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Jaargang 36 // om de twee weken tijdens academiejaar // Coverfoto: Joost Vanderdeelen & Sander Vanderveeren
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Gent Gek van Music FOr Life
Natuurlijke rilatine voor in de blok

Schamper, binnenkort op nationale televisie...

... met úw geld!

edito

Procrastinatie
Het nieuwe jaar komt eraan en talloze volwassenen lopen weer eens in
de val van de loze beloftes aan familie
en vrienden onder het mom van ‘goede
voornemens’. Wij, studenten, geloven
evenzeer dat het dit jaar allemaal beter
zal zijn. We blijven roken, drinken en
ons lief bedriegen, maar eind oktober
zijn we er rotsvast van overtuigd dat we
ons dit jaar wél aan onze studieplanning zullen houden.
Ondertussen zijn we half december
en heeft de helft de hoop al opgegeven.
Uitstelgedrag tijdens de examens,
het is iets unieks. Minuut na minuut zadel je jezelf op met meer stress en meer
problemen terwijl je weet hoe hard je
zult vloeken in augustus. En toch is er
niemand die het afleert.
Tijdens het jaar lopen we vaak van
de les naar de koffie en naar een studentenvereniging of naar een simpel

avondje kroegentochten. Maar tijdens
de examens is er een ongeschreven wet
die zegt dat we niet meer buiten mogen
komen. Bijgevolg zitten we dag in dag
uit op kot en merken we dat het eigenlijk best fijn is om ons drukke sociale leven op een lager pitje te zetten.
Tijdens de blok lezen we dagelijks
een krant of drie, zijn we als eerste op
de hoogte van het laatste nieuws, ruimen we eindelijk de schuiven van onze
bureau op, antwoorden we meteen op
mails, sturen we in één dag meer sms’jes
dan in een examenloze week en bekijken we niet één seizoen van 24, maar
redden we liefst zeven maal Amerika
van de ondergang. Examenperiodes
zijn die weken waarin we alles inhalen
behalve onze cursussen.
Procrastination, een mooie Engelse
term voor het uitstellingsfenomeen,
wordt door psychologen gelinkt aan

Hannah Demol
faalangst. Hoewel dat voor een miezerige minderheid van de studenten wel
eens waar zou kunnen zijn, moeten we
ons niet verschuilen achter die dieppsychologische onzin. Een echte reden
tot uitstelgedrag is er niet, we hebben
simpelweg geen goesting. Studenten
staan er zelfs zo om bekend dat Eliyahu
Goldratt, een management goeroe —
zo zegt zijn Wikipediapagina — de
term student syndrome uitvond. De
term slaat op studenten uit het hoger
onderwijs die zich pas echt beginnen
toeleggen op een taak als de deadline
gevaarlijk dichtbij komt.
Alle termen en ‘wetenschappelijke’
artikels ten spijt, kost het mij toch nog
steeds drie keer zoveel tijd als nodig
om een edito te schrijven. Ondertussen
is mijn boekenplank dan wel weer herschikt en heb ik een nieuwe bureaubladachtergrond. ¶
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De Zotte Schamper-spelletjesbijlage

Omdat wij niet de enigen willen zijn met herexamens, brengen we deze
Schamper zes volledige bladzijden kruiswoordraadsels, sudoku’s, quizzen en
knip- en plakwerk.
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kringen&
konventen

»

×× Blok@Therminal, 14/12 – 31/12,
Trechterzaal Therminal, 8 – 24 uur.
×× Schaatsavond, Hilok, 14/12, SintBaafsplein, 19 uur.
×× Clubavond, Tomo No Kai, 15/12,
Kraaienest, 20 uur.
×× Lezing: Jeroen Theunissen,
Filologica, 15/12, Blandijn.
×× Concert: Anna Vinnitskaya,
Vlaamse Geneeskundige Kring, 16/12,
Handelsbeurs, 20 uur.
×× Schaatsen, Home Fabiola, 16/12,
Kerstmarkt, 20 uur.
×× Kerstfeestje, Hilok, 16/12, ’t
Kofschip, 22 uur.
×× Adventsontmoeting,
StudentenPastoraal Gent, 17/12, SintBaafskathedraal, 19 uur.
×× Jeneverschaatsen, Kunsthistorische
Kring, 17/12, Mc Donalds, 20 uur.
×× Spunk For Life, Verkeerd
Geparkeerd, 19/12, Vooruit, 22 uur.
×× ESN Club Night, Erasmus Student
Network, 23/11, Porter House.
×× Nieuwjaarsreceptie, Senioren
Konvent, 04/01, Salamander, 19 uur.
×× Seutige Gezelschapsspelen en
stoere jeneveravond, StudentenPastoraal Gent, 11/01, Therminal, 20 uur.

«

onderwijs
kort

HJD Groot-Brittannië, thuisland van marginaal crapuul in voetbalshirts, sukkelt al jaren met spijbelaars in groten getale. Twee
jongens uit Kingston upon Thames bewezen echter dat het ook
anders kan. Al vijf jaar lang hebben ze geen enkele dag les gemist, ook niet wegens ziekte. Om de jongelui te belonen en om
ze tot een rolmodel voor hun leeftijdsgenoten te bombarderen,
kregen ze elk een mayor’s medal. De twee hebben wel nog geen
record gebroken, dat staat namelijk op naam van een jongen uit
Whitechapel die in 1890 tien jaar lang iedere dag op de schoolbanken zat.
Over de grote plas, in Oregon meer bepaald, zouden geïmmigreerde studenten uit het middelbaar nu kunnen afstuderen in
hun moedertaal. De maatregel is gericht op jongeren die in hun
moedertaal – Hebreeuws, Spaans, Chinees… – wél bewijs leveren
van voldoende eruditie om te mogen afstuderen, maar die worden
teruggehouden door hun slechte kennis van het Engels omdat ze
pas tijdens hun puberteit naar Amerika verhuisden. Een zekere
kennis van het Engels is wel vereist, maar hoger dan het niveau
van de gemiddelde Belg hoeft het zeker niet te liggen.
Tragisch nieuws uit China. Wij wisten al langer dat ze er met
veel te veel wonen, maar nu beginnen ze daar zelf ook last van te
krijgen. Tijdens een tragisch ongeluk in een school in de Chinese
provincie Hunan werden acht leerlingen doodgetrappeld door
hun klasgenoten. Meer dan tweeduizend leerlingen probeerden
na het signaal van de schoolbel simultaan een smalle trap af te dalen. Buiten regende het pijpenstelen, en daarom wilden alle studenten dezelfde trap die het dichtst bij de uitgang lag, nemen. De
lokale overheid begint een onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen van de school. ¶

www.schamper.ugent.be

Blok@Therminal vs. Kantienberg
Sinterklaas is weer naar Spanje, hier en daar zijn Kerstmannetjes
weer gevels aan het beklimmen en de eerste Jingle Bells weerklinken in de winkelstraten. Kortom, het is weer blok.
LB Sinds enkele jaren zijn grote zalen
vol studerende schaapjes helemaal hip.
Collectieve blok heet dat. Wie een plaatsje in
de Therminal of Boekentoren wil bemachtigen, moet er al vroeg bij zijn. Zeker tijdens
het kerstverlof, wanneer de Boekentoren
dicht is, staan de eerste blokbeestjes al om
7.25u te wachten om hun plaatsje in de
Therminal te verzekeren. Wie 5 minuutjes
voor 8 uur afkomt, is al te laat.
Deze blokkende massa bevat echter niet
alleen UGent-studenten. Ook de Gentse
hogeschoolstudent weet de weg naar de
Therminal goed te vinden. En buiten hier en
daar een uniefstudentje dat graag wat langer
in zijn bed zou blijven liggen, is deze multi-

academische samenleving voor weinig mensen een probleem.
Daar leek verandering in te komen
toen vorige week werd gefluisterd dat de
Artevelde Hogeschool een blokruimte
ging openstellen in zijn gloednieuwe gebouw aan de Kantienberg, maar dan enkel voor hogeschoolstudenten. De modale
Therminalblokker steigerde bij het horen
van zoveel discriminatie en ook studentenbeheerder Hans Pijpelink dreigde ermee
dat de hogeschoolstudent ook niet meer
welkom zou zijn in de Therminal.
Een breuk tussen de Ugent en de
Artevelde Hogeschool leek haast onafwendbaar, maar beiden hebben zich verzoend op

de
vergadering
van de Associatie
UGent van 10 december. Het bleek allemaal om een misverstand te gaan. De Artevelde Hogeschool
stelt enkele zalen open die voor iedereen
toegankelijk zijn in het SOVOARTE-huis
in de Kortrijksepoortstraat. Enkel in de
Kantienberg zullen de universiteitsstudenten niet welkom blijven. Het studeerzaaltje
is daar namelijk veel te klein.
Stiekem hopen de universiteitsstudenten toch dat alle hogescholers nu naar de
Kantienberg trekken. Ze waren tenslotte
toch niet meer dan een waste of space in studentenhuis de Therminal. ¶

Oude wijn in nieuwe zakken
Herleeft Memento Studiebegeleiding als GCV Didaxis? door Laurens Lavrysen
Schamper berichtte reeds eerder uitgebreid over de wanpraktijken van repetitor Paul Verhille. Onder de naam
Memento en later onder de naam
MultiStudentMatching was hij gespecialiseerd in het afzetten van studiebegeleiders – veelal studenten uit de hogere jaren.
Terwijl Verhille veel geld incasseerde van
ouders die zoon- of dochterlief koste wat
het kost door de examens wilden slepen,
kregen de lesgevers veel te laat of vaak helemaal niet betaald. Voor de bedrogen studenten was het zo goed als onmogelijk om
hun gepresteerde uren te bewijzen, ze bleven dan ook in de kou staan.
Onder invloed van een reeks artikels in
Schamper, De Morgen en Humo ging het
echter bergaf met de zaak. Op 22 januari

2009 werd Verhille dan ook failliet verklaard door de rechtbank van koophandel
te Gent, het pand in de Gebroeders Van De
Veldestraat werd later verkocht. Maar is
de kous daarmee af ?
Papegaaistraat 69

Ons wantrouwen werd gewekt door een
advertentie op de website van de koopjeskrant. Daarin werd gezocht naar studenten aan de UGent en de hogescholen om
bijles te geven in het onbekende nieuwe
repetitorenkantoor GCV Didaxis in de
Papegaaistraat 69. We belden naar het bij
de advertentie gevoegde telefoonnummer en kwamen terecht bij… Paul Verhille.
Deze ontkende echter in alle toonaarden

dat hij opnieuw actief zou zijn in de branche. “Ik ben failliet verklaard en ik ben al
een tijd ernstig ziek, ik hou me niet meer
bezig met studiebegeleiding. Een kennis
van me wou echter een nieuw kantoor
oprichten, maar had de tijd niet om zelf
voor de werving van lesgevers in te staan.
Omdat ik toch veel tijd heb, vroeg hij me of
ik beschikbaar wou zijn om de telefoontjes
op te volgen, maar ook niet meer dan dat.
Eigenlijk heb ik met dat kantoor helemaal
niets te maken.”
De waarheid of slechts een flauw excuus? In elk geval kan je beter twee keer
nadenken alvorens je kandidaat te stellen om les te geven bij GCV Didaxis. Een
gewaarschuwd man is er nog altijd twee
waard. ¶

foto Nic Vermeulen

U

Music For Life vindt voor een tweede keer plaats in Gent, en dat zullen we geweten hebben. Wie goed kijkt, kan langzaamaan de vrekken uit het straatbeeld zien
verdwijnen, op zoek naar een schuilplaats weg van de zoveelste collectebus. Ook
de Gentse universiteit en hogescholen laten met verschillende acties van zich
horen. Een bloemlezing.
door Floor Eelbode

A

utomaat For Life: wie van 30 november tot 11 december even onschuldig een colaatje wou drinken, mocht bij het VTK tien
cent meer ophoesten. De opbrengst hiervan
ging integraal naar Music For Life.

B

ier brouwen For Life: Heb je altijd
al eens van een zelfgebrouwen biertje willen nippen? Dan is het nu dringend tijd om
je spaarvarken aan diggelen te slaan! De
brouwerij van de Hogeschool Gent geeft namelijk aan de hoogste bieder het recht om
honderd flessen van 75 centiliter eigen bier
te brouwen. Dit alles gebeurt onder het toeziend oog van de docenten van de brouwerij. Interesse? Het startbedrag is 500 euro en
bieden kan tot 16 december.
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C

ook For Life: Hogeschoolstudent Tim
Nowé – bekend van De Beste hobbykok van
Vlaanderen – maakte liters soep en spaghetti For Life en schonk daarnaast nog een
driegangenmenu voor vier personen weg.
Wat een held, maar horen we daar iemand
‘tweede zit’ fluisteren?

D

ance for the climate: Wie twee goede
doelen in één slag wou slaan, moest op 10
december in het Ufo zijn. Daar werd er namelijk, als antwoord op de oproep van Nic
Balthazar, een muziekclip voor het klimaat
opgenomen. Per persoon die danste voor
het klimaat (en volgens het inschrijvingsfomulier waren dat er zo’n 525), zal de rector
maar liefst een halve euro aan Music For Life
schenken.

E

etweek van de Blandinia: Niets helpt
beter tegen malaria dan eens goed boefen,
dachten de blandino’s en zo creëerden zij de
Blandijn eetweek. Van 7 tot 11 december kon
iedereen die een hongertje had zich volledig
uitleven aan de trappen van de Blandijn. En
er waren zelfs Zweedse balletjes!

F

ietsen en lopen For Life: Het moet
natuurlijk niet allemaal eten zijn, sommige
UGenters gooien het liever over de sportieve
boeg. Zo loopt en fietst het decanaat van de
bio-ingenieurswetenschappen op 8, 10, 15
en 17 december rond de Coupure. Wie wil
sponsoren kan dit voor twee euro per fietsrit
en vijf euro per loopronde. En ook de leden
van de vakgroep Engels klimmen op hun stalen ros voor het goede doel. Op 21 december
plannen zij 24 uur lang te fietsen in het Ufo.
www.schamper.ugent.be

G

SR: Doet dit jaar niets voor Music For
Life. “Boe!”, zeggen wij daar tegen!

H

uiskamerconcert: Het conservatorium van de Hogeschool Gent biedt vier huiskamerconcerten aan. Het concept is simpel:
zorg voor een living en de bandjes Den Hoed,
Stefanie De Meulemeester en Combo, Les
Comptables en Just Like Rainbows zorgen
voor sfeervolle muziek. Bieden kan van 1 tot
15 december.

I

npakken met KASK COAT For Life: de
studenten interieurvormgeving, audiovisuele en beeldende kunsten van de Hogeschool
Gent pakken taferelen, objecten en installaties in en stellen deze tentoon op 20 december. Je kan bijdragen aan deze actie door een
rolletje folie te sponsoren.

J

am jam, nog meer eetplezier op de
kerstlunch van de afdeling Mariene Biologie.
De deelnemers aan dit festijn schenken
elk minstens vijf euro aan Music For Life.
Waarvoor dank.

K

ersttrackmaniadessertbuffet For
Life: Het VTK weigerde te wachten tot kerstmis en organiseerde op 9 december al een
waar kerstgebeuren. Op het menu stonden
zelf gebakken desserts en een Trackmaniacompetitie (een soortement racespel). Meer
kerstsfeer was ook op te snuiven op de kerstmarkten van het VLK en Politeia.

L

iving For Life: De Ossenstraat 107 is
op 18 en 19 december ‘the place to be’: vanaf
12.00 uur ’s middags zijn er optredens van
La Femme Belge, opkomend talent Hanne
Debacker, Moustash Bluegrass en vele
anderen. Daarnaast bieden de bewoners
van Den Os (bekend van de column in de
Standaard) ook films, beeldende kunst en –
hoera – hapjes aan!

M

iniconcertjes van Arne Vanhaecke:
Deze Brugse jongeling deed vorig jaar mee
aan ‘Zo is er maar één’ en maakt daarnaast
ook zeer fijne Nederlandstalige liedjes. Voor
Music For Life fleurde hij de lessen economie en politicologie op.

N

ietsdoen: zeg je: “Nee! Ik doe er niet aan
mee. Pannenkoeken en chocomelk verkopen
is voor mietjes”, dan heb je buiten Tomas en
www.schamper.ugent.be

Linde gerekend. Tijdens Music For Life doorkruisen zij Vlaanderen met twee strandstoelen en twee mobiele vakantiedecors. Per vijf
minuten ‘niets doen’ gaat er tien euro naar
het goede doel.

O

h yes we can do it: onder het motto
‘we can do it’ zette een groepje bevriende
studenten verschillende acties op touw. Ze
organiseerden een groot stadsspel, een Rock
& Roll Baby en Sint For Life (met bandjes en
verkoop van snoepgoed), Cookies For Life,
een proffenveiling en zelfs – je bent mee met
je tijd of je bent het niet – een Facebook For
Life. Per lid van hun facebookgroep kregen
ze van broodjeszaak de Smul vijf cent.

P

roffen- en assistentenveiling: verschillende faculteiten veilden hun personeel
voor het goede doel. Op internet kon je bieden op verschillende soorten quality time
met je prof of assistent. En de mogelijkheden
waren niet mis: een les vuur spuwen, vuur
eten en glaslopen, een dag op jacht met de
prof, een dj-cursus van twee uur, een persoonlijke coaching in solliciteren, een winterbarbecue en nog veel meer!

Q

uiz For Life: Mensen die weten dat
de hoofdstad van Madagaskar Antananarivo
is en dat de Eerste Wereldoorlog werd georganiseerd van 1914 tot 1918, moeten zich
dringend inschrijven voor Quiz For Life in
Flanders Expo. Op 19 december nemen daar
vijfhonderd teams van vijf personen het tegen elkaar op voor de eeuwige roem én het
goede doel. Als er zich werkelijk vijfhonderd
teams inschrijven, verdubbelt de Nationale
Loterij het inschrijvingsgeld. Nog meer quizplezier is er 17 december in de Kinepolis te
vinden. De opbrengst van Moviequiz For Life
gaat rechtstreeks naar Music For Life en de
aanwezige quizzers worden daarenboven
getrakteerd op een avant-première.

R

evaki For Life: De vakgroep revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Revaki
dus) houdt op 15 december een krachtmeting tussen de proffen en de studenten. Voor
twee euro kan je aanwezig zijn op dit evenement, dat sport met cheerleaders en warme
chocomelk combineert. Voor de prijsbeesten
is er ook een tombola voorzien. Hoofdprijs:
spaghetti voor tien personen, klaargemaakt
door professoren Cools en Witvrouw.

S

tories For Life: Een boekje van Studio
Brussel met kortverhalen van Rachida
Lamrabet, Tom Lanoye, Dimitri Leue,
Bart Moeyaert, Tom Naegels, Joke van
Leeuwen, Margot Vanderstraeten, Dimitri
Verhulst en Erik Vlaminck. Voor slechts vijf
euro in vele Gentse boekhandels te verkrijgen en ideaal als literatuur om te ontspannen tijden de examens.

T

apijt For Life: de afdeling textieltechnologie van de Hogeschool Gent laat
de hoogste bieder zijn eigen tapijt maken.
Onder deskundige begeleiding mag deze
persoon zelf zijn garen spinnen en een origineel tapijt uit zijn vingers toveren. En dat
is nog niet alles! Het gaat hier namelijk over
een lenotapijt, een nieuw soort tapijt dat
momenteel nog in de ontwikkelingsfase zit.
Compleet vooruitstrevend dus.

U

kan zelf ook nog nieuwe acties invoeren op www.ugent.be/ufl.

V

ierentwintigurenwerkdag van het
rectoraat: Op 21 december wordt er van
acht tot acht gewerkt in het Ufo. Op het programma staan lezingen, infosessies van het
Rode Kruis, workshops, bazenveiling, een
kerstmarkt en verkoop van drank, koekjes
en taart.

W

ish For Life: De UGent biedt aan
haar personeel de mogelijkheid om gepersonaliseerde wenskaarten te bestellen. Een
kaart + enveloppe kost anderhalve euro en
de opbrengst gaat integraal naar Music For
Life.

X

ylofoon For Life: een hiaat in de Music
For Life-acties.

Y

es, ik sta in Schamper! Net als vorig
jaar pakt Schamper dit jaar uit met een fotocollage. Vanaf twee euro voor een foto kon
je vereeuwigd worden in onze fantastische
mozaïek. Kijk zelf hoe je schittert in deze
Schamper op bladzijde 9!

Z

ieken verzorgen For Life: het VGK
steekt op 18 december wederom de handen
uit de (dokters)mouwen en onderzoekt toevallige omstaanders in ruil voor een kleine
bijdrage. Sexy dokters verzekerd: hypochonders aller landen, verenigt u! ¶
Schamper 484
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foto Filip Rylant

U

Tomas De Soete op malariareis naar Burundi
De 4de jaarlijkse Music For Life-actie staat helemaal in het teken van malariabestrijding in Burundi. Dat is een goede zaak volgens het Rode Kruis, want malaria
is er nog steeds de grootste doodsoorzaak. Tomas De Soete trok voor Music For
Life naar de kern van het probleem.

door Nikita Vos

Malaria blijft in Burundi de grootste
doodsoorzaak. 80% van de bevolking wordt
eraan blootgesteld en de grootste risicogroep bestaat uit zwangere vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar. Die formule maakt
van malaria een ziekte die wereldwijd jaarlijks één miljoen slachtoffers maakt. Toch
krijgt de ziekte niet voldoende belangstelling om haar efficiënt te behandelen.
Music For Life-ambassadeur en voormalig Glazen Huisbewoner Tomas De
Soete ging een kijkje nemen in Burundi
en is overtuigd van de dringende nood aan
hulp en middelen. De Burundese overheid
organiseerde reeds grote nationale sensibiliseringscampagnes waarbij twee miljoen
muskietennetten aan de bevolking werden
uitgedeeld. Maar hoewel ze elke drie jaar
opnieuw een grootschalige campagne opzet om haar bevolking te beschermen tegen
de ziekte, worden niet alle hulpbehoevende
gebieden aangepakt. Provincies als Bururi
en Bujumbura Rural, waar de kans op besmetting enorm is, konden nog niet bereikt
8
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worden door de overheid. Deze gebieden
werden tijdens de burgeroorlogen het hardst
getroffen en de gevolgen daarvan wegen erg
zwaar op de gezondheidszorg. De Rode
Kruis-vestigingen bieden hulp, maar ze beschikken over onvoldoende middelen om
de volledige bevolking te dekken. Hulp van
andere organisaties of een behandeling bij
een lokale dokter zijn te duur voor de arme
bevolking.
Een week lang verbleef Tomas De Soete
bij Rode Kruismedewerkers in een vestiging
in de regio boven de hoofdstad Bujumbura.
Hij volgde er de vrijwilligers bij het uitvoeren
van de campagne en ging mee en route om
de realiteit met eigen ogen gade te slaan.
Aangezien het Rode Kruis de ziekte pas
efficiënt kan aanpakken als de overdracht
ervan wordt teruggedreven, moet er serieus
geïnvesteerd worden in preventiemateriaal.
De muskietennetten zijn nagenoeg de enige
mogelijkheid om besmetting tegen te gaan.
Die zijn er echter niet voldoende, zoveel is
duidelijk: “De situatie is er schrijnend. Ik heb

heel weinig mensen gezien die een muskietennet hebben en ik heb vooral geleerd dat
dát net het enige is wat ze kunnen doen om
zich te beschermen tegen een steek van een
mug. Die muskietennetten zijn heel hard nodig”, aldus Tomas.
De opbrengst van Music For Life wordt
besteed aan de aankoop van de broodnodige muskietennetten, die vervolgens door
de Rode Kruismedewerkers verdeeld zullen worden. Op basis van de inzameling van
vorig jaar verwacht men voldoende middelen te bekomen om een half miljoen netten
aan te kopen (à vijf euro per net). Het Rode
Kruis blijft ook op lange termijn het gebruik
ervan controleren in een formule die ze beschrijven als Hang Up Keep Up!. Ze verschaffen de bevolking inlichtingen over de
ziekte en helpen hen de netten op te hangen
(hang up). Vervolgens controleren ze op regelmatige basis het gebruik van de netten
(keep up). ¶

www.schamper.ugent.be

Dankzij de crisisbestendige portefeuilles van deze
wilde weldoeners kon Schamper maar liefst

€ 1003,86
inzamelen voor Music For Life. De negertjes op de
linkerpagina zijn jullie allen bijzonder dankbaar.

www.schamper.ugent.be
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Wanhopig op or durvers. Optie 3: poker
vo
bijverdiensten
“I wanna hold ‘em like they do in Texas
plays.” Op het netvlies van menig student
verschijnt bij het woord ‘pokeren’ spontaan
het in latex gehesen lichaam van Lady Gaga
dat tergend langzaam uit het water oprijst.
De realiteit: kleine groepjes studenten die in
een bouwvallige keuken over de kaarten gebogen zitten, of eenzaten die uren doelloos
achter hun computer gekluisterd zitten. Wie
goed is in pokeren, kan aardig wat winst maken. Daar zit echter meteen ook het addertje: die winst verdien je op de rug van al die
zielenpoten die geen ‘geluk’ hebben in het
spel. Pokeren kan met andere woorden ook
de snelste manier zijn om geld kwijt te spelen. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent.
Pokeravonden op kot

Wie graag wil pokeren voor het plezier
van het spel, kan gewoon wat vrienden optrommelen voor een pokeravondje. Het
voordeel is dat je als amateur kan beginnen
spelen tegen mensen die ongeveer hetzelfde
niveau hebben, zodat de winstkansen van de
spelers zowat gelijk zijn. De inspeelbedragen kan je zelf kiezen. Beginners spelen vaak
voor een vijftal euro, al zijn er ook studenten
die zich voor 50 euro inkopen. In dit laatste
geval ligt er op een avond gemakkelijk rond
de 800 euro op tafel. Het hangt er maar van
af hoe toegewijd je bent.
Pokersites: een wolf in schaapskleren

Liever geen sociaal contact? Studenten
met smetvrees of internetnerds kunnen hun
geluk beproeven op pokersites: je koopt je
in voor een bepaald bedrag en je kan het
vervolgens opnemen tegen andere online
spelers. De enige zekere winnaar van dit systeem is echter de internetsite zelf. Deze
werkt namelijk met rakes: van elke pot
die op de site gespeeld wordt, halen ze
een bepaald percentage af. Om winst
te maken met online pokeren, moet je
10
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dus meer verdienen dan door de site afgehouden wordt.

Wie pokeren als een
full-time job ziet, kan
meer dan 30.000 euro
per maand verdienen.
Sommige sites lokken spelers door bijvoorbeeld de eerste $50 te sponsoren. Aan
al die vrijgevigheid hangt echter een luchtje. Voor je die gesponsorde $50 kan afhalen,
moet je je namelijk vrijspelen. Een kleine
casus: jonge pokeraar Fré heeft met zijn 50
gesponsorde dollars $150 winst
gemaakt op de site. Maar voor
hij zijn $200 van de site kan
halen, moet hij een groot aantal raked hands gespeeld hebben. Bovendien moet hij zelf
minimum $50 storten voor
hij aan zijn geld kan. De internetsite verdient intussen geld
aan de rakes die van elke pot
worden afgehouden en hoopt
bovendien — door een storting
te verplichten — dat Fré
zal blijven spelen op
de site, met echt
geld.

best betaalde

Pa-pa-pa-poker face pa-pa-poker face

Poker is een complex gokspel. Maar hoe
word je een goede pokeraar? Wie zijn winstkansen wil doen toenemen, moet de statistieken en de wiskunde achter het spel een
beetje onder de knie hebben. Ook moet je
proberen zoveel mogelijk variatie in je speltactiek te steken, zodat je tegenspelers geen
patroon kunnen ontdekken in je manier van
spelen. Het is een pluspunt indien je patronen bij andere spelers kan herkennen: gelaatsuitdrukkingen, bepaalde tics, … Poker
draait dus niet gewoon om geluk.
Wie heel erg goede vriendjes is met de
kaarten en pokeren als een fulltime job ziet,
kan 30.000 tot 100.000 euro per maand
verdienen. Niet mis voor een kaartspelletje. Helaas is dit enkel weggelegd voor de lucky few. ¶

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: Lisa Dierickx
vanuit Santiago de
Compostella.
LD No dejamos para mañana que podamos hacer mañana pasado. We stellen
niet uit tot morgen wat we ook overmorgen kunnen doen. Een spreuk die het hele
Spaanse ritme in één zin samenvat. Elke
Erasmusstudent heeft zich dan ook al lang
aangepast aan deze manier van leven.
Terwijl iedereen zich eerst ergerde aan
de sluitingsuren van de winkels tijdens de
siësta, voert nu niemand nog iets uit tussen
14u en 17u. Terwijl iedereen eerst braafjes
vroeg opstond om naar de les te gaan, komt
iedereen nu te laat, inclusief professoren uiteraard. Terwijl iedereen eerst nog om 21u
eten probeerde te vinden, wordt er nu voor
23u al niet meer aan tafel gegaan. En als je
om middernacht afspreekt om uit te gaan,
hoef je voor 1u niemand te verwachten.
Ik kan er allemaal wel mee leven. Eindelijk
een excuus om altijd te laat te komen. Wat
ik dan wel weer raar vind, is de mentaliteit van vele Spanjaarden. Ik heb steeds
vaker de indruk dat iedereen hier zijn job
met tegenzin doet. Als ze je eten brengen,
gooien ze het bijna voor je neus neer en als
ze iets van je aannemen, wordt het meestal
uit je handen getrokken. Gebrekkig Spaans
wordt ook niet geapprecieerd. Ze kijken je
geïrriteerd aan, tot je niet meer durft te zeggen wat je eigenlijk wilde zeggen en het dan
toch maar bij 1 kopie houdt in plaats van de

www.schamper.ugent.be

boosaardig uitziende “copiadora”
uit te leggen dat je er eigenlijk drie
nodig hebt omdat twee van je vrienden ziek zijn.
Als je hier blond bent geven
ze je trouwens vaak niet eens de
kans je zegje in het Spaans te doen.
Steevast schakelen ze over naar
Engels. Wat bij hen dan ook nog
veel gebrekkiger is dan mijn Spaans.
Communicatieproblemen
alom.
Daarbuiten is Erasmus een beetje als
een vakantie zonder einde. Iedereen
doet zijn best om het hele land rond te
reizen onder het motto: “Als je er dan
toch bent, moet je ervan profiteren.”
Weekends zitten vol met bezoeken
of uitstapjes. Nog nooit in heel mijn leven heb ik in zo’n korte tijd zo vaak op
een vliegtuig gezeten. Het voelt al een
beetje aan als de bus nemen. Het is toch
ook wel even vloeken als je, terugkerend
vanuit het mooie Granada, het vliegtuig
uitstapt in het regenachtige Santiago.
Maar ondanks ieders geklaag houden
we van onze Erasmusstad. De regen, de
Spanjaarden en hun ritme: we nemen het
er allemaal graag bij. Binnen twee weken
is het kerst en gaat iedereen voor minstens
een week naar huis. En daarna is het allemaal al bijna gedaan. Snif. ¶

achter
k lap
UGent-nieuwtjes, heet van de naald

SPIV erkend door GSR

Schamper is dan wel het beste studentenblad van Vlaanderen, toch zijn we niet de
enige universiteitskrant. Zo hebben we collegaredacteurs in Antwerpen, Leuven, Brussel
en ook aan de Hogeschool Gent. Behalve
discussiëren wie beter is en elkaar wat uitlachen, wordt er ook gezond samengewerkt.
Vorig jaar al werd er een gezamenlijke editie
B*LGA gepubliceerd rond de Bologna-top in
Leuven. Dit jaar gaan we nog een stapje verder en wordt er een overkoepelende VZW
opgericht. SPIV staat voor StudentenPers
Initiatief Vlaanderen en wil de verschillende studentenbladen samenbrengen om
ervaringen uit te wisselen, studiedagen te
organiseren en onze hardwerkende redacteurs eindelijk van een perskaart te voorzien. Om het initiatief te steunen vragen
alle studentenbladen en hun respectievelijke
studentenvertegenwoordigers
om het project officieel te erkennen. De
Gentse StudentenRaad onthaalde SPIV
op hun algemene vergadering met enthousiasme en ging dan ook akkoord
met de erkenning.
Eredoctoraat voor C. Fijnaut

Eredoctoraat voor wie? De naam
mag velen dan helemaal niet bekend
in de oren klinken, Cyrille Fijnaut is
reeds twintig jaar een van de meest
invloedrijke spelers bij het ontwikkelen van het strafrechtelijk beleid
in België en ook in zijn thuisland
Nederland. Hij maakte deel uit van
talloze parlementaire onderzoekscommissies, onder andere bij de
zaak-Dutroux. Fijnaut wordt geëerd
vanwege de “waardering voor de
maatschappelijke impact van zijn
werk en voor het dichter bij elkaar
brengen van de twee buurlanden,”
zo zegt de Universiteit Gent. Het
eredoctoraat werd uitgedeeld op
10 december. ¶
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Wetenschap
|

foto Frank Mayfield

Wat slik pluk jij in de blok?
Het is weer zover, de examens staan voor de deur. Een tijd van het jaar die
weinigen ons benijden. Na maanden luieren in de Boekentoren, feestjes bouwen in
de Overpoort en half beschonken naar de les gaan, is het tijd om achter ons
bureautje te kruipen. En elk jaar opnieuw dringt dezelfde vraag zich op:
“Hoe kom ik heelhuids deze blok door?”
door Marieke Vandenhende
Velen nemen hun toevlucht tot allerlei
pepmiddelen (zoals Captagon en Rilatine)
die stimulerend werken, maar ook verslavend zijn en heel wat nevenwerkingen
kunnen hebben. Er zijn ook heel wat natuurlijke middelen die je meer energie geven en
concentratieverhogend werken. Sommige
daarvan zijn zelfs te vinden in moeders kruidentuin of in de keukenkast.
Wie zoet is, krijgt lekkers

Ons lichaam, en vooral de hersenen hebben nood aan koolhydraten (suikers en zetmeel) om de energiebehoefte te dekken.
De belangrijkste brandstof voor je brein is
glucose. Via je bloed wordt de glucose dan
vervoerd naar alle delen van je lichaam. Het
is voor optimale prestaties belangrijk dat
de bloedsuikerspiegel zo weinig mogelijk
schommelt. Daarvoor worden reserves opgeslagen in de lever onder de vorm van glycogeen. Maar de opslagcapaciteit is beperkt
en in tijden van grote geestelijke inspanningen wordt de energie sneller verbruikt.
Daardoor kan de balans verstoord worden.
12
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Een klein gebrek kan al leiden tot concentratie- en geheugenproblemen. Maar op enkele
eenvoudige manieren kan je de balans weer
in evenwicht brengen.
Dextrose of druivensuiker is een natuurlijke zoetstof die meteen in het bloed wordt
opgenomen. Dit in tegenstelling tot zetmeel
dat eerst nog moet omgezet worden in glucose. Zetmeelrijke producten als pasta,
brood en rijst eet je dus best voldoende tijdens de blok zelf omdat die beetje bij beetje
langdurende energie vrijgeven.
Als het examen eraan komt, kan je beter
wat suikerrijk voedsel eten zoals gebakjes,
maar ook honing en zoete vruchten kunnen
helpen. Wil je een snelle energieboost, dan
kan je terugvallen op Dextro Energy blokjes
die een kortstondig glucosetekort kunnen
overbruggen. Een ander eerder versterkend
middel is koninginnenbrij die door werksterbijen wordt geproduceerd om hun toekomstige koninginnen te voeden. Het goedje
is een mengsel van vitaminen, mineralen,
eiwitten en koolhydraten en bezit bijgevolg
een uitzonderlijke voedingswaarde. Het
wordt vaak gebruikt als versterkend middel

wanneer je verzwakt bent, bijvoorbeeld na
operaties of bevallingen. Je kan het krijgen
vermengd met honing, in de vorm van capsules of ampullen.
Chocolade, cafeïne en slaap

Een andere zoetigheid die zou helpen is
chocolade. Chocolade combineert immers
het effect van suikers en cafeïne. Maar de
concentratie van deze stoffen in chocolade
is zodanig laag dat het effect op de hersenen gering is, tenzij je natuurlijk tientallen
kilo’s pure chocolade wil opsmullen. Tot slot
zou ook kauwgom kauwen positieve effecten hebben. Dat komt volgens onderzoekers
doordat de voortdurende kauwbeweging de
hartslag versnelt, waardoor er vervolgens
meer glucose in de hersenen komt. Het effect
van kauwgom en chocolade op de hersenwerking wordt echter vaak in twijfel getrokken. Het zou eerder een psychologisch effect
zijn, in plaats van een direct farmacologisch
verband.
Studenten die zweren bij liters Red Bull
en tientallen tassen koffie per dag kennen
www.schamper.ugent.be

foto Frank Mayfield

de effecten van cafeïne wel. Het is een opwekkende stof die de werking van adenosine
blokkeert, een stof die de hersenen onderdrukt. Op die manier helpt cafeïne om aandachtig te zijn, alert te blijven en sneller te
denken. De perfecte oplossing zou je zo denken, maar net als energiedrankjes wordt ook
het drinken van teveel koffie in de blok afgeraden. Er kan gewenning optreden en bovendien moet je er enorm veel van gaan plassen,
wat de studietijd aanzienlijk verkort. Gevolg
is ook dat je lichaam uitdroogt en met een
minder vochtverzadigd lichaam gaat je vermogen tot presteren achteruit.
Je kan wel eens guarana proberen, een natuurlijk kruid dat cafeïne bevat. Guarana is
een nootachtig zaadje van een Braziliaanse
klimplant dat reeds eeuwen door indianen
in het Amazonewoud wordt gebruikt. Het
zou lichaam en geest versterken en extra
energie geven. Dit alles zonder kans op verslaving en zonder negatieve bijwerkingen,
zo vertelt een ervaringsdeskundige. En een
tripje naar Brazilië is niet nodig, je kan het
in de betere natuurvoedingswinkel heel eenvoudig in ampullen verkrijgen. Maar net als
koffie mag je dit zeker niet te laat nemen omdat je anders niet meer kan slapen. En slaap
heb je net nodig in de blok want het verbetert je alertheid, concentratie en geheugen
tegelijkertijd en is met andere woorden het
goedkoopste middel om heelhuids door een
zware blokperiode te geraken.
Kruidekes en indianenkuren

Voor wie dan toch supplementen overweegt, zijn er verschillende mogelijkheden. Sommigen nemen bijvoorbeeld
cholinesupplementen. Het zorgt ervoor dat
de neurotransmitter acetylcholine wordt geproduceerd en het wordt vaak genomen als
smart drug omdat acetylcholine inwerkt op
de cognitieve functies van onze hersenen.
Onderzoek toont aan dat geheugen en
intelligentie deels worden gemedieerd door
acetylcholine, maar over het effect van de
cholinesupplementen op cognitieve functies
wordt fel gediscussieerd. Choline is overigens ook te vinden in heel wat voedingsmiddelen, zoals eieren, vis, pinda’s, salie en
pepermunt. Dat kruid staat er om bekend
www.schamper.ugent.be

dat het helpt om helder te denken en informatie te ordenen. Let wel, op pepermuntjes
zuigen zal op een welriekende adem na, niet
veel meer effect veroorzaken. Het is vooral
de etherische pepermuntolie waar hogere
concentraties in te vinden zijn, waarvan een
effect te verwachten valt. Onderzoek in de
jaren ’90 toonde aan dat een vleugje pepermunt hielp om zich beter te concentreren
bij tests die een hoge concentratie vergen. Je
kan ook enkele druppels pepermuntolie op
een zakdoek doen en er even aan ruiken. De
olie verdampen zou ook goed werken.

Chocolade helpt
enkel als je er
kilo’s van eet.
Ook rozemarijn zou opwekkend werken
en helpen bij het leren. De olie ervan zou een
echte geheugenolie zijn. Er wordt zelfs gezegd dat als je er tijdens het leren even aan
ruikt en dan op het moment van het examen
zelf ook weer, dat alles meteen terug komt.
Om de geest optimaal op te peppen, raadt
men aan om drie druppels rozemarijn en
drie druppels pepermuntolie te verdampen.
Het wetenschappelijk bewijs voor de cognitieve effecten van deze kruiden is echter zeer
beperkt tot afwezig.
Een welbekend middel waar wel cognitieve effecten werden vastgesteld, is ginseng,
een plant waarvan de werkzame stoffen de
in de wortel voorkomende ginsenosiden
zijn. Ginseng is een tonicum met een gunstige invloed op het geheugen en het concentratie- en reactievermogen. Er bestaan
verschillende types ginseng, maar de meest
bekende is Panax ginseng of Aziatische ginseng die je in tabletten kan krijgen. Ook
Siberische ginseng wordt
in perioden van intense activiteit
of van oververmoeidheid
succesvol gebruikt. Het gaat
immers fysische en intellectuele vermoeidheid tegen en
verbetert de uithouding en het
recuperatievermogen.

Een ander middeltje is Ginkgo biloba,
waarschijnlijk de oudste levende plantensoort ter wereld die in China en Japan bij
tempels werd verbouwd. De bladeren van
deze boom bevatten een uniek mengsel van
actieve bestanddelen die de doorbloeding
van de hersenen bevorderen. Door de verbeterde bloedtoevoer verhoogt ook de zuurstofen glucosetoevoer waardoor korte perioden
van geheugenverlies, hoofdpijn en vermindering van waakzaamheid kunnen worden
bestreden. Je kan het in tabletten kopen, er
thee van maken of zelf een boompje planten
en een extract maken van de bladeren.
Je denkt wat je eet

Het probleem met al deze kruiden is dat
men er de samenstelling niet van kent en
dus ook niet exact kan voorspellen wat er gebeurt. Het belangrijkste is dat je het steeds
maar als tijdelijk hulpmiddel gebruikt en
altijd de bijsluiter leest. En ondanks al deze
middeltjes blijven een evenwichtige voeding
en voldoende water drinken de basisvoorwaarden voor een goede blok. Denk daarbij
vooral aan olierijke vis zoals zalm. Die zit
boordevol omega-3-vetzuren die ervoor zorgen dat je hersenen sneller werken.
Ook broccoli met grote hoeveelheden vitamine K bevordert zowel concentratie als
geheugen. Noten bevatten dan weer heel
wat vitamine E wat een positief effect heeft
op de concentratie. Vezelrijke voeding blijft
de ultieme energiebron voor ons brein. Veel
bruine stuutjes eten dus en het ontbijt niet
overslaan.
En tot slot, op tijd beginnen blokken
is de beste remedie van allemaal! ¶
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AWIS De langverwachte klimaattop zit er
bijna weer op, maar we zullen ons nog lang
het hoofd mogen breken over de opwarming
van de aarde en de andere manieren waarop
we ons planeetje de dieperik in helpen.
Zo’n 7000 jaar geleden voelden ze het in
het zuidwesten van Duitsland ook al af en
toe heter worden onder de voeten. Toen was
daar echter een heel andere verklaring voor.
Zo zijn er mensenbeenderen gevonden die
opzettelijk werden geroosterd, gebroken en
versneden. Natuurlijk wordt beweerd dat
hieruit nog geen lijn naar het kannibalisme
hoeft te worden getrokken, maar dat er veeleer moet worden gedacht aan begrafenisrituelen. Hoe dan ook zou het verslinden van
een medemens tijdens de vroeg-neolithische
periode enkel voorgekomen zijn in perioden
van schaarste en hongersnood. Ga dus tijdens de blok toch maar af en toe rond met
een zakske chips bij uw kotgenoten. Het is
maar een kwestie van met een gerust hart

lustig verder te kunnen studeren, zonder dat
anderen daarbij lustig worden…
Dat veel energiestraling nog meer kan
teweegbrengen dan het verhelpen van een
rommelende maag bewees chemie- en farmagroep van eigen bodem Solvay. Hun
vliegtuig Solar Impulse, aangevuurd door
zonne-energie, maakte onlangs zijn eerste
duizelingwekkende 350 meter lange vlucht
op amper één meter hoogte. Hiermee is het
einde voor Bertrand Piccard, die de lont
van dit project aanstak, nog niet in zicht. Hij
wil namelijk tegen 2012 met een dergelijk
tuig onze aardbol omcirkelen. Daarmee gaan
zijn ambities de tegenovergestelde richting
uit van zijn vader Jacques Piccard. Deze befaamde Zwitserse oceanograaf bereikte ooit
het diepterecord van 10.911 meter in een bathyscaaf, de Marianentrog genaamd, die hij
samen met zijn vader – opa Piccard dus –
had ontworpen.

Helaas is niet elk experiment een hoogvlieger. Dat werd tragischerwijze duidelijk
gemaakt door de wetenschappers van de
School of Social Work, van wie de thuisbasis
in de Universiteit van Montreal te vinden
is. Het doel van het onderzoek bestond erin
het effect van porno op de seksualiteit van
mannen te bestuderen. Ze beoogden hierbij
de mate van beïnvloeding op de testsubjecten te ontdekken wanneer het gaat over de
perceptie van mannen en vrouwen. De geleerden trachtten secuur te werk te gaan. Ze
waren van plan zich te focussen op een testgroep die naar porno keek en een tweede die
zich nog nooit blootgesteld had aan pornografie. Nu bleek toch wel dat de gezochte 20
à 30-jarige mannen voor die laatstgenoemde
groep onvindbaar waren. Voor de positieve uitkomst van het project heeft Moeder
Natuur in deze tijd en eeuw een immer onbevredigbaar stokje gestoken… ¶
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Blok aan het been
DH Studeren is het blok aan het been
van elke student. Naast natuurlijke hulpmiddeltjes zijn er the usual suspects die
moeten leiden tot betere resultaten. Slaap
Inleiding.begin
door xopentijd,
y eet gezond en
voldoende,
nog een hele rist andere Bond Zonder
Naamwijsheden. Toch zijn er ook originele
muurspreuken die de aandacht verdienen.
Gebruik een zoekmachine en twitter
erop los. Uit onderzoek blijkt immers dat
zoekmachines een belangrijke rol kunnen
spelen bij de verwerking van opgenomen
informatie. Ze doen dat niet door nieuwe
kennis te leveren, maar door in te staan
voor dubbelchecken. En dat is helemaal
geen tijdverspilling.
Twitteren zou ook een positieve invloed hebben. Onder andere de solidariteit tussen studenten zou er wel bij
varen. Daarnaast kunnen studenten elkaar

beloeren en zo voorkomen dat hun collegae onzin voor waar aannemen. Ook de
communicatie met docenten zou erdoor
verbeteren.
Schrijf je in voor cursussen met weinig
studenten. Experimenten van Avishalom
Tor en Stephen Garcia bevestigen dat
kleinere studentenaantallen hogere scores
met zich meebrengen. Natuurlijk dragen
diplomafabriekjes met meer dan vijfhonderd arbeiders weinig menselijk kapitaal met zich mee. Dat effect werd echter
uitgefilterd.
Naast onderscheiding ontbreekt ook
motivatie in grote groepen. Studenten die
voor een test te horen kregen dat er maar
tien andere deelnemers waren, voltooiden
snel (en goed) de opdracht. Honderd opponenten zorgden voor lichte apathie en
minder tijdsdruk. Volgens de onderzoekers

gaan de meeste studenten ervan uit dat in
grote groepen meer superieuren zitten.
Zet je computer af en stop met roken.
Ploppende vensters kosten bedrijven
handenvol geld en jou punten. Opnieuw
starten vergt onnodig reserves. Roken verstrooit niet alleen, maar zorgt er ook nog
eens voor dat je dat niet merkt. Reden genoeg voor ICT- en tabakonthouding, minus Twitter en Google uiteraard.
Hoewel leren in je slaap (nog) niet meer
is dan een dagdroom, is dagdromen dat
niet. Opdat je dingen zou leren, hoef je die
niet te doen. Het volstaat om eraan te denken. Elisa Tartagalia liet twee groepen
proefpersonen een handeling uitvoeren.
Een ervan bleef oefenen, de andere deed
dat in gedachten. Beide slaagden in hun
opdracht. Vooral chirurgen zouden hier
baat bij kunnen hebben. ¶
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foto Mark Robinson

“Mijn hele studieloopbaan
is er één van verrassingen”
Schamper gaat op zoek naar mensen die ook nog ná hun studentenleven aan de universiteit vertoeven
en laat hen aan het woord over hun dagdagelijks onderzoek. door Dietmar Hertsen
Maarten Bekaert is bioloog, tuinbouwer en vogelspotter, maar bovenal statisticus verbonden aan de vakgroep Toegepaste
Wiskunde en Informatica. Hij vertelt waarom steenuilen voor hem onlosmakelijk verbonden zijn met studiekeuze en onderzoek.
Statistiek als doel
Wat voor gecijfer vult uw academische kwartieren op?

“Mijn onderzoek spitst zich toe op de causale inferentie, de wetenschap van oorzaak en
verband. Als statisticus ontwikkel en verbeter ik methoden die uit geobserveerde data
verbanden destilleren. Denk bijvoorbeeld
aan een tabel die absenties en slagingspercentages weergeeft. Op basis daarvan zou
het bijwonen van lessen gekoppeld kunnen
worden aan slagen.
Hoe eenvoudig dat ook klinkt, de werkelijkheid is vaak een deksel op de neus. Tal
van problemen steken de kop op bij de dataverwerking. Met de gegevens in de hand,
16
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komt het erop aan een methode te vinden
die daarmee kan omgaan. In mijn eigen
werk probeer ik de geneeskunde hierbij te
helpen.”

“Eigenlijk ben ik
opgeleid in het
snoeien van hagen.”
Waarom lonken artsen op de statistiek?

“Waarom zouden ze dat niet doen? Iedere
empirische wetenschapper die van de wetenschappelijke methode doordrongen is,
moet ooit zijn hypotheses omzetten naar
conclusies. Daarvoor is de statistiek onontbeerlijk. Getallen maskeren hun betekenis
soms zo goed, dat tussen waarnemingen en
conclusies heel wat uren zitten.
Een groot probleem is echter dat weinigen de kennis bezitten om hun vakgebied
én de statistiek te beheersen. Als de tijd te

kostbaar wordt, is het duidelijk waar bespaard zal worden. De bioloog in mij vormt
een brug tussen statistiek en toepassing.
Veel wetenschappelijke papers staan
naast briljante besluiten en ingenieuze proeven ook bol van statistische kwakkels. Het is
zelfs zo dat vandaag meerdere journals voor
publicatie de artikels laten nalezen door specialisten ter zake. Meer dan eens komen hier
mensen aankloppen die ons om hulp vragen
nadat hun werk geweigerd werd.
Toch denk ik dat samenwerking tussen
statistici en andere wetenschappers het tij
kan keren. Enerzijds is er nood aan meer
opleiding, anderzijds aan contact tussen
onderzoekers. Het Centrum voor Statistiek
van de UGent brengt statistici van de hele
universiteit samen voor de permanente vorming van doctoraalstudenten en externen.
Contact is nodig opdat ons werk wereldkundig zou worden én opdat zo weinig
mogelijk publicaties teruggestuurd zouden
worden omwille van foute statistiek. We
hebben elkaar hoe dan ook nodig.”
www.schamper.ugent.be

foto Mark Robinson

Data vol microben

Zitten ervaren artsen werkelijk te wachten op
een twintiger die hen de statistiek aanleert?

Waarvoor worden de methoden die u uitwerkt,
aangewend?

“De internisten waar ik mee samenwerk
alvast. Johan Decruyenaere, hoofd van de
afdeling intensieve zorgen van het UZ Gent,
zet samen met mijn copromotor alles op alles om dit tot een goed einde te brengen. Het
is waar dat scepsis de regel is, maar de kentering zit eraan te komen. Onlangs pleitte
een medisch blad in zijn editorial nog voor
meer complexe dataverwerking bij de studie
van nosocomiale infecties.”

“Bij de bestudering van de impact van nosocomiale infecties op de sterftecijfers, en
dan vooral wat betreft de afdeling intensieve
zorgen. Zulke besmettingen ontstaan door
de opname in een ziekenhuis. Ieder van ons
kent wel een verhaal over (relatief) gezonde
patiënten die ziekenhuisbacteriën opdoen en
niet meer buitenwandelen.
In het bijzonder gaat mijn aandacht naar
longontstekingen die ontstaan door kunstmatige beademing via een tube in de luchtweg. In de literatuur is dat een controversieel
punt. Misschien kan betere wiskunde voor
opheldering zorgen.
Aan de hand van data die ik krijg van het
UZ Gent en enkele Franse centra tracht ik af
te leiden hoeveel procent van de sterfgevallen het gevolg is van dit soort infecties. Dat
heet de attribueerbare mortaliteit. Hoewel
het nog te vroeg is om besluiten te trekken,
denk ik dat het belang van nosocomiale infecties sterk overroepen is. Er is namelijk
een duidelijk verschil tussen sterven met en
sterven door een parasiet.
Bovendien gaan veel dokters ervan uit
dat de meeste overledenen ook gestorven
zouden zijn zonder besmetting. Of dat maatschappelijk relevant is, weet ik niet. Niemand
zal erdoor herrijzen, het is in hoofdzaak medische semantiek.”
Vis noch vlees, wiskundige noch arts. Valt u
niet tussen twee stoelen?

“Uiteraard, maar dat is mijn sterkte. Wiskundig formalisme leer ik aan;
de begeleiding van mijn promotor, Stijn
Vansteelandt, is daarbij cruciaal. In tegenstelling tot heel wat andere statistici ben ik
echter gestart vanuit een probleem en niet
vanuit de theorie. De voldoening is daardoor groter en de toepassing directer. Mijn
copromotor, Dominique Benoit, is arts en
wijst me op medische papers. Zo kan ik zowel de statistische als de medische actualiteit volgen. Zijn hulp is cruciaal voor mijn
onderzoek.”
www.schamper.ugent.be

“Ik val tussen twee
stoelen, maar dat is
mijn sterkte.”
Van uil tot statistiek
Statistiek wordt door de halve studentenpopulatie vanop kilometers afstand weggehoond.
Vanwaar uw keuze?

“Mijn hele studieloopbaan is er een van
verrassingen. Eigenlijk ben ik opgeleid in het
snoeien van hagen en het rijden met tractoren. Mijn secundaire onderwijs was inderdaad de tuinbouwschool, een technische
richting die niet echt gericht is op de universiteit. De beste ziener zag daar geen doctoraat in.
Toen ik vijftien was, leerde ik via mijn
vader bioloog Dries Van Nieuwenhuyse
kennen. Hij bestuurde de steenuil op wetenschappelijk niveau. (Later schreef Van
Nieuwenhuyse het standaardwerk The Little
Owl, n.v.d.r.) Via hem ben ik in de biologische
observatie gerold: stafkaarten overtekenen,
inventariseren, enz. De statistiek die ik daarvoor nodig had, heeft me niet meer losgelaten. Ik heb als licenciaat biologie zelfs de
manama Statistical Data Analysis gevolgd.
Mijn eindwerk voor de tuinbouwschool
had als onderwerp de habitatselectie van
de steenuil. Toen ik daarmee de Jacques
Ketsbiologieprijs won, was Dries ervan overtuigd dat ik bioloog moest worden. Nadien
heeft hij mij op één avond kunnen overhalen

om biologie te gaan studeren aan de universiteit. Tot op vandaag zie ik hem als een
mentor.”
Niet echt vanzelfsprekend, me dunkt. Of wordt
de kloof tussen technisch en hoger onderwijs
overdreven?

“Zeker niet. Wel is het zo dat ik nooit echt
heb moeten werken in de tuinbouwschool.
Waarschijnlijk zou ik dus ook in het algemeen secundair onderwijs de meet gehaald
hebben. Natuurlijk gaat dat niet op voor iedereen. De overstap is mogelijk, maar vereist
motivatie en aanleg.
Het werkt zeer dubbel, die inspanningen
in de middelbare jaren. Rondom mij zie ik
zeventienjarigen met examenstress. Is dat
dan de manier om jongeren aan te zetten tot
studeren? Anderzijds is de jaren afhaspelen
met de vingers in de neus ook niet zonder
gevaar.”
Meer steenuilen in Gent dan in de rest van
hooggeschoold Vlaanderen?

“Neen hoor, mijn kandidatuur heb ik afgewerkt in Kortrijk. Na twee jaar hield het
daar op en moest ik op zoek naar een andere
alma mater. Leuven lag me niet, mijn vriendin studeerde in Gent en ik woonde in Tielt.
Veel denkwerk is daar dus niet aan te pas
gekomen.”
Had u veel problemen met die verandering
van levensbeschouwing?

“In Kortrijk was er een hele lage drempel
tussen docenten en studenten, hier is die
wat hoger. Zo kon ik daar uitleggen wat ik
door een microscoop zag, hier moest ik het
tekenen. Op een bizarre manier vormde mijn
tekentalent zo het grootste struikelblok.
Ik troost mezelf maar met het feit dat
ik een grotere musicus dan tekenaar ben.
Overigens ben ik ervan overtuigd dat een
goede onderzoeker er een is die zijn gedachten verzet. Statisticus, maar ook een bassist
en pianist met een relatie. Heel af en toe laat
ik me er zelfs toe verleiden wat biologisch
veldwerk te doen. Dan trek ik samen met
Dries naar de streek rond Vitron, waar we
een dag of vijf klauwieren tellen.” ¶
Schamper 484
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Cultuur

agenda
door Ine De Jonge

concert

gemaakt voor een welverdiende pauze op
een koude decemberavond. De Charlatan
zet het Oostendse Superlijm (17 december)
op het podium. De combinatie van zweverige melodieën en kinderlijke stemmetjes (zie
hun nummer Michael Jordan) zullen ervoor
zorgen dat de kenmerken van het modernisme of van de macro-economie even uit je
hoofd worden verbannen.
podium

Op 18, 19 en 20 december kan je in de
Minnemeers naar de voorstelling Gif gaan.
Met de spanning tussen “wat er niet is en
er wel zou moeten zijn” probeert scenarioschrijfster Lot Vekemans diep in het menselijke tekort te graven. Een man en een vrouw
ontmoeten elkaar voor de eerste keer sinds
hun scheiding, wanneer hen wordt verteld
dat de grond waarin hun kind begraven is,
gif bevat. Elk zoeken ze naar een verschillende soort troost, de ene in het verleden,
de andere in de hoop het verleden achter
zich te kunnen laten. In Theater Tinnenpot

foto Joost Vanderdeelen

Het jaar 2009 loopt op zijn einde en het
lijkt wel alsof de grotere concertcentra in
Gent met de blokkende student willen meeleven. Qua optredens is er namelijk niet zo
veel meer te ontdekken in december. Toch
vonden we hier en daar nog wat moois, zodat iedereen tussen het koffie zuipen en
het eindeloze zuchten door nog even kan
ontspannen met een streepje live muziek.
Zo spelen Intergalactic Lovers 18 december gratis en voor niets in café Boom Boom
(Overpoortstraat 50, waarschuwing voor
kotsende tieners). Als je deze winnaars van
de Beloften nog niet hebt kunnen meepikken, is dit het ideale excuus om je van je
bureau af te duwen en je oren te laten verwennen door de stem van Lara Chedraoui.
Met hun zachte wintersongs zullen ze je
gedachten meevoeren naar een examenvrij
land van warme chocomelk, dekentjes en geroosterde marshmallows aan de open haard.
In de Video zal het Britse The Go Find (22
dec) zich van zijn beste kant tonen. Deze
rustige elektronische indiepop is op maat

speelt het stuk Kale Bomen Ruisen Niet
(15, 16, 17 dec). Op een camping wachten
twee vrouwen op iemand die hen komt bezoeken, om hen beide uit de eenzaamheid
te redden. In nietszeggende gesprekken
trachten ze de leegheid van hun momentele bestaan te ontwijken. Oordeel zelf of dit
een Wachten-Op-Godot-replicatie is. Salon
Brigitte (18-20 dec in Theaterplatform
Scala, Dendermondse Steenweg 163-165) is
een zwarte komedie over het leven van een
kapster die op het randje van een faillissement staat. Tussen angst en wanhoop in
dromen Brigitte en haar hulpje Marleen van
betere tijden. Momenten van onbedwongen
lachen worden afgelost door intense dramatische scènes. In het NTGent brengt Wouter
Deprez tussen 17 en 20 december zijn nieuwe show Je Zal Alles Worden waarin hij het
mensenleven in al haar glorie voorstelt.
expo

Tot 20 december loopt de tentoonstelling
van kunstenaars Ellen Goegebuer en Lisa
Van Damme in de Zebrastraat. De fotoreeks
die “Ma natal la – can I take a picture?” werd
genoemd, toont dat de vaardigheid om in
relatie te treden met de anderen het belangrijkste is, zoals de oude spreuk “de mens is de
remedie voor de mens” zegt. Elke foto vertelt
een ander verhaal over de menselijke verhoudingen tot de andere, in het kader van de
stad Banjul. Seeing One’s Own Eyes is een
nieuw project in het S.M.A.K. dat zich focust
op de hedendaagse kunst van het Oosten.
Het kunstenaarscollectief Madeln wil vooral
de paradox van het kijken naar andere culturen onthullen door artiesten als Xu Zhen
te exposeren. Deze laatste probeert met humoristische en theatrale inslag onze clichématige verwachtingspatroon en blik op het
Oosten te ontwrichten. De associatie met
geweld en met constante politieke en religieuze onderdrukking wordt doorbroken met
het bewijs dat de kunstscène er een bloeiperiode kent. ¶

Integalactic Lovers. Op 18 december helemaal gratis in Café Boom Boom.
www.schamper.ugent.be

Bits
AWIS
Door
een fris regenbuitje in een plakkerige
cinemazaal belanden terwijl je eigenlijk aan een rommelig bureau hoort te
zitten. Het moet kunnen!
Maar wees onbevreesd, bewapen u
met nacho’s, kaassaus en een plastieken geweertje en sluip langs de kartonnen stand ups op zoek naar degelijke of
op zijn minst entertainende films.
Heb je na De week van de smaak
nog steeds een Turks nasmaakje in de
mond, dan kan je nu je tanden zetten in
onversneden Franse humor. Tien jaar
geleden kregen we de titel L’homme
est une femme comme les autres op ons
bord. Nu staat het hoofdpersonage
weer centraal in een, blinkend-als-eenkerstcadeautje, gloednieuwe belevenis: La folle histoire d’amour de Simon
Eskenazi. Monsieur Eskenazi krijgt in
een vloedgolf zijn moeder, ex en onbekende zoon over zich heen gespoeld.
Alle geluk dat travestiet Naïm hem met
open en vooral sterke armen opvangt.
Natuurlijk kan je het ook wat kalmer aan doen en binnenkort je gading
vinden in Brothers. Daarin verjaagt
Natalie Portman de winterkou samen
met Tobey Maguire, het braafke van
twee broers. Na diens vermoede dood
tijdens een legermissie vindt Natalie

www.schamper.ugent.be

«

A Crhstmas Caol

film

troost bij de andere broer. Tot blijkt dat
Tobey toch niet helemaal morsdood
was…
Het zou natuurlijk kunnen dat je
het niet zo hebt voor een over de rooie
gaande en door oorlog getraumatiseerde mens. Gelukkig is er een nieuwe
animatiefilm in het land met ieders
favoriete pet detective, Jim Carrey: A
Christmas Carol, van de makers van
films zoals Forrest Gump en Back to
the Future. Verder kan je naast Carrey
en Colin Firth ook Harry Potter’s peetvader nog eens aan het werk horen
als een verkreupelde Tiny Tim. Het is
eens wat anders dan met een toverstafje zwaaien, nietwaar? Oh, en als
iemand je vraagt naar je plannen zeg
je gewoon dat je je even een avondje
gaat verdiepen in Charles Dickens’
hersenspinsels.
Als toemaatje geven we je nog dit
laatste pareltje mee. Want als je dacht
dat ze in Zweden enkel kastjes ineen
staken of de tijd doden met paarden
boven hun hoofd te heffen, think again!
Er zijn altijd zo van die tijden dat je in
je hersendode momenten liever met
tweeën zweeft dan alleen. Voor de
vriendjeslozen onder ons kan dat nu
tussen twee examens door met Laban,
een spookje uit het Hoge Noorden dat
nu even in Studio Skoop vertoeft. ¶

www.theonion.com

ham Wie nu al op zoek wil gaan naar
een aprilgrap, kan zijn of haar inspiratie
misschien halen bij de website van The
Onion. Die lijkt op een serieuze website
van een degelijke krant, maar wie aandachtig leest, merkt dat alles satire is.
The Onion parodieert alles wat er te parodiëren valt aan een krant, van beursartikel tot horoscoop. Zo is er tussen de
faits divers een artikel over een scharrelkip die van de VS naar Bolivia reisde,
of een sportartikel over Haïti dat zich
kandidaat stelt voor de Olympische
spelen van 2216. Een ander artikel titelt
dat president Obama om een pak saffen
is naar de winkel. Gieren! De satirekrant
heeft een oplage van 690.000 stuks en
maakt ook video’s. Het is een overzichtelijke site die je niet overspoelt met
reclame. The Onion slaagt er in een komisch effect te bereiken met een op het
eerste gezicht droge stijl. Het is vooral
geinig omdat het zo echt lijkt. Vanwaar
de naam The Onion? Wel, de twee oprichters aten een broodje ajuin toen ze
op zoek waren naar een naam. Ze hadden geen geld voor deftig eten. Dat weet
u dan ook weer. ¶

foto Rob Walbers
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“Ik wil graag oud worden
met mijn publiek”
(Als de rug meewil tenminste)

Gekweld door een geknelde zenuw speelde Spinvis een maand later dan gepland
een adembenemend concert in de Handelsbeurs. Na afloop had Schamper een gesprek met Erik De Jong. De man van woorden en klanken, vriendelijke krullen en
… helaas nog steeds rugpijn.
door Margot Van Cauwenberge
Het is al de derde keer dat u in de Handelsbeurs
staat. Komt u hier graag?

“Ja, ik vind het fijn om hier te spelen. Ik
kom ook heel graag naar Gent. Tijdens de
Gentse feesten twee jaar geleden heb ik hier
kunnen rondlopen: een prachtige stad. De
Vooruit bijvoorbeeld vind ik een bijzondere
plek. Ik noem het een socialistenkerk met al
haar glaswerk en architectuur. Ook heel wat
andere plaatsen in België, zoals Antwerpen
en Diksmuide waar ik begin dit jaar speelde
(in club 4AD, n.v.d.r.), vind ik mooi. Ik aard
hier precies beter en ik merk dat ik meer inspiratie heb voor liedjes. Ik kan me wel voorstellen dat ik ooit in België kom wonen.”
We zagen u tijdens het concert gekke geluiden maken met ongewone instrumenten. Heeft u
een fascinatie voor vreemde geluiden?

“Ik experimenteer graag met geluiden.
(heft een lege medicamentverpakking op en
laat ze op de tafel vallen) Luister. Wat is dit
geluid? Wat betekent het? Ik kan met woorden iets zeggen tegen je, ik kan je een verhaal
vertellen. Maar taal gaat veel verder, het zit
evenzeer in zoveel andere dingen. De fascinatie voor geluiden heb ik altijd al gehad.
Als kind schakelde ik bandrecorders aan
elkaar. Ik nam iets op en nam er dan simultaan steeds iets nieuws over op. Zo ontstaan
er na een tijdje generaties. Op een gegeven
moment krijg je een kathedraal van geluiden. De kwaliteit van het geluid is dan wel
slecht, maar dat geeft het net iets spookachtigs. Samen met vrienden nam ik zo allemaal
dingetjes op. We gilden, riepen, lachten in de

www.schamper.ugent.be

bandrecorder. We speelden met woorden,
goochelden met klanken.”
U stond alleen op het podium, maar door de
bijzondere setting leek het soms wel of er een
hele band stond…

“De drie schermen achter me tonen de
muzikanten alsof ze meespelen. Op het podium speel ik dan op enkele instrumenten
dingetjes die ik opneem en op repeat in een
loop laat spelen. De muziek wordt er machinaal door, krijgt iets robotachtigs. Ik houd
van dat repetitieve. De mensen waar het in
mijn liedjes over gaat zijn stuk, net als ikzelf. Het automatische in de muziek brengt
evenwicht of biedt een tegengewicht, doet
het geheel kloppen. Dat automatische, voorgeprogrammeerde zit in elk van ons: we zijn
opgebouwd uit DNA dat de codes bevat van
wie we zijn.

“Ook de woorden
die ontbreken,
zeggen iets.”
Ken je Toy Story? Op een bepaald moment in de film komt Buzz in een winkelketen. Hij ziet daar plots een hele wand vol
met Buzz Lightyear-poppen. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, zijn kopieën van zichzelf. Het besef dat je niet uniek bent is een
ontnuchterende, deprimerende ervaring.
Hetzelfde gebeurt als je ouder wordt, steeds
opnieuw voel je het: ik ben niet uniek maar

voorgeprogrammeerd, doe net hetzelfde als
wat zoveel mensen voor me ook gedaan hebben. Misschien is het ons DNA dat ons drijft
en zijn eigen plannen heeft en misschien
zijn we zijn robotten. Dat voelt allemaal heel
groots en onbereikbaar aan, maar een deel
van het universum heb je wel zelf in handen:
je familie, je vriendenkring. Als je maar lief
bent voor de mensen om je heen, dan maakt
dat al heel wat uit.”
Muziek met zuiver woorden
Uw liedjes worden al eens vergeleken met poëzie. U maakte ook twee albums samen met de
dichter Simon Vinkenoog. Staat uw muziek ten
dienste van het woord?

“Neen, niet echt. De muziek komt altijd
eerst, daar gaat het om. De tekst… In het begin speelde ik met lettergrepen die op muziek pasten, die erbij konden horen. Later
werden het woorden, flarden, zinnen. En natuurlijk betekenen die ook wel iets, maar ze
zijn met de muziek verweven en horen niet
los van elkaar getrokken te worden. Het idee
dat ik poëzie op muziek zet, klopt in die zin
ook niet. Als men me vraagt om mijn teksten
te bundelen in een dichtbundel dan zeg ik
daar resoluut neen tegen.
Wat Simon deed is meer dan geschreven
poëzie, het is een nieuwe kunstvorm. Simon
had al heel vroeg ontdekt dat er een groot
verschil bestaat tussen geschreven woorden
die je zo op een blad papier kan aflezen en
gesproken teksten. Daar komt een stem bij,
een toon, een aarzeling of weemoedigheid
of ruwheid met accenten en intonatie. Die
Schamper 484
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expressie maakt iets tot iets helemaal anders. En kun je misschien wel meer met muziek dan met schrijven vergelijken. Eigenlijk
is het muziek met zuiver woorden.”

“Het besef dat je niet
uniek bent is een
ontnuchterende,
deprimerende
ervaring.”
Waar vindt u inspiratie voor uw muziek?

Alles is vergankelijk
Op uw blog schreef u: “Als je elk gebouw dat
niet meer voldoet aan ‘de eisen van deze tijd’
afbreekt, leven mensen in een constant veranderende omgeving. En dat is heel slecht voor de
geestelijke volksgezondheid.” Bezorgd?

“Mensen hebben hun wortels nodig. Ze
zijn ingebed in een geheel, een stad. Maar
we hebben de destructieve neiging om telkens dingen te willen veranderen, om te
gooien. We noemen het vooruitgang, bedenken steeds nieuwe technieken. Ik heb hier
natuurlijk wel mijn bandjes en kan daar dan
van alles mee doen op het podium en kan nu
nog veel meer met de computer en zo. (lacht)
Maar ik stel me de vraag of het ons echt gelukkiger maakt. Is het wel vooruitgang? Was
men vroeger niet even gelukkig of misschien
zelfs gelukkiger?”
Stel dat iemand u een drankje aanbiedt waarmee u onsterfelijk wordt. Wat zou u doen?

Hoe verhoudt u zich als muzikant tot uw
publiek?

“Moeilijke vraag. Het is een tussenweg
zoeken, enerzijds heb je het uitdrukken
van jezelf met muziek als kunstvorm. Maar
Spinvis, ooit ook in Het Depot te Leuven.
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“Ik zou het opdrinken! Er is nog zoveel
dat ik wil doen. (denkt) Maar driehonderd
jaar worden, neen, daar word je vast niet
gelukkiger van. Misschien is het toch geen
goed idee.
Ik ben een melancholische, weemoedige
man. Altijd al geweest hoor, ook als kind, dat
zit hier vanbinnen. Als vijfjarige keek ik naar
een sneeuwvlokje op de ruit. Volgde het met
mijn vinger naar beneden, tot het wegsmolt.
Ik dacht: ‘O nee, dat sneeuwvlokje komt nu
nooit meer terug!’. We gaan allemaal dood,
het is een probleem waar we heel ons leven
mee blijven worstelen. Op ons zes, zeven jaar
beseffen we dat, realiseren we ons dat we
ooit gaan doodgaan. En dat onze ouders ooit
zullen sterven. Alles is vergankelijk: de liefde,
jijzelf. Je moet je daarbij leren neerleggen.”
Wat mogen we in de toekomst nog verwachten van Spinvis?

“Momenteel werk ik samen met Geike
Arnaert aan een project voor een Vlaamse
speelfilm. In 2010 staat dan geen tournee
gepland, maar ruimte en rust om muziek
te maken. De bedoeling is dat daar tegen
december van dat jaar een nieuwe plaat uit
voortkomt. Het lijkt een lange tijd, maar het
is echt nodig om de details in de muziek
goed te krijgen. Er zal nog veel werk in kruipen.” ¶

foto Joachim Beckers

“Inspiratie haal ik zowat uit alles: boeken,
tijdschriften, maar vooral uit wat mensen
zeggen, wat er bijvoorbeeld in de winkels
verteld wordt. Mensen maken hun zinnen niet af. Als je goed luistert, dan kan je
dat overal om je heen horen. Er zit veel onderhuids, een soort mist in wat we zeggen.
Wanneer iemand verdrietig is of iets niet
goed durft te vertellen, dan hoor je dat in de
taal, in de manier waarop de woorden komen. Dat is bij mijn muziek ook zo, ze zijn
de taal en de zinnen zoals de mensen ze in
de straat gebruiken. Ook de woorden die
ontbreken, zeggen iets.
Alles in de muziek gaat uiteindelijk over
het leven en de dood en de liefde, maar
deze concepten worden niet rechtstreeks
benoemd. Als je ze benoemt of gaat verklaren dan maak je ze eigenlijk een beetje stuk,
dan neem je er de schoonheid van weg. Er is
geen handleiding voor muziek, of voor onzekerheid of liefde. En dat hoeft ook niet. De
mens is gedoemd om te blijven zoeken naar
verklaringen, steeds opnieuw. Ik duid de dingen om ons heen, maar hoef ze niet te verklaren of te analyseren. De wereld is chaos.
Als kind probeer je een kader te bouwen dat
logisch in elkaar zit en waarmee je die chaos
tracht te ordenen. Alles wat je ziet en wat je
overkomt probeer je ergens in die structuur
een plaats te geven. Dat is precies wat ik doe.
Het is als een soort foto of schilderij, een moment dat beschreven wordt.”

anderzijds is het amusement even belangrijk.
Ik houd bijvoorbeeld erg van popmuziek. Het
is een evenwicht tussen amusement en een
kunstvorm. Wanneer ik hier in de zaal kom,
dan wil ik mijn publiek iets moois geven, hen
mee laten luisteren. Ik wil graag oud worden
met mijn publiek, samen een reis maken.”

Het lichaam aan het woord
Vooruit sluit het jaar af met de première van Het lichaam en met het bejubelde nieuwZwart

Kap uw glühwein leeg, dump uw lief. Échte sensaties vindt u de volgende dagen
op het podium van de Vooruit met de nieuwste producties van Eric de Volder en
Wim Vandekeybus. Alvast een voorsmaakje.
door Hans Demeyer
Ter gelegenheid van zijn twintigste verjaardag kon je gedurende de hele Gentse
Feesten gaan kijken naar Achilles de Baere,
het eerste stuk van de Vlaamse theaterregisseur Eric de Volder. Volgens onze reporter
ter plaatse was dit een ‘existentiële tragedie
die aan je ribben kleeft’. De aandacht voor
de persoonlijke zoektocht naar het ‘ik’ en
naar een eigen plaats in de wereld is ondertussen een typisch kenmerk geworden van
De Volders stukken.

het lichaam immer een belangrijke rol. Hier
echter geen focus op het verleden of de littekens van het lichaam, maar op het instinctieve en onrustige lichaam. Een voorstelling
van zijn collectief Ultima Vez is dan ook telkens een enorm spektakel van lijven die zich
met een enorme vaart in de meest onmogelijke plooien leggen. Roekeloos, en daardoor
uiterst kwetsbaar.

Verteren

Tijdens Theater aan Zee in Oostende
ging nieuwZwart, Vandekeybus’ nieuwste creatie, in Belgische première. Uit de duisternis
kronkelen en strompelen opeens zeven figuren schreeuwend op de scène. Een geboorte.
In daarna elkaar opeenvolgende momenten
van tomeloze energie en intense rust brengt
de ene beweging de andere voort. Na het elkaar aantrekken, volgt het zich van elkaar

foto Josep Aznar

Die zware thematiek maakt dat een bekertje glühwein gemakkelijker te verteren
valt. De voorstellingen van De Volders toneelgroep C.G. Ceremonia tonen een claustrofobisch universum waarin de personages
weinig cadeaus ontvangen tijdens hun dwalende zoektocht. Veel meer struikelen ze,
evoceren ze het menselijke falen. Wat hun
menselijke leed toch verteerbaar maakt,
zijn verhaaltjes. Naast sprookjes en mythen
vindt De Volder zijn verhalen in authentiek
materiaal. Zo ontstond Achilles de Baere uit
enkele notaboekjes die de regisseur vond op
een Gentse rommelmarkt. Typisch voor zijn
werkwijze is om dat specifieke materiaal te
verwerken tot een universeel verhaal.
Ook voor Het lichaam, het nieuwste stuk
van De Volder dat woensdag in première
ging in Vooruit, ging hij op deze manier te
werk. Al zocht hij het brute materiaal dichter bij huis. Hij vroeg zijn spelers na te denken over het lichaam. Vertrekkend vanuit die
brainstormsessies, en onder begeleiding van
Peter Vandermeersch (Flat Earth Society)
brengen de spelers de littekens die het noodlot op hun lichaam heeft achtergelaten.
In de dansvoorstellingen van choreograaf/regisseur Wim Vandekeybus speelt

Verlangen

afstoten. De bewegingen van een extreem
verlangen om uit jezelf te treden. ‘De berg
bestormd / de berg afgebroken / misschien
alleen om een put te maken / misschien om
eindelijk te kunnen vallen,’ klinkt het in de
tekst van Peter Verhelst. Die tekst is vaak
niet te horen, vanwege de stormachtige muziek van Mauro Pawlowski. Die maakt eenzelfde beweging: van hevig naar rustig, van
ijle klanken naar schurende geluidsbeuken.
Meerdere malen lijken choreografie, tekst
en muziek elkaar tegen te werken in nieuwZwart. Ze vervolledigen elkaar niet, maar
versterken elkaar. Het gaat er niet om het
stuk te ‘begrijpen’, maar om de overgave aan
je zintuigen. Zo dwingen zowel Vandekeybus
als De Volder je bewust te worden van het
menselijke tekort, en zetten ze je tevens aan
tot introspectie. En bij het einde van het jaar
kan dat nooit kwaad. ¶

nieuwZwart, deze zomer in première gegaan tijdens Theater aan Zee.
www.schamper.ugent.be
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De Entartete Kunst van
Manor Grunewald
Zal ik je een geheim verklappen, lezer? De enige reden dat uw dienaar graag naar
moderne kunst gaat kijken is omdat er altijd bizar veel knappe grietjes op afkomen. Als bourgeois bohémiens onder mekaar moeten we daar niet flauw over doen.
Ik geef dan ook grif toe dat ik louter met de intentie om knappe grietjes te spotten
naar de expositie van Manor Grunewald (°1985) in Galerie Fortlaan trok.
door Bram Bombeek
bb Grunewald is een jonge wolf van de
Gentse kunstscène, die in het arty-farty-milieu bejubeld wordt. Hij werkt met “krabbels
en gevonden beeldmateriaal” en “vanuit de
buik”, zijn “hybride beelden verzetten zich
tegen een onmiddellijke lezing van hun inhoud”, terwijl ze de lezer uitdagen om “met
zijn verbeelding de associatieve afstanden te
overbruggen.” Ideaal, dat soort in het zinledige zwevende pomo-stroop lokt immers de
knappe grietjes .

“Open source.”

Was dat even verkeerd gedacht: ik
was klaarblijkelijk de enige bezoeker van
“Propose a course of action, a solution to an issue, or questions for further study”, een pompeuze titel die inhoudelijk geen uitstaans
heeft met de tentoonstelling. De Galerie had
wat weg van een herenhuis waar de bewoners in zeven haasten waren uitgetrokken,
allicht op vlucht voor oprukkende Duitsers.
Hun Entartete kunst hadden ze voor alle veiligheid laten hangen. Ik was dus een poseur
zonder publiek. Bon, een korte bespreking
van de schilderijen dan maar. Grafisch heeft
het werk zeker zijn verdienste: Grunewald’s
kroonstuk “The Funeral” kan zo als print op
het T-shirt van een Tectonik-danser. Volgens
een begeleidend schrijven “versterken de
vaak grote formaten de krachtige beeldtaal”.
Wie zijn wij om daar aan te twijfelen.
Volgens datzelfde schrijven doen zijn
werken “geordend chaotisch” aan, het soort
onoriginele oxymora waarmee post-moderne kunst doorgaans beschreven wordt.
Grunewald heeft ook de gekke gewoonte
om zijn schilderijen nonchalant op de grond
te laten staan of om ze even nonchalant op
een kluit bijeen te stapelen en te betitelen
als “Composition #3”. Die doorzichtige truuk
van Grunewald wordt als een “heel bewust
gebruik van de ruimte” beschouwd.
Tot slot onderwierpen we de uitgestalde
stukken aan de Piss-Christ-test, de ultieme

— door uw dienaar uitgedachte — lakmoesproef voor moderne kunst. Enige duiding:
Piss Christ is een foto uit 1987 van Andres
Serrano van een Christus zwevend in urine. De mate waarin a work of modern art
ons pakt of raakt of beroert, wordt afgemeten tegen het ijkpunt Piss Christ. Geen van
Grunewalds werken doorstond de PissChrist-test. Misschien is het teveel gevraagd
om te kunnen tippen aan een crucifix in een
bokaal pis? ¶

“The scouting way.”

www.schamper.ugent.be
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Kruiswoordraadsel
Veel te links geïnspireerde syllabi aan het leren?
Geef je over aan Schampers politiek incorrecte kruiswoordaadsel!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Horizontaal
1.
2.
3.

4.
5.

Vettige substantie
Uitwerpselen / pruim / gebruikt op
bloedserieus
Ultraviolet / personage / Verenigd
Koninkrijk/ organisatie die ijvert voor
vrede in Noord-Ierland
Patroonheilige van Gent / geluid dat een
aap maakt / merk van koekjes
Hip / lid van een ten onrechte bijna uitgeroeid volk

6.
7.

Aars / anus / bande dessinée
België heeft .be, Angola heeft ... /
Vlaamse Vereniging voor Studenten /
menig burgie heeft dit op zijn gezicht
8. Oude naam van het UFo
9. Studentenresto / saai wicht / legendarische Duitse rockgroep
10. Meertje / tijdperk / tweeklank van 'e'
11. Geluid dat een ezel maakt / mannelijk
lid / menig mannelijk student heeft dit
op zijn computer staan

12. Muzieknoot / persoonlijk
voornaamwoord
13. Hier had campus UZ last van / klein kind
14. Lekkernij in het frietkot: ...-punt
15. Kilojoule / hobby voor losers /
Afrikaanse diersoort
16. Mannelijk lid / verschijnsel dat optreedt
als je te veel nota's kopieert

Ingewikkeld!
Hoeveel driehoeken
en rechthoeken tel je?

Verticaal
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Katholieke Universiteit
Leuven / besvormige zwelling van aderen aan de
endeldarm
Bijnaam voor KVHV’er /
lichaamsdeel / voornaamste bron van betrouwbare
informatie voor de student
Nihil / depressietje
Vrouwelijk geslachtsdeel /
onroerend goed / muziekgenre voor naar patchouli
stinkend gespuis
Papa / mevrouw
Loopvogel / Stuver Bert
Schelfhout (foto) is bijna ...

Liefdesverlangen /
Vlaanderen / Nederland
Mannelijk lid / situatie /
bunzing
Onder andere / vogelsoort
Preferentie / boomsoort /
anderzijds
Vruchten der eikenboom /
installatie om bier in je glas
te krijgen
getal
Obstrueren
Land in Afrika / domkop
UniversiteitAntwerpen /
Sturm Abteilung
Sturm Staffelen / lelijke
vrouw alsook vijand van
Kabouter David

Haal meer uit je
jonge leven met het
KBC All-in Pack.
Ben je jonger dan 25? Dan staan er je nog allerlei spannende dingen te wachten:
18 jaar worden
verder studeren
afstuderen
je eerste loon
je eerste eigen stek
Kom daarom eens praten met KBC.
We geven je graag een antwoord op al je vragen en tonen je hoe je meer kunt halen uit
al die belangrijke momenten.
Vraag ook je eigen gratis KBC All-in Pack! Boordevol informatie en waardevolle voordelen.
Zo ben je op alles voorbereid. Voor meer info, surf naar www.haalmeeruitjegeld.be

S
Welk speeltje vraag jij aan de kerstman?
Beantwoord deze zes vragen en kom te weten welk seksueel getinte speeltje het beste bij jou past!
A. Waar zou je wel eens seks willen hebben?
1. Een bed blijft voor mij de beste en enige plek. Liefst met
rode rozenblaadjes bedekt. (1 pt.)

2. Overdag in een tentje op een festivalcamping. (2 pt.)
3. In de auto tijdens ochtendspitsfile, luisterend naar de

geile stem van Kurt Rogiers of Roos Van Acker. (3 pt.)

4. In een stilgevallen lift op de faculteit. Liefst nog met
toekijkende prof. (4 pt.)

B. Welk standje wil je wel eens proberen?

n

1. Het “honingpotje” klinkt wel lief ? (1 pt.)
2. Die “Rusty Trombone” klinkt wel bijzonder
verleidelijk. (4 pt.)

3. “Froggy Style.” (2 pt.)
4. Voor minder dan de “Italiaanse kroonluchter” doe ik het niet. (3 pt.)

C. Welk rollenspel zou je wel eens
willen proberen?
1. Boer en koe, melken maar! (3 pt.)
2. Hoertje spelen, na de pijpbeurt

krijgt zij tien euro. (2 pt.)
3. Doornroosje die wakker gekust
wordt door haar prins. (1 pt.)
4. Broer en zus. Lekker kinky. (4 pt.)

6-10 pt.
Jij moet dringend ‘ns wat avontuurlijker dingen uitproberen! Wat
dacht je van de OhMiBod, een
vibrator die je kan aansluiten op
je iPod? Jongens: jullie kunnen de
muziek kiezen! Schamper raadt
aan: Electric Feel van MGMT.

11-15 pt.
Jij hebt al heel wat seksuele
watertjes doorsparteld. Toch hou
je nog steeds de echte freak verborgen achter een veilige façade
van seksuele normaliteit. Doe
eens lekker gek met de Clone-aWilly of de Clone-a-Pussy.

D. Hoeveel sekspartners heb je al achter de
piet/preut?
1. Ik blijf wachten op die ene. Ware liefde wacht! (1 pt.)
2. Heus minder dan tien! (3 pt.)
3. Drie of vier, maar nooit buiten een vaste relatie. (2 pt.)
4. Ik tel al lang niet meer in eenheden. Een stuk of vier
gigapartners voor mij! (4 pt.)

E. Welke fetisj zegt je wel iets?
1. Geef mij maar een lekker warme golden shower.
Mmm, pipipareltjes. (3 pt.)

2. Vampieren. Sinds Twilight, eigenlijk. (2 pt.)
3. Wurgspelletjes, gelezen in de Humo van vorige week!
Massa’s in, jong. (4 pt.)

4. Is orale seks ook een fetisj? (1 pt.)
F. Wanneer je een knap persoon over straat ziet
lopen, dan...
1. Herbevestig je via God je liefde voor je partner. (1 pt.)
2. Verbeeld je je wel eens wat het zou zijn om met
hem/haar te kussen. (2 pt.)

3. Probeer je hem/haar onmiddellijk naakt voor te
stellen. (3 pt.)

4. Denk je dat het wel eens fijn zou zijn om je (of zijn)
vlees erin (of in je) te (laten) doppen. (4 pt.)

16-20 pt. 21-24 pt.
Jij bent echt geil als een konijn.
Je hebt al bakken ervaring met
dildo's, handboeien, kostuumpjes en opblaaspoppen. Probeer
misschien eens de Love Swing
om bij je volgende vrijpartij eens
écht van de grond te gaan.

Heet als een peper! Voor jou is
geen speeltje te gek. We dachten
eerst aan een Double Dong with
Balls, een Acryllic Ball Crusher of
een Camo Whamo Cock Ring. Bij
nader inzien lijkt een kuisheidsgordel ons echter een veel beter
alternatief. De maatschappij zal
je dankbaar zijn.

Een weide van sudo
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Rebus
(Wie hier nog instructies voor nodig heeft, gaat beter naar de hogeschool.)
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Kleed de Rector!
De kerstdagen staan voor de deur, tijd om te feesten. Dat geldt ook op de universiteit. Voor het
personeelsfeest van de UGent wil onze rector alles uit de kast halen en een originele outfit
aantrekken. Help jij hem kostuumpjes kiezen?
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film: ‘BRiGHT STAR’ vAn JAne CAmpion

Omdat film
Onze passie is

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