijn vrouw vragen!” ¶
www.schamper.ugent.be
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CD&V
× Lien Vercruysse (15e opvolger O-Vl.,
studiebegeleidster in de rechten, 24j)
OPEN VLD
× Bert Schelfhout (17e plaats W-Vl.,
manama bedrijfseconomie, 25j)
× Philippe De Backer (1e opvolger Europa, doctorandus in biotechnologie, 29j)
SP.A
× Sam Van de Putte (4e opvolger O-Vl.,
thesisjaar in de politieke wet., 23j)
× Freija Dhondt (13e plaats O-Vl., criminologie, 20j)
LDD
× Boudewijn Bouckaert (1e plaats O-Vl.,
professor in de rechten, 61j)
GROEN!
× Bob D’Haeseleer (5e opvolger O-Vl.,
drs. in politieke geograﬁe, 26j)
× Maarten Motté (3e opvolger Vl-Br.,
master politieke wet., 22j)
× Tom Declercq (3e opvolger Europa,
praktijkassistent aan vakgroep huisartsgeneeskunde, 40j)
× Stéphanie De Maesschalck (12e opvolger W-Vl., docent aan vakgroep huisartsgeneeskunde, 35j)
× Bruno Lapauw (5e plaats W-Vl., wet.
assistent op de dienst Endocrinologie,
29j)
× Diederik Vandendriessche (3e opvolger A'pen, drs. in politieke ﬁlosoﬁe, 33j)
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× Katrijn Conjaerts (4e plaats Limburg,
rechten, 24j)
× Simon Heijens (12e opvolger Limburg, moraalwet., 21j)
VLAAMS BELANG
× Marijn Andries (15e opvolger Limburg, biomedische wet., 19j)
N-VA
× Peter Dedecker (7e opvolger O-Vl., onderzoeker IBCN/FirW, 25j)
SLP
× Jefrey Van der Straeten (8e plaats
O-Vl., master internationale politiek, 21j)
× Jasper Van Herzeele (14e opvolger
O-Vl., moraalwet., 21j)
× Matsen Scholiers (8e plaats A'pen, politieke wet., 23j)
× Bram Van Braeckevelt (5e plaats
W-Vl., master politieke wet., 22j)
PVDA+
× Koen Hostyn (10e plaats Europa, afgestuurd ﬁlosoof, bachelor economie, 23j)

www.schamper.ugent.be

ATLAS
COPY

Hundelgemse steenweg 7
9050 Ledeberg
09.245 02 25
printing@atlascopy.ve
SCHAMPER UGENT

15

BE
RT

DO
BB
EL
AE
RE
.

JAAROVERZICHT 2008-2009

RU
M
M
EN
S,
LO
DE
DO
OR

FO
TO
'S

DO
OR

PI
ET
ER

M
OR
LIO
N,
JO
OS
T

VA
ND
ER
DE
EL
EN
,

LO
DE

RU
M
M
EN
S,

HA
NN
E

LE
FÈ
VR
E

EN

ST
EP
HA
NI
E

VE
RB
EK
EN
.V
OR
M
GE
VI
NG

Een academiejaar, dat vliegt
voorbij. Schamper zet de
meest markante gebeurtenissen van 2008-2009
nog eens op een rijtje, voor wie ze
reeds zou vergeten zijn.
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IN TIEN BEELDEN

BLIKVANGER

VOORPOST CLASHT
Dinsdag 7 oktober 2008, Blandijnberg.
Wat een saaie NSV-debatavond zou worden, ontaardde in een ware rel tussen links
en rechts. Resultaat van de avond: schorre
kelen aan beide kanten, vandalisme aan de
gebouwen van de UGent en een gewonde
rector. En meteen ook de meest opvallende
gebeurtenis van het voorbije academiejaar.
Alles begon met een “vreedzame” blokkade van de Blandijn door de linkse studentenverenigingen. Die pikten het niet dat de
Nationalistische StudentenVereniging toestemming gekregen had om een debat te organiseren in gebouwen van de universiteit.
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SHT MET LINKSE STUDENTEN
Dat het NSV Filip Dewinter uitgenodigd had,
gooide enkel olie op het vuur.
Hoewel alles tegen de vooravond al zorgvuldig afgesloten was, slaagden enkele rechtse rakkers er vrij snel in om door de linkse
blokkade te breken en auditorium D binnen
te vluchten. Veel zin had dat echter niet, ze
werden prompt opgesloten door de linkse
bezetters. Met de Vlaamse leeuw in een kooi,
bleef het al bij al redelijk rustig binnen de gebouwen van de Blandijn. Toch was de sfeer
erg grimmig: er was geroep, getier, er werden
onsmakelijke gebaren uitgewisseld en het
NSV probeerde uit te breken, maar dat was

www.schamper.ugent.be

niks in vergelijking met wat er buiten stond
te gebeuren.
Op het Sint-Pietersplein stond VB-kopman Filip Dewinter immers te overleggen
met zijn kompanen over wat hun actieplan
zou zijn. Fluppe bleek niet van plan om zich
te laten “intimideren” door de linkse bezetters en rukte algauw samen met zijn Voorpostvrienden op naar de hoofdingang. Hoewel met de rector en de politie afgesproken
was dat hij het niet op de spits zou drijven,
ontaardde het geheel na enkele seconden in
een regelrechte charge van Voorpost op de

blokkade. Ook onze rector deelde daarbij in
de klappen.
Het beleg van de Blandijn was een triest
dieptepunt in de legitimiteit van het Politiek-Filosofisch Konvent, dat de verschillende ideologische studentenverenigingen
groepeert. Het voorbije academiejaar was zij
keer op keer het toneel van kinderlijke bekvechterij tussen links en rechts. Pas na het
ontslag van Erik Langerock in maart slaagde
interimvoorzitster Mieke De Regt erin om de
gemoederen wat te bedaren. De vraag is echter: voor hoe lang?
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SEPTEMBER

CPEX OP
P STUDENT KICK-OFF
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Het wordt stilaan een traditie: de eerste
woensdag van het academiejaar organiseren
de Gentse studenten de Student Kick-Off.
Hoewel die vorig jaar vrij letterlijk in het
water viel, zorgde de aangename najaarszon
ditmaal voor meer volk. Meer dan 25.000 studenten stonden te drummen om een glimp
op te vangen van artiesten als Get Ready!,
Freaky Age en CPEX.
Tot groot jolijt, zo blijkt uit de reactie van
volgende eerstejaarstudent: “Als het studentenleven gelijk is aan plezier maken en pinten drinken, dan zal er niet veel van blokken
in huis komen, denk ik. Het is ook zot om te
zien hoeveel studenten er eigenlijk zijn, dat
plein staat hier stampvol. Maar de sfeer is
heel gezellig en relaxed.”

SCHAMPER JAAROVERZICHT

Wie geen zin had in gratis concerten kon
zich ook amuseren met de talrijke randanimatie op het plein. Er waren onder meer een
menselijke bowlingbal, een infodorp en je
kon er ook minivoetballen.
Bovendien was er opnieuw een wereldrecordpoging: ditmaal moesten er zoveel
mogelijk pintjes ad fundum leeggedronken
worden. Maar liefst 1324 studenten laafden
zich aan het rijkelijk vloeiende bier en dronken onze stad op die manier de annalen van
de geschiedenis in. De Gentse studenten
mogen zich sinds september 2008 in eer en
geweten de zatste ter wereld noemen.

www.schamper.ugent.be
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NOVEMBER

Het glazen huis stond dit jaar in Gent en
dat zullen de studenten geweten hebben.
Onder de noemer Students for Life organiseerde het FK een massale sponsoractie voor
de moeders op de vlucht. In totaal konden
de kringen meer dan 10.000EUR verzamelen.

www.schamper.ugent.be

Bovendien schonk ook de UGent zelf nog
eens 5000EUR en liet uw eigenste studentenblad zich evenmin onbetuigd. Studenten
kochten massaal fotoruimte in Schamper,
waardoor we zo maar eventjes 1112,63EUR
tot bij het glazen huis konden brengen.

SCHAMPER JAAROVERZICHT

DECEMBER

MUSIC FOR LIFE

OKTOBER

Op 18 november trad indierockband MGMT op in een uitverkochte Vooruit. Onze fotograaf was erbij om dé revelatie van 2008 op de
gevoelige plaat vast te leggen en onze cultuurredactie strikte beide jongens voor een interview. MGMT in Schamper, mijmerend over hun
muziek, Cindy Lauper en taco’s. Juist ja. Wie spontaan nieuwsgierig wordt moet dringend op zoek naar Schamper nr. 470 van 1 december
jongstleden.
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DECEMBER

BLOTE PIETEN OP DE BLAN
NDIJN
Vrijzinnigen hebben een hekel aan heilige
huisjes. ’t Zal Wel Gaan stond dan ook te popelen om op twee december een experimentele mix tussen porno en proza te serveren.
Literaire teksten? Check. Gezellig kaarslicht?
Check. Wansmakelijke beelden van mannen
die elkaar trakteren op een rimjob, terwijl de
ene zichzelf pijpt? Double check!
Penissen waar Priapus himself jaloers op

zou zijn ten spijt, was de reactie van Schamper lauwtjes: “Wilde ‘t Zal experimenteren
met zintuigen? Een wilde discussie op gang
brengen? Zich vrijzinnig op de borst kloppen? Voor geen enkel opzet leek genoeg input voorhanden. Aan het einde van de avond
beseften we vooral dat het geniepige kantje
aan porno wel iets heeft, en dat taboes misschien ook hun nut hebben.”

JANUARI

foto Hanne Lefèvre

THEERMINALL OVERVOL
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Weg is de tijd waarin studenten zich terugtrokken op kot of in het ouderlijke huis
om wekenlang met hun neus tussen de boeken te zitten. Een beetje hip student studeert
tegenwoordig collectief en daar speelt de
universiteit op in: ze biedt elke blokperiode
enkele honderden blokplaatsen aan in de
Boekentoren en de Therminal.

SCHAMPER JAAROVERZICHT

Zo rond de kerstexamens werd duidelijk
dat dit niet meer voldoende is: In nauwelijks
drie jaar tijd is Blok @ Therminal uitgegroeid
tot een place m’as-tu vu zonder weerga. Studenten stonden elke ochtend in de ijzige kou
aan te schuiven om de Therminal binnen te
kunnen, maar waren zelfs dan nog niet zeker
van een plaatsje.

www.schamper.ugent.be

De explosie van het aantal studenten in
Gent zorgt voor een groot tekort aan koten. Niet alleen op de privémarkt, ook in de
homes van de universiteit. Omdat het optrekken van echte gebouwen te lang duurt
om de huidige boom tegemoet te komen,
lanceerde de UGent aan het begin van het
tweede semester het idee om tijdelijk containerkoten te bouwen. De mosterd werd bij
onze noorderburen gehaald, in Nederland
staan al meer dan 1000 van die kamers.
Op korte termijn komen er ongeveer 250
containerkoten op het braakliggende terrein
in de buurt van home Bertha. Deze zomer
beslist de UGent welk bedrijf het contract

www.schamper.ugent.be

in de wacht kan slepen. Holland Composites
Industrials, een van de elf kandidaten, stelde
ondertussen haar Smartbox reeds tentoon
op het Sint-Pietersplein. Daar konden studenten met de eigen ogen zien dat het eerder om hippe woonmodules dan om stoffige
containers gaat.
Wie verder nog twijfels heeft wordt door
rector PVC gerustgesteld: “Als ze niet over
voldoende comfort beschikten, zouden we
er niet eens aan beginnen. Er zullen bovendien ook gemeenschappelijke ruimten zijn,
het is immers niet de bedoeling om de studenten te isoleren van elkaar.”
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We schrijven donderdag vijf maart 2009.
Grote consternatie in de wandelgangen
van de UGent: Marc Cogen, die controversiele professor Internationaal Recht, stelt zich
vanuit het niets kandidaat om de volgende
rector van onze universiteit te worden. Zijn
speerpunten? Internationalisering, academische excellentie en een uitgesproken minderhedenbeleid.
Wat volgt is een ongewone campagnestrijd tussen Cogen en huidig rector Paul
Van Cauwenberge. Cogen gaf immers van bij
het begin toe dat hij weinig kans maakte op
de overwinning en bewierookte zelfs publie-

SCHAMPER JAAROVERZICHT

kelijk het beleid van PVC. Zijn voornaamste
bedoeling was de democratie een kans te
geven: verkiezingen zonder tegenstrever zijn
een relict uit het Sovjettijdperk. Althans, dat
zei hij zelf. Kwatongen beweren dat hij zichzelf uit de wind wou zetten door de aandacht
af te leiden van zijn negatieve evaluaties.
Wat er ook van waar moge zijn: toen duidelijk werd dat PVC met een monsterscore
van 93% triomfeerde, was professor Cogen
oprecht aangeslagen: na een teleurgestelde
afscheidsrede aan het publiek, verliet hij onmiddellijk het gebouw. Nog voor iedereen
goed en wel naar de receptie afgezakt was.

www.schamper.ugent.be
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In 1999 ondertekenden 29 landen de Bolognaverklaring. In die intentieverklaring
maakten alle ministers van onderwijs afspraken om samen te werken rond een hervorming van het hoger onderwijs. Tien jaar
later en zeventien landen extra, kwamen al
die ministers samen in Leuven en LouvainLa-Neuve voor een grote vergadering.
Hoewel de onderwijsministers duidelijk
enthousiast waren over hun topontmoeting, deelde niet iedereen dat sentiment. In
de straten van Brussel en Leuven werd door
heel wat studenten betoogd. Hun grieven
waren erg uiteenlopend: sommigen onder
hen waren tegen de economische focus van
Bologna, anderen wilden de nadruk leggen
op de te hoge studiekosten en een zooitje
anarchisten kwam gewoon boel zoeken.
Wie een sfeerverslag wil, kan daarvoor
de bijlage bij deze Schamper lezen. De onderwijstop in Leuven en Louvain-La-Neuve
was immers ook een ideale gelegenheid voor
de verzamelde Vlaamse studentenpers om
nauwer samen te werken: dwars, Veto, De
Moeial en Schamper sloegen de handen in
elkaar om een gemeenschappelijke editie
vol te pennen. B*LGA-pers heet het bastaardkindje dat uit die flirt voortkomt. Wie
alles wil weten over tien jaar Bologna, kan
B*LGA-pers als bijlage bij deze Schamper
vinden, of zijn nieuwsgierige blik naar www.
blgapers.be richten.
Bologna is echter een proces dat nog lang
niet voltooid is. Daarom zal Schamper ook
naar de toekomst toe de ontwikkelingen op
de voet volgen.
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WETENSCHAP

GENTSE WETENSCHAPPERS ONTWIKKELEN
UNIVERSEEL GRIEPVACCIN
De eerste klinische
tests met een universeel griepvaccin
bleken een succes. Er
werd een goede immuunreactie opgewekt
en er werden geen
ernstige neveneffecten
vastgesteld.
Marieke Vandenhende

benaming van het virus – zaait momenteel wereldwijde paniek. Op het moment
van schrijven is er nog geen sprake van
een pandemie. Maar de afkondiging van
alarmfase 6, de laatste fase in de verspreiding van een griepvirus, lijkt niet veraf te
zijn. In deze moeilijke tijden van onzekerheid, kommer en kwel, brengen wetenschappers ook wel heel wat goed nieuws.
Zo ontwikkelden professor Xavier Saelens en professor-emeritus Walter Fiers
van de UGent samen met het Vlaams
Instituut voor Biotechnologie (VIB), een
universeel griepvaccin dat bescherming
biedt tegen alle type A griepvirussen en
dus ook tegen grieppandemieën.

ZIE!

De Mexicaanse griep, of beter de varkensgriep – de Mexicanen zijn uiteraard
niet echt tevreden met de wijdverspreide

ITSY BITSY SPIDER
B.B. Spinnenrag vormt al enkele decennia voor vele onderzoeksgroepen
een ondoordringbaar mysterie. Het
door vele huisvrouwen gehate goedje
beschikt namelijk over verbazingwekkende eigenschappen. Het combineert
vijf maal de sterkte van staal met een
ongekend hoge elasticiteit. Bedrijven
staan dan ook te springen om spinnenweb te gebruiken in bio-afbreekbare parachutes, kogelvrije vesten,
visnetten en chirurgische draden.
Een klein probleempje: niemand is
er al in geslaagd om artificieel spinnenrag in elkaar te kwanselen. Wetenschappers konden de ingewikkelde
biochemische processen die nodig zijn
bij het maken en verwerken van de no-
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dige eiwitten voor het weven van een
web amper imiteren. Duitse onderzoekers zijn er echter onlangs wel in
geslaagd om de spinrag met metalen
deeltjes nog acht keer te versterken.
Hiervoor “melkten” ze labospinnen om vervolgens de spinrag met
een fijne mist van metaaldeeltjes te
bespuiten. Het geheel werd afgewerkt
met een laagje waterdamp. Na het
zo’n hondertal keer herhalen van deze
cyclus merkten ze dat het spinrag beduidend sterker was geworden. “Much
ado about nothing,” denkt u nu waarschijnlijk. Kunstmatige spinrag is immers nog toekomstmuziek. Het goede
nieuws is echter dat het procedé ook
kan worden gebruikt om zijde of andere synthetische materialen te versterken. ¶

KAMELEONVIRUS
Om te begrijpen waarom dit vaccin nu
zo bijzonder is, moeten we even stilstaan
bij wat griep eigenlijk is. En laat het meteen duidelijk wezen, het gaat niet over
wat men in het Engels wel eens manflu
durft te noemen. Een grieperig gevoel,
een verkoudheid, wat zwakjes… voor een
man het teken dat hij aan het sterven is.
Nee, het gaat hier wel degelijk om griep,
echte griep. Het soort griep dat je niet
snel vergeet, waar je doodziek van bent
en waar jaarlijks ook heel wat mensen
aan sterven.
Het is een infectie van de luchtwegen
die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Dat is niet zomaar een virus, nee,
het is een echte kameleon waarvan de
structuur zich zeer snel aanpast aan ons
afweersysteem. Doordat de eiwitten aan
de oppervlakte voortdurend veranderen,
ontstaan er vaak nieuwe subtypes waarvoor steeds nieuwe vaccins nodig zijn.
Het team van Xavier Saelens ontdekte
echter een klein stukje virus-informatie
dat nooit verandert en heeft daarop het
nieuwe vaccin gebaseerd. Na de eerste
testen op muizen en andere proefdieren
werd het recent ook voor de eerste keer
op mensen getest. De grote meerderheid
van de vrijwilligers ontwikkelde antilichamen en vertoonde geringe neveneffecten. Een succes dus.

SCHRIK VOOR DE
JAARLIJKSE PRIK?
Wat betekent dit nieuwe griepvaccin
nu concreet? Het grote voordeel, aldus
Xavier Saelens, is dat het enorm veel zekerheid biedt, en dus niet jaarlijks moet
worden aangepast. Hierdoor kunnen
overheden het vaccin stockeren zodat
www.schamper.ugent.be

ze het zeer snel kunnen inzetten bij een
onverwachte griepuitbraak. Eén revolutionair vaccin dat bescherming biedt tegen
alle type A griepvirussen. Een echte doorbraak toch! Het betekent echter niet dat
één prik levenslange bescherming biedt.
Een geheugeninjectie om de 5 à 10 jaar
zal waarschijnlijk nog nodig blijven. Niet
omdat het vaccin toch niet zo schitterend is, wel omdat onze immuunreacties
na verloop van tijd verzwakken. Bovendien biedt het vaccin geen bescherming
tegen type B virussen. Hoewel type A de
meest dominante variant is die ook verantwoordelijk is voor pandemieën, wordt
momenteel ook hard aan type B vaccins
gewerkt door het team van Xavier Saelens.

NIET VOOR MORGEN
Een nieuw vaccin ontwikkelen gaat
echter niet vanzelf en neemt zeer veel
tijd in beslag. Er wordt nu al zo’n 15 jaar
aan dit vaccin gewerkt en het zal waarschijnlijk nog een vijftal jaar duren voor
het beschikbaar wordt. Er zijn nog meer
klinische testen nodig en ook de farmaceutische sector moet mee willen. Hoewel testen op gelijkaardige virussen als
de huidige varkensgriep aantonen dat
het nieuwe vaccin ook daartegen bescherming biedt, zal het vaccin dus niet
op tijd klaar zijn om een mogelijke pandemie van het recente varkensgriepvirus
in te tomen. Niettemin blijft het een mooi
staaltje wetenschap en het bewijs dat de
wetenschap niet stilstaat. ¶

PVN Baby’s kunnen wijzen naar
dingen die er niet zijn, ook wanneer
ze nog niet kunnen spreken. Psychologen vergeleken het gedrag van kinderen van 12 maanden en van chimpansees wanneer ze een tafel vulden
met eten en speelgoed en het daarna
weghaalden. 60 procent van de baby’s wezen naar de juiste lege tafel,
tegenover slechts 19 procent van de
chimpansees. Blijkbaar hebben jonge
kinderen een bepaald vermogen tot
abstract denken dat de chimpansees
niet hebben. In gesproken taal is het
veel logischer om te verwijzen naar
dingen die er niet zijn. Bij het woord
‘dolfijn’ bijvoorbeeld, kan iedereen
zich een dolfijn voorstellen, ook als er
geen dolfijnen aanwezig zijn. Volgens
dit onderzoek kan je het dus ook over
afwezige dingen hebben, zónder daarvoor taal te gebruiken.
Over dolfijnen gesproken: die
beesten kunnen blijkbaar dagen aan
een stuk waakzaam blijven zonder
hun aandacht te laten verslappen. Ze
doen dat volgens het US Navy Marine
Mammal Program door de helft van
hun hersenen te laten slapen, terwijl
de andere helft wakker blijft. Wie zou
er nu geen dolfijn willen zijn tijdens de
examens?
Ander wetenschapsnieuws speelt
zich iets verder van ons af, 13,1 miljard lichtjaar meer bepaald. De Amerikaanse satelliet Swift heeft een ster

zien ontploffen die zó ver van ons
verwijderd is dat het licht 13 miljard
jaar nodig had om die enorme afstand
af te leggen. Er werden twee bundels
gammastraling uitgezonden waarvan
één toevallig op de aarde was gericht.
Door de expansie van het heelal bewegen alle sterrenstelsels met grote snelheid van ons weg. Daardoor wordt de
golflengte van hun licht als het ware
‘uitgerokken’ en verschuift de kleur
meer naar het rode spectrum. Hoe
groter die roodverschuiving, hoe jonger het universum dat we te zien krijgen. Met een roodverschuiving van 8.2
werd meteen het kosmisch record verbroken. Toen de implosie van de ster
plaatsvond, was het heelal nog maar
630 miljoen jaar oud. Erg actueel is dit
nieuws dus niet, maar dat heeft meer
met de snelheid van het licht te maken
dan met die van ons.
En waarmee houdt men zich aan
de KU Leuven nog zoal bezig? Jan Delcour, onderzoeker van het centrum
voor Levensmiddelen-en Microbiële
Technologie én pastakenner beschrijft
in zijn boek de ‘overkookeigenschappen’ van pasta. “Op basis van mijn ervaring kan ik zeggen dat het overkoken
afhankelijk is van het fabricageproces
van de pasta en van de ingrediënten”,
vertelt de man vastberaden in de Standaard. “En het staat los van de vorm
van de pasta.” ¶

OVERZICHT

foto Manuel Claeys Boùùaert
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ENERGIEVERBRUIK OP GENTSE KOTEN
Het is groen, bespaart en woont in Gent. Wat is het? Geen kotstudent in ieder geval, want die kleurt grijs tot zwart volgens ons onderzoek.
Mathias Bienstman, Dietmar Hertsen

Eén op vier bewoners van de Gentse
binnenstad is student. In het woondebat
krijgen ze nauwelijks aandacht. Nochtans
kampen ook studenten met hoge huurprijzen, lage woonkwaliteit of gepeperde
EGW-rekeningen. Voor dit artikel trokken
de Gentse stadskrant TiensTiens en het studentenblad Schamper samen op pad om de
energieprestaties van studentenkamers te
onderzoeken. Eén van de opvallendste bevindingen: koten zijn slechter geïsoleerd dan
de gemiddelde Gentse woning… en niemand
lijkt er écht om bekommerd.

DE PRIVATE VERSLINDER
Van de 60.000 Gentse studenten zitten er
24.000 op kot. Daarvan huren er ongeveer
2.000 een kamer in een studentenhome van
de universiteit of de hogeschool. De rest vindt
zijn gading op de private huurmarkt, voornamelijk in de binnenstad. Die telt 71.000
gedomicilieerde ‘echte’ Gentenaars. De andere bewoners zijn de tienduizenden studenten. De markt voor studentenkamers is
tamelijk krap. Daardoor zijn de huurprijzen
aan de hoge kant. In de database van kot@
Gent bijvoorbeeld liggen de prijzen van alle
in april aangeboden kamers tussen de 240
en 450 euro. Een ander gevolg van de krappe
markt: zelfs minderwaardige koten geraken
vlot verhuurd. Kamers met vochtproblemen
of verouderde voorzieningen zijn legio.
Studenten kampen daarenboven met een
bijkomend probleem: stijgende energiekosten. In 2008 bereikten de gas- en olieprijzen
een hoogtepunt. De maandelijkse kost voor
elektriciteit, gas en water of EGW nam daardoor toe. Ondertussen zijn de prijzen weer
wat gedaald, maar een troost is dat niet. Veel
studenten betalen immers een maandelijks
forfait of een huurprijs met de EGW-kosten
erin verrekend. Het probleem hiermee is dat
die vaak gebaseerd zijn op de energieprijzen van het vorige jaar. Navraag leert dat
een doorsnee student gemakkelijk 30 euro
per maand betaalt voor EGW. Bij sommigen
loopt de rekening zelfs op tot 50 euro.
75 procent van die kost is op conto van de
verwarming en het warm water te schrijven.
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Dat verbruik drukken, is echter niet evident.
Enkel de verhuurder kan met grondige energierenovaties op lange termijn het verschil
maken. Zo doen dubbele beglazing, goede
isolatie en een efficiënte verwarmingsketel
het energieverbruik voor verwarming en
warm water spectaculair dalen.
Hoe staat het met de energieprestaties
van studentenhuizen? Tot onze verbazing
kon geen enkele stedelijke organisatie of
instantie ons gegevens over het energieverbruik in studentenkamers voorleggen. Daarom trokken we naar het centrum van de studentenbuurt voor een kleine steekproef. In
zeven straten rond de Blandijn telden we 97
studentenhuizen zonder en 118 met dubbele
beglazing. Amper 55 procent van de studentenhuizen heeft er dus dubbele beglazing.
Dat is een stuk minder dan het landelijk gemiddelde van 70 procent en het Gentse gemiddelde van 65 procent uit de volkstelling
van 2001. Koten en vakantiehuisjes hebben
er vanaf nu nog een gelijkenis bij: hun isolatiepijl.

“

Alleen al met dubbele beglazing zou
men een miljoen
euro per jaar kunnen
uitsparen.

Indien we onze steekproef als representatief beschouwen en de resultaten doortrekken, dan hebben nog 9900 private kamers
in Gent enkele beglazing. Als de verhuurder
de enkele beglazing door hoogrendementsglas zou vervangen, dan levert dat volgens
de energiecalculator van het Vlaams Energieagentschap gemakkelijk een besparing
op van een derde van de verwarmingskost.
Een goede dakisolatie en een efficiënte ketel
doen die kost nog eens met dezelfde grootte
afnemen. Kortom: de kleine 10.000 studenten die op een kamer met enkele beglazing
wonen, betalen samen jaarlijks minstens
een miljoen euro te veel voor verwarming en
warm water, aangenomen dat ze nu gemiddeld 40 euro per maand voor elektriciteit en
gas betalen. Inderdaad: alleen maar door

dubbele beglazing te plaatsen zouden de
studenten een miljoen euro per jaar kunnen
uitsparen. Goede isolatie en een efficiënte
ketel zouden nog eens een extra miljoen per
jaar kunnen opleveren. In studententaal:
door op een slecht geïsoleerd kot te wonen,
loop je ongeveer 100 pinten per jaar mis, als
je zelf de energiekosten betaalt tenminste.

ZIJN PUBLIEKE BROERTJE
Een andere speler op de Gentse huurmarkt is de UGent met haar universitaire
homes. In die sobere blokken bevinden zich
in totaal 1.636 goedkope kamers, studio’s en
appartementen. Aangezien ook de hogescholen een vijfhondertal kamers aanbieden, zijn de onderwijsinstellingen met dat
aanbod prominent aanwezig op de huurmarkt. Ze vervullen er zo in sociaal opzicht
een cruciale rol. Natuurlijk spelen ook hier
energieproblemen, maar wat klopt voor de
modale student, gaat zelden op voor de homebewoner. Daar waar de meeste koteigenaars EGW-kosten nog vlotjes doorrekenen,
betalen de huurders in homes maandelijks
hetzelfde, lage bedrag. Het gevolg daarvan
laat zich niet moeilijk raden. De Aziatische
student die kippen ontdooit met stromend
water, afzuigkappen als airco of niet te sluiten ramen: het is allemaal allang couleur locale geworden.
De cijfers zeggen veel. Zo verbruikte een
inwoner van home Boudewijn vorig jaar 88
procent meer elektriciteit dan de bewoner
van een klein eenpersoonsappartement. Het
brandstof- en waterverbruik bedroegen in
diezelfde periode respectievelijk 4338 kWh
en 39 m3 per persoon. De 720.000 euro die de
universiteit in 2008 betaalde voor de verwarming en de elektriciteit in de homes komt
neer op 35 euro per student per maand, exclusief water. Geen hond die er aan twijfelt
dat dat te veel is. De oorzaak van al die verspilling is in de eerste plaats de afgeleefde
infrastructuur. Maar toegegeven: de huurders doen er met hun spilzucht amper voor
onder.
Maar het zijn ook de studenten die via
het Home Konvent verandering nastreven.
De Milieuraad, gegroeid uit de vereniging,
www.schamper.ugent.be
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Na wind-, kern-, water- en zonne-energie, nu ook hamsterenergie!

hield eind vorig jaar een doorlichting van
de homes die uitmondde in een heus actieplan met energiebesparende maatregelen.
Ondersteund door de UGent en de Vlaamse
overheid, volgde een energie-audit van alle
koten waarbij gekeurd én beloond werd.
Riet Van de Velde van de Centrale administratie bevestigt dat er de komende
jaren zal worden geïnvesteerd in energierenovaties. Er wordt ook bekeken hoe de homebewoners geresponsabiliseerd kunnen
worden, eventueel door een clausule in het
huurreglement. Tot slot nog dit: de inmiddels befaamde containerkoten zullen, zoals
alle nieuwe bouwwerken, een E-peil van 80
hebben, wat geldt als zuinig.

AARZELENDE ACTIE
De te hoge CO2-uitstoot bij de verwarming van studentenkamers zou de aandacht
moeten trekken van de stad en de Vlaamse
overheid. In de praktijk echter ontbreken
specifieke maatregelen die gericht zijn op
de vermindering van die emissies. Wat niet
is, kan nog komen. Daarom vroegen we naar
de mening van enkele spelers in het woonwww.schamper.ugent.be

en energiedebat. Het Gents Milieu Front
(GMF), om te beginnen, vindt dat verhuurders voldoende informatie moeten krijgen
over energierenovaties. Als voorbeeld haalt
het Leuven aan, dat met de brochure Rationeel energiegebruik op kot studenten én
verhuurders informeert. Daarnaast kunnen
premies voor energierenovaties volgens het
GMF het beleid een duw in de rug geven.
Daarmee is de milieuvereniging een voorstander van incentives, al benadrukt ze dat
op termijn alle studentenhuizen een bepaald energieprestatieniveau zouden moeten halen. Tot slot vestigt het er de aandacht
op dat studenten sinds januari 2009 naar het
energieprestatiecertificaat van hun kot kunnen vragen.
Het Algemeen Eigenaarssyndicaat
(AES) van haar kant vindt informatie eveneens belangrijk. Bovendien pleit het voor
een verhoging van de fiscale aftrek van energiebesparende investeringen. Het bestraffen
van eigenaars die slecht geïsoleerde huizen
verhuren, vindt de belangenorganisatie echter onnodig en zelfs contraproductief. Ten
slotte laat de Gentse schepen voor Open-

bare Werken, Stadswoningen en Rationeel
Energie Gebruik Martine De Regge weten
dat ze zich kan vinden in een strategie die
tegelijk stimuleert en sanctioneert. Momenteel wordt die werkwijze voor koten al toegepast voor de brandveiligheid en de Vlaamse
wooncode, maar niet voor het energieverbruik. Wel zijn er al bepaalde stimuli. Zo
kunnen alle Gentenaars een energiescan en
goedkope kredieten voor energierenovaties
krijgen bij Regent vzw. Daarnaast zijn er de
premies van andere overheden en de distributienetbeheerders.
Of die maatregelen volstaan, is maar de
vraag. Over enkele jaren worden gloeilampen uit de handel gehaald. Op die manier
hoeft er geen belastingsgeld besteed te worden aan premies voor spaarlampen; het alternatief wordt simpelweg verbannen. Misschien dient er net zoiets te gebeuren op de
huurmarkt. Energieverslinders zwaarder belasten of uit de markt weren is dan ook een
waardige optie. ¶
Dit artikel werd geschreven in samenwerking met
TiensTiens, de alternatieve Gentse stadskrant. Meer
info, zie www.tienstiens.org
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PROFESSOR DIRK REHEUL OVER GGO'S:

“TOT NU TOE ZIJN GEEN DRAMATISCHE EFFECTEN GEMELD”
Op zoek naar de bescheiden waarheid achter ggo’s
sprak Schamper met prof. dr. Dirk Reheul, agronoom en plantenveredelaar aan de faculteit Bioingenieurswetenschappen.
Maxine Stevens

“Eerste genetisch gewijzigde populier geplant” kopte deredactie.be afgelopen woensdag 6 mei. En daarmee is de veldproef van
het VIB officieel van start gegaan. Toch stellen velen zich bij genetisch gemodificeerde
organismen (ggo’s) vierkante tomaten en
paarse wortelen voor. Maar klopt dat wel? We
vroegen het aan prof. dr. Dirk Reheul, agronoom en plantenveredelaar aan de faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen: “ggo’s zijn organismen waarvan het genetisch materiaal
gewijzigd is op een manier die normaal in de
natuur niet kan gebeuren. Mensen stoppen
nieuwe genen in het genoom (één complete
set van chromosomen, red.) of ze stimuleren
of schakelen bepaalde genen uit waardoor
na de verandering het organisme andere
dingen gaat doen.”
Er zijn pro- en contra-argumenten. Zo zouden
bijvoorbeeld ggo’s de honger uit de wereld kunnen helpen, maar ze zouden ook een gevaar
betekenen voor de biodiversiteit.

Aan elke technologie zijn voor- en nadelen. Dat ze de honger uit de wereld kunnen
helpen, is een verkeerde stelling. Ik zou dat
nooit gebruiken als argument. De oorzaken
van de honger zijn zeer divers en hebben in
een aantal gevallen niet te maken met de
productie van planten en voedsel, maar met
onder andere de distributie en de toegankelijkheid ervan. De gewasproductie kan op
veel verschillende manieren verbeteren en
ggo’s kunnen daar een rol in spelen omdat
ze soms zaken kunnen verwezenlijken, die
we met andere methoden niet kunnen. Maar
om te zeggen dat we met ggo’s de wereld
gaan redden en de honger uit de wereld gaan
helpen, dat vind ik een stap te ver.
Is het een gevaar voor de biodiversiteit?

Als het over planten gaat die kruisbestui28
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vend zijn dan vliegen hun pollen vrij in de
lucht of worden door insecten meegedragen. Als die pollen bevruchtingen veroorzaken buiten het veld waar het gewijzigd gewas groeit, dan krijg je een introgressie van
nieuwe genen in de natuurlijke vegetatie. In
theorie kan dat de evenwichten verstoren.
Maar voor je zoiets zegt, moet je dat goed
bestuderen, want dat is niet evident. Bij de
studie van de bioveiligheid komt dit onderzoek uitvoerig aan bod. Of introgressie nu
slecht of goed is, hangt van geval tot geval af.
En tot nu toe zijn er naar mijn bescheiden
mening geen rampen gedetecteerd.

“

In theorie kunnen
ggo's de evenwichten
verstoren. Maar voor
je zoiets zegt, moet
je dat goed bestuderen, want dat is niet
evident.

Maar kennen we de effecten wel op lange termijn?

Dat is het argument dat mensen die met
natuur bezig zijn altijd gebruiken, die zeggen: ‘We weten het doodgewoon niet.’ Op dit
moment zijn de belangrijkste gewassen die
genetisch veranderd zijn, op koolzaad na,
gewassen waarvan er in de natuur in Europa geen verwante soorten leven. Het meest
succesvol vandaag zijn soja, katoen en maïs.
Katoen verbouwen we niet in Europa, soja
op bescheiden schaal in het zuiden, en we
telen veel maïs. Maar er bestaat geen maïs in
het wild in Europa. Dus er is absoluut geen
gevaar dat die genen vanuit die veranderde
maïs in het ecosysteem terecht komen. Wat

wel nog een belangrijke zaak is: de meeste
ggo’s zijn veranderd om resistent te zijn tegen
een herbicide of tegen insecten. Resistent tegen herbiciden betekent vandaag veelal dat
ze resistent zijn tegen niet-selectieve herbiciden: onkruidbestrijdingsmiddelen die men
over planten spuit, en die doden in principe
alles. Dan krijg je velden met nauwelijks nog
een onkruidje. Dat betekent dat organismen
die van onkruiden leven daar het slachtoffer
van zijn. Het kan dus onrechtstreeks een effect hebben op de biodiversiteit. Hetzelfde
met planten die resistent zijn tegen insecten: dan gaan bepaalde soorten insecten
dood. Als die een voorname schakel zijn in
het voedselweb kan dat gevolgen hebben.
Maar tot nu toe zijn ook geen dramatische
effecten gemeld.
Wat met de genetisch gemodiﬁceerde populieren?

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft populieren gemaakt met een
lager lignine gehalte. Lignine is een bouwsteen van de celwand, die ervoor zorgt dat
plantencellen stevig zijn. Vandaar dat een
boom 50 meter hoog kan worden. Het idee
van VIB was om van biomassa – bijvoorbeeld ook van hout – ethanol te maken. We
weten dat de omzetting van koolhydraten
die in de cellen zitten minder goed gaat als
daar veel lignine in zit. Dus hoe minder lignine in de celwand, hoe groter het rendement ethanol (bio-ethanol dat je van hout
kan maken). Ze hebben geredeneerd: ‘Wij
gaan die bomen transformeren en wij gaan
zorgen dat er in de celwand minder lignine
zit. En dan verwachten we dat we daardoor
meer bio-ethanol kunnen maken.’ Ze hebben
dat in het labo getest en dat voldoet aan de
verwachtingen. Maar dan wilden ze natuurlijk die bomen ook buiten planten, dus men
heeft een aanvraag ingediend om een veldproef te mogen doen. Daar is heel wat politieke commotie rond geweest, maar de proef
is uiteindelijk goedgekeurd. Vanaf mei 2009
zal die proef starten.
Hoe staat het met de regelgeving inzake
ggo’s?

De regelgeving is op Europees vlak geregeld. Die is vrij complex, maar de idee was:
‘Wij zijn heel voorzichtig. Voor wij ggo’s toelaten in de Europese Unie moet er een hele
reeks studies uitgevoerd worden waaruit wij
besluiten dat ggo’s veilig zijn voor de mens
en voor het milieu.’ Pas als dat achter de rug
is kunnen de gemodificeerde organismen
toegelaten worden in de Europese Unie. Dat
www.schamper.ugent.be
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kan jaren duren. Wij beroepen ons op wat ze
noemen ‘het voorzorgsprincipe’. As we iets
nieuws hebben,weten we absoluut niet wat
de effecten daarvan zijn en om niet voor verrassingen komen te staan, bestudeert men
dat zeer uitvoerig.
En dat staat in contrast met Amerika?

Ja, daar gaat het sneller. De Amerikanen
hebben een andere attitude ten opzichte van
nieuwe dingen, zij zien meer de nieuwe uitdagingen en de opportuniteiten terwijl wij in
Europa meer een defensieve reflex hebben.
Spelen niet-gouvernementele organisaties
(ngo’s) een belangrijke rol binnen dat debat?

Die hebben zeker een belangrijke rol
gespeeld, want tussen 1998 en 2002 is er in
Europa een moratorium geweest op het toelaten van ggo’s. In die periode heeft men de
wetgeving verstrengd. En dat is onder andere het gevolg van acties van ngo’s. Die vonden de eerste versies van de regelgeving veel
te laks, en hebben als gevolg daarvan campagnes gevoerd. Als reactie daarop heeft de
Europese Unie beslist om de wetgeving te
herzien, transparanter en duidelijker te maken.
Hoe zit het met de markt? Is het zo dat het
bedrijf Monsanto een monopolie en patenten
heeft op haar ggo’s?

Een beperkt aantal bedrijven in de wereld
gebruiken deze technologie, Monsanto is
daar de meest bekende van. De genen die zij
in planten of in micro-organismen stoppen,
worden wel geoctrooieerd.
Stel, ik ben landbouwer, en ik wil ggo’s planten. Wat moet ik dan doen?

Ten eerste, je zal dat niet mogen als er
geen toelating is om dat gewas in Europa
te verbouwen. Maar, stel nu dat dat achter
de rug is, en dat je in Europa een maïs van
Monsanto, bijvoorbeeld MON810, mag verbouwen… Dan koopt u dat zaaizaad.
Van Monsanto?

Ja, via Monsanto of één van zijn tussenpersonen. Dan zal je een extra prijs betalen om
die transformatie te mogen gebruiken. Dus,
het bedrijf zegt: ‘Ik heb een ras gemaakt met
een speciale eigenschap, die u als teler voordelen biedt.’ Dit kan bijvoorbeeld betekenen
dat je minder of helemaal niet meer moet
spuiten tegen insecten. Daarom claimen ze
een technology fee en rekenen ze extra aan
voor dat zaaizaad. En dan komt er een tweede zaak aan te pas. Naast de toelating om
iets te mogen telen in Europa, moeten we er
ook voor zorgen dat mensen hier naast elwww.schamper.ugent.be

Genetisch gemanipuleerde maïs: een kolfje naar Dirk Reheuls hand.

kaar kunnen leven. Dat noemt men het principe van co-existentie. Daarvoor maakt men
nu ook in Vlaanderen nieuwe wetgeving om
dat te regelen. Als ik ervoor kies bio te zijn,
en jij beslist ggo’s te telen, dan kan dat. De
nieuwkomer, dus diegene die ggo’s wil telen,
wordt verantwoordelijk gesteld voor eventuele economische schade.
Welke rol speelt de UGent in dit thema?

Gent heeft een grote naam wat genetische modificatie betreft. Prof. em. Van Montagu is over de hele wereld bekend omdat hij
één van de pioniers geweest is. Zo bestaat er

het VIB. Dit is een Vlaams instituut dat een
aantal onderzoeksgroepen uit universiteiten coördineert. De plantenbiotechnologie
is een voorname poot van de VIB, en die zit
voor een groot deel in Gent.
Een korte afsluiter?

Het is heel belangrijk dat je, voor je een
opinie vormt, de moeite doet om je te informeren. Hoed je voor het ventileren van
meningen over zaken waarover u niets weet.
Hoed je ook voor het partij kiezen pro of
contra. De waarheid ligt in het midden. ¶
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ZIE!

Rini Vyncke, Liesa Carton

PODIUM
Mei belooft een volle theatermaand te
worden. In het NTGent loopt van 14-16
mei Beautiful Thing over de prille, maar
moeilijke liefde tussen Jonas en Steve.
De meer literaire liefhebber kan zich opnieuw te goed doen aan Koningsblauw,
met dichters als Leonard Nolens, Remco
Campert en Vrouwkje Tuinman.
Campo presenteert ons de keuze tussen twee voorstellingen. 13-16 mei speelt
Snuff (Index_1) van het Mechelse collectief Abattoir Fermé. Het eerste deel
van wat een Index-trilogie over de droom
van een oud, een nieuw en een utopisch
universum moet worden. Snuff belooft
ons een intensieve, visuele en auditieve
voorstelling, zonder tekst. The Best and
the Worst of Us bewandelt de grens tussen dans en theater in een vraagstelling
rond groepsbeleving en individualiteit.
In de Kopergietery vindt de Woeste
Week (15-24 mei) plaats. Naast twee premières en een uitgebreid gamma aan minivoorstellingen, bevat het ook eten, een
quiz en een stoet van rondmarcherende
wildemannen.
Last, but not least, trakteert ook de
Vooruit ons nog op lekkers. Een starter
van dans en performance op 13 & 14 mei
in een samenwerking van choreografen
Meg Stuart en Philipp Gehmacher onder
de noemer Maybe Forever. Op 14 & 15

GROOTSTE GREAT
LAKE SWIMMERS
LL Wat krijg je als je een singersongwriter laat omringen door een
contrabassist, een toetseniste, een
drummer en godbetert een banjospeler? Een prachtige portie breekbare
indierock waar Jasper Erkens nog een
puntje aan kan zuigen.
Op 1 mei mocht de Vooruit aangenaam kennis maken met “Lost
Channels”, het nieuwe album van de
Canadese band Great Lake Swimmers. Daarin kiezen ze resoluut voor
een vollere en toegankelijkere klank
dan op vorige albums als “Ongiara” of
“Bodies and Minds”. Nieuwe nummers
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Team William eet de micro op.

mei gaat Kassys in Good Cop Bad Cop
op zoek naar de mens en zijn obsessie
betekenis te zoeken in elk miniem detail.
Een stevige hoofdschotel van schrijver
Tom Lanoye, theatermaker Guy Cassiers en het Toneelhuis wordt geserveerd door de afsluiter van hun Triptiek
met Atropa. De wraak van de vrede, een
zoveelste bezoek aan de Trojaanse oorlog. Uiteindelijk sluit Vooruit de maand
af met niemand minder dan Johan Heldenbergh en de gevierde Compagnie
Cecilia in hun multiculturele country
voorstelling. De ideale uitsmijter.
als “Palmistry” en “Pulling on a Line”
kan je zelfs bijna als opzwepend bestempelen, wat in schril contrast staat
met de eerder sobere inkleding van
hun ouder werk. Het publiek kreeg een
harmonieuze mengeling voorgeschoteld van nieuw werk en van in nieuwe
jasjes gestoken oudere pareltjes als
“Let’s Trade Skins” en “Your Rocky
Spine”. Great Lake Swimmers slaagde
er moeiteloos in om de aanwezigen te
betoveren met een frisse mengeling
van country en poprock.
Liefhebbers van Sufjan Stevens of
Iron & Wine, haast jullie alvast naar
de dichtstbijzijnde platenzaak, want
met “Lost Channels” heeft Great Lake
Swimmers een pracht van een indieplaat afgeleverd. En dat zullen ze in
de Vooruit geweten hebben! ¶

CONCERT
Als opwarmertje voor hun festivalmarathon speelt de Black Box Revelation
13 mei in de Minnemeers, een dag voor
Daan zijn nieuwe cd Manhay (weet íemand hoe het wordt uitgesproken?) op
de planken brengt. Beide optredens laten
overigens cultuurcheques toe: hét moment om die miskoopjes eindelijk eens
op te gebruiken!
Vind je pop maar niets, dan zak je
best af naar de Handelsbeurs op 16 mei
voor Radio Modern met The Puppini
Sisters, een nostalgische fifties-avond
met live muziek en petticoats, inclusief
swing-les. Op 18 mei in de Balzaal van de
Vooruit stelt Team William (eindelijk)
zijn debuutalbum voor. Ook zeker het
vermelden waard is de enige Belgische
halte (in Gent!) van Zappa Plays Zappa,
in de Handelsbeurs op 22 mei.

EXPO
Een aantal tentoonstellingen, vermeld
in eerdere Schampers, lopen nog steeds
door in blijde verwachting van uw komst.
Nieuw echter in mei is enkel Open Studios (8-10 mei), waarin het HISK een
allegaartje van artistiek werk presenteert onder het motto ‘Everybody is an
artist, but only the artist knows it’. Hou
dus vooral in juni je ogen open, want pas
dan wordt veel nieuws uit de doeken gedaan. Zo stelt onze Belgische trots Carl
de Keyzer Trinity voor in het SMAK; een
tachtigtal foto’s waarmee hij een drieluik
over macht en geweld neerzet. ¶
www.schamper.ugent.be

convergeert tot een onverwacht hoogtepunt op het einde van de film en laat je
achter met een vrij wrang gevoel.
Gran Torino gaat dan weer over dat
ander onverwerkt oorlogstrauma: Korea.
De nu al 79-jarige Clint Eastwood (die
zowel de regie als de hoofdrol voor zijn
rekening nam) is het hemellichaam waar
alles rond draait in deze film en hij schittert dan ook als de constant fluimende
en scheldende oorlogsveteraan Walt Kowalski. Het enige dat hij wil op zijn oude
dag is gerust gelaten worden, maar hij
wordt voortdurend in zijn eenzaamheid
verstoord door zijn kinderen, kleinkinderen, een priester, een horde Aziaten die in
zijn buurt wonen en zelfs zijn eigen afta-

RIJSTKAFEE
LR Uw reporter trok deze week eens
voorbij de Overpoort en Sleepstraat,
richting de Vlasmarkt bij Sint-Jacobs.
Kwestie van het Gentse Feestenparcours alvast eens in te lopen. Mikpunt
van dienst was het Rijstkafee, een
Vietnamees Restaurant in de Sint-Jacobsnieuwstraat.
Na plaats te hebben genomen op
de zware gietijzeren stoelen, kregen
we meteen onhandige menukaarten
in onze handen. Type De Planck, ofte
de boot aan de cinema. Aan de muur
hangen verscheidene merkwaardige
schilderijen van ingewanden die ons
de ganse maaltijd aankeken, waardoor
het gebrek aan andere eetgasten niet
echt opviel.

www.schamper.ugent.be

kelende lichaam. Als volleerd cynicus en
racist sleept hij zich door het leven en dit
levert geniale dialogen – maar eigenlijk
vooral monologen – op.
Waar de toon van de film in het begin
vooral steunt op het grappige, verbitterde en onverstoorbare patriottisme, verschuift dit in de tweede helft van de film
naar een meer serieus moralisme. Walt
opent zichzelf naar de buitenwereld toe,
maar sleept hierbij iedereen mee in zijn
fatale destructieve geaardheid. Deze film
toont Clint Eastwood in zijn beste doen
en hem aanschouwen geeft dan ook enkel voldoening. ¶

Een prima dagmenu (hoofdgerecht
en koffie of thee) krijg je al voor negen
euro, voor de wokspecialiteiten betaal
je twee tot drie euro meer. Verdrink
niet in de sojasaus wanneer u die saus
kiest bij bepaalde wokgerechten. Ook
de drankprijzen zijn schappelijk, maar
het tekort aan ijs en een citroenschijfje moet je er wel bij nemen.
Al bij al geen slechte plaats om een
vlotte lunch te gaan eten. Verwacht
echter geen Peter Goossens aan het
fornuis, maar als je kaaskroketten van
de Brug of Turkse pizza beu bent en
een stapje hoger wilt gaan, is dit geen
slechte keuze. ¶

UIT ETEN

DV Oorlog is een bitch. Dat hoeft geen
nadere verklaring. Maar het thema kan
ook goede cinema opleveren.
Zo behandelt The Boy in the Striped Pyjamas (een verfilming door Mark
Herman van het gelijknamige boek van
John Boyne) het lot van de joden in Wereldoorlog II. De plot ontrolt zich vanuit
het standpunt van een kind. Het verschil
met La Vita è Bella is evenwel dat we ons
buiten het kamp bevinden. De achtjarige
Bruno is de zoon van een Duitse legerofficier en woont nabij een werkkamp. Hij
heeft geen weet van wat er zich rondom
hem afspeelt en in zijn perceptie is het
kamp gewoon een grote boerderij. In zijn
jeugdige nieuwsgierigheid gaat hij op
verkenning en algauw komt hij in contact
met een Joods leeftijdsgenootje.
Het thema van kinderlijke onschuld en
onwetendheid wordt gretig gecultiveerd.
Het hoofdpersonage wil later ontdekkingsreiziger worden en de wereld rondom hem exploreren, maar wat hij doorheen het verhaal te weten komt, maakt
hem enkel verward. De film kan zo gezien worden als een grote metafoor voor
het menselijk onbegrip bij de Holocaust,
maar dit is natuurlijk maar één interpretatie. De film zelf kabbelt op sommige
momenten op een vrij luchtig niveau
voort, maar het voortdurende contrast
met de gruwel zorgt toch voor een immer
aanwezige zwaarmoedigheid. Dit laatste

FILM
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INTERVIEW MET DAAN STUYVEN:

"SPIJT IS NIET CONSTRUCTIEF"
Daan is een zenuwpees, rookt als een schoorsteen
en houdt van een frisse Chimay Bleu. Maar hij is
vooral een zeer sympathieke mens. Hoog tijd voor
een interview!
Kirsten Noben, Lisa Dierickx

De periode van de dansbare synthesizerpop met kleppers als Housewife en Swedish
Designer Drugs ligt voor Daan Stuyven achter de rug. Met Manhay heeft hij een intieme
pianoplaat gemaakt die je tot in het diepste
puntje van je ziel in vervoering brengt. Naar
aanleiding van die nieuwe cd, schoven wij bij
hem aan tafel.
Vroeger had je voortdurend deurwaarders voor
je huis, nu eet je kaviaar met de lepel, het gaat
dus goed met je?

Met de lepel? Neen, gewoon met de tong!
Cava hoor, kaviaar kost niet zoveel. Het zijn
maar kleine potjes. Het zijn een paar plezante zomers geweest. Nu gaat het vooruit maar
misschien komen er binnenkort weer financiële problemen, het gaat op en af. Je moet
ervan profiteren zolang het goed gaat.
Word je vaak herkend op straat?

Ja, maar de meeste mensen beginnen dan
niet in de lucht te springen of zo… (lacht).
Het is meestal zo dat je ze “Daan” hoort
mompelen, of ze trakteren je op café zonder te zeggen wie ze zijn. Mensen blijven
daar heel keurig en hoofs in. Weinig gegil
enzovoort… Het gebeurt wel soms op heel
curieuze momenten. Als je bijvoorbeeld op
een rommelmarkt in een boerengat in Wallonië loopt, verwacht je niet dat er iemand je
handtekening komt vragen. Daar heb je dan
prijs!
Je hebt behoorlijk wat stunts uitgehaald, met
de ﬁets door de Kennedytunnel gereden, een
bootje gestolen in Gent…

(Onderbreekt) Gestolen? Geleend!
Ahja, in HUMO zei je dat je avontuur nodig
hebt in je leven. Is dit een manier om dat op
te zoeken?

Het zinken van de boot was er te veel aan.
(lacht) Het probleem is dat mijn dromen ’s
nachts nogal kleurrijk en spectaculair zijn.
Als ik dan ’s morgens opsta, verveel ik mij en
32
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probeer ik dezelfde soort dingen uit te lokken in mijn dagelijkse leven. Ik vind dat ook
plezant allemaal, ik heb het nodig.
Mijn stunts zijn nooit gepland, dat gebeurt gewoon. Je komt in die momenten terecht, je loopt voorbij het water en the next
thing you know…Dat brengt een beetje kleur!
Ik deed dat als kind ook en ik blijf daarin.
Mijn ouders hebben het daar niet moeilijk
mee gehad, de meeste dingen gebeurden
achter de schermen.

MEESTERWERK
Je hebt ooit in een interview gezegd “Mijn volgende plaat wordt een meesterwerk”. Vind je
dat nu zelf?

Heb ik dat ooit gezegd? Het kan altijd
beter maar ik ben content deze keer. Ik zou
eigenlijk nooit mijn meesterwerk willen
maken of het toch niet willen weten want
dan kan je eigenlijk stoppen en dan heb je
gedaan… Het kan alleen maar naar beneden gaan. Maar het is wel belangrijk dat je
zegt dat je volgende plaat een meesterwerk
wordt. Ik ga het gewoon nu herhalen, mijn
volgende plaat wordt een meesterwerk!
Waarom zat er zoveel tijd tussen je vorige plaat
“The Player” en “Manhay”?

Ik ben blij dat je het zoveel tijd vindt, ik
vind het nog redelijk. Veel Belgische artiesten doen er vier of vijf jaar over. Ik wil ook
niet op mijn vijftigste een catalogus van
twintig platen hebben, dan weten de mensen niet meer wat te kopen. Ik wou ze al
langer afhebben, maar het heeft veel langer
geduurd omdat ik er langer aan gewerkt heb
dan aan de vorige platen.
Je hebt ook allerlei nevenprojecten, vandaar?

Ik heb muziek gemaakt voor de dansvoorstelling “Menske” van Wim Vandekeybus,
daar is nogal wat tijd ingekropen. Ik had dat
ook wel nodig als aanloop om terug in vorm
te geraken. Om een plaat op te nemen heb je

mentale training nodig. Als je eraan begint
sta je nergens, na een paar maanden geraak
je het gewoon en is de afstand naar je piano
maar een halve seconde.
Voor je aan een nieuwe plaat begint ga je
aan je piano zitten en wacht je op het goede
moment, één of twee dagen tegen de muren
oplopen en dan zot worden in je kot. Ik mag
dan niet buiten gaan van mezelf, het is als
een soort huisarrest. Na twee dagen ben je
het beu om niets te doen voor je piano en
ineens sla je uit pure razernij op je piano en
vloek je er één of andere term bij en dan ben
je vertrokken. Dat doe je een kwartier lang
rond dat thema of akkoord, je dwaalt af en
dan gaat het ineens heel intens. Hierna stop
je en van wat je opgenomen hebt, plak je de
goede stukken aan elkaar.
Manhay is minder dansbaar dan je vorig werk,
een bewuste keuze?

Er zijn veel trage nummers tussen, meer
tekstnummers en het is melodieuzer. Ik ben
heel tevreden over Housewife, maar dat had
ik al gemaakt. Ik zoek altijd naar nieuwe dingen. Ik heb alle adapters van mijn synthesizers verstopt in een kast waarvan ik de sleutels heb weggegooid.
In de clip van Exes sta je verwoed met een bijl
te zwaaien, zit daar een symbolische betekenis
achter?

Alleen maar symbolische betekenissen,
ik had ook met een hamer en sikkel kunnen
zwaaien. Het is nogal een energiek nummer,
er zit een hele drive achter. Tegelijk wou ik
het in de natuur filmen en het is nogal moeilijk om energie te steken in een rustig, kabbelend landschap. Ik heb het heft in eigen
handen genomen, maar ik wou geen vrouwen dooddoen want dat is onwettig. Dan
heb ik maar voorwerpen genomen.
Vroeger sloeg ik ook al televisies aan diggelen en gooide ik ook een aantal dingen uit
het raam.
Met wie zou je nog graag willen samenwerken?

De laatste plaat van David Byrne met
Brian Eno vond ik wel heel mooi, zo een
Brian Eno moet wel tof zijn. Ik denk dat het
met David Byrne niet meteen zou klikken
maar met Brian Eno wel.
Misschien nog wat Indische muzikanten
of een klassieke sixties big band zoals Charles Aznavour of Gilbert Bécaud, dat moet
wel een fysieke kick geven. Voor het overige
luister ik graag naar oude rotten zoals Leonard Cohen en Bob Dylan.
www.schamper.ugent.be
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Daan kijkt naar de toekomst.

De muziekbusiness is een harde wereld, wat
zou je zeggen als jouw kinderen ook een muziekcarrière willen?

Over mijn dood lijf ! (lacht) Er zijn in België honderdduizend mensen die muziek
spelen en een paar honderd die ervan kunnen leven, ik heb bijvoorbeeld zelf tien jaar
muziek gespeeld zonder dat het een renderende job was.

TIEN OM TE ZIEN
Je bent wel al op Tien Om Te Zien geweest
indertijd…

Ja daar werd je niet voor betaald, je mocht
al blij zijn dat je mocht komen. Helaas waren
zij daar niet zo blij mee…Vooral de backstage was er te veel aan, één van mijn muzikanten liep met een gummy varkenskop door de
gangen. Maar, je hebt daar een Koen Wauters en we zaten vlak naast de mannen van
Get Ready. We waren dat varken tegen de
muur aan het gooien maar dat waren maar
gyproc muurkes en die gingen het begeven…
(lacht). We hebben nog klachten gekregen
www.schamper.ugent.be

van de manager. Een vriend is het toen gaan
oplossen: hij zei “Die zijn wel zo zot als een
achterdeur” waarop zij antwoordden “Had
dat dan op voorhand gezegd!”. Dan vragen
ze je dus niet terug.

pergezellig, de muziekscène is daar sympathiek en plezant. Ik treed er ook graag op, er
hangt een optimistische en zotte sfeer.

Je hebt al in Antwerpen gewoond, nu in Brussel en de Ardennen. Wat is je volgende stap?

Goh, ik heb alleen veel tijd verspild aan
serieus zijn en te werken aan dingen waar
niets uit voortvloeit. Eigenlijk ben ik over
het algemeen wel tevreden, ik heb mij al
goed geamuseerd. Het is al heel fijn geweest,
ik moet nog zoveel doen. Maar spijt heb ik
niet en zelfs had ik spijt, dan zou ik het niet
toegeven. Spijt is niet constructief.

Er schiet niet veel over, dan zou ik al naar
het buitenland moeten gaan. Ik zit nog maar
vier jaar in Brussel, in Antwerpen heb ik het
achttien jaar uitgehouden. Dus in Brussel
ben ik nog wel tien jaar gerust. Je hebt er ook
veel verschillende wijken dus je kan nog wat
variëren.
Ik heb een haat-liefdeverhouding met
Brussel, het is niet zo gezellig als Antwerpen
waar ik heel veel vrienden had en het een
zotte bedoening was. Hier is het moeilijker
omdat alles meer uit elkaar ligt, ik spring
niet zo snel op mijn fiets om het nachtleven
in te gaan
Ik zou wel eens zes maanden in Gent willen zitten, met één of ander excuus zoals een
project. Gent bruist momenteel en het is su-

Je bent al 39, als je nu terugkijkt op je leven is
er dan iets waar je spijt van hebt?

In de clip van “The Player” rijd je door Berlijn
op een soort ﬁetspaard, heb je dat nog?

Ja dat staat hierboven, bij mij thuis gewoon. Het heeft wel afgezien van de opname,
het heeft veel kasseien gedaan. In het Sportpaleis heb ik er ook nog mee rondgereden
maar het kan niet zo goed tegen transport,
het is een beetje fragiel. Maar zijn oogjes
werken nog altijd! ¶
Daan speelt op 14 mei in zaal Minnemeers in Gent, in
het kader van Democrazy.
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VERBAAS JE VRIENDEN NOGMAALS MET WEETJES OVER GENT!

SCHAMPERS ARCHITECTUURGIDS (2)
Gent heeft een groot deel van haar charme te danken aan zijn gebouwen.
Maar van waar komt al dat architecturaal schoon? Wie bouwde het? Wát is
het eigenlijk? In deel twee van de architectuurgids geeft Schamper je nog
meer weetjes die je een veel te dure toeristengids uitsparen.
Simon Leenknegt

Vorige keer deden we de Graslei en Korenmarkt aan om te kijken welke gebouwen
honderden jaren oud zijn en welke nog net
geen honderd jaar jong zijn. We deden imposante fallussymbolen als het Belfort of de
Sint-Baafskathedraal aan en we vernamen
dat de Gentenaars er vroeger wel eens rare
ideeën over stadsrenovatie op nahielden.
Het tweede deel zapt wat nonchalanter doorheen de architecturale erfenis van Gent.

DE OUDSTE

DE LANGSTE
Nu we het oudste gebouw van Gent hebben bezocht, gaan we ook eens andere superlatieven opzoeken. Voor het langste gebouw van Gent, moeten we aan de andere

foto Lode Rummens

Waar we in deel 1 eindigden bij de SintBaafskathedraal, beginnen we nu bij dat
andere Sint-Baafs: de gelijknamige abdij,
het oudste stukje gebouw in Gent. De SintBaafsabdij ligt een eindje wandelen verder
aan de andere oever van de Portus Ganda.
De originele abdij werd in de 7e eeuw gesticht door Sint-Amandus, maar in de 9e
eeuw plunderden olijke Noormannen dit

welvarend bolwerk van christelijke missioneringsdrang. Omstreeks 950 begon men
aan de heropbouw van de abdijkerk, die
pas drie eeuwen later af zou zijn en een van
de grootste kerken van Vlaanderen was.
Van het monumentale gedrocht blijft er nu
slechts een pittoreske ruïne over die uiterst
zeldzame 12e-eeuwse muurschilderingen
herbergt. De Sint-Baafsabdijkerk werd immers in 1540 op bevel van Keizer Karel afgebroken en omgevormd tot een legercitadel,
om het opstandige Gentse volkje onder de
knoet te houden. De ontheemde monniken
werden overgeplaatst naar de Sint-Janskerk,
die later – en nu komt het – de Sint-Baafskathedraal werd!

kant van het Gentse centrum zijn, waar het
Voormalig Burgerlijk Hospitaal de Bijloke staat. Het voormalige hospitaal, nu een
campus van de Hogent, werd in de 19e eeuw
opgetrokken in een modieuze, retromiddeleeuwse look. De architect van dit neogotisch
geval was Adolphe Pauli, professor aan de
Gentse universiteit en tevens bouwheer van
de faculteit van de burgies en de archi’s.
In vergelijking met het voormalige hospitaal,
ziet de De Plateau er al heel anders uit. Deze
pronte steenmassa is een allegaartje van
barok, classicisme, renaissance en wat nog
allemaal. Toepasselijk wordt dit dan ook ‘eclecticisme’ genoemd, de stijl waarin ook de
Opera van Parijs of het Brusselse Justititepaleis zijn gebouwd, de grotere neven van de
ingenieursfaculteit. Pittig detail: om plaats
te maken voor de faculteit moest eerst het
zogenaamde ‘rode beluik’ worden gesloopt.
In totaal verloren bij die sloop 300 arbeidersgezinnen het dak boven hun hoofd.

DE KORTSTE

Het Duivelsteen. Inclusief lelijke paal.
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Dat het ‘t Galgenhuisje aan de Groentenmarkt het smalste café van Gent, weten
wel meer studenten. Maar waar is nu dat fameus smalste huis van Gent? In de Jodenstraat, huisnummer 2, vlakbij het François
Laurentplein. Het is écht smal, maar toch
bewoond. Aan de andere kant van het plein
ligt het Geraard de Duivelsteen. Deze zogenaamde ‘stenen’ waren de optrekjes van de
adel en gegoede burgerij, die zich al wel eens
een huis in dure natuursteen konden veroorloven. Onderzoek wees uit dat er in Gent
tussen de 12e en 14e eeuw meer dan 250 van
dergelijke ‘stenen’ werden opgetrokken. Een
markante weerspiegeling van de rijkdom
die aanwezig was in Gent, in die periode de
grootste stad ten noorden van de Alpen, na
Parijs. Het hoge aantal torenhoge ‘stenen’ in
Gent dwong zelfs graaf Filips van den Elzas
zijn eigen stulp, het Gravensteen, te verhowww.schamper.ugent.be
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gen en imposanter te maken. Van fallussymboliek gesproken!

veau, dé bouwstijl bij uitstek van de gegoede
burgerij in de belle epoque. In tegenstelling
tot Brussel kan Gent niet echt prat gaan op

zijn art nouveau. Buiten een paar uitzonderingen, zoals de Prinses Clementinalaan,
heeft Gent hier de boot gemist. Dat is enigs-

DE BEGIJNTJES
foto Lode Rummens

Gent heeft werelderfgoed. In 1998 nam
UNESCO een aantal Vlaamse begijnhoven
op in haar lijst van internationaal erkend en
beschermd erfgoed. Het fenomeen van het
begijnhof is uniek voor Vlaanderen en zijn
onmiddellijke omgeving. De orde van begijntjes ontstond in de 12e eeuw en bood een
alternatief voor de vele vrouwen die slechts
de keus hadden tussen uithuwelijking of een
bestaan als non. De begijnen vormden een
soort coöperatieve en caritatieve gemeenschappen die niet gebonden waren aan de
strikte kloosterregels. Het Vaticaan vond
het echter niet koosjer en verbood de begijnenordes. Enkel de Zuidelijke Nederlanden
wisten die pauselijke edicten min of meer
te omzeilen. Ook Gent had en heeft begijnhoven. Zo is er in de Lange Violettestraat
het klein begijnhof Onze-Lieve-Vrouw
Ter Hoye, dat in de 13e eeuw werd gesticht
en de status van werelderfgoed heeft. In
de Begijnhofdries, niet ver van het Rabot,
zijn er nog een paar overblijfselen van het
vroegere Elisabethbegijnhof. In de 19e
eeuw werd het grotendeels ontmanteld om
plaats te maken voor de stadsplanning van
het liberale gemeentebestuur. De liberalen
en katholieken vochten hun politieke strijd
ook uit in de architectuur. Om tegenwicht te
bieden aan de liberale sloopplannen en om
de dakloze begijnen onder te brengen, werd
in Sint-Amandsberg het Groot Begijnhof
opgericht. Het nieuwe begijnhof werd uitgevoerd in neogotische stijl, dé architecturale
belichaming van het katholieke programma
in de 19e eeuw. Het Groot Begijnhof werd in
1998 ook opgenomen in de lijst van werelderfgoed.

DE SOSSEN
Ook de socialisten kregen in Gent met
architect Ferdinand Dierkens een eigen
bouwstijl. Dierkens ontwierp voor de sossen
omstreeks begin 20e eeuw Ons Huis, Bond
Moyson en natuurlijk Vooruit. Qua stijl zijn
deze gebouwen mossel noch vis. Dierkens
hield er immers een eigenzinnige stijl op na
die zweeft tussen eclecticisme en art nouwww.schamper.ugent.be

De Vooruit, relict uit een roder verleden.

SCHAMPER 477

35

CULTUUR & UITGAAN

zins verwonderlijk, als je weet dat The Godfather van de art nouveau, Victor Horta, een
Gentenaar was. Meer nog, de eerste huizen
die Horta ontwierp, staan gewoonweg in
Gent. Als je voorbij loopt aan huisnummers
49, 51 en 53 in Twaalfkameren, begrijp je
echter waarom zo weinig mensen dit weten.
Enkel de vermelding “Victor Horta Architecte 1885” op het huis verbindt het met zijn
latere art-nouveaubouwsels in Brussel.

NAAKT BETON

Hij moest echter veel van zijn ideeën laten
vallen en hij was slechts beperkt betrokken
bij de bouw van de uiteindelijke Letteren en
Wijsbegeerte. De Boekentoren werd in 1939
voltooid. De toren zag er met zijn expliciet
naakte betonnen bekisting vroeger wel wat
anders uit dan nu. In de jaren ’60 en ’70 verknoeiden tal van ingrepen, zoals de mottig
ogende bepleistering van de gevels, het oorspronkelijke uitzicht. De Boekentoren legde
door toedoen van een bende door chauvinisme bezeten Limburgers net de duimen voor
een onnozele stroomstroopfabriek tijdens
de monumentenstrijd. Toch komt er een restauratiecampagne over leiding van toonaangevend architectenbureau Robbrecht en
Daem die de Boekentoren in zijn originele
uitzicht moet herstellen. ¶
foto UGent-archief

Clichématig, zo zou je het einde van deze
architectuurreportage door Gent kunnen
bestempelen. Maar er zijn gegronde redenen om af te sluiten met de Boekentoren.
Misschien omdat Henry van de Velde de
invloedrijkste Belgische architect ooit is ge-

weest. Misschien omdat dit de belangrijkste
verwezenlijking van de modernistische architectuur in België is. Of misschien omdat
het 64 meter hoge geval het beeld van Gent
zo sterk heeft bepaald. Van de Velde begon
zijn carrière in de art nouveau, maar op 70jarige leeftijd was hij gekomen tot een zuivere, strakke en minimale stijl die wel verwant
is aan de modernistische architectuur van Le
Corbusier, maar toch zo eigenzinnig is. Den
Henry wilde op het hoogste punt van Gent
een baken van kennis plaatsen tegenover
de andere drie torens van Gent. Eerst moest
er wel nog een beluik op de Blandijnberg
worden gesloopt. Van de Veldes originele
plannen hielden de ganse faculteit letteren
en wijsbegeerte en ook nog een dierkundig,
mineralogisch en geologisch instituut in.

De Boekentoren in glorieuzer tijden. Afbladerende verf was geen deel van het originele ontwerp.
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HEADBANGER'S
WALL
DE WONDERLIJKE WERELD VAN WILLY ROGGEMAN

LEVEN NAAR DE FICTIE
VAN HET CENTRUM TOE
Wie wel eens in de boekentoren loopt, heeft ze vast
al opgemerkt: de glazen kasten waarin steevast
obscure manuscripten en andere rariteiten geëxposeerd worden. Momenteel loopt er een tentoonstelling over de Vlaamse auteur Willy Roggeman.

www.schamper.ugent.be

kentoren valt in elk geval te hopen dat zijn
oeuvre ontdekt en herontdekt wordt.
Om die ontsluiting van zijn onuitgegeven
werk (en misschien ook wel ’s mans vijfenzeventigste verjaardag) te vieren, vond op
woensdag 6 mei een receptie plaats in de
Boekentoren. Willy Roggeman zelf was afwezig, maar er werd niet nagelaten hem uitgebreid te bejubelen. De aanleiding voor die
hulde ziet nu dus voor het eerst het daglicht
in de Boekentoren. De bekende glazen kasten laten manuscripten, instrumenten en
schilderijen zien en tonen zo een mooi overzicht van de lange, veelzijdige maar weinig
ruchtbare carrière van Willy Roggeman. ‘Leven naar de fictie van het centrum toe’, nog
tot 12 juni in de Boekentoren. ¶
foto Maria Fialho

JV Wie wel eens in de Boekentoren loopt,
heeft ze vast al opgemerkt: de glazen kasten
waarin steevast obscure manuscripten en
andere rariteiten tentoongesteld worden.
Momenteel loopt er een tentoonstelling over
de Vlaamse auteur Willy Roggeman.
Roggeman, die in 1953 zijn eerste gedichtencyclus ‘Nuages’ publiceerde, werd
meteen opgemerkt en gevraagd om mee te
werken aan het literaire avant-gardetijdschrift Tijd en Mens, waar ook Louis Paul
Boon en Hugo Claus aan meewerkten. Later schreef hij samen met Paul Snoek in dat
andere grote literaire blad Gard Sivik. Ook in
de jaren ’60 gold Roggeman nog als één van
de opkomende experimentele dichters met
een unieke stem. Opmerkelijk voor zijn oeuvre is de vermenging van verschillende literaire genres en de opvallende rol van jazz in
zijn gedichten. Niet alleen is jazz zowat het
opvallendste thema in zijn proza en poëzie,
enkele gedichten zijn zelfs gecomponeerd
op het ritme van bekende jazzdeuntjes van
onder meer Django Reinhardt. Roggeman
is overigens zelf jazzmuzikant, ooit nog optredend op het legendarische Jazz Bilzen, en
schilder.
Hoewel hij steeds is blijven schrijven, is
het al een eeuwigheid geleden dat hij nog
eens iets gepubliceerd heeft. Zijn uitgebreide archief is daarom grotendeels onbekend
gebleven voor het publiek, maar daar komt
nu mogelijk verandering in. Roggeman heeft
dat archief namelijk nagelaten aan de Universiteit Gent, waar professor Jürgen Pieters
verantwoordelijk is voor het beheer van die
nalatenschap. Pieters benadrukt het belang
van Roggeman in de Vlaamse literatuur en
wijst op zijn grote invloed op volgende generaties schrijvers. Met de ontsluiting van het
archief en deze tentoonstelling in de Boe-

HDD Headbanger’s wall, de nieuwe
theatervoorstelling van Peter Verhelst, gaat over verlangen en troost.
Vooral die laatste is een relatief onbekende term in het universum van
Verhelst. Zijn werk kenmerkt zich immers door een destructiepoëtica: hij
ontmantelt de werkelijkheid als een
schijn waarin zingeving een bijna onmogelijke opgave is. Zijn vorige stuk
Lex, dat expliciet de zoektocht naar
zingeving behandelde, eindigde dan
ook met een evocatie van de Apocalyps. Maar nu is er dus troost, verlangen en hoop. Een vrolijk stuk kun je
HW echter moeilijk noemen: de mens
blijft eenzaam. De drie actrices/danseressen staan samen in het bijna
onbestaande decor, maar leven elk
in hun eigen wereld. Contact maken
ze niet. Soms reflecteren ze elkaars
bewegingen, maar een bewuste daad
lijkt dat niet.
Een van die gereflecteerde acties
is een “heen en weer bewegend lichaam”. Het is de beweging van het
verlangen: reiken en terugtrekken.
Het is het headbangen van de joden
tegen de klaagmuur. Verlangen, met
het hoofd tegen de muur lopen, maar
als een troosteloze blijven proberen.
In tijden waarin de mens door allerlei
media voortdurend geconfronteerd
wordt met geweld, moet hoop wel
iets van een andere wereld zijn. Of net
niet: “niet meer nodig te denken of te
doen, alleen maar te zijn, hier, in een
plek die geen plek is, niet van vlees,
niet van gedachten, van niemand en
toch zo van ons.”
In de geënsceneerde wereld van
Verhelst verloopt alles extreem traag.
Daardoor krijgt zelfs de simpelste
menselijke beweging een onwezenlijk
en intens karakter. In die intensiteit
zit voor de toeschouwer de schoonheid en het troostende karakter. Het
lichamelijke theater van Verhelst
speelt in op je zintuigen. Het brengt
je in een trance waarin je, ondanks de
pijn, ook begint te geloven in de mogelijkheid. Het stuk eindigt dan ook
toepasselijk met het wondermooie
‘Lacrimosa’ van Preisners Requiem
for a friend. Een lied dat eveneens de
pijn in de troost laat weerklinken. ¶
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foto Pieter-Jan Volders

liegende reporter
ANARCHISTEN KOMEN
AFSPRAKEN NIET NA
Vorige week werd de faculteit Rechtsgeleerdheid
bezet door anarchisten, die zogenaamd een actie
deden om zich solidair te tonen met gevangenen
overal te lande. Een ﬂauw excuus weten we nu.
Hanne Lefèvre

foto Tim Chanet

Omstaanders vonden het vergezocht, die
bende van dertig jongens en meisjes doe zich
hadden opgesloten om te protesteren tegen
gevangenissen. Dan nog in een gebouw waar
er zeker plaats is voor duizend mensen: erg
solidair met gevangen in kleine cellen is het
niet. Bovendien zijn er leukere manieren om
je standpunt duidelijk te maken dan een
godganse dag in een donkere gang een deur
te bewaken.
Toen op de redactie van Schamper tips
binnen kwamen over rechtenproffen die in
zwemkostuum op de trein richting Oostende gespot werden, werd het zaakje extra louche. En toen bleek dat werkelijk álle proffen
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van de ganse faculteit net dan een dagje uit
hadden gepland, begon er bij ons toch wat te
dagen. Een schuine blik in de boekhouding
bracht soelaas.

SLOPEND WERK
Uit uittreksels van de UGent bleek immers dat er op woensdag 29 april een som
van 2000€ ingeschreven staat als “sloopvergoeding” aan een zekere “A.”. De universiteit
had immers al langer plannen om de verouderde zitjes in de auditoria NB I, II en III te
vervangen, maar kon het plan niet in de begroting passen door de te hoge kosten voor
een professionele sloopfirma.
Sluwe jongens binnen de administratie
hadden daar iets op gevonden: voor een
spotprijsje (14 kratten Cara en een maandvoorraad Petit Beurre-koekjes, red.) zouden
ze een bende anarchisten inhuren om de
boel kort en klein te slaan, waardoor ze bovendien nog eens geld konden opstrijken via
de verzekering. Het viel dan ook op dat de
jongens en meisjes die de auditoria “bezetten” over meer dan gemiddeld gespierde armen beschikten en rare helmen droegen. Uit
een enkele rugzak zagen we zelfs een sloophamer piepen.
Helaas kwam van dat hele plannetje niets
in huis. De anarchisten verlieten de universiteit onverrichter zake. Slechts op enkele
plaatsen is een zitje losgerukt, maar over totale vernieling valt zeker niet te spreken. Het
hoeft dan ook geen betoog dat de UGent de
bewuste anarchisten ondertussen een aangetekend schrijven stuurde om hen te vragen alsnog de auditoria te slopen. Indien zij

dat niet doen, zal de universiteit een proces
aanspannen wegens contractbreuk.

PROCESSEN ALOM
Waarom deze jongens en meisjes aan hun
plicht verzaakten, wordt nog onderzocht.
Werden ze slachtoffer van hun eigen overmoed? Werden ze overvallen door luiheid?
Werden ze geïntimideerd door de aanwezige pers? Of zat er een antiquair tussen dit
zootje ongeregeld die de correcte waarde
van het meubilair kon inschatten? Wat we
wel weten is dat het niet uit meelij met de
studenten was, want ze hadden op verschillende plaatsen extra boodschappen in de
trant van “deze les is keisaai!!!” op de banken
achtergelaten.
Enkele ijverige rechtenstudenten onderzoeken ondertussen welke stappen ze tegen
de universiteit kunnen ondernemen. Deze
wist immers dat de lessen die dag niet zouden doorgaan, maar deed alsof haar neus
bloedde. Studenten die kostbare tijd verloren omdat ze kwamen opdagen voor een
afgelaste les konden hier niet mee lachen en
willen nu dus wraak nemen in de rechtbank.
Of het loont om het tegen je prof op te nemen in een zaakje dat keihard stinkt, zullen
we zien in september. ¶
www.schamper.ugent.be
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VROUW ZOEKT IDEALE DATE VIA FACEBOOKQUIZ
HL Sinds de nieuwe Facebook layout zijn
intrede deed is het een ware plaag: de quizjes.
Het begon onschuldig met “Welk Friends
personage ben jij?”, “Welk fruit ben jij?” en
“Wat is jouw droomjob?”. Maar algauw ging
het verder tot “Wat is je échte gewicht?”,
waarbij je steevast iets onder de veertig kilo
uitkwam, “Welke bekende Nazi ben jij?” en
“Hoeveel mensen houden van je?”. Het hoeft
geen extra uitleg dat de uitslag “Alleen je
moeder ziet je graag. Alhoewel…” niet echt
bevorderend is voor iemands eigendunk.
Sinds kort is er echter een nog meer verregaande quiz, die zelfs lichtjes neigt naar
het deviante. Een vrouw, Isabel G. genaamd,
bood namelijk zichzelf aan in een quiz. Ze
creëerde een vragenlijst over zichzelf met
de titel “Wie kan mij krijgen?”. In de bijgevoegde uitleg stond te lezen dat ze zou
uitgaan met wie de quiz tot een goed einde
bracht. Hierbij ging ze in detail over de kus
en de eventuele bedprestaties die hiermee
gepaard zouden gaan. De gevolgen waren
niet te overzien. Zowat 80% van haar vrienden die deelnamen aan de quiz slaagden.

Blijkbaar was het dan toch niet zo moeilijk
te raden dat ze graag rode rozen zag en dat
haar lievelingsstandje “de flapfucker” is.
Door haar plechtige belofte uit te gaan met
eenieder die slaagde voor de quiz heeft ze nu
zowat elke avond tot halfweg maart volgend
jaar iets te doen.
Wie eerst op date mag wordt heel fair
geregeld via het aantal minuten dat de
deelnemers er over deden om de vragen te
beantwoorden. We spraken echter met een
ontevreden winnaar: “Ik vind het niet eerlijk!
Omdat ik rustig de tijd genomen heb om de
vragen te beantwoorden moet ik nu wachten
tot november voor ik met haar op date kan.
Wie weet wat voor enge ziektes ze tegen dan
al allemaal opgedaan heeft!”
Maar het wordt nog erger. Aangezien Isabel G. de privacy-instellingen niet goed had
ingesteld, bleek de quiz toegankelijk voor iedereen met een facebookprofiel, wereldwijd.
Er waren dan ook opvallend veel reacties uit
Zuid-Afrika, Suriname en van militairen uit
Afghanistan. Hoe Isabel deze reizen zal betalen is onduidelijk. Het blijft ook een raad-

sel hoe de Chinese, Braziliaanse en Filippijnse winnaars deze Nederlandstalige quiz
tot een goed einde hebben kunnen brengen.
Schamper wenst Isabel alvast veel succes! ¶

neemt de benen
Hopelijk hebt U, de lezer, genoten van deze 477e editie van SchamHop
Wi gooien na tien maanden keihard werken onze kap over de haag.
per. Wij
Voorlop natuurlijk, want vanaf september staan we opnieuw klaar om
Voorlopig
tweew
u tweewekelijks
nieuws en reportages te brengen over alles wat een student aa
aan de UGent kan aanbelangen.
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Omd
Omdat Schamper echter méér denkt aan haar lezers dan de bonden
van de NMBS aan hun reizigers, voorzien we tijdens de blok in een minid
male dienstverlening.
Op onze website (www.schamper.be) zullen bijna
dagelijk korte nieuwsberichten verschijnen, zodat U de studentenactudagelijks
aliteit kkan blijven volgen.

www.schamper.ugent.be
www.schamper.uggen
nt.be

Gro
Groet
De rredactie
PS: SStudeert U volgend jaar niet meer aan de UGent? Dan kan U nog
steeds een abonnement kopen. Voor 10EUR per jaar krijgt U de Schamdaa na publicatie in de bus.
per daags
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