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Oppervlakkig
Academische openingen, voor studenten een kans om gratis wijn binnen
te gieten op de receptie, voor rectoren
het moment om hun visie de wereld in
te sturen. Mark Waer, de gloednieuwe
rector van de Katholieke Universiteit
Leuven, stelde echter zwaar teleur.
Waer werd in mei 2008 verkozen als
rector. Voorheen was hij vice-rector onder het bewind van Marc Vervenne,
die na een negatieve evaluatie en veel
commotie aan de Leuvense universiteit, zijn valiezen mocht pakken.
Waer kon zijn kiezers charmeren
met zijn rechttoe rechtaan aanpak. In
tegenstelling tot zijn voornaamste tegenkandidaat Koen Geens, paste hij
minder in het tsjeven-plaatje van de
K.U.Leuven. Geens was de diplomaat,

nuanceerde zijn antwoorden en visies
zodat hij nooit iemand tegen de schenen schopte. De universiteit was echter
op zoek naar een frisse wind, iemand
die leiding kon geven en de onderwijsinstelling de tumultueuze periode van
Vervennes ontslag kon doen vergeten.
Mark Waer danste niet rond de vragen
heen. Zijn eigen ondubbelzinnige mening en visie overtuigden de Leuvense
studenten en personeelsleden.
Maar op de eerste dag van het academiejaar leek de eens vastberaden
Waer te verdrinken in zijn veel te groot
rectorengewaad en de overvloed aan
thema’s die hij in zijn speech wou proppen.
De openingsrede was er een in de
breedte. Door een lawine van onder-

Hannah Demol
werpen bleef Mark Waer drijven aan de
oppervlakte, duidend op problemen die
reeds voor iedereen zichtbaar waren
zonder ooit in de buurt te komen van
een oplossing of een duidelijke visie die
nieuw licht over de zaak kon werpen.
In ‘De triple helix universiteit: een
veranderende universiteit in een veranderende samenleving’ – de al even
onbeduidende titel van zijn stukje retoriek – stelde Waer meer vragen dan hij
antwoorden gaf. De vraag is dan ook of
Waer vond dat hij zich in de underdogpositie van vice-rector meer kon veroorloven en zich de komende vier jaar
conformeert aan het brave gedrag dat
eigen is aan de CD&V-mentaliteit die
toch nog steeds duidelijk aanwezig is
aan de Leuvense universiteit. ¶
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Student Kick-Off trapt af

Schamper presenteert: een zot panorama mét hoogtepunten op blz. 8 t.e.m. 10 en
een muziekverslag plus interview met Patje Krimson op blz. 24 en 25. Herbeleef wat je
door kater vergat!
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De Grote VRT-uitstap van Filologica (13/10)
Taal- en letterkundestudenten die graag Freek
Braeckman, Steven Van Herreweghe of Michiel
Devlieger in hun natuurlijke biotoop willen zien
rondscharrelen: verheug u! Op 13 oktober organiseert Filologica een uitstap naar het VRT-gebouw.
Op het programma staat: een rondleiding in de
gebouwen van de VRT, een gratis maaltijd, het
bijwonen van een opname van PHARA en een
afsluitende drink in de bar van de opnamestudio.
Inschrijvingsgeld bedraagt slechts 8 euro, én u
komt op tv!

»

×× OpeningsTD der Rechten, Vlaamse Rechtsgenootschap, 5/10, Vooruit, 22 uur.
×× Kaas- en wijnavond 1e bach,
Vlaamse Geneeskundige Kring, 6/10, ’t
Parlement, 19 uur.
×× ESN club night, Erasmus Student
Network, 7/10, Porter House.
×× Marginale Message Party, Kunsthistorische Kring, 7/10, Rector, 21 uur.
×× KMF @ filmfestival, Kring Moraal en
Filosofie, 8/10, Kinepolis, 19.30 uur.
×× Johnny&Marina clubavond, VPPK,
12/10, Pinuts, 22 uur.
×× De Grote VRT-uitstap, Filologica,
13/10, VRT-gebouwen, 16.45 uur.
×× Salsa danslessen, Vlaamse Technische Kring, 13/10, Archiezolder, Plateau, 20 uur.
×× Karaoke, Vlaamse Geschiedkundige
Kring, 14/10, Karaokebar, 21.30 uur.
×× Anime! High Art – Pop Culture, Tomo
No Kai, 14/10, Caermersklooster, 14
uur.
×× BBB, Politeia, 15/10, Gusb, 20 uur.
×× Ping Pong, Slavia, 15/10, Gusb, 21
uur.
×× Cocktailavond, Dentalia, 16/10, Pallieter, 21 uur.

«

bpld Waar het ISS allemaal niet goed voor is… Onderzoekers
van de UGent, KUL en VUB sturen binnenkort een gistexperiment
naar het ruimtestation. In eerste instantie is het de bedoeling om
de invloed van gewichtloosheid op de onderlinge aanhechting
van cellen te onderzoeken. Klinkt weinig sexy, maar blijkbaar zou
de zo verworven kennis voor beter bier moeten zorgen. Amaikes!
Ondertussen blijkt hier op aarde een steeds groter tekort aan
leerkrachten te ontstaan: voor het basisonderwijs steeg het aantal openstaande vacatures op één jaar tijd zelfs met bijna 200%.
In de media verbaast men zich over deze cijfers gezien de crisis.
Nochtans zien wij de economisch werkloze arbeiders van pakweg
Opel Antwerpen echter nog niet meteen de les Latijn overnemen.
Op korte termijn biedt een lerarentekort overigens ook voordelen: het maakt het voor nieuwbakken minister Pascal Smet (sp.a)
eenvoudiger om de 72 miljoen euro te verzamelen die minister
van Begroting Philippe Muyters (N-VA) wil beknibbelen.
Die-hard fans van de Onderwijskort herinneren zich ongetwijfeld nog de Nederlander die begin dit jaar een rechtszaak tegen
zijn school won: die had hem namelijk uit de leszalen verbannen
vanwege zijn stinkvoeten. Teunis Tenbrook heeft er nu een onfrisse collega bij: in Polk County, Florida, werd een tienerjongen
van school gestuurd omdat hij teveel scheten liet, wat het volgens
de school “moeilijk maakte om te ademen in de klas”. Of hij zijn
school een proces zal aandoen, is nog niet gekend.
Nog in de VS, meer bepaald in Missouri, werd een t-shirt dat de
evolutie van de mens afbeeldt (zie foto) het middelpunt van controverse. De blazers van het schoolorkest hadden die gedrukt als
promotie voor hun voorstelling “Brass Evolutions”, maar schopte
daarmee tegen de schenen van de schooldirectie. Die vond dat de
school “neutraal moet blijven in religieuze (sic) kwesties”. ¶

www.schamper.ugent.be

Beurstariefstudent,
(bijna) niemand die het kent
In 2008 werd de beurstariefstudent ingevoerd. Wat? Inderdaad, bijna niemand
heeft er van gehoord en zo betalen sommige studenten 480 euro teveel voor hun
opleiding. door Hannah Demol
Wanneer je als student een beurs aanvraagt bij de Vlaamse Overheid moet je
voldoen aan twee voorwaarden. Eén:
Kom jij in
or
vo
je ouders mogen niet te veel verng
ki
er
aanm
rs?
dienen, twee: je moet een erkende
een studiebeu
opleiding volgen aan een erkende
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onderwijsinstelling
en de opleiding
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ww
/
studietoelagen
moet ‘diplomagericht’ zijn. Dat laatste betekent dat studenten die zich
inschrijven voor credit- of examencontracten voor die studiepunten dus niet in
aanmerking komen voor financiële bijstand.
Maar ook studenten in hun tweede master zouden het volgens die
regel zonder studiebeurs moeten stellen.
Vorig jaar, in 2008, kwam er echter een nieuw financieringsdecreet waarin het begrip ‘beurstariefstudent’ werd geïntroduceerd.
Een beurstariefstudent is iemand die voldoet aan de financiële voorwaarden om een studiebeurs te krijgen, maar niet aan de pedagogische eisen tegemoet komt. Een beurstariefstudent krijgt dus geen
beurs, maar mag zich wel inschrijven voor een tweede masteropleiding aan het beursstudententarief, tachtig euro, in plaats van de volle pot te betalen, 560 euro.
De onbekendheid van het begrip ‘beurstariefstudent’ is dus de
eerste hinderpaal. Een tweede ligt bij de aanvraag zelf. Wanneer je
een studiebeursaanvraag indient bij de Vlaamse Overheid zeggen
zij jou of je er recht op hebt, simpel. Of toch niet. Als een student
die begint aan zijn tweede masteropleiding een aanvraag opstuurt,
dan krijgt hij of zij een negatief antwoord. Omdat er ook nergens op
de brief van de studietoelagecommissie staat dat er iets bestaat als
beurstariefstudent, zal de gemiddelde student niet verder kijken en
enkel hard vloeken en met de handen in het haar peinzen over hoeveel pintjes 560 euro waard is.
Ideaal gezien zou de Vlaamse Overheid zelf weten of een student
recht heeft op het verlaagde inschrijvingsgeld. Voorlopig worden
studenten echter nog van het kastje naar de muur gestuurd in het
administratieve kluwen van de universiteit. Een beursaanvraag een
tweede keer opsturen, ditmaal naar de studentenadministratie van
de UGent, en vooral veel geduld hebben is dus de boodschap.

www.schamper.ugent.be

Omdat het administratieve boeltje rond de beurstarieven voor
heel wat verwarring zorgt, heeft rector Paul Van Cauwenberge reeds
beloofd dat hij bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad samen met
zijn collega-rectoren op zoek gaat naar een oplossing. PVC to the
rescue! ¶
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Zwanger, mama
en studente
Een wilde nacht? Een ongelukje binnen je stabiele relatie? Of heel
welkom en gepland? Over een ver-van-mijn-bedshow, die voor
sommigen dichterbij is dan je denkt.

Hoe maken zwangere studentes die ene keuze
die hun hele leven zal beïnvloeden? Hoe gaat
de (universitaire) omgeving met hun zwangerschap om? Welke veranderingen brengen
zo'n zwangerschap en uiteindelijk een kind
teweeg? Of we stellen gewoon de algemeen
prioritaire en onvermijdelijk bezinnende
vraag: Wat nu? door Joyce Capelleman en Ine Vervoort
Studentes die zwanger raken tijdens hun universitaire
opleiding bestaan wel degelijk,
zelfs al zie je ze niet in grote getale
door de gangen lopen. Schamper belde naar een studentenarts van de UGent
die ons wist te vertellen dat er zodanig
weinig zwangere studentes over de vloer
komen dat er geen feitelijke gegevens over
het exacte aantal beschikbaar zijn. Wij
hebben echter een studente gevonden die
wilde getuigen over haar zwangerschap
en de gevolgen ervan voor haar leven en
studies.
Schamper praatte met Sanne, een 22jarige studente in de eerste bachelor Geneeskunde. Op 28 augustus 2007 beviel ze
van Wout.

foto Sean McGrath

De ommekeer

Toen Sanne 19 was en het eerste jaar Geschiedenis moest bissen, ontdekte ze dat ze
zwanger was. Ze woonde op dat moment al an6
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derhalf jaar samen met haar huidige vriend Karel, die negen jaar ouder is en als huisarts werkt.
De zwangerschap was niet gepland maar zeker
niet ongewenst. Het eerste moment heerste er
ongeloof, daarna paniek en uiteindelijk berusting. Al heel snel gingen Sanne en haar vriend de
gedachte aan een kindje koesteren en beslisten
ze om het te houden. Dat Karel op dat moment
al 29 was en zich helemaal klaar voelde voor kinderen vergemakkelijkte die beslissing. En omdat
ze samenwoonde met iemand die veel ouder is,
beleefde Sanne het studentenleven ook op een
heel andere manier dan de gemiddelde 18-jarige kotstudent. Haar studies wou ze wel ten allen
prijze afmaken.
Omdat Sannes vriend als huisarts een heel
stabiele job had, kreeg het koppel overwegend
positieve reacties van hun omgeving. Ze kregen
veel steun van hun ouders en ook hun vrienden
waren enthousiast. Zeker aan haar beste vriend
had Sanne veel steun, want van haar medestudenten kreeg ze wel eens scheve blikken wanneer ze met haar bolle buik voorbijliep.

www.schamper.ugent.be

Achteraf bekeken

Dat Sanne aan het begin van haar zwangerschap veel last had van vermoeidheid en
zwangerschapskwaaltjes, beïnvloedde haar
examens. In de periode tussen haar derde
en zesde maand ondervond ze weinig tot
geen problemen, maar dat verslechterde
weer naarmate haar zwangerschap het laatste stadium bereikte. Hierdoor miste ze een
examen, dat ze een week voor haar bevalling
toch nog aflegde in tweede zit.
De meeste jonge moeders kunnen gebruik maken van zwangerschapsverlof. Voor
studentes die net bevallen zijn, geldt dit uiteraard niet. Een maand na haar bevalling
begon voor Sanne al het nieuwe academiejaar. En zoals de auditoria niet echt voorzien
zijn op zwangere studentes, zijn er ook geen
voorzieningen voor jonge moeders. En dus
moest Sanne noodgedwongen tussen de lessen door in de toiletten melk gaan afkolven
voor haar zoontje, dat opgevangen werd door
babysitters. Vooral de eerste maanden na
haar bevalling waren voor Sanne het moeilijkst, omdat haar zoontje nog niet doorsliep
en om de 2 à 3 uur gevoed moest worden.
Als ze dan de volgende dag om 10u in de les
moest zijn bij een niet zo meelevende prof,
was dat vaak ontmoedigend voor haar. Ze
vond het echter belangrijk om elke les bij te
wonen, zodat ze eventjes kon bekomen van
het moederschap en opnieuw voor een tijdje student kon zijn. Het verantwoordelijkheidsgevoel dat het moederschap met zich
meebracht, zorgde ervoor dat Sanne op zoek
ging naar een opleiding die meer toekomst
en jobkansen bood. Zo kwam ze terecht in
de Geneeskunde, na een jaar Biomedische
Wetenschappen gevolgd te hebben. ‘Ik wil
Woutje een goede toekomst kunnen geven,’
zegt ze, ‘en daarvoor is zekerheid belangrijk.’
Sanne vindt dat een kind vooral veel organisatie vergt. Omdat haar vriend als huisarts
lange uren draait, komt de zorg voor hun
kind heel vaak op haar schouders terecht.
Vooral kinderopvang was een groot probleem omdat je je voor kinderdagverblijven
eigenlijk al moet inschrijven vóór je effectief
zwanger bent. De universiteitscrèches voorzien wel een voorrangssysteem voor studenten en personeel van de UGent. Zo kon Wout
uiteindelijk toch naar de opvang toen hij zes
maanden oud was. Ook een rijbewijs halen
was onontbeerlijk om Wout ‘s ochtends op
www.schamper.ugent.be

tijd in de crèche te krijgen en toch ook om
8.30 uur in de les te zitten. Verder zijn Sanne en haar vriend ook heel actief op politiek
vlak, wat ook een aantal verplichtingen met
zich meebrengt. Voor de geboorte van hun
kind hadden ze allebei een drukke agenda,
maar nu is het organisatorisch niet mogelijk
om gewoon hun eigen gang te blijven gaan.
Compromissen sluiten en wekelijks agenda’s
naast elkaar leggen is noodzakelijk om genoeg tijd voor elkaar te hebben.

“Al heel snel ga je
de gedachte aan het
kind koesteren.”
Sanne vindt dat haar kindje en haar studies nog steeds goed te combineren zijn.
Haar zoontje wordt ook steeds zelfstandiger,
maar een kind vergt hoe dan ook veel energie. Nadat hij ‘s avonds in zijn bedje ligt, is
ze bekaf. Dan moet ze het huishouden nog
in orde brengen en daarna ploft ze in de zetel voor de tv tot ze anderhalf uur later zelf
ook gaat slapen. Studeren na de lessen zit
er voor haar dus niet in. Toch denkt ze dat
het moederschap voor haar als studente ook
veel voordelen met zich meebrengt. Zij heeft
bijvoorbeeld wél drie maanden vakantie en
ze kan thuisblijven als haar kindje ziek is.
Tijdens de examenperiode lukt het met voldoende organisatie ook wel. Omdat Wout
dan al om 17 uur terug is van de crèche moet
ze zorgen dat ze daarvoor al genoeg gestudeerd heeft. ‘Als het moet, dan doe je het gewoon’, zegt ze.
Financieel overleven ze zonder al te veel
problemen met het inkomen van Karel, het
kindergeld en haar leeftijdstoelage. Ook
krijgt Sanne jaarlijks een volledige studiebeurs van de overheid. Een job heeft ze niet,
omdat dat moeilijk te combineren is met
haar studies en de zorg voor een kind.
Sanne is ook een groot voorstander van de
universiteitscrèches, die bekwaam en sympathiek personeel tewerkstellen. Ze merkt
dat haar zoontje er sociaal leert zijn, samen
leert spelen en zijn mannetje leert staan.

Kinderopvang aan de UGent

De UGent heeft twee door Kind en Gezin erkende kindercrèches: de crèche aan
de Sterre en de crèche Corneel Heymans.
In 2008 zijn er ook twee minicrèches bijgekomen, die uitgebaat worden door Partena
Kinderopvang, de private partner van de
UGent. De minicrèche De Stadskabouter is
terug te vinden in het UZ en De Boskabouter in Melle – Gontrode. Verder zijn er nog
35 bijkomende opvangplaatsen bij onthaalouders in en rond Gent. De Universiteit Gent
biedt in haar crèches opvang voor kinderen
van 0 tot 3 jaar. De beschikbare plaatsen zijn
toegankelijk voor iedereen, maar als de vraag
groter is dan het aanbod, wordt er voorrang
gegeven aan studenten en UGent-personeel,
alsook aan kinderen van wie het broertje of
zusje al in de kinderopvang verblijft. Studenten die in hun afstudeerjaar zitten, krijgen
slechts voorrang tot het einde van het academiejaar.
Het financiële plaatje

De kinderopvang van de Universiteit
Gent maakt gebruik van dezelfde tarieven
als Kind en Gezin. Dit wil zeggen dat de prijs
die je betaalt voor kinderopvang afhankelijk
is van je gezinsinkomen, het aantal kinderen dat je ten laste hebt en de verblijfsduur
van je kind in de opvang. Het minimumbedrag per dag is 1,42 euro, voor een dag en
een nacht. Voor twaalf opeenvolgende uren
opvang betaal je minimum 2,27 euro. Om de
opvoeding van je kind en dus ook de kinderopvang te kunnen betalen als student in een
opleiding, kan je in uitzonderlijke gevallen
eventueel een beroep doen op een leefloon
van het OCMW. Het bedrag dat je hiermee
krijgt, is afhankelijk van je gezinssituatie. Als
je samenwoont met een gezin ten laste, kan
je van het OCMW op jaarbasis 11 612,61 euro
krijgen, wat per maand 967,71 euro betekent. Je moet dan wel rekening houden met
het feit dat je zelf nog kinderbijslag krijgt, die
van je leefloon afgetrokken wordt. ¶

Meer info op:

www.ugent.be/nl/voorzieningen/opvang
www.kindengezin.be/home_ouder.jsp
www.centenvoorstudenten.be/leefloon.html
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Student Kick-Off 2009:
een panoramisch sfeerverslag
tekst door Lise Beirinckx
panorama door Pieter Morlion

Barco Boekentorenrun

Dit jaar geen recordpogingen of muzikale rectoren, maar een heuse Boekentorenrun. (Gesponsord door, hoe kon u het raden, Barco — want jawel, naast oorlogen sponsoren die ook sportevenementen.) Degene die als snelste de top van dit Gentse
monument bereikte (352 treden!) kon een weekendje naar Londen winnen voor 2 personen. Helaas werd het niets bijzonders.
Om de beurt mochten enkele sportievelingen trappenlopen en werd er geprobeerd om een beetje sfeer te scheppen op een
podium, een poging die falikant mislukte. De meeste studenten hadden zelfs niet door dat er mensen de Boekentoren aan het
op- en aflopen waren.

8
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Infodorp

Dè reden om ’s namiddags al naar de Kick-Off te komen (op 2 Fabiola na, natuurlijk) was het infodorp. Een groot
aantal Gentse studentenverenigingen kregen hier de kans zich voor te stellen. De manier voor reclame: gadgets! En die
werden ook dit jaar weer gretig in ontvangst genomen door de Kick-Off-bezoekers. Al val je natuurlijk nog meer op wanneer je gadgets cooler zijn dan een balpen en je reclame verder gaat dan folders.
Die van EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) gaven hun gadgetzakje niet zomaar weg: eerst moest je de 2 dieren die
over het Sint-Pietersplein liepen, vangen en een knuffel geven, en vervolgens moest je nog een balletje in een emmer
gooien voor die veggies tevreden waren. Al loonde het wel de moeite, want nergens kreeg je een (weliswaar biologisch
afbreekbaar) zakje met onder meer een pompoen, een appel en bijbehorende vegetarische receptjes. Donderdag veggiedag wordt zo weer wat gemakkelijker voor de gemiddelde student…

Het Laatste Nieuws/De Gentenaar
Schamper

Ook Schamper was natuurlijk met een
standje aanwezig. Hopen Schampers gratis
mee te nemen (voor wie het gemist heeft: je
vindt ze ook op je campus), snoepjes en flessenopeners annex sleutelhangers te winnen
met een leuk balspelletje en zeer veel sympathiek volk! Kortom, beyond reasonable doubt
het leukste kraampje van de Kick-Off.

www.schamper.ugent.be

Wie ze de voorbije zomer al op een festival was tegengekomen, werd niet
echt meer verrast door hun promomateriaal. Het blauwe festivalzakje, helaas
te klein om echt boodschappen mee te kunnen doen en te lelijk om mee op
café te gaan, is een beetje geldverspilling (al namen we ze toch weer gretig
mee). Verder lagen er frisbees en opblaaskussens in de vorm van … tetten. Helaas konden we die niet zomaar meekrijgen maar werd er heel lief gevraagd
een smsje van een halve euro te sturen. Niet zo’n geweldige vondst meer, want
zoals uw schamperredacteur ergens opving van een mannelijke medemens:
“Als we al moeten betalen voor tetten, is ’t toch al vree ver gekomen!”
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Afgesloten plein

De sfeer kwam, zoals gewoonlijk, weer wat traag op gang. Niet zo heel erg vreemd, want behalve 2 Fabiola stonden geen
echt grote namen in de namiddag geprogrammeerd, had een hele hoop studenten nog les en een festival is sowieso leuker
wanneer het donker is. In de buurt van het infodorp was het al van ’s middags erg gezellig. Vanaf een uur of zes begon het volk
en masse toe te stromen zodat tegen half tien ‘s avonds de ingang afgesloten werd. Hopen enthousiaste studenten stonden
tegen de hekkens te duwen en een hele politie-escorte was nodig om ze tegen te houden. Enkele die hards zagen de ondergrondse parking als een manier om binnen te geraken. Maar de écht stoere studenten overvielen allemaal tegelijk de security
en politie om zo binnen te breken. Rustigere types ging gewoon een feestje bouwen in de Overpoort en de Sint-Pietersnieuwstraat, waardoor de cafés weer een hoogdag beleefden.

De muziek

Al tegen het einde van Customs begon de typische festivalsfeer te komen, zodat Raymond van het Groenewoud
op een uitzinnig publiek kon rekenen. Zowel zijn klassiekers (meisjes, Vlaanderen boven, …) als het nieuwere werk
werden vol enthousiasme gebracht. Ondanks zijn bijna pensioengerechtigde leeftijd slaagde de man er in om geweldig veel energie op het podium te brengen en zorgde hij voor een leuke interactie met het publiek. Het optreden
eindigde met een heerlijk bisnummer waarna hij het podium en een steeds groter wordend publiek overliet aan A
Brand. Deze heren kunnen helaas nog niet teren op zo’n rijkgevulde carrière als Raymond, maar de trouwe fans konden duidelijk al hun nummers smaken. Ook de rest van het publiek werd bij momenten (vooral tijdens hun bekendere songs) uitzinnig. Een heuse openluchtfuif met Discobar Galaxie volgde en vanaf een uur of één werd iedereen
vriendelijk verzocht zich naar de Make Up Club te begeven voor de afterparty, al bleven de meesten gewoon in de
buurt van het Sint-Pietersplein hangen.
10
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Vuelta
a España
Begin dit semester zeiden drie Schamperredactrices België vaarwel om te gaan
studeren, leven en
feesten in Spanje.
Iedere Schamper
beschrijft één van hen
haar avonturen. Deze
week: Liesa Carton
vanuit Granada.
LC Het stereotype van de siësta-mentaliteit in Zuid-Spanje klopt: hier moet stress
nog uitgevonden worden. Het academisch
kwartier is een mythe. Proffen komen minstens een kwartier te laat, als ze al komen.
Dat klinkt misschien tof, maar dat is het
niet als blijkt dat je voor niets bent opgestaan. Op straat slentert men aan 1 km per
uur, alles is toe tussen 14u en 17u, winkelende bomma’s staan massief stil op de
roltrap en studenten slapen tot 16u. Een
effectieve anti-stresstherapie voor een Belgische student, maar af en toe lichtelijk
frustrerend.
‘s Morgens heerst er nochtans een drukte van jewelste en moet je geluk hebben
om je op een bus te wurmen. Is het je dag
niet, moet je wandelen naar de campus,
die buiten het centrum bovenop een berg
ligt. Hier hoeft men geen L.O.-vakken toe
te voegen aan het curriculum: naar de faculteit wandelen en terug is genoeg sport
per dag.
Als Gentse student is het even wennen
dat nergens fietsen te bespeuren zijn. Aangezien de auto’s noch de straten aangepast
zijn aan zwakke weggebruikers zigzaggen
de waaghalzen die tóch per fiets gaan moeten met ware doodsverachting tussen de
auto’s laveren. Van het bestaan van clignateurs weten velen hier niet af, van claxons
des te meer.

www.schamper.ugent.be

Het beeld van de eeuwige zon is
niet altijd waar in Granada. Het ene
moment smelt je je te pletter, even
later verschijnen donderwolken aan
de horizon. Bovendien, 27° C eind
september is best wel aanvaardbaar.
De aantrekkingskracht van deze
studentenstad komt niet alleen door
het Alhambra en de bergen, maar ook
– of vooral – door de gratis tapa’s. “Tapear” is een gegeerde avondactiviteit
onder de jongeren; in sommige bars
kan je voor 1,60 euro een pintje met
tapa krijgen. Zelfs in de universitaire
cafetaria staan geen belegde broodjes
maar tapa’s op het menu: calamares,
gazpacho of tortilla aan schappelijke
prijzen.
‘s Avonds eten doe je hier niet voor
21u. Waarom zou je als de discotheken
pas vollopen vanaf 2u? Daarbij, gaan slapen om 4u is voor watjes. “Echte studenten” hier trekken het tot 8u ‘s morgens.
Stoer. Gelukkig zijn er ook gewoon toffe Erasmussers, die niet komen voor de
discotheken, drank of one-night-stands,
maar om mensen te ontmoeten en Spaans
te leren. Het enige nadeel aan Erasmus is
dat geen enkel normale mens zoveel buitenlandse namen kan onthouden in de
korte tijd waarin je hen ontmoet. De voordelen… krijg ik nog een column? ¶

achter
k lap
Scheidingswand in het Ufo
is een lachertje

Over het Ufo is al veel gezaagd en geklaagd.
Een te dure lichtkrant die dan ook nog eens
meteen stuk ging, het twijfelachtige ontwerp
van het gebouw en als laatste de surrealistische benaming van de hele constructie.
Volgens kwatongen is de kommer en kwel
echter nog niet voorbij. De grote tussenwand,
het stokpaardje van architecten Stéphane
Beel en Xaveer De Geyter, zou niet werken.
De bedoeling was om de wand neer te laten
en zo twee auditoria te creëren voor kleinere
lessen en bij speciale gelegenheden de wand
op te heisen en één groot auditorium te hebben.
Bij de opbouw zou er echter een constructiefout gemaakt zijn waardoor de
wand niet naar omlaag kan gehaald worden en het auditorium dus niet verkleind
kan worden. Pijn-lijk.
UGent bouwt in Zuid-Korea

Groot nieuws in De Standaard van
donderdag 1 oktober. In een interview
vertelde rector Van Cauwenberge over
de bouwplannen van de UGent, deze
keer niet aan de Kantienberg, maar in
Zuid-Korea. Naast de universiteiten van
Berkeley en Harvard werd de UGent gevraagd mee te helpen met het opzetten
van een campus in Incheon. De UGent
helpt niet alleen met de bouw, maar
moet ook de wetenschappelijke staf
samenstellen.
In ruil krijgt onze universiteit meer
internationale uitstraling en die extra inschrijvingsgelden uit Korea die
de UGent binnenrollen zien ze ook
graag op het rectoraat.
De plannen moeten wel nog voorgelegd worden aan het universiteitsbestuur. Het is dus nog afwachten of
dit nieuws niet hetzelfde lot als containerkoten wacht, die ook met veel
poeha werden aangekondigd en
toen een stille dood stierven. ¶
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Plechtige opening academiejaar
Waanzinnig beklijvend
foto links en midden Pieter-Jan Volders, foto rechts Lode Rummens

door Lise Eelbode en Karlien Lowie

Gent, Volderstraat, 1 oktober 2009. Een
bende decanen, professoren en andere – ongetwijfeld zeer belangrijke – academici verzamelen zich voor de ingang van de Aula. Ze
zijn gehuld in toga’s, geaccentueerd met de
kleuren van de specifieke faculteiten, waardoor ze een zekere autoriteit uitstralen. Althans, dat is toch hun opzet. De accessoires
op de gewaden benadrukken meteen wie de
alpha-male van het gezelschap is: de enige
met modieus bontje om de hals gedrapeerd
is rector Paul Van Cauwenberge. Deze
pompeuze bedoening komt op z’n minst een
beetje lachwekkend over, maar tegelijkertijd
is het decorum een onmisbaar onderdeel
van een traditionele academische opening.
Iedereen welkom

Wanneer de rector een gezelschap verwelkomt, dan doet hij dat ook grondig. Bij de
aanvang van de viering somt hij zowat iedereen op die ook maar aanwezig zou kunnen
zijn, zelfs al neemt dit een klein kwartier in
beslag. Geen probleem, we hebben tijd. Vervolgens wordt een zekere Merel in de bloemetjes gezet. Zij was de eerste die zich dit
jaar inschreef aan de UGent en deze verdien12
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ste moet dan ook beloond worden. Daarna
volgt een diatentoonstelling met de hoogtepunten van het vorige academiejaar en
tenslotte worden de aanwezigen overspoeld
met een reeks speeches, de ene al slaapwekkender dan de andere.
Een intrinsiek gevoel van voldoening

Geert Cleuren bijt de spits af met een
speech die in het begin veel weg heeft van
hielenlikkerij. Na enkele minuten ontpopt
hij zich echter tot een ware studentenvertegenwoordiger wanneer hij uithaalt naar het
stadsbeleid in verband met studentenvoorzieningen. Ook heeft hij zijn bedenkingen
bij het leerkrediet, dat volgens hem niets
meer is dan een zwaard van Damocles.
Daniël Termont, burgemeester van Gent,
boost dan weer liever over de verdiensten van
de stad. Hij benadrukt de kansen van jonge
mensen op de arbeidsmarkt in Gent en wil
zijn stad op de kaart zetten. Ook legt hij de
nadruk op sociale gelijkheid en hij beklemtoont: “Ik reken, niettemin, óók op u”. De gelijkenis met Uncle Sam is niet ver te zoeken.
Rector Van Cauwenberge, die al het voorgenoemde met een stoïcijnse houding heeft

ondergaan, neemt vervolgens zelf het woord.
Hij duidt op het belang van samenwerking
tussen faculteiten, zowel nationaal als over
de landsgrenzen heen. Ook laat hij weten
dat hij het gelijke kansenbeleid niet zal laten
resulteren in een normenvervaging en dat
vooral de randvoorwaarden waarin gestudeerd wordt moeten blijven verbeteren. In
het bijzonder vroeg de rector aandacht voor
de herziening van het bijzonder decreet van
de UGent. De minister van Onderwijs, Pascal Smet, werd gewaarschuwd dat de universiteit zich niet nogmaals met een kluitje
in het riet zou laten sturen.
Pascal Smet gebruikt grote woorden als
‘internationalisering’ en ‘samenwerking’,
maar wil in geen geval valse hoop geven. De
beloofde 10% extra middelen voor het onderwijs komen er, maar Smet laat uitschijnen dat het hoger onderwijs voorlopig niet
op meer middelen moet rekenen. Hij erkent
de prestaties van de stad Gent en moedigt
iedereen aan om ook in de toekomst extra
inspanningen te leveren met het oog op een
betere onderwijssituatie. Als beloning voor
deze inspanning voldoet volgens hem een
intrinsiek gevoel van voldoening. Het is crisis voor iedereen, meneer. ¶
www.schamper.ugent.be

Brussel
HJD De Vrije Universiteit Brussel begint het academiejaar met een dubbel
gevoel. Enerzijds hebben ze een stijging van tien percent van eerste inschrijvingen, wat hen procentueel de
sterkste stijger onder de universiteiten
maakt. Anderzijds vecht de VUB om te
overleven.
Rector Paul de Knop liet op de opening van het academiejaar weten dat
de tandheelkundige kliniek van de universiteit met sluiting bedreigd wordt.
Hoewel de opleiding Tandheelkunde
van de VUB al eerder werd afgeschaft
wegens te weinig studenten, herbergt
de kliniek nog altijd veel stagiairs die
dan opeens op straat zouden staan.
Rector Paul de Knop kondigde wel
aan de VUB tot 2012 negentig miljoen
euro zal investeren in infrastructuur.
Dat geld komt niet van de universiteit
zelf, maar van privé-investeerders via
een publiek private samenwerking.
De toespraak van De Knop werd afgesloten met een verzoek voor minister van Onderwijs Pascal Smet om de
“verevening”, een tijdelijke maatregel
van de overheid om de dalende financiering van universiteiten en hogescholen te compenseren, te verlengen
van 2013 tot 2017. ¶

Antwerpen
HJD Met het hoofddoekendebat in
ieders achterhoofd pleitte rector Alain
Verschoren voor verdraagzaamheid.
Niet enkel aan de Universiteit Antwerpen, maar in de hele Vlaamse (universitaire) samenleving.
Om niet enkel ‘peace and love’ te
staan roepen, beloofde Verschoren
ook enkele concrete plannen door te
voeren: Verdere internationalisering
van zowel studenten als personeel, actief pluralisme belonen en het ontwikkelen van een diversiteits- en gelijke
kansenbeleid binnen de universiteit.
Mooie woorden, nu nog actie.
Zoals zovele universitairen de voorbije weken haalde ook rector Verschoren uit naar ex-minister van Onderwijs
Frank Vandenbroucke. “Het huidige financieringssysteem zorgt ervoor dat
universiteiten en hogescholen elkaar
onderling, onproductief beconcurreren. Niet op basis van kwaliteit, maar
op basis van macht en aantallen.”
(Vandenbroucke is verantwoordelijk
voor de wet die universiteiten subsidieert volgens het aantal afgestudeerde
studenten red.)
Verschoren verlangt dan ook naar
een ‘pax academica’ en hoopt dat
universiteiten zich zo weer kunnen
richten op hun werkelijke taak: het onderwijs. ¶

Leuven
HJD Een stoet vol proffen met een
veel te grote mantel rond de schouders en een eucharistieviering, zo begint de academische opening van de
K.U.Leuven ieder jaar weer. Op kop
liep kersvers rector Mark Waer.
De toespraak van Mark Waer bracht
meer vragen naar voor dan antwoorden. Uiteenlopende onderwerpen,
van het belang van universitairen in
maatschappelijk relevante discussies
tot het besturingsmodel van zijn eigen
universiteit, kwamen allemaal zeer
kort aan bod. Waer, net als onze rector
Van Cauwenberge afgestudeerd in de
Geneeskunde, weigerde grote uitspraken te doen.
Ook minister-president Kris Peeters mocht zijn zegje doen. Hij beloofde nog maar eens om het budget voor
hoger onderwijs tijdens deze legislatuur te verhogen met tien procent. Een
week na de aankondiging dat er meer
dan honderd miljoen moet worden bespaard in het onderwijs (ondertussen
is dat getal naar 72 miljoen gezakt red.)
was die uitspraak van Peeters dan ook
weinig geloofwaardig. ¶

advertorial

Gezocht: Jonge durvers met scherpe pen
Wil je in de voetsporen van Emile Zola treden? Ben je een jonge, onafhankelijke geest die het allemaal beter weet? Haal dan
je scherpe pen boven en doe mee aan de Emile Zola-prijs voor het beste politieke essay.
Is er een politiek, sociaal, economisch of cultureel thema dat je nauw aan het hart ligt? Gooi dan een beklijvend essay op papier.
Geen droge, wetenschappelijke tekst, maar een vurig betoog, een messcherpe aanklacht, een verontwaardigde kijk op een boeiend thema. Kom origineel uit de hoek, schuw de controverse niet en zorg ervoor dat je argumentatie stevig onderbouwd is.
Alle essays moeten ten laatste worden verstuurd op 21 december 2009. Lees het volledig reglement op onze site:
www.sampol.be. Je zal dan ook zien dat de winnaar 600 euro krijgt, de tweede 300 euro en de derde 150 euro.
Deze prijs is een initiatief van het tijdschrift Samenleving en politiek, in samenwerking met Kunstencentrum Vooruit.
www.schamper.ugent.be
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Wetenschap
En de boer hij ploegde voort...
De Makro, Michel Vandenbossche, Europa, de weergoden... iedereen lijkt het
gemunt te hebben op de boer. Net voor hij op emeritaat vertrekt, vroegen we aan
professor landbouweconomie Jacques Viaene hoe lang de boer nog zal ploegen.
door Bram Bombeek en Dietmar Hertsen
Heel actueel zijn de acties van de Waalse
melkboeren, die hun melk in beerkarren
uitvoerden over hun akkers. Wat is de kern van
dat probleem?

Melk is een product geweest dat altijd
sterk beschermd is door het Europese niveau. De voedselschaarste tijdens de Tweede
Wereldoorlog had de Europeanen getraumatiseerd. Zelfvoorziening moest gegarandeerd worden door hogere productiviteit en
gegarandeerde prijzen. Dat heeft geleid tot
de befaamde boterbergen en melkplassen
vanaf de jaren zestig. Die heeft men willen
wegwerken met campagnes gericht op de
eigen markt en met exportsubsidies waardoor de rest van de wereld op Europese boter werd getrakteerd. Vanaf de jaren tachtig
heeft men uiteindelijk een begrenzing van de
productie ingesteld, de fameuze melkquota.
Nieuwe technologie doet natuurlijk het aanbod stijgen. Jonge boeren moeten loodzware
investeringen aangaan. Door die financiële
strop rond hun nek slagen ze er niet in om
aan 20 cent melk te produceren. De Waalse
boeren die melk weggieten willen de politiek mobiliseren om de melkquota te verlagen, maar ondertussen zijn het de Vlaamse
en Nederlandse boeren die als enigen baten
bij die acties. Nogal een wanhopige vorm van
actievoeren dus.
Het lijkt ook vooral verontwaardiging te wekken
bij de bevolking. De staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking Charles Michel wil de melk
laten omzetten in poedervorm en naar Afrika
exporteren als voedselhulp. Lijkt dat u wat?

Dat soort maatregelen is achterhaald. Het
kan niet de bedoeling zijn om de lokale land14
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bouw dood te gaan concurreren met gesubsidieerde poedermelk, absolute unfair trade.
Europa wil net af van de quota en subsidies.
In de landbouwsector zijn er nu eenmaal
pieken en dalen in de prijzen. Producten
hebben een gemiddelde kostprijs en de boeren met de laagste gemiddelde kostprijs maken de grootste winsten. Boeren met hogere
kosten gaan er op termijn uit, dat is de onverbiddelijke tredmolen van de economie.

“Het werkvolk mag
zeker zijn biefstuk
blijven eten.”
De boeren wijzen in deze discussie ook met de
vinger naar de distributie en verwerkingsindustrie. Terecht?

De boer ziet amper vijf à tien cent voor
iedere euro die de consument neertelt. Dat
wringt inderdaad met het rechtvaardigheidsgevoel. De vrije markt moet je volgens mij
echter met de blutsen en de builen nemen.
In België heb ik de indruk dat er voldoende
concurrentie speelt. Het is bijvoorbeeld wel
zo dat de prijs van een brood opslaat wanneer de tarwe 20 cent kost, maar niet weer
afslaat als tarwe terug 10 cent kost. Dat kan
niet de bedoeling zijn.
U hebt een groot vertrouwen in de marktwerking, maar is er dan überhaupt nog wel een
toekomst voor de landbouw in Vlaanderen?

Enkel voor een landbouw die er in slaagt
om concurrentieel te zijn. De boeren zullen

zich moeten organiseren en alleen kwaliteitsvolle producten kunnen toekomst bieden. Met bulkproducten zullen we roemloos
ten onder gaan.
Man bijt koe
Over de toekomst van de vleessector in het
algemeen worden eigenlijk vrij pertinente vragen
gesteld. De reputatie van vlees begint in sommige kringen redelijk bien cuit te geraken. Uw
vakgroep heeft er binnenkort zelfs een studiedag
rond.

U moet weten dat bij vleesproductie één
en ander komt kijken: het meeste vee in de
industriële teelten krijgt graan te eten. Bij de
productie en transport van dat voeder wordt
natuurlijk energie gebruikt en neemt de teelt
een belangrijk deel van het landbouwareaal
in. Gaat dat ten koste van het regenwoud of
de menselijke voedselvoorziening, dan is dat
problematisch. De vleesconsumptie neemt
vooral toe in landen die zich aan het opstuwen zijn in de vaart der volkeren, zoals China en India, omdat mensen er rijker worden
en bijgevolg meer vlees eten. Ook het demografisch effect speelt: in 2050 zullen we met
negen miljard zijn. Voor een volwassen persoon is een 100 gram vlees per dag nochtans
ruimschoots voldoende. Veel landbouwers
horen het niet graag, maar we moeten toch
beseffen dat er zoiets is als optimale consumptie. Het werkvolk mag dus zeker zijn
biefstuk blijven eten, om het met Cyriel Buysse te zeggen, maar mensen moeten beseffen dat vlees een luxeproduct is.

www.schamper.ugent.be

foto Pieter-Jan Volders

Dreigen we in een soort van Malthusiaanse
val terecht te komen, waarbij de landbouw
niet langer genoeg zal kunnen produceren om
iedereen te voeden?

Ik moet vaststellen dat hetzelfde dier en
dezelfde hectare land vandaag dubbel zoveel
als 40 jaar geleden produceren. De technische vooruitgang is op dat vlak ongelooflijk
geweest. Stel nu dat die vooruitgang stilvalt,
dan zitten we met een kolossaal probleem.
Maar volgens mij gaan we daar in verder.
Natuurlijk zijn er tegenkantingen tegen die
nieuwe technieken. Dat is echter altijd al zo
geweest. Men moet daar nuchter in denken.
Het zou bijvoorbeeld schier onmogelijk zijn
om met een soort van biolandbouw zonder
pesticiden in ’s werelds voedselbehoeften te
voorzien. Anderzijds moet er natuurlijk wel
controle zijn op het gebruik van die middelen, maar in Europa zijn we op dat vlak in
de goeie richting aan het werken. Het hongerprobleem situeert zich trouwens vooral
in Afrika, waar de landbouw maar niet van
de grond komt. Ik heb vele collega’s die met
goeie bedoelingen naar Afrika vertrekken
om de landbouw daar uit de grond te helpen
stampen, maar er zijn er evenveel die gebroken terugkeren, omdat alles wat ze er probeerden op te bouwen, kapot geslagen is.
Naast die ecologische problemen wordt ook het
dierenwelzijn en de voedselveiligheid steeds
belangrijker. Hoe kijkt u daar tegenaan?

De sector is zeker niet tegen die verbeteringen in dierenwelzijn. De techniek
moet natuurlijk op punt gesteld zijn, met
de biggencastratie is dat niet het geval. De
boeren zijn vooral bevreesd voor de economische onzekerheid. Regels over dierenwelzijn moeten liefst op zo’n hoog mogelijk
bestuursniveau opgelegd worden, zodat we
concurrentieel blijven met het buitenland
en er moet ook voldoende inloopperiode
zijn. De grote vraag is of de consument ervoor wil betalen. Aan dierenwelzijn en voedwww.schamper.ugent.be

Een schattig lammetje. Heden nog in Schamper, volgende week op uw bord.

selveiligheid hangt immers onvermijdelijk
een meerprijs vast. Ik ben hoopvol over al
deze evoluties, maar mentaliteiten, zowel bij
boeren als bij consumenten, zijn maar moeilijk in beweging te krijgen.
Een laatste vraag voor de jonggepensioneerde.
Hoe hebt u het studentenpubliek zien evolueren?

Ik ben afgestudeerd in ‘68 en dat was een
dieptepunt, durf ik wel zeggen. Maar in de jaren daarna hebben de studenten zich strijdvaardiger opgesteld en medebeslissingsrecht
afgedwongen. Dat is een positieve evolutie
geweest omdat er zo ook meer verantwoordelijkheidszin groeide bij de studenten. En
uiteraard zijn de zeden in het onderwijs
grondig veranderd. Wij waren papegaaien

die ex-cathedraonderwijs kregen. Vandaag
worden studenten voorbereid op maatschappelijke evoluties. Het onderwijs past
zich vrij goed aan, van een cursus van dertig jaar geleden schiet geen letter meer over.
Vandaag hebben we agromarketing, die de
consument van de meerwaarde moet overtuigen, vroeger heette dat afzet van land- en
tuinbouwproducten, u mag dat vrij letterlijk
interpreteren: de consument was gewoon
klaar om de afzet op te nemen. Alles is ook
veel internationaler geworden, vroeger was
het heel wat als je in Frankrijk geraakte, terwijl je ouders vaak niet eens de kust hadden
gezien. Nu hebben sommige studenten al de
vijf werelddelen gezien tegen dat ze afstuderen. ¶
Schamper 479
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B.B. Goed nieuws vanuit de stratosfeer!
Wetenschappers concluderen dat de dikte
van de ozonlaag niet meer afneemt. Meer
nog, sommige vorsers durven zelf voorzichtig te besluiten dat de ozonconcentratie sinds 1995 terug aangroeit. Dit succes
is te wijten aan het Montreal Protocol, dat
in 1989 het gebruik van ozonvernietigende
cfk’s verbood. Liefhebbers van de flauwe
cultmop “uw moeder is zo dik dat ze het gat
in de ozonlaag kan vullen” kunnen echter
op hun beide oren slapen: het herstel van
dit jaarlijks akkefietje boven Antarctica lijkt
niet voor binnenkort.
Een densere ozonlaag vangt meer UVlicht, wat leidt tot minder genmutaties en
minder huidkanker bij bleke zonnebaders.
Gelukkig maar, want wetenschappers van
de Oregon University hebben voor het eerst

aangetoond dat onze door overmatig UVlicht gruwelijk gemuteerde kleinkinderen
onmogelijk terug zouden kunnen evolueren. Dat evolutie onomkeerbaar is werd al
langer aangevoeld, maar voor het eerst is
daar onomstotelijk bewijs voor geleverd. De
biochemici onderzochten hiervoor de GRreceptor, een eiwit dat het stresshormoon
cortisol bindt. Het oorspronkelijke moedereiwit bond, zo een 400 miljoen jaar geleden,
aldosteron, dat in de nieren de waterbalans
regelt. De wetenschappers ontdekten in het
huidige eiwit zeven functionele mutaties.
Toen ze die reverteerden kon het eiwit aldosteron noch cortisol binden. De addertjes
onder het gras waren de niet-functionele,
neutrale mutaties die niet in hun mate van
voorkomen door de omgeving kunnen wor-

den beïnvloed en zo samen zorgen voor evolutionaire irreversibiliteit.
Ook onze taal kent mogelijks een kronkelige evolutie. Een groepje Nederlandse en
Portugese psychologen heeft bewezen dat
uitgebreide enquêtes louter door hun gewicht voor veel hoofdbrekens zorgen. Door
de fysieke zwaarte hebben de ondervraagden de neiging om zwaarder over de vragen
na te denken. Deze onthulling is de zoveelste in een bij psychologen bijzonder hippe
onderzoekslijn: embodiment. Dit houdt in
dat mensen onbewust parallellen trekken
tussen metaforen en hun letterlijke betekenis. De psychologen redeneren verder dat de
oorsprong van het metaforische gebruik van
‘zwaar’ weleens in fysieke belevenissen kan
liggen. Deze band werd later wederzijds. ¶

KL Jongeren verlaten minder snel het
ouderlijke nest dan pakweg 50 jaar geleden, zo blijkt uit recent onderzoek. Van
alle 25-jarige Belgen vertoeft zo’n 69% van
de mannen en 33% van het vrouwelijk
schoon nog steeds bij de ouders. Zo’n ontwikkeling is niet bepaald verbazingwekkend als je weet dat onze maatschappij
zeer hoge educatieve eisen stelt, waardoor
jongeren de verantwoordelijke rol van een
volwassene heel wat later op zich kunnen nemen. Ze zitten als het ware vervat
in een verlengde periode van ontluikende volwassenheid die gekenmerkt wordt
door veelvuldige twijfel en verscheidene

veranderingen van levensdoel. Studenten
op kot behoren eveneens tot deze groep
‘nesthokkenden’, omdat ze – hoewel ze
toch al een zekere onafhankelijkheid hebben verworven – niet de volwassen rol van
een volledig alleenstaand iemand moeten
vervullen.
Aan de UGent is er onlangs vanuit een
psychologische invalshoek een studie verricht naar het subjectieve geluk van deze
jongeren. Men vroeg zich af ze een ander
gedrag vertonen inzake volwassenheid
wanneer ze sneller op zichzelf gaan wonen. Blijkt dat niet zozeer het alleen wo-

nen een invloedrijke factor is, maar wel de
redenen waarom.
Wanneer je het huis verlaat omdat je je
schaamt of schuldig voelt ten opzichte van
je ouders, dan maakt je net verworven onafhankelijkheid je niet gelukkig. Wanneer
je daarentegen zelf beslist om of alleen of
thuis te wonen en je beslissing niet gebaseerd is op wat de omgeving van je verwacht, dan zijn de kansen op een positieve
ontwikkeling groter.
Volgens deze studie heeft langer thuis
wonen dus niet noodzakelijk een negatief
effect op je zelfbeeld of op je volwassen gedrag. ¶

foto Laure Nuytemans

De psyche van de
nesthokkende
jongere

Wetenschap voor dummies

foto Laure Nuytemans

LN Je geraakt al dagen niet meer van de pot en plassen is daarbij
nog eens een pijnlijk zaak. Na wat gegoogle kom je tot een diagnose die je slapeloze nachten bezorgt: een soa of, nog erger, kanker.
De volgende ochtend besluit je dan toch langs de dokter te lopen.
Na zeven jaar studeren is de grens tussen algemeen Nederlands
en het medische vakjargon vaag geworden. Daarbij heeft hij niet
dezelfde communicatietraining gehad als studenten vandaag. En
bijgevolg sta je met je mond vol tanden als je terug thuis komt en
je mama vraagt: “En, wat zei de dokter?”
In de volksmond is tumor een synoniem van kanker. Maar eigenlijk is een tumor niet meer dan de Latijnse vertaling van ‘zwelling’. Zonder daarbij een onderscheid te maken tussen goed- of
kwaadaardig. Zo kan je het vetbolletje in je oksel ook wel een tumor noemen, maar de kans dat je daar chemotherapie voor zal
krijgen is gelukkig vrij klein.
Het veel gebruikte achtervoegsel -itis wijst op een ontsteking.
Een bronchitis is een ontsteking van de luchtwegen en bij cystitis
gaat het om je blaas. Let wel op dat je het woord niet op zich gebruikt, zoals in “ik heb een ernstige itis van mijn keel gehad”. Dan
ga je volledig de mist in.
Voor de antibioticacomsumenten onder jullie: vaak zit een virus aan de basis van een infectie. Een goed gekend voorbeeld is de
banale verkoudheid. Virussen kan je vergelijken met een minimi-

niminimug. Dit niet-levend wezen injecteert net als een mug zijn
inhoud in zijn prooi. Met hoeveel liters antibiotica je dit ook bestrijdt, raken zul je dit ‘beestje’ niet. Uitzieken zul je doen!
Wees ook maar voorzichtig met het gebruik van infectie en
ontsteking. Over een infectie spreekt men wanneer een micro-organisme of virus schade toebrengt aan je lichaam. Dit kan aanleiding geven tot een ontsteking. Deze term wijst dan weer eerder
naar de reactie van je lichaam op een vreemde prikkel.
Een voorbeeld! Er zit al even een splinter in je vinger. Je huid
rondom de splinter wordt rood en pijnlijk, de ontsteking. Maar
het is mogelijk dat er een bacterie op je huid zich hierin gaat mengen en voor extra schade zorgt en je vinger wordt geïnfecteerd.
Als je de uitslagen van een test wil verstaan, moet je zeker onthouden dat een negatieve test niet wil zeggen dat de arts negatief
nieuws heeft. Negatief staat voor ‘niets gevonden’. Een negatieve aidstest wil bijgevolg zeggen dat je geen aids hebt. Het zou je
maar overkomen dat je dolgelukkig naar je lief toespurt met je
positieve zwangerschapstest in de hand en negen maanden later
pampers mag verversen.
Enthousiastelingen die zich het medische vakjargon eigen willen maken stuur ik graag door naar een uitgebreider medisch
woordenboek. Anderen vragen de volgende keer best wat meer
uitleg aan hun arts. ¶
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“Ik laat Newton niet vallen.”
Als eerste in de reeks belichten we Steffen Ducheyne, postdoctoraal researcher
in de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de faculteit Letteren en
Wijsbegeerte. Steffen Ducheyne is als wetenschapsfilosoof gespecialiseerd in het werk
van de zeventiende-eeuwse natuurkundigen. De voorbije jaren trok hij zelfs naar de
universiteit van Cambridge om er de originele manuscripten van Isaac Newton te onderzoeken. Een gesprek over de zin van het
leven en de onzin van een diploma wijsbegeerte, of toch niet? Laat uw vooroordelen
over filosofen alvast achterwege.
Wonderbaarlijke wetenschap
Wat moeten we ons eigenlijk bij filosofisch
onderzoek voorstellen? Kloppen de clichés van
de wijsgerige die uren doorbrengt in zijn fauteuil
met het doorlezen van vakliteratuur?

Allereerst is het zo dat de fauteuils intussen vervangen zijn door een bureaustoel
(lacht). Het lezen van vakliteratuur hoort er
vanzelfsprekend bij, maar dat is ook zo in
andere disciplines. Vaak wordt gedacht dat
filosofen zinzoekers zijn die zich vragen stellen zoals “waarom is er iets, en niet niets?”,
“wat is de zin van het leven?”, “wat is het zijn
qua zijn van het zijn?”. Dat stereotiepe beeld
is achterhaald. Hier in Gent zijn we vooral
bezig met maatschappelijke en hedendaagse kwesties.
Waarom bent u ooit op het idee gekomen om
wijsbegeerte te gaan studeren?

In het middelbaar was ik zowel geïnteresseerd in talen als in wiskunde en wetenschappelijke vakken, in het bijzonder
natuurkunde. Ik was op zoek naar een richting die al die aspecten aan bod deed komen.
18
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Filosofie is een zeer brede richting, waarin ik
al mijn verschillende interesses als het ware
kon bevredigen.
Van waar die specifieke interesse in
wetenschapsfilosofie?

Ik herinner mij dat toen ik in de humaniora het vak Natuurkunde kreeg, er eerder
een aantal filosofische vragen bij me opkwamen. Ik stelde vast dat wetenschap eigenlijk
iets wonderbaarlijks is: je hebt een theorie
waaruit je een aantal voorspellingen kunt
afleiden en die voorspellingen blijken dan
nog te kloppen ook! Ik was meteen gebeten
door de vraag naar hoe het komt dat de natuurkunde, die gebruik maakt van wiskundige concepten en idealisaties, succesvolle
uitspraken kan doen over de empirische wereld. Dat vind ik heel fascinerend. Ik besefte toen nog niet dat dit eerder filosofische
overwegingen zijn dan strikt natuurkundige. Het is pas later — toen ik het vak Wetenschapsfilosofie gedoceerd kreeg — dat ik die
vragen ook kon verwoorden en dat ik dacht:
“ Tiens, er is een discipline die zich met dat
soort vragen bezighoudt.”

“Er resten mij nog
drie eeuwen werk.”
Heeft u het dan nooit jammer gevonden dat u
niet voor een exacte wetenschap heeft gekozen?

Nee, ik heb nooit spijt gehad dat ik niet
aan de andere kant sta, precies omdat ik met
een reeks vragen zit die strikt gezien niet tot
de natuurkunde behoren. Het is uiteraard
zeer bevredigend om tot nieuwe fysische inzichten te komen en daarover experimenten te doen, maar ik denk dat daarbij mijn

andere interesses te weinig aan bod zouden
komen.
In onderzoekskringen is het hem vaak te doen
om de harde cijfers: aantal A1-publicaties,
buitenlandse studie- en onderzoekservaring,
bijgewoonde conferenties, … Vindt u dat een
goede aanpak? Of ligt de focus te weinig op de
inhoud, op het kwalitatieve aspect?

Het is zo dat er zeer veel geld gepompt
wordt in wetenschappelijk onderzoek. Het
is dan ook vanzelfsprekend dat men moet
kunnen aantonen dat men als onderzoeker
de verkregen fondsen nuttig besteedt. Uiteraard zijn kwantitatieve parameters een
handig en nuttig instrument hierbij. Kwalitatieve tellingen mogen echter niet uitsluiten
dat artikels ook ‘gewogen’ worden. Aantallen kunnen een nuttige stap vormen in een
beoordeling, maar daar mag men zich niet
tot beperken.
Zou een verplicht vak wetenschapsfilosofie
en wetenschappelijke methode voor exacte
wetenschappers een goed idee zijn?

Om een aantal intuïtieve redenen denk ik
van wel. Zo worden wetenschapsstudenten
vertrouwd met het conceptueel kader dat in
de wetenschapsfilosofie wordt gehanteerd.
Zeer recent zijn er een aantal studies verschenen waarin wordt gepeild naar het nut
van een cursus ‘History and Philosophy of
Science’, voor ingenieurs en fundamentele
wetenschappers. Uit die studie blijkt dat personen die een dergelijk vak gekregen hebben,
meer inzicht hebben in de wetenschappelijke methode en kritischer staan ten opzichte
van ontwikkelingen in hun eigen discipline.
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Door Newton aangetrokken
U heeft een aantal manuscripten van Isaac
Newton bestudeerd in Cambridge. Wat is precies
de meerwaarde voor de onderzoeker om die
manuscripten te gaan bestuderen als hij latere
edities van het werk kent, en dus in feite perfect
op de hoogte is van wat er in staat?

Het onderzoek van manuscriptmateriaal
is zeker niet de eerste stap. Je moet eerst zeer
goed op de hoogte zijn van de verschillende
edities die er geschreven zijn, inclusief addities en verwijderde delen. Zeker voor Newtons hoofdwerk, de Principia Mathematica,
is dat nuttig. Sommige stukken zijn daarin
zeer uitgebreid uitgewerkt, en andere juist
heel kort en summier. Bij een eerste lezing
vraag je je af: “Wat staat dat hier te doen,
waarom voert hij die verandering in?” Door
aan de slag te gaan met manuscripten kan je
daar dan een beter zicht op krijgen. Manuscripten uitpluizen is echter niet aan te raden
voor een beginnend onderzoeker, de kans
bestaat dat hij er grondig in verdwaalt.

Aljemateria lop1pla ts

Hoe bent u eigenlijk bij uw studieobject Newton
gekomen?

Mijn interesse in filosofische vraagstukken aangaande natuurkunde heeft daar zeker mee te maken. Waarom Newton? Ik heb
vooraf niet doelbewust gekozen een Newtonkenner te worden. Dat is iets wat geleidelijk
aan groeit. De grote levensbeschouwelijke
veranderingen in de zeventiende eeuw, die
de wetenschap in een stroomversnelling
hebben gebracht, waren voor mij een zeer
fascinerend gegeven. Als meest opzienba-

Begin je aan een bachelorpaper of
masterproef?

Kies voor een genderinvalshoek!
Al je materiaal op 1 plaats
www.schamper.ugent.be
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rende figuur uit die periode kom je haast automatisch bij Newton uit.
Geen voer voor zweefteven

Tel.02/ 093410 Vrouwenstudies

foto Shuqiu Sun
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derzoek waarmee ik bezig ben verder te ontwikkelen. Ik heb tijdens de zomervakantie
eens nagedacht wat ik nog allemaal wil bestuderen. Daaruit heb ik geconcludeerd dat
ik zeker nog een twintig jaar verder kan.

Welke topics wilt u in de toekomst bestuderen?

Op dit ogenblik ben ik vooral bezig met
de wetenschappers van de zeventiende
eeuw, de eeuw van de wetenschappelijke
revolutie. Onder wetenschapshistorici is er
een consensus dat er in die eeuw wel degelijk
het één en ander veranderd is in onze opvattingen over hoe we kennis kunnen opdoen
over de empirische wereld. Af en toe ben
ik al eens verder in de geschiedenis van de
wetenschap beland. Er resten mij nog drie
eeuwen werk: de achttiende eeuw, de negentiende eeuw en de twintigste eeuw. Ik ga
mee met de tijd, maar dat betekent niet dat
ik Newton laat vallen. Om de ontwikkelingen
in de fysica en de astronomie te begrijpen is
kennis over Newton onontbeerlijk. Ik heb in
ieder geval nog de ambitie om het soort on-

ROSAOPENDEURDAGEN
V O R E N S T E R K E S TA R T

Zou u laatstejaars secundair onderwijs aanraden
om aan een studie wijsbegeerte te beginnen?

Ja, maar als ik bepaalde mensen zou aanraden om filosofie te beginnen studeren, zou
ik hen meteen ook verduidelijken wat filosofie eigenlijk inhoudt. In tegenstelling tot het
cliché van een warrig iemand die hoogdravend allerlei abstract metaforisch gewauwel
produceert, probeert de filosoof juist zo duidelijk en helder mogelijk te argumenteren. Ik
herinner me vanuit mijn eigen studie dat er
wel een aantal ‘zweverige’ individuen tussen
mijn collega-studenten zaten, maar die zijn
al gauw afgevallen. Het antwoord op de stereotiepe vragen zoals “wat is de zin van het
leven?” zul je eerder buiten de universiteit
vinden dan in een cursus wijsbegeerte. ¶

15 oktober tot 15 november 2009
MAAND VAN DE

STUDENT
ROSA OPENDEURDAGEN
VOOR EEN STERKE START

De bibliotheek staat ook
het hele jaar open voor
studenten:

ma-do van 10u tot 17u
Koningsstraat 136
1000 Brussel
Tel. 02/209 34 10

info@rosadoc.be
w w.rosadoc.be
RoSa, vzw

Documentatiecentrum,
Bibliotheek en Archief
voor Gelijke Kansen,
Feminisme en

Vrouwenstudies
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Cultuur

agenda
door Rini Vyncke

Concert

foto Pieter Morlion

Er was eens… een meisje met rode laarsjes, een rood jasje en een rood kapje aan.
Haar mama vroeg haar koekjes naar grootmoe te brengen, maar daar had ze helemaal
geen zin in. “Vergeet die ouwe zeur, de wolf
en de jager, ik ga liever eens naar een paar
ferme vrouwen in dit verhaal op zoek.” Het
duurde niet lang voor ze aan de deuren van
De Handelsbeurs stond en daar vond ze haar
gading wel. Yasmin Levy zingt er in een heet
rood jurkje om met forse stem op 7 oktober
de ongekende ladinocultuur in leven te houden. Nadien stelde Yasmin Roodkapje voor
aan Joan As Police Woman, nog zo’n stevige
vrouw met een authentieke stem. Op 10 oktober presenteert zij u een voorsmaakje van
haar nieuwe plaat Cover, die – het zal u verbazen – niet alleen uit covers zal bestaan. De
derde femme fatale treedt ten tonele op 17
oktober. De Zuid-Londense Speech Debelle
sloeg critici met verstomming door haar jonge, eerlijke hiphop en kaapte zomaar even
de 2009 Mercury Prize weg. Toch liever wat

mannelijk kauwgom-geweld? Op 16 oktober
is er Bubblegum in de Minnemeers met onder andere de cd-voorstelling van Das Pop.
Roodkapje echter werd verliefd op Jef Neve,
die met zijn trio de Vooruit onveilig maakt
op 10 oktober.

van zich af met enkele van de Cabaretten,
met onder andere Alex Agnew en Xander De
Rycke, die van 13 tot 17 oktober plaatsvinden in de Capitole… and all was well.

Podium

In de Kunsthal Sint-Pietersabdij bezochten ze Islamitische ruimtes in de stad
dat nog loopt tot 18 oktober. Voor Roodkapje ging een nieuwe wereld open en plots
verfoeide ze dat saaie bos en het eindeloze
pianogepingel van Jef. Jaloers als hij is sleurde Jef haar dan halsoverkop mee naar het
SMAK. Met Raphaël Buedts zijn hout- en
krijtwerken bewees hij dat het bos wel nog
in is en dat Nick Ervinck zijn hippe virtueel gemuteerde sculpturen, veelal in zwartwit, toch wel veel weg hebben van een cool
pianoconcert. Het mocht niet baten, het was
uit met de pret tussen Roodkapje en Jef. Niet
getreurd, want op 17 oktober opent het MSK
met drie nieuwe topmannen in hun voorstelling. Misschien wordt dan wel het aan
het MoMA ontleende meesterwerk van Fernand Léger, de Duitse expressionist Max
Beckmann, of een Chinese houtsnede uit
Europalia.China Roodkapjes nieuwe liefde! Als dat allemaal niet lukt, dan kan ze het
nog altijd goed proberen maken met Jef in de
Make Up Club. Met haar trendy rode cape
zal ze alvast in de spotlights staan op Hindu
Nights (24 oktober). Velen zullen haar vanaf
de zijkant jaloers bekijken terwijl ze danst
op dj-sets van Adam
Ficek en Stijn Van
De Voorde, en
Wil jij zelf
Roodkapje
ook gaan sha
zelf zal Jef toop Hindu Nig ken
hts?
nen hoe leuk
M
ai
l
da
n naar
de moderne
schamper@
clubscene
schamper.ugen
t.be
kan
zijn.
want wij mogen
Eind goed, al
vijf duotickets
goed. ¶
weggeven.

Samen begonnen ze verliefd een reeks
dates te plannen om hun prille relatie de
komende weken in goede banen te kunnen
leiden. Op 8 en 9 oktober speelt Kassys met
het principe Good Cop Bad Cop om onze
lust naar drama en sensatie te achterhalen.
In het prachtige decor van ons aller studentikoze Aula brengt Valentijn Dhaenens van
7 tot 14 oktober, i.s.m. NTGent, DegrotemonD, inspelend op 2500 jaar redevoering
en grote monden. Smoor, dat op 12 en 13
oktober in de Kopergietery speelt, leek op
het eerste zicht het perfecte toneelstuk voor
ons jonge koppel. Achteraf gezien was een
lerares – leerlinge relatie toch niet het ideale
voorbeeld. Ze spoelden het dan maar luchtig

Expo

Joan As Police Woman, deze zomer nog op Cactus, op 10 oktober in de Handelsbeurs.
www.schamper.ugent.be

Bits
B.B.
Oktober vangt aan.
De volgende twee
weken zweeft de geur van popcorn
en starletparfum door de stad en lopen cinefielen rond met wallen onder
de ogen. Juist, tijd voor het filmfestival Gent! Openingsfilm is dit jaar
De Helaasheid Der Dingen waarvoor
Felix van Groeningen de Vlaamse literaire hype van dit millennium bewerkte. Uit het anekdotische boek
van Dimitri Verhulst puurt hij een
uitgebalanceerd verhaal dat handelt
over de jonge Gunther Strobbe, die
heen en weer geslingerd wordt tussen zijn familiale trots en zijn verlangen naar een normale jeugd. De voor
Vlaanderen unieke visuele stijl van
Van Groeningen neemt je, op de tonen van Orbisons “Only the Lonely”,
vanaf de beginsequentie bij de lurven.
Grappige gortigheden wisselen zich
evenwichtig af met harde, emotionele scènes waarin debutant Kenneth
Vanbaeden zich, net als Gunther
Strobbe, van zijn beste kant laat zien.
Enkele taches de beautés –- de grootse soundtrack en de iets te monotone voice-over — verhinderen niet dat
deze film zich ver boven het gros van
de Belgische cinema verheft.
Dit is slechts het begin. In het programma zitten ook dit jaar weer enkele potentiële pareltjes verstopt. Zo
worden enkele films geprojecteerd
die in Cannes hoge ogen gooiden.

www.schamper.ugent.be
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De Helaasheid Der Dingen

FILM

Hanekes Das Weisse Band, de Gouden Palmwinnaar, werd bijvoorbeeld
in extremis nog in het programma
opgenomen. Ook de deels Belgische
productie Altiplano kon in Cannes
op sympathie rekenen. Een andere grote naam is ook te vinden in de
persoon van Ang Lee, die met Taking Woodstock de geest van het 60’s
festival vastlegde. Oliver Stone stak
op zijn beurt een documentaire over
Hugo Chavez ineen. Een naam die bij
cinefielen een belletje doet rinkelen
is Andrea Arnold, die met Fish Tank
een opvolger maakte voor het integrerende Red Road. Fatih Akin, de
regisseur van Gegen die Wand, opteert
deze keer voor een komedie, Soul Kitchen.
Dit keer is het thema Aziatische
cinema. Geen Kurosawa en Kim Kiduk, de organisatoren kiezen voor
onbekend is onbemind. Zo is er een
overzicht van het werk van Wang
Quan’an, is de opkomende regisseuse
Guo Xiaolu vertegenwoordigd met
She, a Chinese en zorgen de animes
van Miyazaki voor kinderlijke verwondering. Ook dit jaar ligt de focus
op muziek. Veelbelovende muzikale
films zijn It Might Get Loud, waarin
the Edge, Jimmy Page en Jack White
een potje jammen en Portrait of a
Young Man as an Artist, over Tom Barman. Dat we u de komende twee weken niet meer buiten zien! ¶

www.redbullelektropedia.be

SL “Electronic music is a part of Belgian heritage.” Dat is het credo van de Red
Bull Elektropedia, een site die de geschiedenis van die Belgische elektronische muziek tracht in kaart te brengen.
Clubs zoals Boccacio, Zillion of Fuse,
artiesten zoals CJ Bolland, Front 242 of
T99, platenlabels als R&S, Bonzai of Eskimo Recordings: allemaal waren en zijn
het Belgische fenomenen met internationale faam. Ook Gent speelde een hoofdrol
in de ontwikkeling van de scene. Aphex
Twin? Bracht tal van klassiekers uit op
het Gentse R&S. Daft Punk? Had nog
maar één single uit toen ze speelden op I
Love Techno 1995 in de Vooruit. 2 Many
DJ’s? Tja, dat weet u wel. Deze zijn slechts
het topje van de ijsberg. De missie die de
Red Bull Elektropedia voor ogen heeft is
dus geen sinecure. De site is momenteel
nog in een vroeg stadium en zal grondig
moeten worden aangevuld met data, discografieën, visuele bronnen en natuurlijk
meer muziek. Daarom roept men al wie
getuige was van de gebeurtenissen in de
Belgische dancescene op om ook hun bijdrage te leveren. Een nobel streven, dunkt
ons! ¶
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FE Even schetsen: het Young@Heart
Chorus is een Amerikaans koor waarvan
de leden de gezegende leeftijd van 73 jaar of
ouder hebben bereikt. Dit belet hen echter
niet om onder leiding van dirigent Bob Cilman rock- en popnummers te coveren die je
niet meteen uit de mond van oudjes zou verwachten. Met hun derde show ‘In end of the
road’ gaven ze van 23 tot 25 september drie
hartverwarmende optredens in de Vooruit
met nummers van onder andere Neil Young,
Nirvana, RHCP, Sly and the family Stone en
vele anderen.
Wie nu denkt dat een hoopje bejaarden
niet voor veel vuurwerk kan zorgen, heeft
het goed mis. Ok, muzikaal gezien hoort
Young@Heart misschien niet bij de topmuzikanten van deze wereld. Daarvoor zijn de
overgangen tussen de liedjes soms te slordig
en valt er iets te vaak een valse noot. Maar
toch heeft het koor een paar stemmen om
u tegen te zeggen. Denk aan een oudere versie van Nina Simone of aan Johnny Cash
ten tijde van ‘Hurt’, stemmen met wat meer
kraak en meer emotie dus. Daarnaast hebben de oudjes pit. Jawel, oudjes kunnen nog

sexy shaken, jawel een minirok kan nog als
je 80 bent en jawel, ze krijgen een hele zaal
aan het dansen (“Stand up and dance”) op de
tonen van ‘Dance to the Music’. En waar ze
voor sfeer kunnen zorgen, kunnen ze even
goed ontroeren. De opener ‘For All We Know’
kreeg de zaal in een mum van tijd stil.
Vreemd is ook dat teksten waar je nog
niet eerder over had nagedacht, een veel
diepere dimensie krijgen als een koor van
80-jarigen ze zingt. Jon Bon Jovi’s ‘It’s My
Life’, ‘It’s my life and it is now or never, I ain’t
gonna live forever’, is zo niet langer een banale popsong, maar een indrukwekkende
shout. Naast hipheid, was er gelukkig ook
nog even tijd voor ongegeneerd oma zijn.
Toen één van de koorleden een hoestbuitje
kreeg, kreeg ze gauw een muntje toegestopt
van haar buurvrouw en de kleine knuffeltjes
waren niet te tellen.
Het mag gezegd worden, dit koor is dé
oplossing voor je winterdipjes! Eén optreden
van Young@Heart en je feel good gehalte zit
weer voor een dikke drie maanden goed! En
die oude dag? Laat die maar komen! ¶

Bach
infiltreert
UGent
SL Onder de noemer Unidentified
Festival Object – kortweg uFo! – organiseerde het Internationaal Festival Van
Vlaanderen Gent op 30 september verrassingsconcerten aan de UGent en de
HoGent. Klassieke muzikanten infiltreerden de universitaire gebouwen om de
nietsvermoedende studenten op een concert te trakteren. Zo trad het duo Soplarte eensplots op in de resto’s Overpoort
en De Brug. Met glazen blaasinstrumenten bracht men een, euh, ‘bevreemdende’
muziekcompositie tussen de etende studenten. Sommigen besteedden er hun
aandacht aan, gepaard gaande met een
lachje, anderen smulden onverstoord verder van hun restoschotels. Na een tiental
minuutjes blies het duo de aftocht om het
nog eens over te doen in een auditorium
van de Rechtenfaculteit. De setting leek
een grote rol te spelen bij het al dan niet
slagen van een optreden. In resto Overpoort was de muziek nauwelijks hoorbaar en kon niet iedereen zien van waar
deze nu juist kwam. In De Brug was dat al
beter zichtbaar en kwamen er zelfs mensen over het balkon leunen om te zien
wat er gaande was.
Natuurlijk was er ook klassiek repertoire van groter kaliber aan de orde.
Fragmenten uit de eerste cellosuite van
Johann Sebastian Bach, bijvoorbeeld,
gebracht door een conservatoriumstudent in de binnentuin van de Rechtenfaculteit. Het was wel (nog) niet gebracht
door een topvertolker, maar Bach in zo’n
setting was zeker geslaagd. Helaas lag het
aantal luistergrage studenten laag. Dat
kon wel eens anders zijn geweest, mochten de concerten wél op voorhand worden aangekondigd. Het idee achter uFo!
– een ietwat ongelukkig gekozen naam –
heeft zonder twijfel een sterk potentieel.
Maar om dat ten volle te bereiken, moet
worden gesleuteld aan de concrete uitvoering ervan. ¶
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Freaking is a part of life
Muzikaal aftrappen met de Student Kick-off

Hoewel volgens velen de Kick-Off van 2009 geen muzikale hoogstandjes bevatte,
zakte menig student toch af naar het Sint-Pietersplein. Van de rake nostalgie bij 2
Fabiola tot de trendy wannabes bij de Make Up Club, deze editie was opnieuw een
voltreffer en een ideaal startschot van het nieuwe jaar. door Hans Demeyer en Ine De Jonge
foto Joost Vanderdeelen

De eerste verwarring ontstond al vanaf
het prille begin van de Kick-Off, want de ingang van het plein bleek erg goed verstopt te
zijn. Her en der zagen we studenten met een
groot vraagteken op hun gezicht, omdat ze
al ettelijke minuten het hoofd braken over
waar ze nu precies binnen konden. Eenmaal
op het plein begroette Patje Krimson hen al
vanaf het podium. Met twee nieuwe zangeressen had 2 Fabiola het studentenvolk mee
met golden nineties hits als Lift U Up, Flashback en Freak Out. Het publiek zong gretig
mee, sprong rond en gilde langs alle kanten
van het plein. Patje straalde en het optreden toonde dat het niveau van 2 Fabiola nog
steeds een stuk hoger ligt dan de gemiddelde
kopie (kuch Milk Inc. kuch).
I’m on fire

Het slimme van de affichesamenstelling
van de kick-off is dat een publiekstrekker als
2 Fabiola er meteen voor zorgt dat het plein
drukbezocht is. Spijtig genoeg vertaalt zich
dit niet tot veel enthousiasme voor de jongere onbekende bands. Voor Intergalactic
Lovers is dat zeker onterecht. Deze terechte
winnaars van De Beloften, zorgden voor een
intiemere sfeer na al het 2Fabiola-geweld. De
stem van zangeres Lara Chedraoui zorgde
ervoor dat we ons weer in de zomer waanden, met een cocktail in de hand terwijl de
zon langzaam ondergaat. Een mens zou er
zowaar poëtisch van worden, zo zachtaardig
is hun muziek. Jammer van de lage opkomst
voor het podium, hoewel de aandachtigen
het wel leken te pruimen. Benieuwd vanwaar
dit gelauwer komt? Check dan de Schampersite, want Intergalactic Lovers speelden speciaal voor ons een akoestisch nummer in het
Gentse Arcadië.
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Nu, om eerlijk te zijn, bij de naam Joshua
fronsten wij net als u de wenkbrauwen. Wie?
Pas bij de tonen van Good Morning Jim herinnerden we ons vaag dat nummer vanop de
radio. En geef toe, alleen dan rinkelde er bij
jullie ook een belletje, niet? Juist. De in Wallonië enorm populaire band speelt streetpop,
een naar onze mening te gefabriceerde ‘o
wat is het leven vrolijk’-muziek. Geen echt
gevoel, maar een gezocht effect. De set was
dan ook weinig verrassend en hoorde meer
thuis op de achtergrond van een gezellig en
gezapig zomerfestivalletje dan op een Student Kick-Off.
Flashback

Customs had deze zomer een dikke hit
te pakken met Rex, dus we waren benieuwd

om deze toch wel gehypte band te zien. Volgens een recensie van Oor lijkt de zanger
op Ridge van The Bold and the Beautiful, en
eerlijk gezegd is dat het enige waar we aan
dachten tijdens het optreden. Hoewel deze
band strakker speelde dan verwacht, was
de set nogal inspiratieloos. Los geïnspireerd
op Interpol en Editors kon enkel de succesvolle single het publiek doen opkijken. Een
glimlach kon er ook niet vanaf; maar dat was
misschien enkel om hun “coole” imago hoog
te houden. Graag iets meer enthousiasme
alstublieft.
A Brand mag dan wel meer enthousiasme uitstralen; hun makke muziek verantwoordt al dat stoere rock ’n rollgedoe niet.
Muzikanten, een hip of duister imago zorgt
er niet voor dat we de muziek daarom als
hip of duister zullen ervaren. White Lies is
www.schamper.ugent.be

in hun duister imago bijvoorbeeld ook maar
enorm lachwekkend.
Tussen deze imagomastodonten, stond
er ook een ouder mannetje op het podium.
Raymond van het Groenewoud: een ietwat
krom ruggetje, een t-shirt van het universitaire zwemkampioenschap VUB 1993, en een
plakker op zijn oog. Onvermijdelijk ook wat
imago, maar zijn kleinkunst kan je oprecht
ontroeren (Twee meisjes) of je doen twijfelen tussen lachkrampen of ongelovig knikkebollen (Opblaaspop). Neem daarbij nog
de ironisch op het grote publiek inspelende
bindteksten als ‘Het tweede nummer is wis
en waarachtig een meezinger,’ en je hebt wat
je noemt een hoogtepunt.
Blow me away

Discobar Galaxie liet ons herinneren
wat het studentenleven voor een groot deel
inhoudt: feesten. Een aaneenrijging van
pop- en dancenummers passeerden de revue, en bij hits van The Subs of Michael Jackson ging het publiek ‘mental’. Voor zover ze
daar plaats voor hadden tenminste, want
het plein stond zo stampvol dat hevig dronkemans-gedans uit den boze was. Gelukkig
wist deze galactische discobar op een vrijwel
vlekkeloze manier de sfeer erin te houden.
De set speelde op veilig, zonder ook al te
veel af te wijken van andere sets die we deze
zomer hoorden. Het zicht vanop het VIPplatform (ah, de priviliges van een Schamper-reporter) toonden honderden deinende
hoofden en zich amuserende lichamen. En
op een avond als deze is dat het belangrijkste, toch?
Chaos AV wisselde snel van plaats met
Discobar Galaxie en begon hun set met een
mix van Jackson Five. Wij hadden toch graag
meer hommages aan de King of Pop gezien
dit jaar. Customs dat Bad covert, ze smeken
er eigenlijk om. Chaos AV combineert audio
met beeld. Wij sloten echter de ogen na een
drukke dag. We onthouden een goede sfeer,
veel volk, de sterkte van de oudste en jongste
artiesten, en bovenal: 2 Fabiola for the bigger
and bolder! ¶
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

2 Fabiola:
de fun, de hit
Inc enzo want die is er al. We willen ook niet volledig de sound van
de vroegere 2 Fabiola. We willen een
nieuwe richting uit, maar het is niet
gemakkelijk. Ik denk dat we nu op
de juiste weg zijn. Het zal ietsje alternatiever zijn dan vroeger. De 90’s
zijn ook weer volledig in. Bonkers zit
in die sound, Foreign affairs van Sylver is een cover uit ’96. Tegelijk heeft
MNM onze single geweigerd omdat
die te 90’s klonk.
Je hebt je kindje, de populaire dancemuziek, zeven jaar achtergelaten. Wat
viel er op tijdens je terugkeer?

hdd Het is ondertussen twee jaar
geleden dat Patje Krimson de Ibiza-zon achter zich liet om 2 Fabiola opnieuw op te richten. Patje kijkt
met dubbele gevoelens terug op de
voorbije periode. “Heel tof waren
de grote evenementen: tweemaal I
love the 90’s in de Ethias Arena, het
Sportpaleis … zulke dingen hebben
we vroeger nooit meegemaakt. Verder hebben we een heleboel goede
optredens gehad en het buitenland
komt eraan. Het negatieve was dat
we met Blow me away en Lift u up ‘09
slechts twee singles hebben uitgebracht. En beide zijn door de radio
geweigerd. Zowel door MNM als Q.

Zorgt 2 Fabiola vooral voor nostalgie,
of spreken jullie ook een nieuw publiek
aan?

Ik dacht dat we vooral veel plezier zouden ontlokken bij een ouder publiek. Maar blijkbaar is er een
nieuwe generatie van 13-16 jaar, het
jeugdbewegingenpubliek, die volledig uit hun dak gaan voor ons. We
waren natuurlijk de eerste in België, en we willen die 90’s-sound ook
wat doortrekken in de nieuwe set.
We zijn wat aan het zoeken geweest.
We willen niet de sound van Milk

Er is weinig veranderd. Toen ik
in 2000 naar Ibiza vertrok, hing er
een affiche voor de wintertour van
Clouseau in het Sportpaleis. Toen ik
in 2007 terugkwam, zag ik een poster voor de Clouseau 2007-tour. Je
hebt dus nog steeds dezelfde groepen. Wat wel verschilt, is dat de acts
voor Vlaamse groepen veel groter en
professioneler geworden zijn. Vroeger was het Sportpaleis voor figuren
als Bryan Adams of Tina Turner,
maar nu vullen ook Laura Lynn of
Milk Inc die.
Hoe ziet de toekomst er nog uit voor 2
Fabiola?

Onze boekingen zijn verdrievoudigd naar volgend jaar toe. Belangrijk is dat er nu een hit komt. Een
nummer waarvan je denkt: binnen
drie jaar zingen we dat nog. En ik
denk dat we daar klaar voor zijn.
Verder plannen we ook een liveshow,
met live-keyboards en drums. Ook
Olivier Adams (ex- Pragha Khan,
en medeproducer van de 2 Fabiolaalbums, nvdr) is weer van de partij.
Persoonlijk denk ik dat de topperiode voor 2 Fabiola nog moet komen.
Maar dat mag je niet hardop zeggen. Het is ook wel fijn om te moeten knokken. We zien wel waar we
uit komen. ¶
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Felix van Groeningen:

“Ik ben absoluut geen nu
Wie vorig jaar het nieuws over Cannes
volgde, kon niet naast de blote kont van Felix
van Groeningen kijken. De regisseur van
“Steve+Sky” en “Dagen Zonder Lief ” opent met
“De Helaasheid Der Dingen” op 7 oktober het
filmfestival Gent. door Bart Bruneel, Floor Eelbode
Op het filmfestival van Cannes zorgde u
voor een spectaculaire stunt door na de
wereldpremière de blote wielerwedstrijd
uit de film na te spelen op de Croisette.
Was dit een verfrissende ervaring?

Het was heel leuk, ja (lacht). Ik had
het niet gedacht op voorhand, want ik
ben absoluut geen nudist. Maar het
was zeer bevrijdend. Het was gewoon
kicken. De fotografen liepen mee en je
voelt je echt een beroemdheid. Je zit
daar naakt op je vélo en dat is heel gek.
Het was ook te gek dat we dat allemaal
samen hebben kunnen doen.
Bent u niet bang dat elke filmfestivalorganisator u om een herhaling van deze
gimmick zal vragen?
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foto Joost Vanderdeelen

Ja, iedereen reageerde meteen superenthousiast. Dan zeiden ze: als de
film ooit in Spanje speelt, dan moet je
dat daar ook gaan doen. Dat was dan
zo bij elk festival en dan hebben we
meteen gezegd: “No way!”. We hebben
het één keer gedaan en de enige plek
in de wereld waar je zoiets kan doen is
Cannes (lacht). Al de rest is onnozel.

niet verder ging dan anekdotes. Maar
op het einde van het boek gaat hij zijn
demente grootmoeder bezoeken. Hij
neemt afscheid van haar, bedankt
haar om voor hem te zorgen en zegt
dat hij op zijn poten is terecht gekomen. Ik vond dat waanzinnig mooi en
ik ben echt beginnen blèten. Daar zag
ik ook dat het verhaal groot genoeg
was om een film van te maken. En dat
de anekdotiek absoluut gecounterd
werd door heel veel poëzie.
Hoe verliep de samenwerking?

In het begin probeerde ik Verhulst
erbij te betrekken, maar hij zag dat
eigenlijk niet goed zitten omdat het
een beetje te dicht kwam bij wie hij is.
En hij heeft dan eigenlijk gezegd: doe
uw goesting, laat mij vooral met rust
(lacht). Dat was wel een beetje lastig
toen, maar uiteindelijk heb ik dan ook
echt mijn goesting gedaan. Hij heeft
dat gerespecteerd. Hij heeft de film
ook gezien en hij was er echt tevreden
over.

Wat sprak u precies aan in het boek van
Dimitri Verhulst?

Was het niet moeilijk om een balans te
vinden tussen de kolderieke stukken en
de emotionelere delen?

Het is een waanzinnig mooi verhaal. Ik heb het boek gekocht en ik
wou het lezen met het oog op een verfilming omdat ik Dimitri al aan het
volgen was. Ik was op zoek naar een
onderwerp voor een nieuwe film en
toen ik halverwege zat, had ik het eigenlijk al opgegeven. Ik vond het heel
leuk, maar ik had het gevoel dat het

Van in het begin wist ik dat dit de
uitdaging was, om al die waanzinnig
hilarische scènes een goede reden te
geven. Ze moesten allemaal met die
jongen te maken hebben. In het boek
zijn het allemaal gewoon anekdotes
en daar werkt dat ook. In de film hebben we het hoofdpersonage, die kleine
jongen, dramatisch moeten uitwerwww.schamper.ugent.be

n nudist. Maar het was zeer bevrijdend.”
ken: hij beseft dat hij beter zou weggaan uit
Reetveerdegem omdat dat geen plek is om
op te groeien. Alle grote scènes moesten
daar mee te maken hebben, dus werden die
gedramatiseerd.
Wat vooral opvalt in uw film is dat u twee
afgebakende stijlen hanteert: rustige shots in
de delen die zich afspelen in het heden en een
intense stijl in de lange flashbacks. Vanwaar die
keuze?

Als je het scenario leest , dan lijkt dat wel
evident. Het verleden is gewoon zeer chaotisch, dus lijkt het evident dat je dat in het
beeld een beetje volgt. In het heden is het die
gast die alleen is, dus dat moest wel iets anders zijn. Hij probeert schrijver te worden.
Hij kan dat verleden ook niet loslaten en dat
wou ik heel rustig in beeld brengen.
De Helaasheid Der Dingen was uw eerste
boekverfilming. Was het moeilijker om daarin uw
eigen accenten te leggen?

Dat was niet echt moeilijk. Het wordt gewoon heel snel je eigen verhaal. Ik ben uiteindelijk dicht bij het boek gebleven maar
er zijn ook dingen die ik veranderd heb die
sommige mensen misschien vreemd vinden.
Ik ben er heel vrij mee omgesprongen.
De film speelt zich af in de streek rond Aalst en
één van de belangrijkste scènes speelt zich af
tijdens het lokale carnaval. Wat vindt u daar zo
bijzonder aan?

De eerste keer dat ik daar kwam, wilden
we gewoon filmen. We zijn daar om vier uur
’s ochtends toegestuikt. Ik vind het waanzinnig dat mensen daar zo hard mee bezig zijn
om een perfect kostuum te hebben en daar
zo wat onnozel te staan doen. Eigenlijk zijn
die mensen supersympathiek. We zijn daar
gewoon tussen het volk gaan filmen, maar
als de mensen de camera dan zien komen
ze er voor staan. Dat zijn dan dingen die je
niet echt kan gebruiken, dus ik was de ganse
tijd mensen aan het wegduwen van voor de
camera (beeldt uit). Moest je dat tijdens de
Gentse feesten doen, krijg je echt gegaran-
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deerd keihard op uw muil. Daar was dat allemaal ok.
Heeft u zich dan ook verkleed als vuil jeanet?

Ik had gewoon een pruik aan (lacht). Ik
wou dat ze me met rust lieten.
In uw films valt de soundtrack altijd op. U slaagt
erin om een plat commercieel nummer zoals
“Something” van Lasgo op de soundtrack
van ‘Dagen Zonder Lief’, een extra dimensie
te geven. Vanwaar die voorkeur voor zulke
nummers?

Ik weet het niet. Dat kan mij erg raken.
Ik zal niet zeggen hoeveel keer ik Milk Inc. al
heb opgelegd, maar ik vind dat dus echt fantastisch. Ik vind dat ook een beetje gênant
soms (lacht). Maar dat raakt mij echt wel.

“Milk Inc., dat ráákt
mij echt wel.“
De soundtrack van ‘De Helaasheid Der Dingen’,
ook door Jef Neve, is dan weer bombastischer.
Waarom die plotselinge koerswisseling?

Omdat we het toch niet zo realistisch wilden maken. Het moest echt filmmuziek zijn.
We hebben lang moeten zoeken naar de juiste muziek, maar van het begin was het wel
duidelijk dat we voor een score wilden gaan.
Hier en daar is er wel een nummer dat in het
café opligt dat dan half score is en half source muziek. Ik wou het niet te realistisch maken omdat ik vond dat Reetveerdegem iets
mythisch moest worden. Als je daar dan te
herkenbare muziek voor gebruikt dan zou
daaraan afgedaan worden.
De Helaasheid Der Dingen, Dagen Zonder Lief
en Steve+Sky verschillen nogal in verhaal en stijl.
Wat verbindt volgens u uw drie films?

Wel, ik onderzoek meestal milieus.
Steve+Sky is misschien niet echt een milieuschets, want met die prostitutie en met
dat gangsterachtige doe ik eigenlijk niet zoveel. Maar het is wel een drijfveer. Daarnaast
hou ik van mijn personages, altijd. Ik zet ze

ook een beetje te kakken, maar toch zie ik ze
graag. Ik denk verder dat de eindtoon van
de film min of meer naar hetzelfde toegaat.
Zodat de kijker meestal wel gelouterd is. De
laatste grootste gelijkenis, denk ik, is spelen
met tijd. Spelen met tijd en ruimte op een
niet zo’n evidente manier.
Uw films gaan, naar onze mening, over mensen
die zich door omstandigheden of door de loop
van het leven in een bepaalde situatie bevinden,
maar toch proberen eraan te ontsnappen. Deelt
u die mening?

(Denkt na). Ik had er nog niet op die manier over nagedacht. In De Helaasheid zit het
hoofdpersonage om een heel andere reden
vast dan in Dagen Zonder Lief en Steve+Sky.
Bij die andere films vertrok ik meer uit een
gevoel dat ik zelf beleefde, terwijl nu het boek
het vertrekpunt is. Het thema komt recht uit
het boek en dat heb ik iets meer gedramatiseerd, maar voor mij vertrekt dat niet vanuit
het zelfde gevoel. Maar misschien is dat wel
een gelijkenis tussen de drie.
Als u twee regisseurs zou mogen kiezen, dood of
levend, wie zou u dan kiezen?

Jacques Audiard en Alfonso Cuarón. Omdat ik veel van hen geleerd heb en omdat ik
nog zeer veel van hen zou kunnen leren.
In de filmfestivalbijlage van De Morgen wordt
u ‘de wonderboy van de Vlaamse cinema’
genoemd. Ben u blij met deze aanspreektitel of
denkt u eerder ‘Just you wait!’.

Dat is natuurlijk vleiend, maar ik zou dat
nooit over mezelf zeggen. Dat zou echt supergênant zijn. Ik heb altijd het gevoel gehad
dat ik heb kunnen doen wat ik wou doen en
ik ben daar superblij mee. Ik was ook vaak
jaloers maar tegelijkertijd pusht mij dat om
een betere film te maken die ook in het buitenland zal scoren. Tot nu toe is dat gelukt,
maar dat is ook wel een lucky shot, denk ik.
Je moet gewoon superveel chance hebben.
Tot slot. De Helaasheid Der Dingen: het boek of
de film? Welke van de twee is beter?

De film, natuurlijk! ¶
Schamper 479
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Op stap met een eerstejaarsstudente
door Laurens Lavrysen

Het is je vast al opgevallen dat de straten van Gent deze dagen overspoeld worden door duizenden nieuwe studenten. Voor
ons, oude Schamperrotten, is het altijd even
verschieten wanneer we geconfronteerd
worden met het genadeloze feit dat ook wij
weer een jaartje ouder zijn geworden, terwijl
ons doelpubliek er juist een jaartje jonger
op geworden is. Maar wie zijn al deze jonge mensen die onze straten vullen met hun
ongebreideld enthousiasme? We trokken op
reportage aan de zijde van Melanie, een eerstejaarsstudente politieke wetenschappen.
Maandag

Het is maandagochtend, ik heb met Melanie afgesproken voor de start van haar
introductieles. “Ik heb lang getwijfeld over
welke richting ik zou kiezen. Lang twijfelde
ik over geschiedenis en criminologie, maar
ik durfde maar geen knoop doorhakken. Uiteindelijk moest ik mij vorige week wel gaan
inschrijven en ik heb op het allerlaatste moment alsnog gekozen voor politieke wetenschappen. De politiek interesseert me echt
enorm en ik denk dat ik dankzij deze opleiding de actualiteit beter kan doorgronden.”
Maar genoeg gebabbeld, de studenten
komen langzaamaan de Sint-Pietersnieuwstraat afgedropen, hoog tijd dus om ons een
plekje te zoeken voor de introductieles. We
banen ons een weg doorheen het nieuwe Ufo
en lopen het wel erg imposante auditorium
Leon De Meyer binnen, dé geëigende plaats
om honderden nieuwe studenten Pol & Soc
te verwelkomen. Een vriendin zwaait enthousiast naar Melanie, ze heeft twee plaatsen naast haar vrijgehouden. Annelies zat bij
Melanie in de scouts, terwijl ze wat roddelen
over het laatste kamp laat ik mijn blik dwalen over het nieuwe auditorium. Het plafond
en de muren zijn bekleed met kleine houten
28
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plankjes, die het geheel een beetje het warme
gevoel van een strooien hut geven. De bankjes zijn maagdelijk zwart, al zal het wellicht
ook niet zo lang duren voordat de eerste student op het idee komt om er met tipp-ex z’n
naam op te schrijven.
Buiten het bestuderen van de setting,
heeft een buitenstaander als ik weinig aan
deze introductieles. Er volgt vooral wat uitleg over de opleiding en het monitoraat, de

“Ze leest alles af van
haar slides,
zo ongeïnspireerd.
Typisch CD&V!”
studentenvertegenwoordigers en Politeia
komen zichzelf voorstellen. Ik laat m’n blik
dan maar dwalen over de nieuwe studenten.
De meesten lijken wel iemand gevonden te
hebben die ze nog van vroeger kennen, maar
hier en daar zit er toch een verdwaalde enkeling wat moedeloos bij. Een wat nerveuze
studente voor ons draait zich om en wauwelt een beetje verward over het vak dat
op de introductieles volgt. “Ik ben echt wel
bang voor die statistiek, een nicht van mij
heeft dit vak gevolgd en ze zei dat het echt
verschrikkelijk was met die meerkeuzevragen op het examen. Alleja, het is toch echt
zot dat ze je punten aftrekken als je iets verkeerd antwoordt?” Melanie laat zich gelukkig niet uit het lood slaan en mompelt een
vastberaden “we zullen wel zien”. Niet helemaal tevreden met het antwoord draait het
meisje voor ons zich om en laat Melanie de
rest van de les met rust. Omdat ik niet echt
de behoefte voel om de op de introductieles
volgende les statistiek uit te zitten, maak ik

bij een afspraak met Melanie voor de volgende dag en besluit ik de benen te nemen.
Dinsdag

Dinsdagochtend wacht Melanie me op
voor het begin van de eerste les Politicologie. Het belooft een boeiende les te worden,
want in het tweede deel van de les wordt
CD&V-voorzitter Marianne Thyssen verwacht om de eerstejaars wat in te leiden in
het politieke métier. In het eerste deel van
de les is het echter nog de beurt aan professor Carl Devos om wat algemene inleidende
beschouwingen te opperen. Melanie maakt
hiervan gebruik om het verdere verloop van
de vorige dag te schetsen. “Je hebt weinig gemist, die eerste les statistiek was echt wel
saai. Op de les volgde gelukkig nog een rondleiding van Politeia die wat interessanter
was. ’s Avonds ben ik gewoon met een vriendin van het middelbaar een spaghetti gaan
eten in de Kastart en daarna hebben we een
film gehuurd.”
In het tweede deel van de les komt Marianne Thyssen op de proppen, gevolgd door
een resem camera’s en journalisten. Haar
betoog was al bij al nogal slapjes: geen harde taal, maar vooral wat wollige uitspraken
over hoe de CD&V er toch maar altijd weer
in slaagt om een gans legertje staatsmannen
af te leveren die ons kunnen leiden doorheen
donkere crisistijden. Ook Melanie kon haar
ontgoocheling niet onder stoelen of banken
steken. “Ze leest alles af van haar slides, zo
ongeïnspireerd. Typisch CD&V!” Ietwat ontgoocheld druip ik op het einde van de les af.
Woensdag

Het is de eerste woensdag van het academiejaar en dus hoog tijd voor de Student
Kick-Off. Melanie komt in de loop van de midwww.schamper.ugent.be

al gevonden, ’s avonds gaat ze ook een gratis
initiatieles badminton volgen in het GUSB.
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rherstraeten

Vrijdag

dag naar het Schamperstandje om eens goedendag te zeggen. “2 Fabiola
was echt zó ontgoochelend, Patje Krimson is
echt wel een totale sellout geworden! Gelukkig heb ik vandaag geen les, ik zal hier de rest
van de dag wel nog rondhangen. Ik verwacht
wel wat van Customs en A Brand!” In de loop
van de avond zouden we nog even afspreken,
maar na het eten werd ik niet meer binnen
gelaten omdat het plein volzet was. Toch wel
een beetje een domper!
Donderdag

We spreken ’s middags na de les af om
een broodje te gaan eten in de Brug. Melanie
wacht me met kleine oogjes op, ze heeft het
duidelijk nog zwaar gemaakt op de Kick-Off.
www.schamper.ugent.be

Het is kilometers aanschuiven, ook dat is
typisch voor het begin van het academiejaar.
Gewapend met een broodje kip curry kunnen we snel een pas vrijgekomen plaats inpikken. Ze vertelt wat over haar lessen. “Het
is behoorlijk intimiderend om in zulke grote
groepen les te hebben. De verhouding profstudent is totaal anders dan in het middelbaar, de afstand is zo groot. Het is ook erg
moeilijk om mensen uit m’n jaar te leren
kennen, af en toe spreek ik wel iemand aan
die naast me zit, maar verder dan ons aan elkaar voorstellen en wat over de vakken praten ben ik nog niet gekomen. Gelukkig ken ik
nog wat mensen van vroeger, al hoop ik toch
ook wel snel nieuwe vrienden te maken.” Ik
loop even met haar mee naar de Therminal,
waar ze een boekje cultuurcheques koopt.
Ze heeft duidelijk de weg naar de kortingen

Het is al de laatste dag van de week. Het
is 6 uur ’s avonds, ik loop nog even binnen
op het kot van Melanie, die net haar laatste
les heeft gehad. “Let niet op de rommel, ik
heb pas van het weekend m’n verhuis gedaan
en moet m’n boeltje nog wat opkuisen. Het is
hier wel leuk en de mensen zijn op het eerste gezicht ook wel leuk, al ken ik ze voorlopig alleen van te passeren op de gang. Alleen
de keuken is gemeenschappelijk en ik moet
toegeven dat ik eigenlijk nog niet zoveel gekookt heb.”
Ik vraag haar om nog even terug te blikken op de afgelopen week. “Het was best
wel een aangename eerste week. Ik denk
wel dat ik de juiste keuze gemaakt heb
door politieke wetenschappen te kiezen,
de lessen zijn meer dan de moeite. Maar
het was toch vooral leuk tussen de lessen door! Die Student Kick-Off was echt
de maks en de rest van de week was ook tof,
gisteren ben ik nog even naar de Pi-Nuts geweest, het was daar een zot feestje! Eigenlijk
vind ik het wel wat spijtig dat ik nu al naar
huis moet, ik kan niet wachten tot volgende
week.” Dan smijt ze me echter onverbiddelijk buiten. Ze moet haar spullen nog pakken
en de bus naar het station halen. Daar wacht
een stampvolle trein die haar terug naar de
verre westhoek voert.
En zo begint ook voor Melanie haar eerste weekend als student. Maar maandag is
ze terug, net als al die andere eerstejaarsstudenten. Je herkent ze wanneer ze je passeren op de straat, ze zijn zo enthousiast en
toch zo onzeker. Koester ze, voordat ze gecorrumpeerd worden. Wijs ze de weg, wanneer ze verdwaald zijn. Help ze, wanneer ze
je het meeste nodig hebben. Ze zijn met zoveel, meneer. Dat zijn ze zeker. ¶
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door Bert Dobbelaere en Simon Leenknegt

Prof. dr. Johan Braeckman heeft jouw hulp
nodig! Zijn missie: de
onwetende massa’s correct informeren over de
evolutietheorie.
De opzet van het spel
is eenvoudig: wie als
eerste met zijn pion die
onwetende massa weet
te bereiken, is gewonnen. Maar pas op! Prof.
dr. Braeckmans pad
is bezaaid met tal van
obstakels en uitdagingen.
Kijk dus uit voor de rode
vakjes. Gelukkig krijgt
hij soms hulp uit onverwachte hoek, met name
op de groene vakjes.
Het enige wat je nodig
hebt, is een muntstuk.
Gooi je munt, dan mag je
één vakje vooruit. Als je
kop hebt, mag je
meteen drie vakjes
vooruit. Wie teveel
gooit op het einde,
moet die stappen
terug zetten. Uren
vertier verzekerd!
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Vakje 3: Rik Torfs bekritiseert je missie om
informatie te verschaffen over de evolutieleer. Sla één beurt over om hem van weerwoord te dienen.
Vakje 6: Je krijgt een mediatraining van
Noël Slangen. Je mag nog eens gooien.
Vakje 7: Misnoegde creationisten bestoken je mailbox met spam. Sla één beurt over
om deze vrij te maken.
Vakje 12: Begrotingstekort! Er wordt drastisch geknipt in de subsidies voor je project.
Ga terug naar vakje 4.
Vakje 16: De loge steekt geld toe. Ga meteen naar vakje 21.
Vakje 19: Je bent je kostbare eerste druk
van The Origin Of Species onderweg kwijt
geraakt. Ga terug naar vakje 7 om er naar
te zoeken.
Vakje 22: De VRT nodigt je uit voor een
tijdrovende talkshow. Je tegenstanders mogen één vakje vooruit.
Vakje 24: Dirk Draulans stuurt je een fanbrief vanop de Beagle. Je zelfvertrouwen
neemt toe en een tegenstander naar keuze
moet een beurt overslaan.
Vakje 27: Een zelfverklaarde imam becommentarieert de evolutietheorie met
schimmige argumenten. Sla één beurt over
om hem te weerleggen.
Vakje 30: Blast from the evolutionary
past! Je glijdt uit over een bananenschil, met
een hersenschudding tot gevolg. Ga terug
naar start.

Knip de pionnen uit. De sterkste overwint!

EINDE
Proficiat, u heeft de
massa verlicht!

www.schamper.ugent.be

www.schamper.ugent.be
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