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Besparingen
HJD Crisistijden, begroting, besparingen – yawn – voor ons, studenten,
is het een ver-van-ons-bed-show waar
enkel mama en papa over vloeken. Op
het Bestuurscollege van donderdag 15
oktober kwamen de bezuinigingen echter wel even heel dicht bij de student,
toen in het rectoraat de begroting van
de Universiteit Gent werd afgerond en
goedgekeurd door het Bestuurscollege.
Op bladzijde 13 kun je lezen dat er
elf miljoen bezuinigd moest worden en
dat er werd geopteerd voor een lineaire besparing. (Bijna) overal evenveel
besparen lijkt eerlijk, toch zorgt één
bepaald uitgavenpostje voor heel wat
opgetrokken wenkbrauwen.
In totaal wordt er voor het volgende
jaar 180 000 euro meer uitgegeven aan

internationale samenwerkingsakkoorden en het China Platform.
Rector Van Cauwenberge, laat
mij dan nu toe om te vragen: waarom die grote bedragen en stijgingen?
Campussen bouwen in Zuid-Korea
(lees op blz. 5) klinkt wel leuk en spannend, maar de UGent ontploft onder
het gewicht van zoveel studenten. Wat
helpt een China Platform daar aan?
Ondanks een stijgend aantal studenten worden er geen extra jobs gecreëerd aan de UGent. In 2011 zouden
personeelsleden die op pensioen gaan
waarschijnlijk niet meer worden vervangen. Meer studenten en evenveel
of zelfs minder personeel: een onevenwicht in de maak. Een goede job vinden
is voor een student sowieso een heuse

Hannah Demol
uitdaging, zeker nu de arbeidsmarkt
overhoop ligt. Waarom dan besparen
op de doorstroombegeleiding van studenten? Omwille van wat internationale uitstraling?
Studenten hebben geen baat bij projecten ergens ver in Azië. Een verdubbeling van de loontoelagen voor het China
Platform zorgt niet voor een betere begeleiding van laatstejaars op zoek naar
werkzekerheid. Als student maak ik mij
zorgen, waar gaat al dat geld naartoe?
U houdt van uw studenten en uw universiteit, maar internationale uitstraling krijgt bij een begroting voorrang?
Beste rector, wij studeren niet in China,
maar in Gent, uw thuisstad. ¶

Oplage
5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en
homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks tijdens het academiejaar.
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Films: je vindt ‘t allemaal fantastisch, maar eigenlijk is het pure hekserij. Toch
schreef Schamper massa’s artikels over de Zwarte Magie: ééntje over de impact
op de stad Gent (blz. 14), ééntje over de films zelf (blz. 28).
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13e Gocartrace van de Diergeneeskunde (19/10)
Gocartrijden aan de zee, het is wat eentonig. Dat
moet de Vlaamse Diergeneeskundige Kring ook
gedacht hebben, toen ze besloten het hele gocartgegeven te pimpen en een jaarlijkse gocartrace
te houden in de gangen van hun faculteit in
Merelbeke. Langs een met stro bezaaid parcours
mogen deelnemers elkaar van de baan
proberen te rijden, terwijl de omstaanders zich
kunnen voldrinken en -vreten aan de kraampjes
die langs het parcours staan opgesteld. Een
springkasteel, een bierestafette, een optreden
van Sam Gooris en een afsluitende fuif zorgen
voor verder entertainment.

»

×× Filmweek, Home Boudewijn, 1822/10, Bar Home Boudewijn.
×× Doopcantus, Vlaamse Economische
Kring, 19/10, Salamander, 20 uur.
×× Gocartrace t.v.v. Dierenartsen
zonder Grenzen, Vlaamse
Diergeneeskundige kring, 19/10,
Faculteit DGK Merelbeke, 20 uur.
×× Openingsfuif, Filologica, 20/10,
Vooruit, 22 uur.
×× Debat over feministische
porno, 20/10, ’t Zal Wel Gaan, VCG,
Huidevetterskaai 39, 20 uur.
×× Dagdisco, Vlaamse Biomedische
Kring, 21/10, Point Final, 12 uur.
×× Baravond, Home Fabiola, 21/10,
Home Fabiola, 21 uur.
×× Kookinitiatie, Vlaamse
Geschiedkundige Kring, 22/10,
Trappen van de Blandijn, 19.45 uur.
×× Openingsfuif, Vlaamse
Economische Kring, 22/10, Vooruit,
22 uur.
×× Lezing Nick Hannes, Fotoklas,
26/10, Podiumzaal Therminal, 20 uur.
×× Interfacultair Toernooi, Faculteiten
Konvent Gent, 26/10, GUSB.

«

JC In Frankrijk werd bij het begin van het schooljaar met een
nieuw project gestart om spijbelen in drie scholen rond Parijs tegen te gaan. Het idee was dat elke klas met 2000 euro startte en
dan samen het spijbelen tegenging. Op die manier konden ze tot
10000 euro verdienen op het einde van het schooljaar. Het experiment zal een jaar duren, daarna kan het eventueel uitgebreid
worden naar andere Franse scholen.
Uit het Verenigd Koninkrijk komt heel ander nieuws. De leerlinge Alex Dalby werd door haar directeur naar huis gestuurd omdat ze een te strakke broek droeg. Volgens de directeur tonen de
broeken het ondergoed van de leerlingen en zijn ze ook ‘te trendy’
door de onnodige ritsen. Het zichtbare logo van het merk ‘Miss
Sexy’ geeft volgens de directeur bovendien ook niet de juiste
boodschap weer over de studenten of de school.
Dit jaar werd voor de zesde keer de Times Higher Educationlijst van beste universiteiten opgesteld. Harvard stond net als
vorig jaar op de eerste plaats. Er wordt rekening gehouden met
factoren zoals de kwaliteit van het onderzoek en het onderwijs,
maar ook de internationale gerichtheid en de werking van de instelling spelen een rol. Naast Harvard staan ook Cambridge en
Yale in de top drie. Vooral de vooruitgang van de Aziatische universiteiten valt dit jaar op. Daar werd veel geïnvesteerd in hoger
onderwijs. In de lijst is wel een foutje geslopen: er staan immers
vijf Belgische instellingen op de lijst, waarvan de K.U. Leuven op
de hoogste plaats staat. Iedereen wéét dat de UGent veel beter en
cooler is dan de K.U. Leuven! ¶

www.schamper.ugent.be

Binnenkort verkrijgbaar aan de Universiteit Gent:

Een bakje filosofie van de afhaalprof!
Aziaten hebben een neus voor talent. Toen de Japanners tijdens hun gezellige kampeertocht op het Aziatische vasteland de wreedste aller mensen zochten om hun
gevangenkampen te bewaken, dachten ze meteen aan de Koreanen. door Gert Boel
“Graag,” antwoordden de enthousiaste
Koreanen, “en mogen we ons eigen petje ontwerpen?” En toen de Koreanen op hun beurt
op zoek gingen naar de intelligentste aller
mensen om hun universitair systeem uit te
bouwen, dachten ze meteen aan de Amer…
ik bedoel, aan de Gentenaren. “Graag,” antwoordden de Gentenaren, “maar we moeten
toch niet ons eigen petje ontwerpen?”
Dat bleek niet het geval. Dus wil de
Universiteit Gent samen met de universiteiten van Harvard en Berkeley een nieuwe campus uitbouwen, net buiten Incheon.
Incheon, dat is de stad waar generaal
Douglas MacArthur de rooien een stevige
hak zette door er met zijn troepen achter
Noord-Koreaanse linies te landen. Prachtige
tijden, jammer van het mosterdgas.
Een nieuwe tactische meesterzet komt
nu uit Gentse rangen. Hoewel, meesterzet:
volgens sommigen is dit eerder een kamikazeproject. “Is het wel verstandig om tienduizenden euro’s in dit project te pompen, net
nu we 2,5 miljoen moeten besparen?” sist
studentenvertegenwoordiger Koen Hostyn.
Onterechte bezorgdheid, blaast professor

Kristiaan Versluys, één van de verantwoordelijken van het project. “De Universiteit
Gent steekt hier zelf geen cent in. Dat mag
zelfs niet, decretaal gezien.”
Het project is ook niet meer dan een
piepjong embryo – moeder ligt nog haar
postcoïtaal sigaretje te roken, bij wijze van
spreken. De eerste contacten werden gelegd
door twee oude bekenden, een Gentse professor emeritus en zijn Koreaanse tegenhanger. Het één leidde tot het ander, en een hele
delegatie, inclusief rector Kyung Soo Ahn,
zakte af naar Gent. Het bezoek van de delegatie resulteerde in de ondertekening van
een Memorandum of Understanding. Wauw,
zo gaat dat dus? Zo gaat dat dus.
Maar eerst: nog een volledig misplaatste,
voorspelbare grap over Aziaten. Want het
is al te lang geleden. Dus: wat doe je als een
Koreaan op je afstormt met geheven zwaard?
Antwoord: nederig sterven.
Zo. De Universiteit Gent bekijkt nu welke
opleidingen ze kan aanbieden. Tegelijkertijd
werkt men in Korea aan een businessplan,
dat onderzoekt of er voldoende studenten zouden binnendruppelen in het Gents

Universitaire Filiaal in Incheon. Indien die
projecties negatief zijn, wordt het project
afgeblazen.
“Kan goed zijn,” snuift studentenvertegenwoordiger Geert Cleuren, “maar momenteel is dit een project van een zeer beperkt
aantal mensen. Het laatste wat we willen is
dat een volledig uitgewerkt project onder
onze neus geduwd wordt en wij niet anders
kunnen dan het goedkeuren. Hier moet over
gedebatteerd worden binnen de Raad van
Bestuur.”
Maar als het project niets kost, wat is
dan in hemelsnaam het probleem? “Wel,
de Gentse onderwijskwaliteit mag hier niet
onder lijden. Wat gebeurt er met de kwaliteit van de opleidingen in Gent als onze
beste academici naar Zuid-Korea trekken
om daar les te geven?” Toch zou dit project
de Universiteit Gent ook van die smakelijke
niet-windeieren leggen. Volgens Kristiaan
Versluys zouden die dan vooral de vorm
aannemen van “internationale uitstraling,
academische uitwisseling van kennis en de
doorstroming van Koreaanse Ph.D-toppers
naar de Universiteit Gent.” ¶

foto Valérie Desmet

U

6

Schamper 480

www.schamper.ugent.be

“Ik ben blij dat België een land is
waar je een tweede kans krijgt.”
Bokser Ismaïl “Cool” Abdoul wil deze tweede kans grijpen

In 2007 werd Abdoul nog veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn aandeel in een oplichtingszaak en tot 1 jaar cel voor het uitsturen van een knokploeg. Begin 2009
werd hij vrijgelaten en nu werkt hij aan zijn comeback. door Laurens Lavrysen
We spreken af in zijn boksclub. Wanneer
we aankomen bokst hij nog wat trainingspartijen tegen zijn sparring partners, even
later is de afgetrainde Abdoul klaar voor een
interview.
Op 23 oktober vecht je voor de Beneluxtitel.
Ben je er klaar voor?

Ja, helemaal. Fysiek ben ik zeer goed getraind. Ik heb onlangs een prestigekamp gedaan in het Tolhuis en ik heb gewonnen. Een
paar dagen nadien kreeg ik onverwacht een
telefoontje om te boksen in Polen. Daar heb
ik zes zware ronden te verduren gehad, het
was een goede kamp en ik heb hem gelukkig
gewonnen. Dat was een goede voorbereiding
voor de 23ste.
Qua training kan het natuurlijk altijd beter. Vroeger trainde ik vijf uur per dag, terwijl ik nu maar twee uur per dag kan trainen
omdat ik nog werk. Het is mijn eerste jaar
dat ik officieel werk, ik werk van ’s ochtends
vroeg vijf uur tot ’s avonds in de bouwsector,
ramen plaatsen van soms 150 tot 200 kilo.
Daarna ga ik rechtstreeks naar de training,
ik ben dan al doodop maar toch train ik dan
nog twee uur.
Je bent nu ongeveer een dik halfjaar terug
vrij…

Sinds februari ben ik vrij onder elektronisch toezicht. Daarna heb ik nog vier maanden met een enkelband rondgelopen. Sinds
juni ben ik volledig van dat bandje verlost.
Hoe kijk je terug op die periode? Vind je dat je
rechtvaardig behandeld werd?

Jazeker, iedereen moet boeten voor z’n
fouten. Ik heb me in de gevangenis heel
goed gedragen, omdat ik me neergelegd
www.schamper.ugent.be

heb bij m’n veroordeling en straf. Ik ben blij
dat België een land is waar ze mensen een
tweede kans geven. Ik heb mijn straf uitgezeten, ik heb geboet en nu ga ik voort naar een
nieuwe toekomst.

“Het zwaarste aan
het gevangenisleven:
dat je dierbaren meer
afzien dan jijzelf.”
Hoe beleefde je het leven in de gevangenis?

Het leven in de gevangenis wens ik zelfs
m’n ergste vijand niet toe, dat is geen mensenleven meer, je zit dan in eenzame opsluiting. Als je man genoeg bent overleef je dat
sowieso, maar je dierbaren zien ook af. Als zij
op een verjaardagsfeestje of een trouwfeest
zitten, voelen ze zich schuldig om te feesten
of te lachen omdat hun man of zoon in de gevangenis zit. Dat vond ik psychologisch het
zwaarste, dat andere mensen mee moesten
boeten voor m’n eigen domme fouten.
Zeker in België is een gevangenis een luxe:
je krijgt je maaltijden, je hebt een douche,
je kan bellen. Maar mensen met een klein
beetje geweten zien af doordat hun dierbaren ook afzien. Ik ben blij dat mijn dierbaren,
vrienden en familie allemaal achter mij bleven staan en op mij gewacht hebben, toen ik
buiten kwam was iedereen er nog voor mij.
In dezelfde situatie laat iedereen je vallen, en
waar sta je dan?
Was het niet moeilijk om je in de gevangenis
conditioneel op peil te houden?

Zeker, ik kon geen powertraining of bokstraining doen, het enige dat ik deed was
elke dag een uur lopen. Ik bleef gelukkig
gemotiveerd door m’n vrouwtje, die me altijd steunde en kwam bezoeken. Het geloof
heeft me ook altijd op de been gehouden.
Mijn geloof leert me dat het leven een strijd
is van vallen en opstaan, ik ben al veel gevallen, maar ik ben telkens weer opgestaan
door de hulp van mijn geloof, mijn vrienden
en mijn dierbaren. Mijn geloof leert me ook
dat er mensen zijn die het tien keer slechter
hebben dan mij. Ik moest gelukkig maar een
derde van mijn straf uitzitten, maar overal
ter wereld zijn er ook mensen die veel langer en onterecht in de gevangenis zitten, wie
ben ik dan om te wenen over mijn situatie?
Daaraan heb ik me recht kunnen houden, na
regen komt er altijd zonneschijn.
Tijdens de Gentse Feesten werd je in strijd met
je voorwaarden gespot als portier, daarna werd
je weer even opgepakt…

Ik liep op de Gentse Feesten, ik ben een
bekend figuur en als ze mij dan te lang aan
de deur zien staan zeggen ze: ‘Kijk, hij werkt
weer als portier, we steken hem weer in de
gevangenis.’ Het was echter een misverstand
en justitie heeft daar rekening mee gehouden. Ze zeiden: ‘Let op, sta niet meer aan de
deur, want dat is problemen zoeken.’ Ik heb
maar zes dagen moeten zitten voor mijn
conditiebreuk, meestal is dat twee maand.
Je bent ook eens als portier neergeschoten. Is
dat definitief afscheid van het portierschap?

Zeker, ik had het al lang vaarwel gezegd.
Op de Gentse Feesten is een vriend en trainingspartner van me neergestoken. Hij heeft
een vrouw, twee kindjes en gaat werken om
Schamper 480
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wat extra geld te verdienen, maar voor hetzelfde geld kwam hij niet meer thuis. Met
zware risico’s is niets meer te verdienen.
Integendeel, ik heb redelijk wat slagen en
verwondingen op mijn kerfstok en het merendeel daarvan komt door het portierschap. Als je het op de weegschaal legt, heb
ik er meer aan verloren dan gewonnen, met
al die boetes en gerechtskosten.

weg blijven. Ik heb met vuur gespeeld en me
verbrand.
Heb je ooit last gehad van racisme?

Moest ik alles geloven wat in de media
over mij geschreven wordt, ik zou bang worden van mijzelf. Lees het boek en oordeel
dan, het leest redelijk vlot. Mensen die mij
niet kennen of die afgunstig zijn noemen
me crapuul. Only God can judge me, denk ik
dan.

Ik heb persoonlijk nooit last van racisme
gehad, misschien uit schrik omdat ik bokser
of portier was. Racisme staat voor afgunst, racisten zijn mensen die andere mensen niets
gunnen en dat gaat altijd blijven bestaan. Ik
ben geboren en getogen in Gent, dus ik ben
een Gentenaar. Toch voel ik mij honderd
procent vreemdeling, door mijn opvoeding
en door de manier waarop sommige mensen
tegen mij praten: ‘Van waar ben je? Wat is
je origine?’ Ik heb daar geen probleem mee,
mijn vader is een Mauretaniër. Sommigen
noemen mij een bekende Vlaming, maar
dan zeg ik: ‘Ik ben een bekende vreemdeling.’
En stilaan begint dat al ‘beruchte vreemdeling’ te worden.

Uit dat boek blijkt dat je veroordelingen vaak
voortvloeien uit omgaan met verkeerde mensen.

Je bent nu 33, wat is jouw ambitie nog als
bokser?

Ik ben van inborst niet slecht, wel naïef
en soms dom. In die oplichtingszaak werd ik
veroordeeld omdat een bokspromotor geld
ging ronselen bij een sponsor en dat dan in
eigen zak stak. Zelf heb ik daar nooit een
cent van gekregen, maar ik was er wel bij natuurlijk. Ik ben van veel dingen beschuldigd
geweest, dikwijls door mijn eigen schuld en
daarom kan ik er mij bij neerleggen. Als je
weet dat het stinkt, moet je het uit de weg
gaan. Als je weet waar het brandt, moet je er

Ik wil nog zo ver mogelijk komen. Leeftijd
is maar een cijfer, ik ben dan wel 33 jaar,
maar ik voel me eigenlijk 13. Ik heb nooit gerookt en nooit alcohol gedronken, lichamelijk heb ik me altijd goed verzorgd. Je bent
zo oud als je je voelt! Er zijn voorbeelden
zoals Evander Holyfield, 46 jaar en Bernard
Hopkins, 43 jaar en wereldkampioen in mijn
gewichtsklasse. Roy Jones Jr., een echte legende, werkt nu aan z’n comeback op z’n 40
jaar. Boksers van mijn leeftijd staan nu als

Je biografie is getiteld Crapuul of kampioen?.
Wat zeg je tegen mensen die je nu nog als “crapuul” zien?

wereldkampioen gerangschikt, zelf heb ik
nog jaren te gaan, waarom niet tot mijn 40
als alles goed meevalt?
Wanneer heb je voor jezelf beslist om bokser
te worden?

Ik was een klein crapuuleke zonder vooruitzichten, er was niets dat mij interesseerde. Iemand stelde me voor om te beginnen
boksen en ik was meteen verkocht. Ik rookte toen nog af en toe een sigaretje, maar ik
ben toen ook gestopt. Maandag ging ik kijken naar een training, dinsdag heb ik mijn
laatste sigaret gerookt en woensdag ben ik
beginnen boksen.
Boksen heeft een beetje een slechte reputatie.
Ben je nooit bang voor permanente schade?

Zeker niet. In een grote klassieke sport als
voetbal vallen op jaarbasis veel meer gewonden dan in het boksen. Men wijst vaak naar
Mohammed Ali, die Parkinson heeft, maar
dat hebben ook mensen die nooit gebokst
hebben. Ali heeft nog gekampt terwijl hij
Parkinson had en dat was zijn fatale fout. Ik
ga hout vasthouden, maar ik heb nooit een
grote blessure gehad, hooguit een kleine aan
mijn oog.
Wordt er in België wel voldoende aandacht
aan boksen besteed?

Ik vind het triestig dat een land als België
zo weinig doet voor het boksen. In de buurlanden leeft het boksen veel meer, daar kan
een bokser leven van zijn sport. Dat ik dat
niet kon, is één van de redenen waarom ik
in het portiersmilieu verzeild geraakt ben.
Hard trainen, het zwaar te verduren krijgen
en er op de duur niets aan over houden. Dan
is het logisch dat de mensen afhaken. Er is
talent genoeg in België, maar er is nood aan
grote meetings en grote organisaties die de
bokssport op de voorgrond brengen.
Waarom is het de moeite om op 23 oktober in
de Topsporthal te komen kijken?

foto Valérie Desmet

Ik wil tonen dat ik geen crapuul ben, maar
een kampioen. Ik heb in de bak gezeten, ik
heb diep gezeten, maar op 23 oktober doe
ik er alles aan om te tonen dat ik er nog sta.
Beneluxkampioen is maar een kleine stap
voor mij, ik wil nog hoger mikken. Ik blijf gefixeerd op de bokssport en met wilskracht
zal ik er geraken. ¶
“Mohammed Ali heeft nog gekampt terwijl hij Parkinson had. En dát was zijn fatale fout.”
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Ik neem een voordelig
studentenabonnement!
Kies welke formule best bij je past
Abonnement

Kioskprijs

Studentenabo

Besparing

Student 4 Life abonnement
+ 2 filmtickets

 410

 32 / 2mnd
domiciliëring

 218

Studentenabonnement
+ 2 filmtickets

 308

 149
overschrijving

 159

Kotabonnement

 226

 113
overschrijving

 113

(niet tijdens weekends en vakanties)

Gegevens student (invullen in hoofdletters a.u.b.)
M

V Voornaam

Naam

Thuisadres (facturatie-adres)

De Standaard heeft
een flinke boon voor
studenten. Abonneer
je je dit academiejaar
op De Standaard ?
Dan krijg je kortingen
tot liefst -53%. Dat
noemen we nu een
Onverantwoord
Studentenaanbod.

Straat

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

E-mail
Tel./GSM

Geboortedatum

/

/

Ik krijg mijn krant graag:
thuis

op kot, op deze manier:

via de postbode

via de rondeverkoper *

ik haal mijn krant zelf in de winkel *

* naam en adres dagbladhandel/rondeverkoper:

Kotadres (facultatief)
Straat

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

Wordt De Standaard momenteel al in de winkel gekocht ?
Nee

Ja, namelijk …… x per week

Ik betaal nu nog niets, maar wacht op het overschrijvingsformulier dat ik op het thuisadres ontvang.
De gratis filmtickets worden toegestuurd na betaling van het abonnement.

Domiciliëringsopdracht (enkel voor Student 4 Life abonnement)
Ik geef VUM nv hierbij de toestemming om tot herroeping mijn abonnementsbijdrage elke
2 maanden te innen van mijn bankrekening:

-

-

Handtekening:

Abonneer vandaag nog ! Hoe ?
• Vul de kortingsbon in en stuur die, samen met een kopie
van de studentenkaart, terug naar : De Standaard Studententarief - Postbus 2000 - 1702 Groot Bijgaarden.
www.schamper.ugent.be
• Teken in via www.standaard.be/studentabo

Wij brengen de domiciliëring in orde met uw bank.
Voorbehouden aan de financiële instelling:

VUM-id nr.: 401 096 285
-

-

Deze voordeelprijs is een heel jaar geldig. Bij eventuele prijswijzigingen brengen we u op de hoogte.
Hoe dan ook: als student krijgt u steeds het voordeligste abonnementstarief.
Dit aanbod is enkel geldig in België tot 30 december 2009 en niet cumuleerbaar met andere
promoties of een bestaand abonnement. Ik geef hierbij toestemming aan De Standaard om mijn
persoonsgegevens te gebruiken (wenst u dit niet, omcirkel dan: neen) en te delen met de andere
bedrijven van de Corelio-groep (wenst u dit niet, omcirkel: neen) of door te geven aan derden
(uitgezonderd gsm, e-mail en geboorte-datum) (wenst u dit niet, omcirkel: neen). Ik kan mijn
gegevens steeds raadplegen, verbeteren of schrappen. Hiervoor wend ik mij tot de Corelioklantendienst, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Meer informatie over de Corelio-groep ?
www.corelio.be - onlineservice@corelio.be - schrijf naar bovenstaand adres.
2 09 51 006
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Machtsvertoon
maat voor niets op

NSV!-debat
bb Het vorige openingsdebat van de
Nationalistische StudentenVereniging NSV!
draaide uit op een regelrechte veldslag in en
rond de Blandijn. Toen de NSV! dit jaar een
auditorium probeerde te huren in de faculteit
Economie, werd dat dan ook geweigerd omdat het gebouw aan de Kantienberg moeilijk
te beveiligen zou zijn. NSV! had dan maar
een lokaal gereserveerd van de Hogeschool
Gent op de campus Schoormeersen aan de
Voskenslaan. Toen de Hogeschool probeerde terug te krabbelen, kwam er een rechter
in kortgeding aan te pas om het debat toch
te laten doorgaan.
In tegenstelling tot vorig jaar, hadden de
linkse verenigingen van het PFK niet opgeroepen tot mobilisatie. Per slot van rekening
zou het debat doorgaan in een hogeschool,
who cares, right? Alleen het Anarchistisch
Kollektief — de laatste verdedigingslinie van
de democratische waarden — wou het debat nog verhinderen. Op en rond de campus

10
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Schoonmeersen was een indrukwekkende
politiemacht verzameld, Duitse Schepers
en waterkanon inbegrepen. Het repressieapparaat was blijkbaar iets te talrijk opgetrommeld en de anarcho’s stuurden dan
ook hun luizige zwerfkat. De NSV!-delegatie
werd door een aantal buitenwippertypes in
fluohesjes van de radicaal-nationalistische
Voorpost geëscorteerd. Eenmaal binnen
stelde een deel van de buitenwippers zich
op langs de zijkanten van het auditorium,
klaar om oproerkraaiers uit het publiek te
plukken.
Het debat zelf was behoorlijk saai, op het
randje van slaapverwekkend. Alleen Dirk
van der Maelen van SP.A en Peter Mertens
van PVDA+ waren niet komen opdagen.
Niemand van de andere sprekers riep “Geef
ons wapens!”, niemand benadrukte de
noodzaak van meer Lebensraum, niemand
riep op om de Nederdietsche bloedlijnen
zuiver te houden. Het was UGent-professor

en LDD-coryfee Boudewijn Bouckaert die
ondanks een flink Vlaams en intellectueel
onderbouwd vertoog, de meeste boze blikken kreeg toegeworpen. Solidaristen vreten
zo’n ultrablauwe met huid en haar op. Na het
debat verwoordde nationaal NSV!-praeses
Arno D’Hooge zijn blijdschap over het goede
verloop van het debat: “Dit was een perfecte
organisatie. We zullen het niet nalaten om
dit als precedent aan te voeren, wanneer we
opnieuw proberen om een auditorium van
de UGent te huren.” Dat belooft.
Arno D’Hooge werd later die avond trouwens nog aangevallen door een aantal anders-fascisten aan frituur De Gouden Saté
in de Overpoortstraat. Een verslag daarvan
vindt u allicht op de website van uw studentenvereniging, dankzij het goede werk van
de internetbrigade van het KVHV. Wij willen
hier enkel het volgende over kwijt: “Violence
is bad, mmmkay?” ¶

www.schamper.ugent.be

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: Kirsten Noben
vanuit Valladolid.
KN Dat Spaanse ritme toch… Na twee
weken tevergeefs wachten hebben we eindelijk internet op kot. Ik zit op Erasmus in
Valladolid, midden in een dor en verlaten
woestijnachtig landschap, op een kleine
tweehonderd kilometer ten noordwesten
van Madrid.
Ooit was Valladolid de hoofdstad van
Spanje; de stad van de reconquista van de
katholieke koningen, de geboorteplaats
van Felipe ll. Op een namiddag heb je het
dezer dagen echter wel allemaal gezien.
Het is wel een ideale Erasmusstad, alles is gemakkelijk doenbaar te voet en elke
avond wordt er wel één of ander behoorlijk schraal Erasmusfeestje georganiseerd
in een bar. Zo heb je bijvoorbeeld een
sangria-avond, de zeer innovatieve Traffic
Lights Party of een shotjesavond met alle
drank aan amper 1 euro! Aangezien de
avonden goed gevuld zijn, komt een siësta
overdag zeker van pas…
Doordat Valladolid zo centraal gelegen
is kan je overal makkelijk naartoe reizen,
elke dag lijkt wel een ontdekkingstocht.
Slenteren door de gezellige straatjes na
de siësta, net als de horden oudjes die
Valladolid lijken te bezetten en zich altijd
in groep begeven, is één van mijn favoriete
bezigheden. In elke straat lonken wel een
paar bars waar je tapas kan verorberen
met een San Miguel of een glaasje rode

www.schamper.ugent.be

wijn. Er is hier zelfs een dorpsgek die “het eten van druiven”
verkondigt!
Als je rond 3 uur ’s nachts terug
naar huis wandelt en je zin hebt in
een frietje of een bicky blijf je echter
op je honger zitten. De plaatselijke
“Julien” is hier een pizzeria, maar je
kan ook altijd terecht in een broodjesbar. De Belgische Erasmussers
watertanden bijna dagelijks bij de
gedachte aan vol-au-vent of biefstuk
met frietjes.
Er wordt hier niet alleen gefeest maar ook naar de les gegaan!
Of anders gezegd, dat proberen we.
Professoren komen meestal te laat zodat er nog maar een halfuur les overblijft. Als je (on)geluk hebt komen ze
zelfs helemaal niet opdagen waardoor
je eigenlijk voor niets uit je bed gekomen bent. Gelukkig is het maar tien
minuutjes wandelen. Als er dan uiteindelijk wél les wordt gegeven is de sfeer
veel meer relaxed dan in Gent. Zo kreeg
er tot groot jolijt van de studenten vandaag eentje plots de slappe lach! Met zo
een 800 Erasmussers van verschillende
landen vormen wij wel een olijke bende
hier in Valladolid. Vrolijke vrienden, voor
het leven… Dat is Erasmus, toch? ¶

achter
k lap
Wildkakkers doen hun ding in het UZ

Artsen, het is een ras apart. De UGent is een
klopjacht begonnen op de geneeskundestudenten die nu al enkele weken de auditoria van het
UZ bevuilen met gebruikte tampons, urine en excrementen, uitwerpselen of simpelweg schijt. De
vuilaards zijn ondertussen nog steeds niet gevat,
hoewel decaan Eric Mortier via mail opriep om
‘via sociale controle de identiteit te bezorgen
van de enkelingen die hiervoor verantwoordelijk zijn’. De studenten riskeren schorsing en
zelfs definitieve uitsluiting van de universiteit.
Home zkt. bewoners

Kotentekort, schmotentekort. Terwijl iedereen klaagt over te hoge prijzen en huisjesmelkerij, staan er in Home Boudewijn
en Home Astrid tien kamers leeg. De dienst
Huisvesting van de universiteit is wanhopig
op zoek naar bewoners. De hele wachtlijst
van studenten – maar even zeshonderd man
– die zich hadden ingeschreven, werden
reeds opgebeld. Helaas hadden deze intussen al een ander kot gevonden. De kamers
stonden leeg nadat studenten die buisden
tijdens de herexamens beslisten niet meer
verder te studeren. De koten worden verhuurd voor bedragen tussen 128 euro en
238 euro. Al wie nog moet pendelen, één
adres: de dienst Huisvesting.
VVS heeft een voorzitter

Het heeft een hele zomer geduurd,
maar op de algemene vergadering van
VVS op dinsdag 13 oktober heeft de
Vlaamse Vereniging van Studenten – de
overkoepelende organisatie voor studentenvertegenwoordiging – eindelijk
een voorzitter gekozen. Julie De Fraeye,
studente Politieke Wetenschappen
aan de Universiteit Gent, moet het
komende jaar de vereniging in goede
banen leiden. Haar wacht de serieuze opdracht om na jaren van interne
strubbelingen VVS haar geloofwaardigheid als koepelorganisatie terug
te schenken. ¶
Schamper 480
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Nieuwe Gentse
studentenvereniging
in de startblokken

The Ghent Intercultural Student Association (G.I.S.A.) is een nieuwe studentenvereniging die de multiculturele interactie tussen de studenten wil verbeteren.
door Floor Eelbode
G.I.S.A. of Ghent Intercultural Student
Association is het laatste groentje onder de
studentenverenigingen. “So what?”, denkt u,
“Studentenverenigingen zat – what’s new?”.
Wel mispoes! Want G.I.S.A. is niet zomaar
een ‘Alc’ol alc’ol, wij leven op alc’ol‘-verzameling van lintjes en doopjassen. G.I.S.A. heeft
zowaar een nobel doel: ze wil de interactie
tussen jongeren (en vooral dan studenten)
van verschillende culturele achtergronden
verbeteren.
“Het begon allemaal met een groepje
vrienden van Afrikaanse afkomst dat regelmatig samenkwam”, zo vertelt voorzitter
Durotimi Olawaiye. “We ontdekten dat we
allemaal een beetje dezelfde ervaringen hadden en geconfronteerd werden met zussen,
broers of vrienden die hun studies opgaven
of die te moeilijke studies moesten volgen
van hun ouders. Er liepen een heleboel gedemotiveerde jongeren rond en we besloten
hier iets aan te doen. Een van de grootste
problemen waarmee veel jongeren van een
etnische minderheid geconfronteerd worden, is racisme. Dit kan zowel structureel als
niet-structureel racisme zijn en het kan zowel binnen het schoolsysteem als erbuiten
voorkomen. Een van de oplossingen die wij
hiervoor zagen, was ons verenigen. Dit niet
naargelang van ras, maar naargelang van
mens-zijn. Mensen van verschillende culturele achtergronden ontmoeten is gewoon
verrijkend. Bovendien kan je volgens ons
als interculturele vereniging racisme ook tegenwerken. Als je mensen van verschillende
12
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achtergronden bij elkaar zet om voetbal te
spelen of een pintje te drinken, zullen ze al
vlug beseffen hoeveel ze met elkaar gemeen
hebben.”

“Ondertussen zijn ook
jongeren uit Gent,
Roeselaere, Mongolië,
Kazachstan en Turkije
lid geworden.”
Na een paar samenkomsten werd het
voor Durotimi en zijn vrienden al snel duidelijk dat ook andere jongeren met dezelfde
problemen geconfronteerd werden.
Open voor iedereen

“Er ontstond een gevoel dat we het gewoon anders wilden aanpakken en dat we
iets wilden maken dat openstaat voor iedereen. Dus nu hebben we eigenlijk een heel
breed doelpubliek. Alle jongeren zijn welkom, of ze nu op school zitten, aan de unief,
in de avondschool… Momenteel hebben we
zo’n dertig actieve leden, een veertigtal minder actieve leden en 330 mensen die lid zijn
van onze Facebook-groep. Doordat we vertrokken zijn vanuit onze vriendengroep zijn
de Belgen van Afrikaanse afkomst nu nog in
de meerderheid, maar ondertussen zijn ook

jongeren uit Gent, Roeselaere, Mongolië,
Kazachstan en Turkije lid geworden. En er
komen nog steeds geïnteresseerden bij.”
G.I.S.A. wil dus in de eerste plaats een
open interculturele vereniging zijn, maar
heeft daarnaast nog een tweede hoofddoel:
ze wil jongeren motiveren om te studeren en
zo de in-, door- en uitstroom in het hoger onderwijs en vorming bevorderen.
“Dat is al sinds het begin onze doelstelling”, beweert Durotimi, “In februari stapte
ik voorbij resto De Brug en daar zag ik op een
deur een bordje hangen waarop ‘diversiteit’
stond. Ik ben daar binnengestapt en ik heb
er alleszins nooit spijt van gehad. Die mensen (van de Cel Diversiteit en Gender van
de Universiteit Gent, nvdr.) zijn met hetzelfde bezig als wij. We hebben dan met hen afgesproken, gekeken waar zij aan dachten en
ook onze eigen input geleverd. Momenteel
participeren we in de adviesgroep en doen
we actief mee aan het tutor- en rolmodellenproject. Op die manier kunnen we veel
leren, zodat we vanaf het tweede semester
onze eigen projecten kunnen opstarten. We
denken hierbij bijvoorbeeld aan vrijwillige
huiswerkbegeleiding.”
Stevige fundamenten

G.I.S.A. wordt geleid door een kernbestuur en bestaat daarnaast uit verschillende
teams: cultuur, sport, entertainment, debat,
in- en doorstroom. Elk team heeft een leider, die samen met de voorzitter om de zes
www.schamper.ugent.be

Meer
nieuwe
telgen
door Hannah Demol en Lise Eelbode
L² - www.l2.be/gent

maanden herkozen moet worden (dit om voor
dynamiek te zorgen). Ondertussen heeft G.I.S.A.
al meer dan tien activiteiten achter de rug.
Durotimi: “Onze eerste activiteit was een
BBQ en die was een succes. Er was meer dan 50
man aanwezig, ook veel niet-etnische minderheden: het was echt de max! Daarnaast hebben
we onder andere al gevoetbald, zijn we naar de
Gentse Feesten geweest, en hebben we een film
bekeken in de Kinepolis.”
Wie staat te springen om zo’n activiteit van
G.I.S.A. bij te wonen, zal echter nog moeten
wachten tot 22 oktober, want pas dan wordt
hun agenda gepubliceerd.
“Het heeft veel tijd gekost om tot een goed
concept te komen,” legt Durotimi uit, “maar nu
is het tijd om over te stappen van denken op
doen en om een goede organisatie uit te bouwen. Omdat we net begonnen zijn, willen we
echter niet meteen grote projecten opstarten.
We willen eerst stevige fundamenten leggen.
Wel plannen we activiteiten om de nieuwe leden te verwelkomen en om onszelf voor te stellen aan het publiek. Wie eens kennis wil maken,
moet gewoon onze site en de Facebook-groep
in de gaten houden en zeker eens afkomen naar
een activiteit. Er is altijd veel sfeer en je zal zeker goed ontvangen worden.”
Tot slot wil Durotimi graag nog iets benadrukken: “Wij zijn een heel toegankelijke studentenvereniging. We gaan niemand dopen en
er kan wel een pintje gedronken worden, maar
het draait niet allemaal om zuipen. Het enige
wat we vragen van onze leden is dat ze openstaan voor onze doelstellingen en waarden en
dat ze een klein beetje lidgeld betalen, waarvoor ze in ruil korting krijgen op activiteiten en
bepaalde feestjes.”
Interesse? Meer info vind je op www.gisaonline.be of op de Facebook-groep G.I.S.A. Ghent
Intercultural Student Association. ¶
www.schamper.ugent.be

De slechte verkiezingsresultaten van juni ten spijt doet de SociaalLiberale Partij nog altijd rustig verder. Net zoals elke andere politieke partij hebben ze ook een jongerenvereniging, L² (wijlen Jong Spirit). Al is het
de laatste maanden nogal rustig op hun Gentse website, toch verzekert
de ondervoorzitter dat L² nog steeds alive and kicking is. De studentenorganisatie stelt zichzelf tot doel om jongeren in aanraking te brengen
met de politiek en om in één handomdraai ook sociaal-liberale ideeën te
verkondigen.
L² houdt regelmatig ludieke acties om bepaalde politieke problemen
onder de aandacht te brengen. Wie herinnert zich niet de actie rond de
staatshervorming, toen L² een frigo naar het secretariaat van de CD&V
droeg om op symbolische wijze aan te klagen dat CD&V de onderhandelingen in de koelkast stak? Niemand? Ah, oke.
CenEka - www.ceneka.be

Burgies hebben geen leven buiten hun studies, dus wat doen ze met
hun geringe vrije tijd? Een nieuwe studentenvereniging starten over ingenieurstoestanden – achja. CenEka is een kleine studentenvereniging,
speciaal gericht op studenten computerwetenschappen en elektrotechniek. Voorzitster Valerie Taerwe benadrukt dat CenEka vooral nuttig wil
zijn voor de toekomst van de studenten. Zo worden er bedrijfsbezoeken
naar onder andere Alcatel en IBBT, twee grote werkgevers voor elektrotechniek studenten, georganiseerd.
CenEka werkt niet met een ledenprincipe. Iedereen die elektrotechniek en computerwetenschappen studeert aan de Plateau is welkom.
Studenten van buiten de faculteit natuurlijk ook, hoewel Taerwe al lachend zelf toegeeft dat er waarschijnlijk weinig animo van buitenaf zal
zijn.
Minos - www.bobscousins.be/minos

Veertien studentenverenigingen die aangesloten zijn bij het Politiek en
Filosofisch Konvent, maar waarvan geen enkele organisatie zich bekommert om een eengemaakt Europa? “Schande!” moeten enkele Gentse studenten gedacht hebben. Waarna ze maar mooi hun eigen pro-Europese
vereniging oprichtten, en in één beweging ook nog eens erkend werden
door het PFK.
Minos is het kindje van deze wereldburgers en wil als partij-onafhankelijke organisatie het Europees burgerschap promoten. Dit doen ze door
allerlei activiteiten te organiseren, waaronder debatten, lezingen, filmvertoningen, concerten en degustaties. Bovendien zet Minos ook internationale activiteiten op touw, om zo studenten de mogelijkheid te geven
om hun Europese collega’s te leren kennen. ¶

U
Filmfestival trouw aan Gentse roots?
In het cultuurkatern van deze Schamper vind je een uitgebreide bespreking van
het Filmfestival Gent. Maar hoe Gents is dit festival eigenlijk? En wat is de invloed ervan op onze stad? door Bert Dobbelaere
de wereldcinema biedt”. Met een eigenzinnige en provocerende filmselectie was het
Gentse Filmgebeuren overigens veel stouter dan het mainstream Filmfestival van
Brussel. Op die manier deden Studio Skoop
en de Universitaire Filmclub het ietwat anarchistische imago van Gent alle eer aan.
De internationalisering

De
internationalisering
van
het
Filmfestival blijft zich ondertussen voortzetten. In 2001 werden voor het eerst de World
Soundtrack Awards uitgereikt en in 2006
verving de meer prestigieuze Grote Prijs
voor Beste Film de Jozef Plateauprijs. In 2009
is het Filmfestival van Gent met het thema
‘Azië’ kosmopolitischer dan ooit.
Wisselwerking

De internationale allures duikten pas op
vanaf de jaren ’80, toen het Filmgebeuren op
eigen benen ging staan door de creatie van
haar eigen vzw. De komst van de Decascoop
in Gent gaf de voorloper van het Filmfestival
de kans om echt open te bloeien: dankzij
de grootschaligheid van deze nieuwe locatie kon het Gebeuren nu ook de crème de la
crème van het internationale filmwereldje
aantrekken.
Om die mensen effectief naar hier te krijgen, moest Gent zich natuurlijk ook zien
te onderscheiden van andere filmfestivals.
Daarom is sinds ’85 een prominente rol weggelegd voor filmmuziek.

foto Luk Monsaert

De geschiedenis van het Gentse filmfestival gaat terug tot midden jaren ’70 en toont
meteen aan dat haar ‘roots’ niet Gentser
konden wezen. Het Filmfestival ontstond
immers als een uitgesproken lokaal getint
evenement. Toen in ’74 Studio Skoop samen met de Universitaire Filmclub (vandaag Film-Plateau) het “Filmgebeuren van
Gent” organiseerde, deed dat in niks aan het
huidige filmfestival denken.
De bedoeling was toentertijd nog enkel
om het “grote” publiek kennis te laten maken
met enkele vergeten of genegeerde pareltjes.
Hoewel dit dus niet meer inhield dan een
doorzetting van de visies van zowel Studio
Skoop als de Universitaire Filmclub, was het
Filmgebeuren van Gent wel een instant cultklassieker. Het Filmfestival omschrijft het in
haar eigen geschiedenis als volgt: “Het was
de pionierstijd. Nieuwe filmmakers gingen
het establishment te lijf met provocerende
films en vernieuwende thema’s, en doorbraken allerhande taboes. Gent lanceerde nieuwe namen en begrippen en legde de basis
voor een filmfestival dat een panorama van

De synergie tussen het Filmfestival en
de stad Gent is ondertussen duidelijk: het
Filmfestival kon groeien dankzij de goede
setting die Gent haar biedt, al hielp de uitgebreide steun van het stadsbestuur natuurlijk
ook wel mee.
In ruil daarvoor doet ook de stad Gent
haar profijt: het festival zet Gent op de
kaart als cultuur- én als wereldstad, het is
naast televisieprogramma’s als The Block
en Flikken gewoon zéér goede PR voor deze
stad. Bovendien gaat het Filmfestival om veel
meer dan cinemaatjes doen in de Kinepolis:
het is uitgegroeid tot een volwaardige culturele pijler in Gent. Er zijn evenementen rond
film in de Vooruit, in het Caermersklooster
loopt er een tentoonstelling over anime en
de Handelsbeurs en De Bijloke organiseerden concerten met filmmuziek. Door zo’n
uitgebreid aanbod gaat de Gentse cultuurliefhebber zich al snel beter voelen, maar
ook de horeca in de buurt van de locaties zal
je uiteraard niet horen klagen.
Het Filmfestival toont echter ook duidelijk
de paradoxale aard van de internationalisering: om zichzelf in het internationale filmwereldje te affirmeren moest het de voorbije
jaren ook geleidelijkaan haar Gentsheid temperen. Gelukkig is het haar licht anarchistische imago nooit echt verloren. Daarvan
getuigt de selectie van Einaym Phukot
(Eyes Wide Open) als winnaar van de Grote
Prijs voor Beste Film 2009, waarover meer
op bladzijde 28 en 29. ¶

De opening van het Filmfestival. Zót veel volk, enal.
www.schamper.ugent.be
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Behalve wanneer je, dankzij een stevig
jobje of ouders met een meer dan gemiddeld
maandloon, de mogelijkheid hebt om 400
euro per maand en meer te spenderen aan
een studio, beschik je als gemiddelde student in Gent over een kamer met lavabo terwijl keuken en sanitair gemeenschappelijk
zijn. Het is gezellig om je kotgenoten te leren
kennen wanneer je elkaar eens tegenkomt
op de gang of samen eet. Al kan de inrichting
wel eens tegenvallen. Enkele voorbeelden
van bestaande accommodatieproblemen.
Keuken. Slechts enkele vierkante meter
groot en een doorgang naar andere delen van
het huis. Er staat geen tafel om gezamenlijk

de maaltijd te gebruiken dus ben je genoodzaakt om je dampende bord mee te nemen
naar je kamer. Later keer je met de afwas terug naar het aanrecht, waar er amper plaats
is om proper en vuil van elkaar te scheiden
en de wasbak — die uit de jaren ’60 lijkt te
stammen — met moeite tot aan je heupen
komt.
Douche. Een kamertje met klemmende
deur waar je je amper kan draaien of keren. Het eenzame kapstokje aan de muur
kan niet al te veel gewicht dragen en verder
staat er een stoeltje om je handdoek en vers
ondergoed neer te leggen. De douchekop is
al even oud als de wasbak, sproeit naar alle
kanten en blijft niet hangen aan de stang.

ij en de huur

Nadien hangt er een vreemd geurtje op de
hele verdieping.
Toilet. Meestal is er een, heel soms zijn er
twee, te delen met zes à tien personen. Het
bekendste toiletprobleem is verstopping. Te
dunne buizen die net iets te veel te verwerken krijgen, kunnen voor onaangename ontdekkingen zorgen. De onfrisse geur kan je
verdoezelen met spuitbussen en toiletblokjes allerhande maar in het slechtste geval
trekt de kotbaas zich van dit alles niets aan.
Verhuren doet hij sowieso. Ach, we leggen
ons erbij neer. We vertrekken uiteindelijk
toch met een proper lijf en volle maag naar
de les. ¶

Moneyzzzz
Must be funnyzz. Op 15 oktober legde de UGent haar begroting voor 2010 vast. door Hannah Demol
Besparingen

Als eerste stap in de begroting moesten
de acht directies van de UGent, waaronder
de directie Onderwijsaangelegenheden,
Personeel en Organisatie, Gebouwen en
Facilitair Beheer een nulbegroting opstellen. Ze mochten dus zeker niet meer vragen dan vorig jaar.
Enkele jaren geleden was het nog voordelig om het onderhoud van de gebouwen
en het veiligheidspersoneel van de universiteit te outsourcen. Ondertussen zijn de
kosten op de privé-markt teveel gestegen.
Er zouden plannen zijn om onderhoud en
veiligheid vanaf volgend jaar weer volledig
in eigen beheer op te nemen.
Soms zit besparen in de details. Zo
wordt er op de begroting 8000 euro minder uitgegeven aan Durf Denken-gadgets.
Alle nieuwe studenten krijgen bij de

inschrijving dus geen gommetje meer. Erg
dat ze het zullen vinden, uhum.
Een lineaire besparing lag het meest
voor de hand, hierbij wordt op elke uitgavenpost — behalve op huuruitgaven en andere vaste kosten — een zelfde percentage
bespaart. Om elf miljoen te bezuinigen zou
dat, na andere besparingen, nog op vijf
percent uitkomen.
De dienst Studentenvoorzieningen,
denk aan de resto’s en de homes, bleef zo
goed als gespaard tijdens de bezuinigen.
Met zoveel extra studenten zou een verminderd budget dan ook voor halve drama’s gezorgd hebben.
Extra kosten

Sommige kosten gaan de hoogte in. Zo
is de nieuwe supercomputer (blz. 16) een

ware slokop als het op energie aankomt.
De kostprijs? Een kleine 2,5 miljoen euro,
dankuwel.
De strategische beleidsinitiatieven, een
welluidende term voor het persoonlijke
spaarpotje van de rector, wordt van 500
000 naar één miljoen euro opgetrokken.
Van Cauwenberge moet wel de goedkeuring hebben van het Bestuurscollege vooraleer hij het geld mag uitgeven. Van de
strategische beleidsinitiatieven wordt 300
000 euro gerekend als ‘onvoorziene kosten’.
Een toegeving tijdens de laatste uren van
de begrotingsonderhandelingen omdat er
teveel tegenstand was tegen de ‘pure’ verdubbeling van het budget. De onvoorziene
beleidsinitiatieven moeten als reserve dienen wanneer in de loop van het jaar blijkt
dat er ergens te hard werd geknipt in een
budget. ¶

Wetenschap
Rekenmonster gewikt en gewogen
Vorig academiejaar kreeg onze universiteit haar eerste supercomputer. Een halfjaar stilte later zochten wij naar het enthousiasme van weleer en vonden
resultaten. door Dietmar Hertsen
Maart vorig academiejaar pakte de UGent
uit met haar supercomputer. Prompt haalde
ze met haar techneuten de tv-journaals en
kranten, en zo mogelijk nog belangrijker:
Schamper. De glorie verwaterde echter snel
en zelfs binnen de universiteit leek men het
speeltje te zijn vergeten. De kelder van het
rectoraat ronkte verder in stilte. Tijd voor
introspectie dus: wat is er geworden van het
rekenwonder? Wie gebruikt het en waarom?
Vragen genoeg voor een van de beheerders
en twee voorname gebruikers.
Moment de gloire

Nadat de perszaal zich heeft gevuld en
rector Paul Van Cauwenberge een obligaat stukje heeft voorgelezen, beginnen de
producenten van de supercomputer aan
hun naverkoopspraatje. Deze brok ruwe rekenkracht zal ons op de kaart zetten, wordt
16

Schamper 480

gepreveld. Er zal eindelijk naar ons worden
geluisterd, klinkt het. We schrijven 12 maart
2009. Maanden werk geculmineerd in deze officiële opening en een stralende rector naast
de managers van IBM en ClusterVision.
Dit is waar de vooruitgang om schreeuwde. Tot voor kort moest elke vak- of onderzoeksgroep haar boontjes doppen als het
op tellen aankwam. Berekeningen werden
gemaakt op gewone computers of op apparatuur die ad hoc werd aangekocht. Zo ging
een aanzienlijk deel van het budget bij rekenintensief onderzoek naar infrastructuur. Het
resultaat: veel kapitaal voor een Mexicaans
leger met een middelmatig vermogen.
Vanaf nu, benadrukt de manager, staat er
in de kelder van het rectoraat één computer die alle andere vervangt. Elke vorser met
hoge nood kan zijn taken ernaar versluizen
en krijgt met wat geluk in no time het resultaat teruggestuurd. IBM, de producent, en

ClusterVision, de reseller die extra support
aanbiedt, slaan ons om de oren met specificaties waarvan 388 quadcoreprocessoren,
1552 cores en 15 teraflops de minst vatbare
zijn. Het heeft PVC aardig wat geld gekost,
maar er is niemand die twijfelt aan het nut
van deze investering.
Aanschuiven graag

De naverkoop is achter de rug en Tom
Kuppens, een van de beheerders van het
systeem en een jonge kwantumchemicus, zit
tegenover mij. We schrijven 23 september.
Nuchter maar bevlogen oreert hij: “Op dit
moment hebben ongeveer 170 gebruikers
een account aangevraagd. Na het afronden
van de pilootfase op 15 april is dat aantal
gestaag gestegen, met dipjes tijdens de examenperiode en de Gentse feesten. Op dit moment zijn het echter vooral de ingenieurs- en
www.schamper.ugent.be

de exacte wetenschappen die gebruik maken
van het systeem. In de toekomst hopen we
daar verandering in te brengen. Dat zoiets
wel degelijk kan, bewijst Dirk Van den Poel
van de faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Zijn marketingonderzoek toont aan dat de
HPC (high performance computer of supercomputer, n.v.d.r.) overal inzetbaar is. Het
weze benadrukt dat de grootste gebruiker
van de KULeuven-HPC de Faculteit Letteren
is.”
“De gebruikers worden opgedeeld in twee
grote groepen: de startklasse en de Virtual
Organizations (VO’s). Aan de eerste klasse
wordt iets minder capaciteit aangeboden.
Het is dan ook niet de bedoeling dat groepen hierin lang gedijen, al gebeurt dat nu te
vaak. Het probleem is dat de registratie als
VO sommigen afschrikt.”
Gebruikers met een account kunnen nadat ze ingelogd hebben, gretig aan de slag. Ze
versturen dan hun instructies naar de 1600
cores die de supercomputer in zijn veertien
chassis herbergt. In het geval dat die allemaal bezet zijn, komt de taak terecht op een
wachtlijst, de queue. “Tot nog toe zijn er relatief weinig klachten over een te lange queue.
Al is het natuurlijk wel zo dat de toenemende
vraag de wachttijden soms doet oplopen. De
grootste uitdagingen van het systeem zijn
de continue uitbreiding van de capaciteit en
het beheersen van de wachtlijst.”
Bij de allocatie of de verdeling van de beschikbare middelen triomfeert de absolute
democratie. Achteraan aanschuiven met
voorrang voor kreupelen en een banvloek
voor gestraften. Hier geldt het principe van
fair-share: wie in het verleden meer aanvroeg
dan hij nodig had, moet langer wachten. Een
zuinige offerte samen met grootverbruik induceert net het tegenovergestelde.
Modelleren voor de beginner

De jonge chemicus beaamt het en knikt:
“De gekste dingen worden voor waar aangenomen. Velen kunnen zich bij een HPC
weinig voorstellen, laat staan dat ze vatten
waarom sommige research zo computationeel intensief is. Ze zien er het nut niet
van in.” Twee grote klanten, het Center for
www.schamper.ugent.be

Molecular Modeling (CMM) en de Photonics
Research Group, illustreren het tegendeel:
sterke computers zijn onontbeerlijk voor
hoogstaande output.
Beide groepen maken intensief gebruik
van simulaties of virtuele experimenten
waarbij de oplossing van een wiskundige
vergelijking het gedrag van een systeem in
de werkelijkheid voorspelt. Een bepaalde
proefopstelling wordt eerst gekoppeld aan
een vergelijking, het model. Denk bijvoorbeeld aan een fiets als een verzameling
wiskundige uitdrukkingen die het verband
vastleggen tussen trapfrequentie en snelheid. Vervolgens worden exacte gegevens
van een specifiek experiment in het model
ingevuld. Dus: in de fietsuitdrukkingen vul
je de trapfrequentie in. Daarop bepaal je in
een cruciale fase, de eigenlijke simulatie, de
waarde van de ongekende variabelen. Bij de
tweewieler komt het erop neer dat je aan de
hand van het verband tussen trapfrequentie en snelheid, een vergelijking, de snelheid
kan bepalen als je eenmaal de frequentie
hebt ingevuld. Zodra het model is opgesteld,
is het bij deze werkwijze dus niet meer nodig
het experiment echt uit te voeren. Fietsen is
verworden tot een randfenomeen: breng gewoon frequentie en snelheid met elkaar in
verband.

“Dít is waar de
vooruitgang om
schreeuwde.”
In het meest eenvoudige geval volstaan
voor het oplossen van zo’n vergelijking een
vulpen, koningsblauw en haast banale wiskunde. Complexere simulaties revolteren en
er is elektronica nodig om die in het gareel te
houden. Bijgevolg bestaan zowel de fotonica
als het moleculair modelleren bij de gratie
van hoogperformante rekeninfrastructuur.
Het CMM bundelt interfacultair de krachten bij het onderzoek naar nanomaterialen.
Deze studie van de stof op miniatuurschaal

steunt vooral op de kwantummechanica.
Die elegante en weinig intuïtieve wetenschap zadelde ons op met de ondraagbare
last van theorieën zonder resultaten. Prof.
dr. ir. Veronique Van Speybroeck weet
er alles van: “Sinds het ontstaan van de
kwantummechanica duurde het nog ruim
zeventig jaar vooraleer geavanceerde veeldeeltjestechnieken en numerieke algoritmen
in staat waren om mede dankzij de steeds
maar krachtiger wordende computers het
moleculaire systeem op accurate manier te
voorspellen.”
Vandaag vinden nanomaterialen onder
andere hun toepassing in de polymeerchemie en de hernieuwbare grondstoffen, vertelt
Van Speybroeck. “Heel recent werd binnen
het CMM een baanbrekend resultaat bekomen waarbij het reactiemechanisme dat aan
de basis ligt van de omzetting van methanol
tot bouwstenen voor plastics, werd blootgelegd. Hiermee kan een belangrijke aanzet
worden gegeven voor de massale productie
van kunststoffen op basis van alternatieve
grondstoffen.”
De Photonics Research Group houdt zich
vooral bezig met het ontwerp van nieuwe fotonicacomponenten zoals lasers en detectoren. Hoe groter en complexer de component,
hoe uitdagender de vergelijking die moet
worden opgelost. Een logische conclusie zou
zijn dat meer rekencapaciteit leidt tot beter
onderzoek. Ir. Martin Fiers is voorzichtig
positief: “Het is in elk geval een verbetering
in rekenkracht, maar of het ook een verbetering in wetenschappelijke output betekent,
is te vroeg om te zeggen.”
Talent gezocht

“Menselijk kapitaal is een grote zorg.”,
vertelt Kuppens. “Het is een hele uitdaging
om geschikte mensen te vinden, alleen al
omdat HPC-specialisten amper bestaan. Wij
zijn een groep jonge autodidacten op zoek
naar gezelschap. Vanaf begin volgend jaar
komt er bijvoorbeeld een burgerlijk ingenieur natuurkunde voor ons werken die zijn
doctoraat heeft geschreven omtrent parallel
programmeren.”
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“Misschien moeten we maar eens nadenken over de inzet van de supercomputer in
het onderwijs. Ik weet wel dat het niet opportuun is om de beperkte capaciteit te delen met studenten, maar als we er zo enkele
kunnen vinden die zich bekwamen in high
performance computing, is de balans positief. Volgens het huidige beleid kunnen alleen onderzoekers aanspraak maken op een
account.”
Van Speybroeck benadrukt dat de expertise binnen het CMM tamelijk groot is door
de specificiteit van het moleculair modelleren. Fiers nuanceert: “Onlangs hebben wij
een software-ingenieur aangenomen die
zich bezighoudt met de HPC. Om de infrastructuur op een efficiënte manier in te zetten, is ook een softwareframework nodig dat
de drempel voor de onderzoekers voldoende
laag houdt.”
Geld en support

“Na een initiële investering van ongeveer 1,2 miljoen euro zet de UGent tot 2013
500.000 euro per jaar aan de kant voor de
werkingskosten van de HPC. Daarmee
wordt een deel van het personeel betaald,
in onderhoud voorzien en de uitbreiding
gefinancierd. Zulke bedragen lijken aanzienlijk, maar de economische kost van stilzitten is groter.”, stelt de chemicus vast. Van

foto Randen Pederson

W
Speybroeck beaamt dat: “Als de UGent competitief wil zijn en wil blijven publiceren in
de high impact tijdschriften, is dergelijke
HPC-infrastructuur onontbeerlijk.”
Tot nog toe heeft niemand noemenswaardige problemen ondervonden, zo blijkt uit
een rondvraag. De support die ClusterVision
aanbiedt, verloopt goed óf is al achterhaald
door interne expertise. Kinderziektes daargelaten hebben grote euvels nooit roet in het
eten gestrooid. Van Speybroeck benadrukt
verder dat de samenwerking tussen beheerders en gebruikers optimaal verloopt. Fiers
heeft daar niets aan toe te voegen.

“Wij zijn een groep
jonge autodidacten
op zoek naar
gezelschap.”
Toch is het niet vanzelfsprekend computerprogramma’s die oorspronkelijk ontworpen werden voor rekendwergen, te
laten draaien op grote machines. Software
moet zo herschreven worden dat een taak
in stukjes gekapt, verdeeld kan worden over
meerdere processoren. Deze parallellisatie

is een berg die elke gebruiker moet beklimmen. Daarnaast is er nog het probleem van
de wachtrijen. “Voor korte simulaties is dit
natuurlijk minder handig omdat je volgende
simulatieparameters afhangen van het resultaat van een vorige simulatie”, zegt Fiers.
VSC

De HPC die vandaag het rectoraat bewoont, is een Tier 2-machine. Zulke opstellingen tellen relatief weinig cores en hebben
een groot aantal users. Kortom: het zijn lokale centra die dicht bij het onderzoek staan.
De meeste Vlaamse associaties hebben er
één.
Op termijn zullen al deze Tier 2‘s aan
elkaar gekoppeld worden via het Vlaams
Supercomputer Centrum (VSC). Tegen 2010
zou deze stap afgerond moeten zijn. Vanaf
dan zal iedereen met een VSC-account gebruik kunnen maken van het netwerk en zijn
HPC’s.
Daarenboven investeren de UGent en de
KULeuven samen in de huisvesting van een
Tier 1, een krachtigere computer voor een
kleiner aantal specifieke users. Gelet op de
devaluatie van rekencapaciteit, zal om de
twee jaar een nieuwe installatie worden gebouwd, afwisselend in Gent en Leuven. Het
VSC zal ook dit systeem integreren, waarvan
de eerste fysieke entiteit vanaf eind 2010 op
de Sterre zal staan. De Vlaamse overheid
betaalt mee via de Herculesstichting en het
Fonds voor de Financiering van Eenmalige
Uitgaven (FFEU).
Met de Tier 1 wil het VSC eindelijk de top
50 van de TOP500 bereiken. Deze ranking
van ‘s werelds snelste computers wordt halfjaarlijks gepubliceerd en gaat als vanouds
gebukt onder een niet te versmaden flipflopinflatie. In november 2008 bengelden we
met onze Tier 2 achteraan het peloton, om
er in juni 2009 zonder scrupules uit te worden gekegeld.
“Wie sterk wil zijn, moet blijven investeren in personeel en infrastructuur. Het voornaamste doel is momenteel comfortabel te
overleven tot de Tier 1 er staat. Geld is voorhanden, maar de uitdagingen zijn legio. Dit
is dan ook een oproep aan alle enthousiaste
studenten met de nodige bagage.”, concludeert Tom Kuppens. ¶

Mmmmmm. Chips.
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Alle onderzoeken op een stokje
Dat de wetenschap dweept met een
hermetisch vocabulaire, is geweten. In de
wandel van professoren en postdocs is er
fierheid te zien om die radde, lederen tong.
Daarenboven gaan er achter die zee van
woorden vaak ideeën schuil die weinigen
boeien — de sekteleden daargelaten. En
toch: soms maken wij gewag van pareltjes
die schitteren door hun eenvoud. Meestal
zijn het frivole en licht verteerbare stukjes,
die onderzoeken. Wij maakten een overzicht
van de meest opvallende, hilarische en verruimende onderzoeken die de laatste fortnight verschenen.
Onderzoekers van de Rotman School of
Management van de University of Toronto
komen in Psychological Science tot een ietwat boude bewering. Met de uitkomst van
hun experimenten zwaaiend, willen ze namelijk aantonen dat groen eigenlijk zwart is.
Even verduidelijken. Uit de drie proeven die
de vorsers opstelden, blijkt dat consumenten die bioproducten kopen meer neigen tot
een laakbare ethiek. Minder delen, stelen en
liegen: het hoort er allemaal bij. Wie groen
koopt, denkt vrijgesteld te zijn van de ethische dagtaak en kiest resoluut voor zwart.
Bij de volgende nertsenbevrijding scanderen we het: het is om bontmantels te maken
voor in de passiefwoning.
Diep vanbinnen

Van nerts naar mens dan maar: is er iemand die zich afvraagt hoe de knoopbatterij
haar einde tegemoet gaat? In de Verenigde
Staten schuiven er alvast jaarlijks zo’n drieduizend door kelen, neuzen en slokdarmen.
Tweeënzestig procent daarvan gebeurt door
kleuters. Die conclusies waren te horen op
een jaarlijks congres in Chicago van otorinolaryngologen, oftewel neus-, keel- en oorartsen. Die pleitten voor een sensibilisering van
het grote publiek en een verantwoordelijke
www.schamper.ugent.be

houding van de industrie. De meeste ukkies
houden er gelukkig geen blijvend letsel aan
over, al zijn er die levenslang stem- of ademhalingsproblemen hebben.
Gelukkig werd op het congres ook ernstige geneeskunde bedreven: plastische chirurgie. Neen, niet de reconstructieve soort
of de hazenlip, maar de cosmetische tak.
Heren schoonheidswerkers hebben namelijk een manier gevonden om de postoperatieve ontgoocheling na neuscorrecties in te
dijken. Rhinoplastie gevolgd door een een
kinaanpassing levert betere resultaten dan
een enkele operatie, stellen ze. Daarnaast
benadrukken ze dat bepaalde schoonheidskenmerken wel degelijk pancultureel
zijn. Kwestie van het taboe te doorbreken.
Reuters meldt dat Michael Jackson reeds
werd opgegraven.

“Wie groen koopt,
kiest resoluut
voor zwart.”
Nog meer taboes en lichaamsdelen. Neen,
het is geen chlamydia of borstamputatie,
noch de oogst van een lepraboer, maar wel het
nieuwste onderzoek van Debry Herbenick
van de Indiana University. Een vragenlijst
die peilt naar het imago van de vrouwelijke
geslachtsorganen werd voorgelegd aan 352
vrouwen en 241 mannen. Daaruit blijkt dat
mannen het systeem meer genegen zijn dan
het afkerige vrouwvolk. Tweede vaststelling: het aantal orgasmes is evenredig aan
de sterkte van band tussen vrouw en vagina.
Op basis van de analyse werd ook een schaal
ontwikkeld die de perceptie weergeeft. Vanaf
nu is het dus mogelijk punten toe te kennen
aan vulva’s. Goed om weten: zowel vorm, gevoel, smaak als geur tellen mee.

door Dietmar Hertsen

Nog meer perceptie in de zachte sector:
geneesheren en vrouwen in opleiding. Meer
dan eens wordt beweerd dat de instroom van
nieuwe studenten aan het begin van het academiejaar leidt tot meer complicaties. Een
Australische onderzoeksgroep weerlegt dat
nu gedeeltelijk. Het effect bestaat, maar is
niet te wijten aan de onhandigheid van verse
nitwits. Tussen twee academiejaren krijgen
nieuwelingen hun eerste stageplaats, terwijl
de meer ervaren studenten er een nieuwe
krijgen. Beide groepen maken aanvankelijk
meer fouten door een verandering in werkomgeving, een gebrek aan supervisie en een
slechte communicatie. Nog even wachten
met die neus en kincorrectie dus.
Leren en specialiseren

UC Santa Barbara en de University of
British Columbia vormen surrealisme om
tot hersenvoedsel. Volgens een onderzoek
gepubliceerd in het septembernummer van
Psychological Science zou het lezen van
Kafka’s Ein Landarzt implicit learning stimuleren. Bij dit type leren worden verbanden
gelegd zonder dat daar besef of verbalisatie
voor nodig is. Elke bron van onverwachte
brokken incoherente informatie zou dit proces stimuleren. Zo konden proefpersonen
letterpatronen beter herkennen na een kafkaëske ervaring. Of hetzelfde opgaat voor
explicit learning — waaraan jullie verzuimen
door dit te lezen — is betwijfelbaar.
Kortom: wetenschap en Kafka lezen
loont, al was het maar om even te verdrinken in die zee van hilariteit en ironie. Tot
slot: ook specialisatie vermaakt. Wat denk je
hiervan: professor emeritus Raoul Lemeur
onderzocht het effect van het wit worden en
onderstoffen van serres op het microklimaat
en de rozen binnenin. Oh ja, dat gebeurde in
Zimbabwe. Mugabe is naar verluidt al op de
vlucht geslagen. ¶
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PVN Wie tot in de vroege uurtjes gefeest (of
gestudeerd) heeft, zou zich ‘s anderdaags wel
eens een beetje mottig kunnen voelen. Dat er
zoiets als een biologische klok bestaat, was
al langer wetenschappelijk aangetoond. Nu
hebben wiskundigen van de universiteit van
Michigan ook het bijhorende signaal geïdentificeerd dat door ons brein naar ons
lichaam wordt gezonden. Het klokje van je
levensritme is gehuisvest in de zogenaamde
suprachiasmatische kern, een hoop cellen in
de hersenen net boven de kruising met de
oogzenuw. Daaruit worden elektrische pulsen verstuurd. Wetenschappers waren er
de laatste twintig jaar van overtuigd dat dit
overdag met een hoge frequentie gebeurde
en ‘s nachts met een lage. Men geloofde dat
dát verschil in snelheid ons bioritme bepaalde. Het probleem met dat model is dat de

suprachiasmatische kern zowel ‘klok-cellen’
als andere cellen bevat. Volgens de nieuwe
experimenten, waarbij de zogenoemde ‘klokcellen’ geïsoleerd werden, worden er overdag
helemaal géén elektrische pulsen afgevuurd.
Enkel ‘s morgens en ‘s avonds, bij dageraad
en schemering, worden klok-cellen geactiveerd. Die ontdekking werpt meteen een
nieuw licht op jetlag- en slaapproblemen.
Het kan trouwens behoorlijk frustrerend
(en een beetje zielig) zijn als je vol goede wil
het initiatief neemt en de rest van de groep je
dan niet volgt. Dat weten ook kapucijnaapjes. Als een van hen de aanzet neemt om te
verhuizen, dan kijkt hij stiekem of minstens
drie andere aapjes zijn voorbeeld volgen. Als
dat het geval is, gaat ook de rest van de groep
mee met de initiatiefnemer. Als hij gevolgd
wordt door minder dan drie soortgenootjes,

dan komt de enthousiasteling op zijn mening terug en sluit híj zich weer aan bij de
groep. Dat onderzoek (gevoerd aan de universiteiten van Brussel en Tokyo) maakt dus
duidelijk dat kapucijnaapjes over een soort
van kiessyteem beschikken, waarbij ‘drie
volgelingen’ de grens bepaalt tussen initiatief nemen en opgeven.
Ohja, binnenkort kunt u in het museum
van de faculteit Diergeneeskunde de onderkaak van een walvis bewonderen. Het kadaver plakte tegen een schip dat de Antwerpse
haven binnenvoer. De vakgroep Morfologie
was er als de kippen bij om een stukje te bemachtigen – al moet ‘stukje’ gerelativeerd
worden. De vijf meter lange uitgebeende
onderkaak flirt namelijk met de maximale
afmetingen die hun verwerkingsinstallaties
aankunnen. ¶

Met de vingers
in de neus
B.B. Je herkent de situatie ongetwijfeld:
het is juni, broeierig heet, elf uur ’s avonds.
Het enige wat tussen jou en jouw broodnodige nachtrust staat is de stapel cursussen
op je bureau. De verwijten van je ouders
echoën bij elke omgeslagen bladzijde door
je hoofd: “Je had meer tijdens het jaar
moeten studeren!”. Het vervelende is dat
wetenschappers van de McGill University
onlangs hun gelijk aantoonden. Bij
zeenaaktslakken in elk geval. De vorsers
spoten bij de naaktslakken serotonine in,
een neurotransmitter die zorgt voor synaptische facilitatie, ofte het versterken
van de communicatie tussen zenuwcellen.
Dienden ze een naaktslak verschillende
dosissen toe, gespreid over de tijd, dan
namen ze een sterke binding tussen de

neuronen waar. Bij een continue aanvoer
van serotonine, zoals ook bij de mens het
geval is bij de verwerking van een massa
aan gegevens op korte tijd, werd de gunstige werking deels teniet gedaan door een
verhoogde concentratie aan PKC ApI II,
een antagonistisch enzym.
Nog voor de inhaalweek iets blokken
heeft dus zijn voordelen, maar voor diegenen die lui zijn als een levensfilosofie
beschouwen is er misschien een wondermiddel in de maak. Duitse deskundigen
hebben een neusspray ontdekt die het
geheugen bevordert. Zeventien mannen
werd in het labo van de Duitsers gedurende
twee nachten een verhaaltje voor het slapengaan voorgeschoteld. Hierop kregen de
mannen ofwel de bewuste neusspray ofwel

een placebo toegediend. De volgende morgen gaf men de mannen de opdracht het
verhaal exact na te vertellen. Degenen die
de neusspray ingespoten hadden gekregen
slaagden daar aanzienlijk beter in. Het geheime ingrediënt: interleukine-6, een stof
die door witte bloedcellen als respons op
een ontsteking wordt aangemaakt. Wat de
uitdrukking “met de vingers in de neus slagen” een geheel nieuwe invulling geeft.
Dat is echter buiten professor Cakic van
de universiteit van de Sydney gerekend. Hij
stelt voor om het gebruik van “nootropics”
of smart drugs aan de universiteit te beperken door, jawel, controles met urinetesten. De spelbreker! ¶

Wetenschap voor dummies

tdm Games, wiskunde, kunst en wetenschap
liggen soms minder ver uit elkaar dan je op het
eerste gezicht zou denken. Denk hierbij maar
aan fractalen. Excuseer, fractalen?
De benaming ‘fractal’ komt van het
Latijnse woord voor ‘gebroken’ en is uitgevonden door de Amerikaanse professor
Benoît Mandelbrot. Het verwijst naar de
uitzonderlijke eigenschap van fractalen,
namelijk dat ze een gebroken dimensie
bevatten. Vergelijk het met een blad
aluminiumfolie. Als je het uit de verpakking haalt, is het een glad vlak van twee dimensies.
Druk het samen tot een bolletje en je krijgt een driedimensionaal voorwerp. Probeer je de folie opnieuw plat
te krijgen, dan heb je iets tussen de twee. Dat kan je dan een
fractaal noemen: een figuur die tussen twee gehele dimensies
zit. Mandelbrot heeft de eigenschappen ervan in een formule gegoten. Als je die uittekent – met een computer weliswaar – zie
je een figuur die zichzelf steeds kleiner herhaalt. Het maakt dus
niet uit hoe sterk je inzoomt op een fractaal, je ziet telkens dezelfde basisvorm terugkeren.
In tegenstelling tot wat de voorgaande abstracties doen vermoeden, hebben fractalen veel praktische toepassingen. Zo zijn
ze een ingenieuze manier om computerlandschappen uit te tekenen voor films en games. Dat kan doordat je fractalen in 3D kan
uittekenen, wat verrassende resultaten oplevert. Omdat ze altijd

dezelfde figuur herhalen, geven ze een verfijnde
structuur weer die het beeld er heel echt en
natuurlijk laat uitzien. Vooral landschappen
zijn makkelijk na te bootsen op die manier.
Trouwens, fractalen zijn niet zomaar
abstracte wiskunde. In de natuur kom je
ze overal tegen. Zo kan je ze vinden in de
kristallen van bepaalde mineralen en fossielen. In het vakjargon heet dat dan een
dendritisch kristal, wat verwijst naar
de gelijkenis met een stamboom. Ook
water bevriest op dezelfde wijze tot ijs:
sneeuwvlokjes benaderen een fractale opbouw. Zelfs in
levende wezens zit soms diezelfde wiskundige opbouw,
zoals in de bladgroei van varens.
Ook in de kunst vind je ze terug. Fractale figuren lenen zich
uitstekend tot kleurenspel en symmetrie. Als je de verschillende
vlakjes op een kunstige manier inkleurt, krijg je een regenboog
aan facetten die doet denken aan een caleidoscoop. Dat vormt
natuurlijk een hele uitdaging. Daarom worden er al enkele jaren
wedstrijden rond Fractal Art georganiseerd. Die hebben als
doel dat je met een kleurige fractaal zo treffend mogelijk een
bepaalde emotie of idee uitbeeldt. Een goede fractaalkunstenaar
voelt dus aan hoe hij bij zijn publiek emoties moet oproepen, wat
zo’n beetje de bedoeling is van elke artiest. Via www.fractalus.com
kan je de resultaten vinden van de vorige edities en het werk van
enkele kunstenaars. ¶

Cultuur

agenda
door Rini Vyncke

Concert

Er waren eens… tien Chinese cineasten
op het filmfestival. Ze hadden nu wel hun
buikje vol van film en onderzochten liever
wat Gent te bieden had aan andere culturele
activiteiten. Zou Peng vond dat het tijd was
om eens de muziekscene te verkennen. Ze
gingen van start met Marc Ribot & Ceramic
Dog op 22 oktober in Vooruit. Marc Ribot is
een gitarist om u tegen te zeggen. Zou Peng
liet daarom zijn kans op een triangelcarrière
niet voorbij gaan en zette alles in het werk
om van het trio van Marc Ribot een kwartet
te maken. Toen waren ze nog met negen. Yang
Jin liet hem met veel plezier achter, want hij
was vrij misnoegd Absynthe Minded op die
dag te moeten missen in de Minnemeers. Hij
sleurde dan ook vol overtuiging het gezelschap mee om het optreden van Just Jack op
23 oktober te kunnen meepikken. Gesteund
door de vrolijke tunes en de Will & Graceassociatie met Just Jack besloot Yang Jin zich
te outen en het Aziatische keursleven achter
zich te laten. Toen waren ze nog met acht. Op
24 oktober vierde Janez Dedt met enkele
collega’s hun tienjarig bestaan. Zheng Wei
was zwaar teleurgesteld in onze vaderlandse
punkscene en nam het gezelschap terug mee

richting Vooruit. De elektropop van IAMX
leek meer zijn ding en Chris Corner zijn uitgesproken imago al helemaal. Toen waren ze
nog met zeven. Om even geld uit te sparen,
zakten ze op 27 oktober af naar het gratis
caféconcert van Clues met Alden Penner
(The Unicorns) en Brendan Reed (Arcade
Fire). Peng Tao had het nooit echt begrepen
op hokjesdenken en kon op 29 oktober dan
ook niet anders dan naar de Scandinavische
country van Mary Halvorson & Jessica
Pavone / Huntsville af te zakken. Overtuigd
door hun experimentele americana kocht hij
prompt een paar boots en een ticket richting
Noorwegen. Toen waren ze nog met zes. “Wat
Peng kan, kan ik ook,” dacht Chen Kaige en
hij besloot op 1 november een mix te maken van The Horrors in de Minnemeers en
de Jamaicaanse Jah Cure in de Vooruit. Een
verscheurend experiment dat helaas niet
goed afliep. Toen waren ze nog met vijf.
Podium

Waar beter te beginnen als Chinese toerist dan bij NTGent? Van 16 oktober tot 11
november brengen zij in samenwerking
met theater Antigone Underground. Het
verhaalt het actuele thema van de crisis in

de bewoordingen van Nobelprijswinaar
Elfriede Jelinek. Zhao Ye was danig onder de
indruk en toen waren ze nog met vier. Xiaolu
Guo verdrong al zijn verdriet en liep maar
liefst drie voorstellingen af in de Vooruit. Op
23 en 24 oktober brengt the Nature Theater
of Oklahoma Romeo & Juliet. Iedereen kent
het verhaaltje wel, maar hoe zat het nu ook
al weer precies? Needcompany waagt zich
op 27 en 31 oktober aan het laatste deel van
hun trilogie: Het Hertenhuis, een stuk over
afscheid en verlies. Onder leiding van choreograaf Marc Vanruxt worden op 28 en 29
oktober twee op maat geschreven dansen
gebracht onder de naam Deutsche Angst
en Lamentatio. Na deze intense marathon
moest Xiaolu Guo het echter ook laten afweten en toen waren ze nog met drie. Als laatste
koos Zhao Liang een stuk met een wel erg
Westers probleem: de strijd om petroleum.
Campo brengt van 28 tem 31 oktober de dansvoorstelling Carnival of Guilt. Verscheurd
door de schizofrene zondeval die de vier performers op het podium plaatsten, keerde ook
Zhao Liang ons zijn gele rug toe. Toen waren
ze nog met twee. Emily Tang, de enige vrouw
en het intellect, zocht een wat academischer
podium op. Op 6 november vindt de studiedag van de Nederlands/Vlaamse Werkgroep
Onderzoekers Jeugdliteratuur plaats, waar
onder andere Sara Vandenbossche (UGent)
de kinderliteratuur in Zweden, België en
Nederland in kaart brengt. Toen waren ze
nog… alleen.
Expo

foto Nickie McGowan

Nog een geluk dat er op vlak van tentoonstellingen niet veel nieuws in aantocht is.
Zo kon Geng Jun op zondag 18 en 22 oktober nog net naar de wandelvoordracht van
Patrick Verlaak die het MSK aanbiedt rond
de ontwikkeling van het moderne landschap,
gebaseerd op de vaste collectie. Tenslotte
onderzocht hij onze Belgische kunst aan
de hand van de tentoonstelling Eendracht
maakt macht die nog tot 24 november in
het MSK te bezichtigen is. Toen waren ze…
niet meer. ¶
Chris Corner van IAMX kijkt afgunstig naar de kinderen die hij nooit zal verwekken.
En speelt op 24 oktober in de Vooruit.

www.schamper.ugent.be

Bits
B.B. De rode
loper wordt opgerold en de schijnwerpers voor de Decascoop staken
hun zoektocht naar de volgende grote filmster aan het firmament. Het
Filmfestival van Gent is ten einde.
Wat memorabel was aan deze editie
zal pas volgend jaar blijken (of u leest
het vandaag al in deze Schamper).
Filmliefhebbers hoeven nu echter
niet de confrontatie met de bittere
realiteit aan te gaan: ze kunnen hun
escapistische lusten blijven botvieren
op een nieuwe lading hele en halve
meesterwerken.
Zo arriveert op 21 oktober de
nieuwste film van Michael Haneke,
Das weisse Band, in de zalen. De
Gouden Palmwinnaar 2009 verhaalt
over een protestants dorpje dat aan
de vooravond van WOI wordt opgeschrikt door enkele onverklaarbare
ongelukken. Naarmate de film vordert, blijken de ongelukken daden van
sadisme te zijn, die gereflecteerd worden in het door schuld en boete overheerst dagelijks leven. De gelukkige
enkelingen die de film al op het filmfestival hebben aanschouwd, kunnen
het beamen: Haneke, de regisseur van
Funny Games en Caché, is in goeden
doen. In zwart-wit schetst Haneke

www.schamper.ugent.be

«

Das weisse Band

film

een meticuleus opgebouwde studie
van een dorp waarin de bekrompen
protestantse moraal langzaam evolueert naar pril fascisme.
Wie het echter niet zo voor
Oostenrijkse auteurscinema heeft,
kan nog altijd zijn broek gaan beplassen tijdens Paranormal Activity. In
deze low budgetthriller probeert een
jong koppel in pure Blair Witch stijl
te bewijzen dat geesten niet bestaan.
‘Oh boy, were they wrong’. Het valt
echter nog te af te wachten of de kippenvelhype van het jaar in de USA ook
in nuchter Europa potten zal breken.
Voor wie de cinemazaal liever verlaat met een brede glimlach is er vanaf 28 oktober Micmacs à tire-l’arigot.
De nieuwste van Jean-Pierre Jeunet
is geen zeemzoet pareltje zoals Le fabuleux destin d’Amélie Poulain er een
was, maar ligt meer in de lijn van een
van zijn vroegere films, het hilarische
Delicatessen. Het verhaal over een
man met een kogel in het hoofd die
vergezeld door een bende ‘misfits’ (de
‘micmacs’ uit de titel) de strijd aangaat met de wapenindustrie is op zijn
zachtst gezegd bizar. Het gebrek aan
diepgang wordt buitenproportioneel
gecompenseerd door een overdosis
fantasie. Maar, geef toe, zo hebben we
onze films soms graag. ¶

www.lomography.com

RV Ieder zichzelf respecterend fotograaf
zou toch op zijn minst moeten weten wat
‘lomografie’ betekent. De naam komt van
het toestel Lomo dat in 1982 ontwikkeld
werd, maar eigenlijk gaat het meer om
een manier van fotograferen.
Lomografen trekken analoge foto’s uit
de losse pols en zonder voorbedachte
rade. Korreligheid, verzadiging en het contrast tussen schaduw en licht geven het
resultaat meestal een retro effect zodat je
conceptie over netjes afgelijnde fotografie
ernstig op de proef gesteld wordt.
De Lomography-site beschikt over een
immens uitgebreid archief waar je moeiteloos in kan verdwalen. Je kan zoeken via
tags, plaats, camera of flickr-gewijs per
persoon. Zoals elke zichzelf respecterende site met een online community staat
het er ook vol met blogs, wedstrijden,
evenementen en nieuwtjes. Als we onbeperkt lomografische foto’s mogen uploaden en bewonderen, willen we zelfs graag
de commerciële kant van de site vergeten,
waarbij ze hun toestellen onbeschaamd
aanprijzen. ¶

foto’s Joost Vanderdeelen
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“Literatuur is de kunst
van het monteren”
De bewaker van Peter Terrin is een boek dat angstig maakt, en tegelijkertijd die
angst bevraagt. Geschreven in een stijl als “een roofdier dat in een vingerknip met
volle kracht kan uithalen”, is het lezen van deze roman een Lynchiaans aandoende ervaring. door Hans Demeyer

“Pijn is waarheid kun
je als een motto boven
mijn boeken zetten.”
In zijn nieuwste boek, De bewaker, creëert
Peter Terrin (1968) een allegorisch universum over angst, controle en verantwoordelijkheid. De hoofdpersonages zijn Harry en
Michel. Zij bewaken de kelder, tevens de enige toegang tot een luxueus appartementsgebouw. Het gebouw valt te lezen als een gated
community. De bewakers bevinden zich zo 24
op 24 op de grens van de binnen- en buitenwereld. Ze zijn de laatste verdedigingslinie.
Maar de roman stelt vragen bij de functie en
de zin van die beveiliging. Waartegen moeten de bewakers hun bewoners eigenlijk
beschermen? Zelf hebben ze immers geen
enkel contact met de buitenwereld, en zijn
ze dus van alle info verstoken. Wanneer later
alle inwoners vluchten, behalve één, wordt
hun situatie wel heel absurd.
Daarnaast toont Terrin ook het paradoxale effect van bewaking. De beveiliging maakt
de mensen immers bewust van de dreiging:
‘De bewakers danken hun bestaan aan potentieel gevaar, dat zij daardoor verpersoonlijken.’ De angst lijkt een illusie, maar is
veiligheid dat niet evenzeer? ‘Al zo lang is er
immers niets gebeurd. Van lieverlee zou ze
de dreiging vergeten, de illusie versterken.
Geen veilige seconde zou meer verpest worden. Tot ze op een dag allemaal verstreken
zijn.’
Ook laat Terrin mooi zien op welke manier hun veiligheid gebaseerd is op de valse
zekerheden van hun uniformen en wapens.
www.schamper.ugent.be

Het oppoetsen van hun wapens ervaren ze
als een ‘ritueel’. Het is de ‘geruststelling van
het technische inzicht in het gereedschap
dat we hanteren en dat, gezien ons beroep,
ons leven moet beschermen.’
Terrin: “Dat is inderdaad een thema van
het boek. Maar voor mij is het in de eerste
plaats een zoektocht van Michel. Hij was
iemand die wat verloren liep, en dan maar
opteert voor een job als bewaker. Iets soortgelijks zie je in Amerika. Jongeren die niet
weten waarheen, kiezen voor het leger. Een
van de aspecten van het boek is ook dat hij
tevreden wordt met het geringe dat hij heeft.
Het is in die zin een boek over ambitie, maar
ook over het eindige ervan.”
De keuze voor bewaker is tegelijk ook jezelf overgeven, een vlucht van de eigen
verantwoordelijkheid.

De dingen worden voor jou geregeld, je
hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen
voor je eigen leven. Telkens als je opstaat,
is de hele dag al voor jou geregeld en hoef je
niet meer na te denken. Je volgt gewoon de
orders op. Voor vele mensen komt dat als een
slavernij over, maar ik zie daar ook de bevrijding van in. Er is namelijk een grote sociale
druk om iets te worden in het leven. Hoe pak
je dat aan? Welke beslissingen neem je? Op
het einde vindt Michel dan ook wel rust, hij
heeft zijn roeping gevonden.
Het boek heeft in feite een happy ending. Al ben ik blijkbaar de enige die dat
ziet (lacht). Iedereen noemt het ‘dreigend
en claustrofobisch’. En dat is voor een stuk
wel waar; ik zit mijn hoofdpersonages altijd
dicht op de huid. Maar dat is ook wel een
beetje de taak van de literatuur: tonen hoe
het is om iemand anders te zijn. Literatuur

is voor mij een ontmoetingsplaats. In goede
literatuur leer je andere mensen kennen, op
een manier die in het werkelijke leven nagenoeg onmogelijk is. Omdat iedereen vanzelf
een rol speelt, zodra hij of zij in gezelschap
verkeert. In literatuur kun je zien hoe iemand is als hij alleen is. Samen met de grote
focus en concentratie in mijn boeken kan
dat inderdaad een claustrofobisch effect geven. Maar ik vind mijn boeken eerder avonturenromans. Met een happy ending!
Uw romans kunnen op een niveau inderdaad
als een soort thriller gelezen worden, onderliggend bouwt u wel een duidelijk wereldbeeld op.

Automatisch eigenlijk. Ik concentreer
me altijd eerst op hoe ik dat verhaal in mijn
hoofd goed, spannend en op een zo duidelijk mogelijke manier op papier kan brengen.
Het vreemde is dat, als je die kwaliteit nastreeft, er automatisch betekenis ontstaat.
Ik zit niet vooraf te noteren wat de thema’s
van een boek zijn. Die ontwikkelen zich organisch. Door een vorm van engagement,
door erover na te denken, al schrijvend.
Binnen die abstracte wereld van ambitie en
angst, vallen de twee bewakers terug op hun zintuigen. Maar daar lijken ze niet veel mee te zijn.

Onze zintuigen zijn een erg vreemd fenomeen. Harry en Michel zitten ongeveer
een halfjaar afgezonderd in een kelder waar
er heel weinig zintuiglijke prikkels zijn.
Wanneer er dan een is, is die explosief, bijna ondraaglijk. Door dat gebrek aan prikkels beginnen ze zich ook voorstellingen te
maken over de buitenwereld. Ze weten niet
waarom de bewoners verdwenen zijn. Ze
zoeken, gissen, en wat ze zich verbeelden is
allemaal niet zo gek. Er zou inderdaad een
Schamper 480
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En de lezer weet het ook niet.

En ik hoop dat daarmee de lezer ook wat
geprikkeld wordt. Het is een allegorisch verhaal. Waar zijn onze zekerheden? Wat weten wij eigenlijk? De recente geschiedenis is
daar heel duidelijk in: al neem je een bus in
Londen, of de trein in Madrid …
Virtuele werelden

Een constante in het werk van Terrin
is dat werkelijkheidservaringen in elkaar
overlopen. Droom, hallucinatie en de ‘echte’
omgeving gaan in elkaar over. Het zorgt grotendeels voor de thrillerachtige spanning in
zijn romans. Het bewustzijnsniveau van de
personages is immers zo sterk aanwezig in
de verhalen, dat hun psychologische verwarring niet enkel een gegeven in de tekst
is, maar ook een effect op de lezer: de lezer
krijgt m.a.w. eenzelfde gevoel van verwarring. Zo ontdekt de lezer vaak pas samen
met het hoofdpersonage in Blanco (2003) dat
iets om een droom gaat. Terrin: “Alles komt
terug op perceptie. Hoe ervaren wij onze
werelden? Als wij elk een pagina zouden
moeten schrijven over hoe we deze ruimte
ervaren, dan zou dat een volledige ander
relaas blijken te zijn. Omdat je nu eenmaal
net iets gedaan hebt, of van ergens komt, of
straks elders heen gaat. Waar is dus de werkelijkheid? In het derde deel van De bewaker
kan Michel zijn verbeelding niet meer van de
werkelijkheid onderscheiden. Maar hij beleeft het wel als zijn werkelijkheid. En dat is
wellicht niet dezelfde als die die een camera
zou registreren.”

moderne schrijvers: literatuur ontstaat
mede door montage. En zo bouw je iets op
in het hoofd van de lezer. Je kunt dat niet
meer vergelijken met het werk van schrijvers
uit eind 19e of begin 20e eeuw. Wij, voor een
keer wil ik spreken voor een groot deel van
mijn leeftijdsgenoten, kunnen niet ontkennen dat we met televisie, met beelden zijn
opgegroeid. Echte hoofdstukkenschrijvers
zie je steeds minder.

“Literatuur is voor mij
een ontmoetingplaats.”
Minimalistische werelden
U heeft een zeker consistent oeuvre. Stijl en
thema’s zijn vaak gelijkaardig, maar steeds dieper uitgewerkt. Terwijl Blanco zich nog in onze realiteit afspeelt, is De bewaker veel abstracter.

Dat is inderdaad zo. Zeker als je Vrouwen
en kinderen eerst (2004) en De bewaker naast
elkaar legt, krijg je een soortgelijk beeld. Die
eerste roman is wel literairder, afstandelijker, volgens sommigen, terwijl je in De bewaker een sterkere zintuiglijke impuls hebt.
Je beleeft het boek zoals Michel. Dit boek is
voor mij een eindpunt. Mijn verhalen werden telkens abstracter. Zelf vind ik ze toegankelijk en geloofwaardig, maar het werd
alsmaar minimalistischer. De verhaallijnen

werden alsmaar kaler. Dat was ook mijn
uitdaging: om met zo weinig mogelijk elementen toch een roman te schrijven die iets
vertelt over onze tijd. Ik kan niet zeggen dat
het boek waaraan ik nu schrijf daar afstand
van neemt – ik ben nog steeds Peter Terrin –
maar het is wel minder allegorisch.
Ook typisch is het gebrek aan contact tussen uw hoofdpersonages. Het enige echte contact dat uw personages vaak lijken te hebben,
is gewelddadig contact. Tegelijk lijkt dat dan
weer ingegeven door liefde. In Blanco doet het
hoofdpersonage zijn zoon veel psychologisch geweld aan, hoewel hij zijn zoon in feite enkel wil
beschermen.

Ja, ik kan daar weinig verklaring voor geven waarom dat zo in mijn werk zit. Ik stel
dat ook vast. J.M. Coetzee heeft ooit geschreven: “Er is maar één waarheid, en dat is pijn.”
En daar geef ik hem wel gelijk in. Dat kun je
als een motto boven mijn werk zetten.
Ook literatuur kan gezien worden als een gated community. Het bevindt zich op de grens van
binnen- en buitenwereld.

Een boek is een werkelijkheid op zich.
Tussen de twee flappen van een boek kan alles gebeuren. Er is slechts één voorwaarde:
geloofwaardigheid. En dat verwerf je door
logica in je boek te steken. Als dat lukt, kun
je de meest ongelooflijke dingen vertellen,
zonder dat de lezer afhaakt of zich niet kan
vereenzelvigen.
Hoe literatuur zich verhoudt tot de werkelijkheid, zit in het hoofd van de lezer. Alles
wat je meeneemt of ervaart, gebruik je als je
een boek leest. En dat alles samen kan je kijk
op de maatschappij veranderen of onvermoede inzichten bieden. Een lezing van een
boek is in feite nooit af.
U heeft zich vroeger kritisch uitgelaten over de
relatie media en literatuur.

Dat niet meer kunnen onderscheiden van
werkelijkheid en verbeelding, die enscenering
van twee werkelijkheden die zich op hetzelfde
moment lijken af te spelen, doet sterk aan David
Lynch denken. Daarnaast bestaan uw boeken
vaak uit korte hoofdstukjes, als scènes uit een
film.

Er is zo’n debat geweest alsof onze generatie zou bestaan uit stille schrijvers. Maar
wat is dat? Je zou iemand zo kunnen noemen als dat zijn keuze is. Maar vaak zijn het
de media die dat bepalen. Meestal vanwege
een leuk fait divers. Dimitri Verhulst mag
dan in De Laatste Show komen vertellen over
zijn dronken familie. Nooit wordt iemand
uitgenodigd omwille van het literaire aspect
van zijn boek. En daar is de literatuur niet bij
gediend. ¶

Ja, dat klopt wel. Ik ben een kind van mijn
tijd. Ik ben opgegroeid met The A-Team,
Knightrider, The Dukes of Hazard, noem
maar op. Ik heb voortdurend gezien hoe je
monteert. En ik vind dat iets typisch voor
‘De Bewaker’: stiekem een autobiografie.
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biochemische terreuraanval kunnen hebben plaatsgevonden. Het kan, maar zij weten het niet, en dat prikkelt nog verder hun
verbeelding.
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Maak uw keuze
Entertainment, het wordt bijna
een teneur. Er is namelijk gewoon teveel.
Op donderdag 8 oktober waren er maar
liefst zes boeiende concerten. Er was de
slowcore van At the Close of Everyday,
de skapunk van JB Conspiracy, de nederhop van Fakkelbrigade en de experimenten van Volcano the Bear.
Verschillende genres misschien, maar
elk wel de moeite.
Via het Free for Studentsprogramma
van de Vooruit kropen wij echter gratis binnen bij Tomàn. Die hebben met
Where Wolves Wear Wolf Wear een plaat
uit die bestaat uit één nummer van 40
minuten, dat op het vlak van sound een
enorme breuk is met het oudere werk.
Geen lang uitgesponnen en traag opbouwende subtiele postrock maar een
enorme dynamiek van al even rap afgebroken als ontstane fragmenten. De
band speelde met passie en de drummer
liet Animal ver achter zich, maar overtuigen deden ze toch niet altijd. Sommige
fragmenten deden te gezocht aan om tot
een uitgebalanceerde vervoerende luisterervaring te komen. Niettemin deed

het wel verlangen naar een volgende
luisterbeurt.
Later op de avond zagen we het
Amerikaanse YACHT in de Make-Up
Club. De groep zit op het DFA-label van
James Murphy (LCD Soundsystem) en
maakt feelgood elektropop. Onderliggend
experimenteren ze met stijlen zonder dat
die de melodie in de weg staan. In een
live-uitvoering hebben Jona Bechtolt en
Claire L. Evans geen instrumenten mee,
en ook een podium vinden zij overbodig.
Zo hebben beiden een enorme bewegingsvrijheid waarvan ze dan ook veelvuldig gebruik maakten. Hun springen
door het publiek zorgde voor een nogal
hopeloos geharrewar met microkabels,
maar versterkte het bovenal entertainende gehalte van hun korte maar leuke
set.
Leuk was deze avond wel, maar al dat
twijfelen, afspreken, bellen, en het knagende gevoel dat je sowieso iets goeds
mist, moet je erbij nemen… “Muziek is
overal en dat is een groot probleem”,
dixit Erlend Øye (Kings of Convenience).
Welja. ¶
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Tomàn, op 8 oktober in de Vooruit. “Deed verlangen naar een volgende luisterbeurt.”

Michel François
in het S.M.A.K.
SL Meer dan één euro moet je niet
neertellen om de tentoonstellingen
in het S.M.A.K. aan te doen. Of dat
jouw kostbare tijd waardig is? De expo
rond de Belgische kunstenaar Michel
François is dat zeer zeker. Plans
d’évasion toont nog tot 10 januari divers werk uit François’ carrière die nu al
bijna dertig jaar beslaat. In de expo, die
de hele bovenverdieping van het museum inneemt, krijgt de toeschouwer
een aantal bizarre installaties te zien.
Neem nu de Psycho-Jardin: een tuintje
van marmerpoeder met een smeltende
adelaar, omringd door lege flessen, een
rare wereldkaart en een chipsboom. Of
wat dacht je van een regen van tientallen pluizende paardenbloemen die als
bevroren in de lucht hangen? Een tapijt
met de plattegrond van een gevangeniscel erin geschoren? Visueel is het allemaal zeer overweldigend. De betekenis
van zijn werk is moeilijk vast te pinnen,
maar je kan wel duidelijk thema’s zien
terugkeren, waaronder de opposities
tussen open en gesloten, lusteloosheid
en actie, of opeenhoping en leegte. Het
kan mooi zijn, beklemmend, ontroerend zelfs of gewoonweg onbegrijpelijk
raar. François behandelt het wel steeds
met de nodige humor. Zo heb je de chocoladen kubus van een kubieke meter die hij voor de verjaardag van zijn
dochter maakte, waarbij het afgekloven
origineel (?) ook vertegenwoordigd is op
de tentoonstelling. Een zaal die volledig
wordt ingenomen door een onregelmatige constructie van ijzeren staven en
magneten doet je dan weer afvragen
hoe François bepaalde werken in hemelsnaam opgezet kreeg. Als toemaatje
kan je tenslotte na het museumbezoek
gratis en voor niets een reusachtige,
door de kunstenaar ontworpen poster
mee naar huis nemen. ¶

Michel François:
Plans d‘évasion,
Schamper
480
nog tot 10 januari
2009,
S.M.A.K. Gent, € 1 voor -26 j.
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De zomer voorbij, de avonden die weer vroeger begonnen te vallen, en vier lichtkegels die het bewolkte Gentse luchtruim verlichtten. Alles wees erop dat Gent weer
klaar was voor het filmfestival. Schamper blikt terug. door John Verhaest
De start van het 36e internationaal filmfestival van Gent kan niemand ontgaan zijn.
Openingsfilm De Helaasheid der Dingen
kon op veel belangstelling rekenen, bekend
Vlaanderen maakte massaal z’n opwachting.
Sinds de vorige Schamper weten we alvast
dat de film beter is dan het boek, of dat ook
volstaat voor een Oscar zal nog moeten blijken. Hoe het ook zij, in Gent moest het na
die film nog allemaal beginnen.
Omdat de focus niet eeuwig op
Reetveerdegem kon blijven liggen, werd de
blik toch enigszins verruimd. Het festival
zoomde dit jaar in op de Aziatische film, die
net als Azië zelf een snelle en opmerkelijke
ontwikkeling doormaakt. Zo vertelde ook regisseur Zou Peng, die te gast was in Sphinx.
In die snel veranderende Chinese samenleving ziet de jonge Chinese regisseur hele
generaties die op de dool zijn, die zoeken
naar hun eigen plaats in het nieuwe China.
Zijn eigen film Dongbei, Dongbei was niet
de enige die daarop inspeelde. Het verhaal
was echter een beetje onaf, debutant Zou
28
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Peng was mogelijk zelf nog een beetje zoekende. Maar enkele andere Aziatische films
konden zeker overtuigen (She, a Chinese, The
Weaving Girl).
Gasten

Zou Peng was overigens lang niet de enige internationale gast op het festival. Zoals
elk jaar zakte menig regisseur en acteur naar
Gent af voor de promotie van hun films. Daar
waren ook dit jaar weer enkele grote namen
bij. Andy Garcia, acteur in The Untouchables
en The Godfather Part III en sinds enkele jaren ook regisseur, kwam zijn nieuwe film
City Island voorstellen. Kevin Costner,
eveneens bekend van The Untouchables en
veelvoudig Oscarwinnaar kwam ook naar
Gent. Hij zou er de Joseph Plateau Honorary
Award ontvangen voor zijn hele carrière,
maar daar bleek uiteindelijk geen tijd voor
te zijn. Volgend jaar belooft hij alvast terug te komen, mét een nieuwe film. Samen
met z’n Countryband Modern West speelde

Costner wel een concert in de Handelsbeurs.
Een snelle klik op Youtube toont echter aan
dat dit niet noodzakelijk het topevenement
van het 36e filmfestival was. Bij nader inzien: op Kylie Minogue en Marino Falco na
zijn er überhaupt weinig topacteurs die echt
een meerwaarde hebben betekend voor de
muziek.
Ook voor de slotfilm mocht Gent nog een
hoge gast verwachten. De Duitse Turk Fatih
Akin (Gegen die Wand en Auf der Anderen
Seite) kwam zijn nieuwste worp aan het
Gentse publiek voorstellen. Akin herkauwt
z’n vorige films liever niet. Voor de verandering heeft hij met Soul Kitchen een komedie
gemaakt, binnenkort wellicht in de zalen te
verwachten. Al bij al vonden dus best veel
(grote) internationale gasten de weg naar
deze 36e editie van het filmfestival.
Muziek

Maar in Gent beseffen ze wel degelijk dat
ze lang niet zo groot zijn als de Mostra in
www.schamper.ugent.be

Venetië, en nooit de gasten zullen kunnen
ontvangen die jaarlijks over de Croisette in
Cannes flaneren. Bovendien was lang niet
elke film die op het Gentse filmfestival geprogrammeerd stond even sterk. Toch probeert
het Gentse filmfestival zich te onderscheiden
van de andere festivals, met name door te focussen op muziek. De officiële competitie
staat in het teken van muziek, en hoe die muziek de films vervolledigt en beter maakt. Een
van de drie prijzen beloont bovendien specifiek de beste muziek (de Georges Delerue
Prijs). Fijn detail was dat voor de vertoning
van de meeste films een cd’tje werd opgelegd
van Angelo Badalamenti (vorig jaar nog gelauwerd in Gent), met onder meer de legendarische soundtrack van Twin Peaks. Als om
de soundtrack van de later te tonen film al
bij aanvang in de schaduw de stellen van de
grootmeester. Het was niet ondenkbaar dat
de muziek die er niet meteen schraal bij afstak, met de Georges Delerue Prijs zou gaan
lopen. Enfin, dat leek niet ondenkbaar, maar
over de prijzen zo meteen meer.
Los van de competitie was er dit jaar ook
een afzonderlijk muzikaal filmparcours.
Onder de noemer ‘Eye Tunes’ werden een
aantal muziekdocumentaires vertoond. In
Portrait of a Young Man as an Artist volgt
Manu Riche (documentairemaker bekend
van Hoge bomen op Canvas) Tom Barman.
It Might Get Loud van Davis Guggenheim
volgt dan weer drie van de allerbeste gitaristen uit de muziekgeschiedenis (Jimmy Page,
The Edge en Jack White) in een film die elke
guitar hero gezien moet hebben.
Natuurlijk houdt focussen op muziek ook
in dat er enkele concerten gespeeld werden.
Divine Féminin, een speciale ode van componist Alexandre Desplat en het Traffic
Quintet aan actrices als Marilyn Monroe,
Janet Leigh, Sharon Stone, Jeanne Moreau
en Nicole Kidman, kon u zondag zien in de
Handelsbeurs. En naast bovengenoemde
Kevin Costner waren er ook nog concerten
van Shigeru Umebayashi ( filmcomponist
voor onder meer House of Flying Daggers en
verschillende films van Wong Kar-Wai) en
Jef Neve Trio. De World Soundtrack Awards
ten slotte vormden de afsluiter van het muzikale festival. De laureaat van de World
Soundtrack Lifetime Achievement Award
was dit jaar de Amerikaanse componist
Marvin Hamlisch (The Sting, The Spy Who
Loved Me).
www.schamper.ugent.be

Dat het filmfestival zich ook buiten de
filmzaal begeeft mag dus wel duidelijk zijn.
Naast de vele concerten waren er ook enkele
tentoonstellingen. In het Caermersklooster
was er de tentoonstelling Anime! High Art
– Pop Culture. Of hoe Pokémon tot kunst
verheven wordt. De tentoonstelling belicht
alle facetten van het anime genre. En in het
kader van deze tentoonstelling werden ook
enkele anime films van Hayao Miyazaki
opgenomen in het programma van het filmfestival. Ook in de verschillende zalen van
de Vooruit vond een tentoonstelling plaats.
Almost Cinema toonde het werk van verschillende kunstenaars met een aparte blik
op cinema (meer over Almost Cinema op de
Schamperwebsite).

“Op Kylie Minogue en
Marino Falco na zijn er
überhaupt weinig
topacteurs die echt een
meerwaarde hebben betekend voor de muziek.”
Prijzen

Maar waar het in wezen toch om draaide waren de films. En geen filmfestival zonder filmprijzen. Een internationale jury,
bestaande uit regisseur Wang Quan’An uit
China, de Zwitserse componist Niki Reiser,
de Hongaarse kortfilmregisseur Laszlo
Nemes en acteur Filip Peeters, boog zich
over de twaalf films uit de officiële selectie. Woensdagmiddag maakte juryvoorzitter Niki Reiser de winnaars bekend. Ietwat
vreemd is evenwel de manier waarop de
beste film wordt gekozen. De bijdrage van
de muziek wordt daarbij in rekening genomen. Dat het filmfestival op muziek focust
is al jaren het geval, en dat muziek een dramatische functie kan hebben kan ook niet
worden ontkend. Sommige films (ook in de
officiële selectie) drijven evenwel maar in
zeer beperkte mate op muziek, en dat is ook
niet meteen een voorwaarde voor een sterke
film. Op zich zou de jury wel puur voor de
muziek kunnen kiezen, maar dan is het een
raadsel waarom sommige films in de officiële

selectie waren opgenomen. Een beetje paradoxaal dus, zeker aangezien er al een prijs
voor de beste muziek was.
Helemáál gek werd het pas toen de winnaar van die muziekprijs bekend gemaakt
werd. De jury koos voor de muziek van
Nathan Larson uit de Zweedse prent A
Rational Solution (Det enda rationella) van
Jörgen Bergmark. Op zich al vreemd, omdat er erg weinig muziek te horen viel in
de film. Nog vreemder omdat die zeldzame
muzikale passages weinig deden met de toeschouwer. Het zo al wankele verhaal van A
Rational Solution werd niet speciaal ondersteund door de soundtrack, die al evenmin
verrassend kon worden genoemd. En al helemaal vreemd omdat andere films muzikaal
net wel overtuigden. In Troubled Water bijvoorbeeld speelt orgelmuziek een centrale
rol, ietwat apart in de moderne film, maar
zeer geslaagd. Op een filmfestival dat op muziek focust alvast een troef, zou je denken.
De grote winnaars waren echter de
Israëli’s, die met twee films in de prijzen vielen. Haim Tabakman kreeg De Grote Prijs
voor Beste Film voor Eyes Wide Open. De
film speelt in Jeruzalem, waar de orthodoxe
joodse slager Aaron een amoureus avontuur
begint met een student en steeds meer vervreemdt van de eigen, dwingende gemeenschap. Een verrassende film en een terechte
winnaar van de eerder wisselvallige competitie. Zion and His Brother van Eran Merav
won dan weer de Sabam Prijs voor het Beste
Scenario. De jury had voorts ook nog een speciale vermelding voor Min Dit, the Children of
Diyarbakir, een ontroerende film van Miraz
Bazar (met Fatih Akin als coproducent)
over Turks-Koerdische wezen die het alleen
moeten zien te redden op straat. Mét een
goede soundtrack bovendien. De Europese
kortfilmcompetitie ten slotte werd gewonnen door Amor van Thomas Wangsmo. De
publieksprijzen worden pas maandagavond
bekend gemaakt.
Zo viel dus het doek over de 36e editie van
het filmfestival van Gent. Zowel de films, de
tentoonstellingen en de concerten konden
rekenen op veel aandacht van het publiek en
de media. En de (internationale) gasten en
wat rood vasttapijt op de trappen van de vernieuwde Kinepolis maakten van Gent toch
even Cannes in het klein. De organisatoren
kunnen alvast terugblikken op een mooie
editie. ¶
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Liegende Reporter
Resto’s weigeRen Chinese studenten
Consternatie alom bij de Chinese jongeren die in Gent studeren. Sinds kort wordt
hen elke vorm van bediening ontzegd in de studentenrestaurants. De reden? Het
gedrag van de Chinese studenten zou een heleboel overlast met zich meebrengen.

foto Saad Akhtar

SL “De laatste weken ontvingen we talloze klachten van studenten en personeel.
De situatie was op den duur zo angstwekkend dat we wel genoodzaakt waren de
Chinese studenten te weigeren”, verklaart
Paul Speeckaert, hoofd van de Dienst
Maaltijdvoorzieningen. De Chinese gewoonte om vrijelijk snot en spuug te fluimen op
de vloer bemoeilijkte het werk van het restopersoneel dat het al zo druk heeft met
het opvangen van het gegroeide aantal studenten. Bovendien ligt het eetritme van de
Chinese studenten veel hoger dan dat van

hun Belgische collega’s. Laatstgenoemden
ergerden zich dan ook aan de manier waarop
de Chinezen hun spaghetti in sneltreinvaart
opschrokken. De grootste bron van ergernis
was de gewoonte van de Chinese studenten om in het openbaar boeren te laten als
blijk van appreciatie voor het restovoedsel.
“Het overdreven geboer zorgde voor geluidsoverlast en geurhinder, waardoor de andere
studenten van hun eetlust werden beroofd”,
aldus Speeckaert.
De Chinese studenten zijn niet opgezet
met de politiek van de studentenresto’s. “Het

Studentenlestaulant De Blug: waal wansmaak welig tielt.
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is een legellechte schande!”, reageert erasmusstudent Hu Lang, “el zijn wel degelijk
Chinezen die zich kunnen aanpassen aan de
Belgische gewoonten. Gewoon omdat enkelingen ovellast veloolzaken, wolden plots
alle Chinezen geviseeld. Wij hebben toch
ook lecht op kwaliteitsvol eten aan een lage
plijs?” Enkele studenten hebben al klacht ingediend bij de rector. Daarin worden ze gesteund door de Cel Diversiteit van de UGent.
“Het is ongehoord dat men zich aan een pluralistische universiteit als de UGent schuldig
maakt aan dergelijk racisme. Dit kan gewoonweg niet.”, zegt Marysa Demoor van
de Cel Diversiteit.
Men is echter ook niet blind voor de problemen die de Chinese eetgewoonten met
zich meebrengen. Demoor is een voorstander van sensibiliseren: “We zijn momenteel
bezig met een campagne die zich richt op alle
buitenlandse studenten die in Gent komen
studeren. Het is de bedoeling dat we hen vertrouwd maken met wat kan en wat absoluut
not done is naar Belgische gewoonten”. Met
de sensibiliseringscampagne hoopt men tal
van misverstanden te verhelpen tussen de
verschillende nationaliteiten. Niet enkel met
de Chinezen: “Ook Spaanse studenten zullen
we bijvoorbeeld proberen duidelijk te maken
dat luidruchtig en opzichtig babbelen bij het
eten haaks staat op de gewoonten van de
meeste studenten. Nederlanders zullen dan
weer als raad meekrijgen dat het stellen van
overbodige vragen aan de prof tijdens de les
hen niet kritischer doet overkomen bij hun
Gentse medestudenten.” ¶

www.schamper.ugent.be

foto Pieter Morlion

Boekentoren
zakt scheef

LL In Italië is de toren van Pisa een toeristische trekpleister, maar Gent hoeft
stilaan niet onder te doen. Onlangs
werd immers ontdekt dat de top van de
Boekentoren een afwijking van vijf centimeter vertoont ten aanzien van haar
normale positie.
Hoofdbibliothecaresse Sylvia Van
Peteghem reageert ontzet. “Dat nieuws
was toch wel even schrikken. Twee jaar
geleden is er nog een waterleiding gebarsten op de 17de verdieping, waarbij
heel wat waterschade is opgetreden. Een
eerste onderzoek wees uit dat de waterleiding verkeerd geplaatst was, maar omdat de aannemer dat in alle toonaarden
ontkende, besloten we vorige maand een
tweede onderzoek aan te vragen. De conclusie was onthutsend: de waterleiding
was gebarsten door de druk die door het
gebouw zelf werd uitgeoefend. Die druk
vond z’n oorzaak in een afwijking van de
toren van toen vier en ondertussen al vijf
centimeter.”
Een interdisciplinair team van de
universiteit werd in allerijl aangesteld
om op zoek te gaan naar de oorzaak van
het scheeftrekken van de Boekentoren.
Geoloog Marc Van Caenegem kwam
met het antwoord. “Gent bestaat
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grotendeels uit zandgrond. Uit mijn bodemonderzoek bleek echter dat er zich
onder de dunne zandlaag ter hoogte
van de Boekentoren een dikke kleilaag
bevindt. Klei is minder doorlatend dan
zand, zodat het water zich boven de kleilaag – dus in de zandlaag – opstapelt. Het
resultaat is dat er een soort van moerasvorming ontstaat, wat niet optimaal is
voor de stabiliteit van de toren.”
Van Peteghem laat het hoofd echter niet hangen. “We hebben ondertussen de Italiaanse architect Vincenzo
Bortolami aangezocht. Hij verwierf
roem door zijn expertise inzake stabiliteitswerken van gotische gebouwen
in Venetië. Hij gaat een gigantische hydraulische pomp plaatsen onder de wegzinkende kant van de Boekentoren, om
verdere verzakking tegen te gaan.”
Maar wat gebeurt er ondertussen met
de Boekentoren? “Om de druk van de toren wat te verminderen hebben we in samenspraak met de rector beslist om een
paar ton boeken tijdelijk te verplaatsen.
In eerste instantie zullen we ze opslaan
in het nieuwe gebouw Ufo. We hopen dat
alle problemen tegen het einde van het
academiejaar van de baan zijn.” Fingers
Crossed. ¶

De hype van de
hippe kaartjes
L.E. “Spaart u de Pixar-kaartjes?” Maandenlang kregen trouwe Delhaizeklanten deze
vraag naar hun hoofd geslingerd wanneer
ze langs de kassa passeerden. De kleurrijke
verzamelkaartjes werden in no time dé hype
van de zomer, tot de actie een kleine maand
geleden eindigde. Verwoede verzamelaartjes lagen dagenlang ontroostbaar in hun
bed, maar verloren vervolgens elke interesse
in die blauwe stukjes karton. Dat de Pixarhype bij iets oudere fanatiekelingen een gevoelige snaar had geraakt, werd duidelijk
toen de thesisonderwerpen voor dit jaar binnenstroomden. Zo’n 12% van de thesisvoorstellen in de Pedagogische Wetenschappen
waren Pixar-gerelateerd. Een dergelijke
overrompeling had men sinds de flippo’s niet
meer meegemaakt.
Mien Uyttebroeck, een studente
Pedagogische Wetenschappen, wil in haar
thesis de genderverhoudingen in Pixarkaartjes blootleggen. Zelf verklaart ze haar
interesse als volgt: “Op slechts 15% van de
speelkaartjes staat een vrouwelijk personage afgebeeld. Dat wil dus zeggen dat er op
de overige 85% van de kaartjes male chauvinist pigs staan. De zeldzame ‘vrouwenkaartjes’ schetsen bovendien vrouwen die
ofwel onrealistisch mooi zijn (BooPeep van
Toy Story, wiens taille dunner is dan haar
polsen) , ofwel oerdom (Dory uit Finding
Nemo, met haar kortetermijngeheugenverlies). Hierdoor krijgen onwetende koters een
vertekend maatschappijbeeld mee, waarin
de wereld wordt beheerst door mannen, en
vrouwen domme wezens zijn die enkel door
schoonheid vooruit raken in het leven.”
Een zekere Max Komnyst gooit het in
zijn thesis over een andere boeg en bekritiseert het volledige concept van de Pixarspeelkaarten. Vanuit Marxistisch standpunt
toont hij aan dat het hele Pixar-gebeuren
een zuiver product van de kapitalistische
consumptiemaatschappij is: “Hoe meer je
consumeert, hoe meer gratis Pixar-kaartjes
je kan bemachtigen. Bovendien kweekt
Delhaize als het ware kleine kapitalistjes, die
hun dubbele kaarten aan woekerprijzen verkopen op rommelmarkten. Het hele systeem
is gewoon ziek. Kan je trouwens in het artikel plaatsen dat ik nog steeds op zoek ben
naar kaart 211?” ¶
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Onze passie is

Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste
omstandigheden: Uitstekend beeld, heldere
Dolby digitale klank en modern zitcomfort.
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