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50 jaar Congo: Kabila feest, bevolking lijdt
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Hannah DemolUrgentedito

Op pagina 12 kan je lezen hoe 
urgent.fm, de studentenradio van 
onze universiteit, geregeld voor opge-
trokken wenkbrauwen zorgt. vreemde 
subsidieverdeling, de vraag of urgent 
wel genoeg studenten bereikt en een 
evaluatie die ze zelf schreven, zorgen 
voor veel kwade stemmen binnen de 
universiteit.

urgent zetelt momenteel ook in de 
voorzitters van Konventen vergadering 
(vKv). die vergadering bestaat uit de 
afgevaardigden van onder andere het 
Faculteiten Konvent, het politiek en 
Filosofisch Konvent en ook schamper. 
regelmatig wordt de vraag gesteld 
waarom urgent nog deel uit maakt van 
deze vergadering. andere konventen 
staan volledig onder leiding van vrij-
willige studenten. de grote baas bij 
urgent is Sven De Coninck, voltijds 
betaald. hij heeft al jaren geen band 
meer met het studentenleven. voor an-
dere verenigingen worden de subsidies 
via de vKv verdeeld, urgent krijgt die 

rechtstreeks van het rectoraat. dat nog 
allemaal terzijde is de grootste klacht 
dat de band tussen de ugent en de zo-
geheten universiteitsradio bijna onbe-
staande is. 

Wanneer urgent.fm subsidies zoekt 
bij de universiteit, dan noemen ze zich-
zelf een universiteitsradio. doen ze 
beroep op de artevelde hogeschool of 
de hogeschool gent voor extra inkom-
sten, dan zijn ze een studentenradio. 
en in gesprekken met stad gent en de 
provincie zijn ze een lokale jongerenra-
dio. urgent.fm verandert magisch van 
concept als ze geld ruiken. de link met 
de universiteit halen de medewerkers 
alleen maar aan wanneer ze op zoek 
zijn naar een studio of subsidies.  

Maar of er ook aan de pijnpunten 
gewerkt zal worden, is maar zeer de 
vraag. in de gangen van de unief zijn de 
meningen sterk verdeeld over de radio-
zender. velen zijn, zoals eerder gezegd, 
zeer fel tegen urgent.fm gekant (zie de 
mening van voormalig voorzitter van 

de gentse studentenraad Stijn Baert 
op pagina 13). 

het grootste probleem blijft echter 
dat rector Paul Van Cauwenberge en 
een groot deel van het huidige universi-
teitsbestuur, zoals zo vaak met studen-
teninitiatieven, een groot zwak hebben 
voor urgent.fm. harde stappen zullen 
nooit ondernomen worden zolang de 
liefde voor de radiozender hun beslis-
singen blijft beïnvloeden in urgent.
fm-dossiers. Zo zullen zij nog lange tijd 
hun voordeelpositie behouden. 

Maakt urgent dan slechte radiopro-
gramma’s? nee, maar dat is al lang niet 
meer de kern van de zaak. het wordt 
tijd dat ze weer een echt universiteits-
radio worden en opnieuw een band 
opbouwen met de ugent en haar stu-
denten. gebeurt dat niet, dan is het tijd 
dat de unief afstand neemt en de tien-
duizenden euro’s besteedt aan initiatie-
ven waar onze studenten ook iets aan 
hebben.  ¶
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het kan namelijk ook veel eenvoudiger. 
door naakt deel te nemen aan de 12- 
urenloop en ingerekend te worden  
door de flikken, bijvoorbeeld.

12-urenloop

14

UGent-onderzoekers bouwen mee aan 
een gigantische telescoop die via blauwe 
lichtflitsen in het Zuidpool-ijs neutrino’s 
moet detecteren. een nogal omslachtige 
manier om een schamper-interview af te 
dwingen, vinden we dat.

UGent op Zuidpool

18

ons favoriete dysfunctionele plekje 
waar profitariaat hoogtij viert, ligt 
echter net om de hoek, in het 
stalhof. daar maakt Urgent.fm  
met universiteitsgeld radio over  
alles, behalve de universiteit.

Urgent.fm

6 Unief

2 Edito
4 Kringen&Konventen
4 Onderwijskort
5 Milieuaudit 
6 50 jaar Congo 
9 Alumniverenigingen 
10 Universitaire rankings 
12 Urgent.fm: de feiten 
13 Urgent.fm: opinie Stijn Baert 
14 12-urenloop 
15 Achterklap

Opinie

16 Lof der zotheid van Erasmus?

Wetenschap

18 UGent op de Zuidpool 
20 Wetenschapoverzicht 
20 Natuurrampen alom

cUltUUr

22 Cultuuragenda 
23 Filmkort 
23 Schamper Bits 
24 Literaire Lente 
27 Once Upon A Festival 
28 MaTRaK

liegende repOrter

30 Universitaire rankings (2) 
31 Grootste lul aan UGent? 
31 WiNa gaat naakt

congo trekt binnenkort naar de stem-
bus, maar dat zal waarschijnlijk niet van 
een leien dakje gaan. Professor Koen 
vlassenroot vertelt over een dysfunctionele 
staat waar profitariaat hoogtij viert.

50 jaar Congo

12
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kringen& 
 konventen onderwijs kort

»

«

IfK rugbytornooi (03/05)
Op maandag 3 mei troepen tien studentenvereni-
gingen samen op de RUSS-velden om tegen het 
lederen monster te schoppen. Vanaf 17 uur kun-
nen supporters de longen uit hun lijf beginnen te 
schreeuwen, rond 20.30 uur wordt vervolgens de 
finale gespeeld. De inzet? Eeuwige roem en glorie 
voor wie de titel van “beste rugby-studentenvereni-
ging” binnenhaalt, en bierprijzen om deze overwin-
ning op gepaste wijze te vieren. Ook de ploeg die 
de meeste supporters weet op te trommelen, rijft 
een prijs binnen. Pintjes aan één euro en bezwete 
mannenlichamen die zich met donderend geraas 
op elkaar storten: wat wil een mens nog meer?

Lezing Bart staes: europa na  ×
kopenhagen, minos Gent, 26/04, 
Blandijn, aud. a, 20 uur.

Boombal, erasmus student  ×
network, 27/04, Vooruit, 19.30 uur.

welek robotcompetitie: finale, ieee  ×
student Branch Gent, 27/04, Foyer 
economie, 19 uur.

student street soccer, Vlaamse  ×
economische kring, 28/04, sint-
Pietersplein, 10 uur.

Bachelor Booze olympics, Vlaamse  ×
Geneeskundige kring, 28/04, 
sportvelden, 16 uur.

the end of the world–fuif, home  ×
Boudewijn, 28/04, Bar home 
Boudewijn, 21 uur.

Bierbowling, Geografica, 29/04,  ×
overpoort Bowl, 20 uur. 

ontgroeningscantus, chemica,  ×
03/05, sala, 20 uur. 

rugbytoernooi, 03/05, iFk, rUss- ×
velden, 17 uur.

chinees Lentefeest, oosterse  ×
afrikaanse kring, 04/05, therminal, 
19 uur.

concert, Gents Universitair  ×
symfonisch orkest, 05/05 en 07/05, 
de Bijloke, 20.30 uur.

fa last van examenstress? rustig maar. gooi de ritaline, 
Captagon of Modafini opzij en kies deze examenperiode voor een 
gezonde oplossing om slechte resultaten te voorkomen. Zoals rat-
ten. dat was, vermoeden we, het plan van een van de studenten 
aan de tribhuvan universiteit in Kathmandu. daar werd name-
lijk ‘per ongeluk’ een pak papieren examens opgegeten door deze 
hongerige beestjes. en juist om dit soort ‘ongelukjes’ te voorko-
men waren de examens opgeslagen bij de politie.

een andere gezonde oplossing is paaldansen. vanaf 25 april 
biedt de prestigieuze universiteit van Cambridge een ontspannen-
de cursus paaldansen aan. voor slechts 2 pond raken studentes 
hun examenstress kwijt in The Blue Room, waar eerder Winston 
Churchill en de Dalai Lama oreerden. volgens de spaanse or-
ganisator is de cursus vrij van seksuele lading. Hm-hm … eerder 
deze maand werd bekend dat een derde van de britse studentes 
het geen probleem vindt om met hun lichaam te pronken in een 
mannenclub. achttien procent zegt iemand te kennen die al exo-
tisch danst voor geld. verder zeggen we niks.

hoe ver ga jij om vrienden te maken? door verse koeienstront 
rollen of met een coupe lookshampoo de collegezalen inlopen, is 
nog te doen. Maar brandwonden? een groningse student vond 
dat wel redelijk in ruil voor een portie vriendschap met de ver-
eniging albertus Magnus. hij trok een sinterklaaspak aan tijdens 
de ontgroening, vroeg een medestudent een brandbare vloeistof 
over hem heen te gooien en hem in de fik steken. na een enorme 
vuurbal met mijter ging de ontgroening rustig verder. pas veertig 
uur later besloot de inmiddels geïnaugureerde sint een dokter te 
raadplegen. hij werd meteen opgenomen met ernstige brandwon-
den. Zijn ouders deden daarop aangifte voor mishandeling.  ¶
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voor het tweede jaar op rij werd elk kot 
bezocht om een inventaris te maken van 
het verspillend verbruik en op zoek 
te gaan naar tekortkomingen in 
de infrastructuur, zoals lekkende 
kranen en tochtige ramen. samen 
met de meterstanden brengen de 
eerste cijfers van deze audit enkele po-
sitieve tendensen aan het licht, al zijn die 
misschien vooral te danken aan de betere 
infrastructuur en minder aan de attitude van 
de studenten.

tHe only way Is Down

globaal gezien verbruikten de homes 
in 2009 minder energie dan in 2008. home 
boudewijn spant de kroon door zowel 11% 
brandstof, 18% water als 9% elektriciteit te 
besparen. ten opzichte van 2007 is de daling 
voor water (-29%) en elektriciteit (-15%) nog 
een pak groter, waardoor de recentste ener-
giefactuur van home boudewijn ongeveer 
32.000 euro lager uitviel dan in 2007. home 
astrid liet de voorbije twee jaar vooral een la-
ger elektriciteitsverbruik optekenen, terwijl 
home Fabiola en home vermeylen/heymans 
in de eerste plaats hun brandstof- en water-
verbruik konden inperken. Op home bertha 
bleef het brandstof- en elektriciteitsverbruik 
stabiel.

vooral de gezamenlijke waterbesparing is 
opmerkelijk: in 2009 stroomde in de homes 
bijna 11% of 35.000 euro minder water naar 

de goot dan in 2007. 
(enkel home bertha wist over dezelfde pe-
riode maar liefst 24% meer water te ver-
bruiken, al ligt het verbruik per persoon nu 
wel gewoon in lijn met de andere homes.) 
de installatie van spaardouchekoppen, die 
ook niet langer verwijderd worden door de 
studenten, lijkt dus vruchten af te werpen. 
bovendien kwamen de vrijwilligers tijdens 
hun controle minder lekkende kranen tegen, 
wat doet vermoeden dat ze dankzij de actie 
sneller gemeld worden. Ook problemen met 
slecht sluitende ramen waren zeldzamer.

lICHten UIt!

uit de enquête blijkt echter ook dat er nog 
werk aan de winkel is. Over het algemeen 
trof men dit jaar immers meer ongedoofde 
lichten en open vensters met brandende 
verwarming aan. Ook het aantal frigo’s en 
afgeschermde radiatoren zat in de lift. “het 
gaat hier wel om een momentopname”, be-
nadrukt Riet Van de Velde, hoofd van de 

dienst Milieu, die de Milieuraad samen met 
de dienst huisvesting ondersteunt.

veel hangt bijvoorbeeld af van de eerlijk-
heid van de aanwezige studenten over hun 
gewoontes. Ook het weer speelt een rol: dit 
jaar was het tijdens de audit een pak fris-
ser dan vorig jaar, wat het fors hogere per-
centage verlaten kamers met brandende 
verwarming kan verklaren. (het brandstof-
verbruik wordt met behulp van ‘graaddagen’ 
wel omgezet naar een normaal klimatolo-
gisch jaar.) vooral bij erasmusstudenten 
zou dit een tweede natuur zijn, al kan de col-
lectief geproduceerde hitte van de beruchte 
erasmusfeestjes misschien soelaas bieden.

a CUnnIng plan

voor heel wat van deze verspillingen be-
staan geen excuses, en de Milieuraad zal dan 
ook blijven sensibiliseren. Op infrastructu-
reel vlak werd de warmteregeling in de ge-
meenschappelijke ruimtes op punt gesteld, 
terwijl bewegingsdetectoren in de gangen 
het elektriciteitsverbruik moeten drukken. 
verder mogen vanaf 2011 enkel nog kleine 
koelkasten met een a-label op kot gezet 
worden en experimenteert men met nieuwe 
lichtschema’s op de kamers. Met een elektri-
citeitsverbruik dat gemiddeld soms oploopt 
tot zo’n 2000 kWh per persoon, is er immers 
nog heel wat ruimte voor verbetering. rest 
natuurlijk de vraag of de studenten op parti-
culiere koten het zoveel beter doen?  ¶

Van oude gewoontes, de  
dingen die voorbij gaan
Worden de studentenhomes groener?

Hoe zou het met de energiebewustheid van de Gentse homebewoners gesteld zijn? 
Met die prangende vraag in het achterhoofd stuurde de Milieuraad haar  
enquêteurs in februari opnieuw tot in de verste uithoeken van de homes.

door Frederik Neirynck en Margot Van Cauwenberge
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wat zijn vandaag eigenlijk de grootste proble-
men in Congo?

“alles valt te herleiden tot het gebrek 
aan een functionerende staat zoals wij die 
kennen. er zijn heel veel individuen en net-
werken die proberen om vanuit die staat 
controle te verkrijgen over een deel van het 
publieke leven. alleen functioneren die niet 
in het algemeen belang. Je hebt tot diep in 
het binnenland een staatsaanwezigheid in 
de vorm van administratie, het leger, poli-
tie en provinciale departementen. Maar de 
middelen die zij genereren gaan niet naar 
de staatskas. de vertegenwoordigers van de 
staat moeten een vooraf afgesproken som 
geld afgeven. Wat ze extra verdienen, blijft 
dus plakken bij lokale besturen. lucratieve 
posten worden uitgedeeld door de oversten, 
en die zijn natuurlijk erg in trek.”

Kunnen we dan spreken van geïnstitutionali-
seerde corruptie?

“ik denk dat het woord corruptie hier to-
taal irrelevant is, net omdat iedereen partici-
peert in dat systeem waarbij constant wordt 
genegotieerd. het eindresultaat is geen 
transparante, verantwoordelijke staat, maar 
een structuur die dit soort praktijken mo-
gelijk maakt en waarvan iedereen tracht te 
profiteren. het is niet omdat er geen staat is, 
dat er ook geen bestuur is. Je krijgt een soort 
samenleving die zichzelf op een heel andere, 
informele manier gaat organiseren, maar die 
wel functioneert.”

toch vallen op die manier waarschijnlijk veel 
mensen uit de boot. wat zijn de gevolgen voor 
de bevolking?

“voortdurende onzekerheid. Ze moe-
ten voortdurend afrekenen met dit soort 

uitbuitingsstructuren. als een landbouwer 
zijn goederen op de markt wil brengen, zal hij 
allerlei checkpoints van verschillende rege-
ringsinstanties en gewapende groepen tegen-
komen, waar hij voortdurend moet betalen.”
 
BlIJvenD DeBat In BelgIë

Congo is een voormalige kolonie van België. 
Dragen wij nog een verantwoordelijkheid voor 
‘onze’ ex-kolonie?

“ik vind van niet. het is niet omdat belgië 
de kolonisator is geweest dat wij een bijzon-
dere relatie moeten uitbouwen met Congo. 
eén van de argumenten in dit debat is dat 
wij een historische verantwoordelijkheid 
hebben. Maar de vraag blijft volgens mij of 
steun aan Congo geven niet eerder moet ge-
beuren op basis van een gecoördineerde in-
ternationale aanpak. anderen zeggen dan 
weer dat wij als voormalige kolonisator geen 
betekenis kunnen geven aan onze aanwezig-
heid daar en dat we er uit morele overwegin-
gen beter wegblijven. de indruk zou immers 
ontstaan dat de ex-kolonisator zijn invloed 
in het land wil veiligstellen.

Congo zal in belgië altijd een moeilijk 
debat blijven. Je mag ook niet vergeten dat 
Congo het enige internationale dossier is 
waar belgië een rol van betekenis kan spe-
len. het gaat niet zover dat bijvoorbeeld de 
amerikanen echt naar ons luisteren, maar 
we spelen wel nog een belangrijke rol in bij-
voorbeeld het mobiliseren van internationa-
le steun. belgië moet inderdaad uit ethische 
overwegingen meewerken aan de herop-
bouw van die Congolese staat, maar niet per 
se omdat het een ex-kolonie is. belgië zou 
die inspanning evengoed moeten leveren 
voor landen met soortgelijke problemen.”

op welke manier moet België dat doen? Door 
openlijk kritiek te spuien zoals Karel De gucht 
deed of via de nieuwe stijl van steven vanackere 
die een glaasje drinkt met Kabila?

“ik denk dat het een goede zaak is dat 
er een dialoog is tussen beide staten. door 
het beleid van De Gucht was de communi-
catie volledig zoek geraakt, hoewel iedereen 
— ook de mensen in Congo die niet aan de 
macht zijn — het fundamenteel met hem 
eens was. de vraag blijft natuurlijk wat je 
doet met die communicatie. belgië heeft de 
morele plicht om druk uit te oefenen op het 
regime in Kinshasa en om bij te sturen. Zo 
moeten we er bijvoorbeeld voor zorgen dat 
de geplande verkiezingen in 2011 doorgaan.

er zijn bovendien te weinig signalen dat 
Kinshasa het meent met de geplande her-
vormingen van politie, leger en justitie. er 
lijkt geen politieke wil te bestaan. een vaak 
gehoord argument is dat het regime demo-
cratisch verkozen is. dat klopt, maar dat 
pleit hen niet vrij van alle zonden. die legiti-
miteit moet elke dag verdiend worden.”

net omdat Kabila verkozen is, kan men zich 
afvragen of de volgende verkiezingen überhaupt 
wel iets zullen uitmaken.

“dat is koffiedik kijken. de verkiezingen 
moeten er komen volgens de afspraken in 
een democratisch bestel. Maar het is wel een 
bijzonder grote uitdaging. de kostprijs voor 
het organiseren wordt geschat op 750 mil-
joen dollar. Wie zal dat betalen? in hoeverre 
zal de internationale gemeenschap bereid 
zijn hieraan bij te dragen?

Of de verkiezingen iets gaan uithalen, 
weet ik niet. Kabila zal waarschijnlijk her-
kozen worden. Ook al omdat er geen sterke 
tegenkandidaat opduikt. Zo zit Jean-Pierre 

Op 30 juni viert Congo 50 jaar onafhankelijkheid. De balans lijkt negatief, Congo 
past in het rijtje van failed states en Joseph Kabila wordt stilaan als een slechter 
heerser dan Mobutu beschouwd. Professor Koen Vlassenroot houdt zich al jaren 
bezig met Centraal-Afrika en volgt de ontwikkelingen op de voet.

50 kaarsjes voor Congo

door Davy Verbeke en John Verhaest

Maar wie eet van de taart?
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Bemba momenteel in den haag te wachten 
op zijn proces. andere kandidaten staan lo-
kaal sterk, maar stellen nationaal niet veel 
voor.”

een gevolg van het feit dat Kabila de macht 
van medepolitici beperkt? Zo heeft hij onlangs de 
macht van de premier beperkt en de parlements-
voorzitter vervangen.

“de parlementsvoorzitter, Vital 
Kamerhe, was inderdaad een van de perso-
nen die bijzonder populair aan het worden 
was. Ook Moïse Katumbi, de gouverneur 
van Katanga, wordt genoemd als een tegen-
kandidaat. hij komt echter uit het Oosten 
waardoor het voor hem zeer moeilijk wordt 
om een nationaal draagvlak te creëren. 
Kabila komt namelijk ook uit het Oosten en 
geniet daar veel steun.”

U haalde zelf al aan dat er internationaal 
moet worden samengewerkt om iets te bewe-
gen in Congo. De vn bracht vorige maand een 
rapport uit waarin vele wantoestanden werden 
aangeklaagd. wat is de waarde van dit interna-
tionaal toezicht?

“er is op dit moment een enorme strijd 
aan de gang tussen het regime in Kinshasa 
en MOnuC  (de VN-vredesmacht die sinds 
1999 in Congo aanwezig is, n.v.d.r.). Kabila 
pleit ervoor dat MOnuC tegen 2011 zou ver-
dwijnen uit Congo. Maar dan stel je vast dat 
dertig of veertig rebellen er een maand gele-
den even in slaagden de stad Mbandaka te 
controleren. het Congolese leger stelt mo-
menteel immers niets voor. de vraag rijst of 
Kabila zonder MOnuC kan en daarom zie ik 
de missie nog niet zo snel vertrekken. het is 
voor Kabila vooral een symbooldossier om 
de Congolese autonomie en onafhankelijk-
heid kracht bij te zetten.”
 
Congolees feest

een ander symbolisch vraagstuk is de aanwe-
zigheid van koning albert bij de vieringen op 30 
juni. welk signaal geeft België daarmee?

“het toont aan dat belgië mee wil vieren. 
er is dan wel discussie over geweest, maar 
uiteindelijk is beslist dat de koning — samen 
met zowat de halve regering — toch gaat. 
het is belangrijk dat belgië dat niet kritiek-
loos doet, dat de koning meer zal doen dan 
de tribunes vullen. hij moet vanuit zijn mo-
rele positie gebruik maken van het bezoek 

om bepaalde zaken aan te kaarten. het gro-
te probleem is inderdaad dat je het regime 
dreigt te legitimeren en dreigt te zeggen dat 
je niet zo heel erg inzit met wat er allemaal 
fout gaat. en ik ben er van overtuigd dat 
belgië daar wel mee inzit.”

soms wordt aangevoerd dat de intelligent-
sia in afrika, op velerlei manieren, zou zijn ver-
dwenen. ook zouden de internationale politieke 
machthebbers de afrikaanse leiders niet altijd 
even serieus nemen.

“dat laatste is misschien juist, al valt dat 
nog wel mee. in verband met die intelligent-
sia kan ik enkel vaststellen uit mijn bezoeken 
aan Congo dat er daar nog heel veel goeie 
mensen met een visie rondlopen. alleen zijn 
ze niet verkozen. al zijn er toch een aantal 
mensen binnen de administratie of het par-
lement waarvan je kan hopen dat zij veran-
dering zullen brengen.

uiteindelijk blijft het in dat hele vredes-
proces dat in 2003 begon en waar de interna-
tionale gemeenschap veel middelen heeft in 
geïnvesteerd, aan de Congolezen zelf om te 
bepalen waar de staat naartoe gaat. als het 
lokale politieke draagvlak ontbreekt, blijf je 
enkel geld pompen in een uitzichtloze situa-
tie. Op de Congolese politieke klasse valt veel 
aan te merken, maar er zijn dus wel degelijk 
goeie krachten in de Congolese samenleving 
aanwezig.”

Denkt u dat de problemen onder het hui-
dige centrale gezag aangepakt kunnen worden 
of moeten hiervoor andere mensen de posten 
invullen?

“ik moet vaststellen dat het systeem van 
patronage, dat veertig jaar heeft standgehou-
den, zich door de oorlog enkel verder heeft 
kunnen ontwikkelen en dat gewapende niet-
statelijke actoren nu mee in het systeem zijn 
geïntegreerd. alle internationaal gestuurde 
vredesprocessen kunnen hierin nauwelijks 

verandering brengen. het is een proces dat 
heel traag zal gaan en de internationale ge-
meenschap heeft weinig geduld.”

naar aanleiding van de onafhankelijkheid 
blikken de media graag terug op de koloniale tijd. 
sommige Congolezen vertellen dat het toen beter 
was. Is dat een algemeen gevoel?

“er zijn niet zo veel Congolezen die nog 
over de koloniale periode kunnen getuigen. 
volgens mij is het dan ook een irrelevante 
discussie. bij dit soort vragen speelt vooral 
de ijdelheid van de kolonisator om te kun-
nen zeggen dat het beter was onder hun be-
leid. dus laat die wierookvaten voor onze 
voorouders gerust aan de kant en laten we 
kijken hoe het nu gaat.”

Congo heeft qua bodemrijkdommen mis-
schien wel het grootste potentieel van afrika. 
gelooft u dat het in de toekomst ooit nog goed 
komt met Congo en dat het een welvarend land 
kan worden?

“Je hebt enerzijds de cynici die voortdu-
rend wijzen op alles wat fout loopt en ander-
zijds de dromers, de naïevelingen die enkel 
Kinshasa bezoeken en de indruk hebben 
dat het allemaal wel goed gaat. ik vind dat 
je moet erkennen dat bepaalde structurele 
zaken grondig fout zitten. de internationa-
le gemeenschap heeft heel weinig oog voor 
structurele problemen en benadert het vre-
desproces vanuit een heel technisch per-
spectief, wat de zaak op lange termijn niet 
echt bespoedigt.

ik merk dat geweld nog altijd een heel be-
langrijk deel uitmaakt van het dagelijkse le-
ven, maar dat het aantal gewapende actoren 
in kracht aan het afnemen is. lokale initia-
tieven in de mijnsector gaan de bodemrijk-
dommen meer en meer aanwenden als een 
opportuniteit voor lokale ontwikkeling, en 
niet als oorzaak van conflict. dit zal nog lang 
duren, dus ik wil me niet in het kamp van de 
naïevelingen plaatsen. Maar ik wil me zéker 
niet bij de pessimisten rekenen.

eigenlijk is ‘is er nog hoop? Want dat is 
zo’n triestig verhaal’ ook een foute vraag. We 
moeten gewoon realistisch zijn en kijken 
naar de toestand vandaag. We weten wel hoe 
het leven in Kinshasa en bukavu is, maar we 
weten niet hoe de mensen overleven in het 
binnenland, gewoon omdat we niet gaan kij-
ken. en dat is onze taak.”  ¶

“Je mag niet vergeten 
dat Congo het enige 

internationale dossier is 
waar België een rol van 
betekenis kan spelen.”
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“Mijn studententijd was toch de schoon-
ste tijd van mijn leven.” Ouden van dagen 
durven het weleens te verzuchten, maar ook 
voor sommigen onder ons komt het einde 
van deze mooie tijd in zicht. nu worden de 
dagen misschien nog gevuld met pintjes 
drinken, muilen in de Overpoort en af en toe 
wat aan een thesis schrijven, maar welke 
masterstudent voelt de hete adem van het 
komende werkleven (al dan niet met badgen 
bij het toekomen) niet in zijn nek?

Ugent alUmnI

Om de overgang van studeren naar wer-
ken wat minder bruusk te maken, biedt de 
universiteit gent gelukkig een alumniwer-
king aan. Oud-studenten kunnen zo toch 
nog af en toe eens reflecteren over vervlo-
gen tijden en oude vrienden opsnorren. de 
overkoepelende werking — ook wel pakkend 
de UGent Alumni genoemd — verstrekt al-
lerhande informatie over het reilen en zei-
len van de ugent aan hun leden en houdt 
hen daarnaast op de hoogte van speciale 
alumni-activiteiten. Zo staan er bijvoor-
beeld geregeld debatten en uiteenlopende 
excursies op het programma, is er een jaar-
lijkse alumni after Work party en worden 

er af en toe recepties voorzien. Wie bereid 
is een kleine bijdrage te betalen, kan daar-
naast een “alumnusvoordelenkaart” aanvra-
gen. Werkelijk een aanrader voor wie nog 
dagelijks kaaskroketten met puree gaat bin-
nenstouwen in de brug, want de kaart geeft 
toegang tot de resto’s. en dat is nog niet al-
les: je kan er ook gebruik van maken van de 
sportfaciliteiten, de bibliotheken, het uCt, 
je krijgt korting in het pand en daarbovenop 
ontvang je ook nog eens tweemaal per jaar 
het tijdschrift van de ugent.

faCUlteIten

naast de overkoepelende werking bieden 
verschillende faculteiten op hun beurt een 
alumniwerking aan. deze alumniverenigin-
gen zijn een divers allegaartje. sommige van 
hen bestaan al enkele decennia, zoals bij-
voorbeeld de Vereniging der Geneesheren 
Oud-Studenten der Universiteit te Gent 
(de naam is al een beetje een weggever) of 

VOSEKO, de alumniwerking van de econo-
mie. anderen verschenen pas recent op het 
toneel. sommige verenigingen, bijvoorbeeld 
de OSGG (Oud-studenten geschiedenis 
universiteit gent), houden ietwat macaber 
het aantal doden in de alumniwerking bij 
(voor de geïnteresseerden: het zijn er 245, 
maar gelukkig zijn er nog 3537 alumni in 
leven!), anderen blijken zelf een beetje uit-
gestorven. voor enkele verenigingen moet 
je betalen en krijg je in ruil toegang tot al-
lerhande faciliteiten zoals het gusb en de 
resto’s, andere zijn dan weer volledig gratis. 
daarnaast bieden de alumniverenigingen 
heel wat activiteiten aan: de OSPW (Oud-
studenten politieke Wetenschappen) orga-
niseert jaarlijks een diner en een lezing,  het 
Verbond afgestudeerde Bio-ingenieurs 
Gent zorgt onder andere voor een oude-zak-
ken-cantus en ook de andere verenigingen 
slaan je met excursies, culturele uitjes, stads-
wandelingen en studiedagen om de oren. 
Wie trouwens wanhopig op zoek is naar een 
job, kan vaak ook bij zijn of haar alumniver-
eniging terecht voor vacatures op maat. 

ruil je binnenkort dus het studentenleven 
in voor een echte job? Kijk gerust eens op 
www.ugent.be/nl/alumni en check wat jouw 
alumnivereniging voor jou in petto heeft.  ¶

Voor eeuwig verknocht aan 
de UGent? Word alumnus!
Alumniverenigingen aan de Universiteit Gent

door Floor Eelbode

sommige verenigingen 
houden zelfs het aantal 

dode alumni bij.
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rankings hebben dan ook een belang-
rijke functie. Ze stimuleren de concurren-
tie tussen onderwijsinstellingen en geven 
een incentive om voorbij de kerktoren te 
kijken naar het internationale onderzoeks-
veld. bovendien kunnen ze politici waarde-
volle informatie geven voor de verdeling van 
fondsen, op een manier die zich voorname-
lijk op merite baseert in plaats van op poli-
tieke spelletjes.

toch moet de euforie getemperd wor-
den: op rankings wordt veel kritiek gegeven. 
Ze zouden ontransparant zijn, de sociale 
wetenschappen grotendeels negeren en te 
weinig belang hechten aan die andere be-
langrijke taken van de universiteit: onderwijs 
en volksverheffing. serieuze tekortkomingen 
of frustro-praat van academici wiens onder-
zoek weinig voorstelt?

sHangHaI, amaI amaI

de Academic Ranking of World Universities 
van de universiteit van Jiao tong in shanghai 
is waarschijnlijk de bekendste academische 
ranking. Ze vergelijkt 1200 instituten voor 
hoger onderwijs en publiceert elk jaar een 
ranglijst van de beste 500. deze “shanghai-
ranking”, zoals ze doorgaans genoemd wordt, 
bestaat pas sinds 2003. de ugent bekleedde 
er in 2008 de 114e plaats. in 2006 stond ze 
nog op nummer 125, maar in 2003 begon ze 
op de 99e plaats. de vraag is natuurlijk wat 
dat allemaal betekent. schommelt de kwa-
liteit van de ugent dan werkelijk zoveel op 
nauwelijks enkele jaren tijd?

Wie de methodologie van de shanghai-
ranking aan een onderzoek onderwerpt, ziet 
al snel ruimte voor nuance. de gebruikte 

indicatoren gaan immers over onderzoeks-
prijzen en -medailles, citaties en publicaties. 
die kunnen jaar op jaar wel eens verschil-
len, zonder dat daarom de kwaliteit van de 
ugent veranderd is. voor parameters als on-
derwijskwaliteit en maatschappelijke impact 
is er overigens geen plaats, en daar komt wel 
eens kritiek op. Onderzoek is immers maar 
een van de maatschappelijke taken van een 
universiteit, naast bijvoorbeeld … les geven. 
en wat hebben studenten aan een geniale 
professor die misschien consequent zijn as-
sistent stuurt? Of die zijn studenten een de-
gout bezorgt voor het vakgebied door zijn 
verpletterende saaiheid?

de bezielers van de shanghai-ranking 
maken er geen geheim van dat hun lijst niet 
zomaar de “beste universiteiten” opsomt. de 
originele bedoeling van de shanghai-ranking 
was immers om te weten te komen hoe ver 
de Chinese universiteiten achter staan in-
zake wetenschappelijk onderzoek. alle kri-
tiek ten spijt waarschuwen zij regelmatig om 
de resultaten van hun ranking niet uit hun 
context te trekken. het is en blijft een ran-
king die zich focust op academische perfor-
mance, niet meer en niet minder.

toch is daarmee niet alles gezegd. heel 
wat academici vragen zich af of de shanghai-
ranking zelfs daarin slaagt. bovendien is 

ook de betrouwbaarheid van haar analyse 
niet onbesproken. in 2007 verscheen in het 
vakblad Scientometrics een artikel dat de 
shanghai-ranking bekritiseerde, vanwege 
het feit dat haar resultaten niet reprodu-
ceerbaar waren: gebruik makend van de-
zelfde ruwe data en dezelfde methodologie, 
kwamen de onderzoekers tot verschillende 
resultaten. 

tImes ranKIng

de Times Higher Education University 
Rankings is de tweede populaire ranking. Ze 
wordt gecompileerd sinds 2004 en probeert 
een eerlijker beeld te geven over de perfor-
mance van een universiteit door niet alleen 
rekening te houden met academische ex-
cellentie, maar ook met onderwijskwaliteit. 
daarvoor polst ze naar de mening van aca-
demici zelf, maar ook naar die van rekru-
teerders. daarnaast probeert ze via de ratio 
onderwijspersoneel op studenten een indi-
catie te geven van de onderwijskwaliteit, iets 
wat natuurlijk erg precair is: een uitmun-
tende lesgever kan voor een groep van 250 
studenten meer betekenen dan een slechte 
lesgever voor een kleine groep van tien. 
goed getraind personeel maakt een wereld 
van verschil.

Ook op de peer review van de times-
ranking komt dus veel kritiek. de onder-
vraagde peers komen immers vooral uit 
angelsaksische gebieden, en bovendien blijft 
het gissen naar de betrouwbaarheid. Over 
wie er wanneer geïnterviewd wordt, laat 
times higher education niks los. bovendien 
lijkt ook deze ranking erg bevooroordeeld 
ten opzichte van de sociale wetenschappen: 

Academische ranglijsten zijn een behoorlijk oud fenomeen. In 1925 al werd de  
eerste opgesteld in de VS. Toch duurde het tot de 21e eeuw voor de eerste  
wereldwijde ranking die rekening houdt met meerdere factoren het levenslicht 
zag. Vandaag zijn ‘de rankings’ niet meer weg te slaan uit het academische jargon. 

Wie mag een bank vooruit?
Rankings beoordelen universiteiten maar blijven op veel kritiek stuiten

door Bert Dobbelaere

“geen enkele ranking 
is ‘objectief’, maar ze 
geven wel allemaal 
nuttige informatie.”
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de london school of economics staat er 
bijvoorbeeld slechts op de 59e plaats en 
is daarover erg misnoegd. times higher 
education hoopt aan deze kritieken tege-
moet te komen door de methodologie van 
haar ranking grondig te herzien. bovendien 
stapt ze binnenkort voor het tellen van aca-
demische publicaties over op Thomson 
reuters. de integratie van deze grote data-
base moet de sociale wetenschappen eerlij-
ker vertegenwoordigen.

eenDImensIonaal?

een meer fundamenteel probleem lijkt 
echter de eendimensionale aard van de 
times- en shanghai-rankings. Wie poogt 
om alle onderwijsinstellingen ter wereld in 
een enkele lijst te ordenen, is eigenlijk al bij 
voorbaat verloren. een mastodont als de 
ugent plaatsen tegenover kleinere elite-in-
stellingen die louter dure masteropleidingen 
organiseren, dat is appelen met citroenen 
vergelijken. de analyses over deeldomeinen 
van de shanghai- en times-ranking zijn han-
dig, maar die scores aggregeren en doen als-
of dat interessante resultaten oplevert is in 
feite boerenbedrog.

beter zijn rankings die zich toespitsen 
op een bepaalde niche, of die een duidelijk 
onderscheid maken tussen verschillende ca-
tegorieën. Zo publiceert het tijdschrift The 
Economist bijvoorbeeld jaarlijks een ran-
king van de beste Mba-opleidingen ter we-
reld. Ook de europese unie is bezig met de 
ontwikkeling van een eigen ranking, zij het 
een met verschillende onderverdelingen en 
zonder globale ranglijst, om zo tot een 
meer vergelijkbaar beeld te komen. Op 
die manier hoopt ze haar onderwijsin-
stellingen correcter te waarderen. lees 
eerder: hoger, want ook de eu is niet vies 
van een beetje mooi verpakt eigenbelang. 
in de times- en shanghai-ranking doen de 
europese universiteiten het immers niet 
goed. 

een alternatieve ranking die de laat-
ste tijd hoge ogen gooit is de Che-ranking, 

opgesteld door het Duitse Centrum für 
Hochschulentwicklung. de Che-ranking is 
een buitenbeentje in die zin dat ze zich spe-
cifiek richt op studenten en hen probeert 
te helpen bij hun studiekeuze. de ranking 
maakt dan ook een onderscheid tussen 
verschillende vakgebieden en hanteert een 
veelheid aan criteria die belangstellenden 
zelf naar believen kunnen selecteren. het 
nadeel is dan weer dat de Che-ranking niet 
wereldwijd werkt: zelfs het europese project 
staat op dit moment op halt wegens statisti-
sche problemen bij het vergelijken van al het 
cijfermateriaal over de landsgrenzen heen. 

Het BreDe pUBlIeK

bij rankings is het dus belangrijk om de 
sterktes en zwaktes van elke methodologie 
te kennen. geen enkele ranking is “objec-
tief ”, maar ze leveren wel allemaal nuttige 
informatie af. voor wie vertrouwd is met 
de methodologie, kunnen de scores op de 
verschillende deeldomeinen een schat aan 
informatie opleveren voor het voeren van 
universitair beleid. Ook de ugent gebruikt 
de gedetailleerde rapporten van pakweg de 
shanghai-ranking voor haar intern beleid, 
maar baseert zich daarvoor enkel op de 
deelscores, zoals bijvoorbeeld voor het aan-
tal wetenschappers dat in de prijzen valt. 

het grootste probleem met de populaire 
rankings is dan ook dat ze vaak onvoorzich-
tig geïnterpreteerd worden door het grote 
publiek. rankings worden opgepikt door de 
populaire media en hebben een invloed op 
de publieke opinie. Ouders gebruiken ze 

om te beslissen waar ze hun kinderen naar-
toe zullen sturen, professoren nemen ze mee 
in hun beslissingen over waar ze gaan wer-
ken, beleidsmakers gebruiken ze om sub-
sidies te verdelen. en de universiteiten, die 
moeten met lede ogen toekijken.

Of toch niet? sinds 2004 zitten universi-
teiten samen met rankers in de International 
Rankings Expert Group (ireg). in 2006 stelde 
die groep de Berlin principles op, een resem 
voorschriften om de methodologie van on-
derwijsrankings te verbeteren. de berlin 
principles hameren bijvoorbeeld op het 
belang van transparante methodologie, re-
levante criteria, onderwijskwaliteit én de 
noodzaak om voldoende tekst en uitleg te 
geven bij de beoordeling van onderwijsin-
stellingen. de berlin principles zijn een in-
teressante evolutie en kennen enig succes, 
maar zijn uiteraard niet verplicht en dit 
beperkt toch duidelijk hun slagkracht. de 
times-ranking onderschrijft ze bijvoorbeeld 
niet.

nUanCe

net zoals het zinloos is om alle universi-
teiten ter wereld met elkaar te vergelijken in 
één rangschikking, is het belangrijk om oog 
te hebben voor de individuele kwaliteiten en 
zwakheden van de courante rankings. veel 
meer dan één simpele ordening bieden ran-
kings een handig instrument voor mensen 
die bezig zijn met universitair beleid, zolang 
zij erin slagen om de resultaten op de juiste 
manier te interpreteren.  ¶

times ranking 2009 
1. harvard
2. cambridge
3. Yale
65. k.U.Leuven
136. UGent
Criteria: peer review, recruiter review, perso-
neel per student, citaties per personeelslid, 
aantal internationale personeelsleden, aan-
tal internationale studenten.

shanghai ranking 2008
1. harvard
2. stanford
3. Berkeley
114. UGent
138. k.U.Leuven
Criteria: nobelprijs of Fields-medaille 
(personeel & alumni), vaak geciteerde on-
derzoekers, artikels in nature en science, 
artikels in citatiedatabases, research 
performance per personeelslid.
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Urgent.fm, een moeilijke puber
Vorige maand werd studentenradio Urgent.fm vijftien jaar oud. Als verjaardags-
kado van de universiteit mochten ze hun intrek nemen in een gloednieuwe studio. 
Al is niet de hele universiteit even positief over de radiozender.

Waar radiomaker Wim Oosterlinck de 
situatie bij urgent vijf jaar geleden nog 
omschreef als “een verschrikkelijke puin-
hoop”, lijkt het urgent.fm de laatste jaren 
voor de wind te gaan. urgent.fm beschikt 
vandaag over een achterban van meer dan 
250 vrijwilligers en dankzij de nauwe sa-
menwerking met koepelorganisatie reC 
radiocentrum (urgent.fm en reC delen im-
mers dezelfde voorzitter, in de persoon van 
Sven De Coninck), kunnen al die radioma-
kers in spe ook genieten van professionele 
ondersteuning.

QUanta Costa?

nog een stuk indrukwekkender is het 
lijstje sponsors dat zich met de radiozender 
verbindt (en de sponsorbedragen die ermee 
gemoeid zijn). urgent.fm werkt samen met 
zowat alle hogescholen in gent, wordt op 
vaste basis gesponsord door vedett (noch-
tans een bier van antwerps origine), krijgt al 
eens kadootjes van privépartners als telenet 
of iKea, en kan rekenen op flinke toelagen 
van het gentse stadsbestuur en de vlaamse 
Overheid. het hoeft je niet te verbazen dat 
de woorden ‘lobbyen’ en ‘urgent.fm’ vaker 
samen in één zin voorkomen dan statistisch 
als toeval kan beschouwd worden.

de belangrijkste sponsor van urgent.fm 
is echter zonder twijfel de universiteit gent. 
per jaar betaalt de universiteit 20.000 euro 
‘werkingskosten’, komt ze tussen voor de 
personeelskost van één voltijdse medewer-
ker en vier medewerkers op projectbasis, en 
zorgt ze met de zendapparatuur op het dak 
van de ledeganck ervoor dat de urgentse ra-
diogolven tot bij de luisteraars geraken. vorig 
jaar schakelde de universitaire vrijgevigheid 
zelfs nog een versnelling hoger: de ugent 
investeerde net geen 400.000 euro voor de 
verbouwing van de onderste verdieping 

van home vermeylen, om er vervolgens een 
gloednieuwe radiostudio voor urgent.fm in 
te richten — een pareltje waar zelfs de col-
lega’s van vrt hen voor benijden.

“stUDentenraDIo” Urgent.fm

Wat op het eerste zicht een hyperbool 
van rozengeur en maneschijn lijkt te zijn, is 
echter niet allemaal wat het lijkt. vooral in 
de wandelgangen van hun grootste sponsor 
gonst de kritiek dat de return van urgent.fm 
helemaal niet opweegt tegen de de immense 
financiële inspanningen van de ugent. Met 
de recente massa-uitgaven klinkt deze kri-
tiek luider dan ooit. “het enorme budget 
[voor de verbouwing] is niet in verhouding is 
met de draagwijdte van deze activiteit voor 
de universiteit”, zo liet FppW-decaan Geert 
De Soete vorig jaar nog laconiek opmerken 
in de bouwcommissie.

verder heeft de professionalisering van 
de radiozender ervoor gezorgd dat er steeds 
minder en minder sprake is van een radio 
“door studenten”. Om een voorbeeld te ge-
ven: op dit moment is één van de urgent.
fm-sterpresentatoren Bart De Raes, in het 
dagelijks leven een échte radiopresentator 
bij MnM. Moeilijk een volbloed student te 
noemen, dus. Ook bij het “voor studenten”-
aspect wringt het schoentje: als we er even 
het programmaschema op naslaan, blijken 
er wekelijks slechts 8 van de 71 programma-
uren specifiek gericht op studenten — min-
der dan 12%.

dat laatste kadert dan weer mogelijks 
in hun subsidiewervingsmasterplan. Waar 
ze zich tegenover de universiteit graag pro-
fileren als “studentenradio”, veranderen ze 
tegenover stad gent immers Transformers-
gewijs in een “lokale jongerenradio”. een 
aanpak die hen trouwens geen windeieren 
legt: voor 35 uitzendingen van het program-
ma COdeX (één uurtje in de week tijdens 
het academiejaar) krijgt urgent.fm van stad 
gent niet minder dan 14.000 euro. en hoewel 
je het hen moeilijk kan verwijten op zoek te 
zijn naar vers budget, doet de manier waar-
op toch veel wenkbrauwen fronsen.

Wie onlangs ook verbaasd opkeek, was de 
gentse studentenraad. toen die urgent.fm 
vorige maand verzocht om het stuverdebat 
te modereren, vroegen ze daar zowaar 100 
euro voor. en hoewel de gsr nu niet bepaald 
krap bij kas zit, getuigde dat niet bepaald van 
veel studentikoziteit.

ZelfKrItIeK, sCHmelfKrItIeK

de kritiek dat urgent.fm de unief niet 
genoeg teruggeeft, is er trouwens al enkele 
jaren. Om die te pareren, werd tussen de uni-
versiteit en urgent.fm eind 2007 dan ook een 
zogenaamde engagementsverklaring opge-
steld, waarin werd vastgelegd voor welke 
return urgent.fm moet zorgen. enkele kern-
punten: de ugent moet meer en duidelijker 
aan bod komen als primaire partner, urgent.
fm moet zich meer richten op studenten, en 
tegen juni 2011 moet minstens 12% van de 
ugent-studenten naar urgent.fm luisteren.

Omdat zo’n engagementsverklaring wei-
nig nut heeft als de samenwerking niet op 
tijd en stond doorgelicht wordt, vroeg stu-
dentenvertegenwoordiger Geert Cleuren 
het bestuurscollege onlangs naar een eva-
luatie ervan. Not amused was hij toen de 
evaluatie een helemaal door urgent.fm zelf 

door Joost Vanderdeelen

slechts 10% van de pro-
grammatie op Urgent.fm 
is op studenten gericht.



toen in 2006 een besluit moest ge-
nomen worden over een nieuwe lo-
catie voor gewezen studentenradio 
urgent.fm, schreef ik als studentenver-
tegenwoordiger in het bestuurscollege 
van de ugent een kritische nota over 
de zender. ik geloofde — en geloof — 
immers in de kracht van een ugent-
radio maar vond de financiering die 
urgent.fm van de ugent ontving (ont-
zettend veel meer dan welke vereni-
ging dan ook) omgekeerd evenredig 
met de prestaties die de vereniging 
ervoor leverde (met een boutade: ont-
zettend veel minder dan welke andere 
vereniging dan ook). urgent.fm beloof-
de daarop weer helemaal de zender 
van de universiteit te worden in ruil 
voor een jaarlijkse extra financiële in-
spanning en een belangrijke investe-
ring in infrastructuur door de ugent. 
een engagementsverklaring, waarin 
urgent.fm onder andere verzekerde 
de universiteit gent te promoten in al 
haar communicatie en grote inspan-
ningen te leveren voor de studenten-
gemeenschap, werd opgesteld en door 
mij verdedigd in het bestuurscollege. 
eenmaal de buit binnen was, liet men 
vanuit urgent.fm echter meteen op-
tekenen in Schamper dat alles bij het 
oude zou blijven. nog steeds een jon-
gerenzender dus, maar met nog meer 
centen van de universiteit. 

urgent.fm ziet de universiteit 
gent niet graag. bij de zender klop-
pen ze zich graag op de borst voor 
hun lobbywerk. de universiteit, de 
stad gent, commerciële partners: 
urgent.fm heeft voor elk van hen een 
ander verhaal klaar. de ugent laat de 
urgent’ers toe hun dure hobby uit te 
oefenen maar naar oprechte verbon-
denheid met onze alma mater is het 
bij de zender, die meer dan welke an-
dere ugent-vereniging hogeschool-
studenten verenigt, is het hopeloos 
zoeken. bij urgent.fm ontsteken ze in 
woede als de naam van de zender als 
‘urgent.fm’ wordt geschreven “aan-
gezien dat te veel op ugent lijkt”. het 
lijkt dan ook utopisch te denken dat 
urgent’ers die ooit terechtkomen in de 
‘echte’ media daar zullen ageren met 
een hart voor de universiteit gent. 

in grote tegenstelling tot de beloftes 
in de engagementsverklaring is het 
ver zoeken naar het ugent-logo in de 
persberichten van urgent.fm en als de 
universiteit al vernoemd werd de afge-
lopen jaren, werd ze vaak verkeerd be-
noemd. Op de website van de zender 
wordt de universiteit, op een volstrekt 
verouderd durf denken-logootje na, 
niet prominenter in beeld gebracht als 
partner dan pakweg Kaho sint-lieven 
of vedett. 

urgent.fm ziet de gentse studen-
ten niet graag. de zender staat niet in 
het studentenleven. erger nog: urgent.
fm wil er niet in staan. veel erger nog: 
het studentenleven boeit de zender 
niet. Op het obligate studentenuurtje 
na — dat al bestond voor de engage-
mentsverklaring — valt aan de pro-
grammering niet meer te merken dat 
urgent.fm ooit een studentenradio 
was. van enige substantiële profilering 
naar de studenten van de ugent, zoals 
beloofd in de engagementverklaring, 
is geen sprake. bovendien kunnen 
meerdere studentenverenigingen een 
aardig boompje opzetten over hun po-
gingen tot samenwerking met urgent.
fm, waarbij de zender vooral voor zich-
zelf het onderste uit de kan haalde en 
zich daarbij niet gestoord voelde door 
gemaakte afspraken. 

de gerealiseerde radio-infrastruc-
tuur en de onmiskenbaar aanwezige 
creativiteit bij de zender — en bij uit-
breiding in het gentse studentenleven 
— maken van urgent.fm een project 
met potentieel. gegeven de enorme 
investering van de ugent zou het dan 
ook niet meer dan logisch zijn dit po-
tentieel aan te wenden voor de groei 
en bloei van onze alma mater. een op-
rechte keuze van urgent.fm voor de 
ugent dringt zich op. Momenteel in-
vesteert de ugent immers enorm in 
een project waarvan de universitaire 
gemeenschap zelf de vruchten niet 
plukt. Momenteel is urgent.fm meer 
dan ooit de ugent-vereniging die het 
meeste kost en het minste bijdraagt.  ¶

stijn Baert is assistent aan de FEB 
en was stuver in de Raad van 

Bestuur van 2004 tot 2008.

geschreven document bleek te zijn. “een 
mooi document, daar niet van, maar 
dat was geen evaluatie, dat was een rap-
portering van de overeenkomst”, vertelt 
Cleuren. een weinig zelfkritische rappor-
tering, overigens, die veel meer weg had 
van een goed geschreven promotiefolder 
— men zou na het lezen ervan haast zelf 
urgent’er willen worden.

nog opmerkelijk aan de ‘evaluatie’ 
was hoe urgent.fm zichzelf per deel van 
de engagementsverklaring middelba-
re school-gewijs  een score op tien gaf. 
Ook daar blonken rapporteerders sven 
de Coninck en Anne Vanrenterghem 
(urgent.fm-praeses) uit in zelfkritiek: de 
gegeven score varieerde tussen zeven en 
negen op tien, op één niet-geargumen-
teerde 5/10 na.

een derde wenkbrauw kan worden 
opgetrokken bij het in het rapport op-
genomen onderzoek naar de naams-
bekendheid van urgent.fm. van de 
volle 140 bevraagde universiteitsstuden-
ten bleken er slechts 20 die nog niet van 
urgent.fm gehoord hadden. niet alleen 
de significantie van die cijfers is beden-
kelijk, mocht Het Laatste Nieuws hetzelf-
de onderzoek uitvoeren, ze zouden aan 
een cijfer van 100% komen.

BInnenKort BetersCHap?

Ook Cleuren is van mening dat de sa-
menwerking met urgent.fm een stuk be-
ter kan. daarom stelde hij op het jongste 
bestuurscollege voor dat de urgent.fm 
en Commissie Communicatie op regel-
matige basis samenzitten, om zo de sa-
menwerking van beide kanten grondig te 
evalueren en waar mogelijk te verbeteren. 
een voorstel waarin het bestuurscollege 
hem overigens is gevolgd.  ¶

Opinie
Een liefdeloze relatie zonder evenwicht. door Stijn Baert
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openbare zedenschennis 
en struikelende proffen

de infrastructuur van het loopevenement 
onderging dit jaar enkele veranderingen. eén 
van de lopers legt uit: “vooral het parcours 
zelf is vernieuwd. er is nu een steile helling 
in het midden en dat is niet echt ideaal voor 
lopers. Maar de structuur van het parcours 
is wel beter: nu kan je toertjes lopen en kan 
je snelheid pakken. vorig jaar waren er scher-
pe bochten en daardoor verloor je veel tijd.” 
Ook nieuw dit jaar was het elektronisch tel-
systeem: wanneer de lopers met hun estafet-
testok door één van de tenten liepen, werd 
automatisch een nieuw rondje bijgeteld. in 
het midden van het sint-pietersplein kre-
gen studentenverenigingen verder voor de 
eerste keer de kans om hun eigen fakbars op 
te stellen. het vtK greep deze kans om een 
heus springkasteelparcours op te richten, de 

geneeskunde installeerde een rodeostier, de 
rechten sloegen aan het cantussen en nog 
andere studentenverenigingen legden sa-
men een geïmproviseerd strand aan. 

verschillende dj’s lieten intussen hun mu-
zikale beats los op de zwetende sportievelin-
gen. elke studentenvereniging had namelijk 
een eigen dj afgevaardigd om mee te doen 
aan de sinds dit jaar in het leven geroepen dj-
contest. toeschouwers konden deze diskjoc-
keys ophemelen of breken door middel van 
een eenvoudig sms-systeem, dat wonderwel 
geen windeieren bleek te leggen: in de eer-
ste uren van het sportevenement bleken er 
al 130 smsjes per uur toe te stromen. de dj’s 
van de hilok en Filologica zouden uiteinde-
lijk de hoofdprijs wegkapen en mochten hun 
draaitalenten botvieren op de afterparty.  

la valse D’amélIe

naast de traditionele rondjes werden ook 
dit jaar om het uur speciale rondes gelopen. 
Zo was er onder meer een  verkleedronde, 
een ‘klop uw eiwit stijf ronde’ en een ‘draag de 
praeses op een zo origineel mogelijke manier 
ronde’. Wie er in geslaagd was om voor 9.30 
uur zijn bed uit te komen om mee te lopen 
met de ‘slaapronde’ kon een bed met toebe-
horen winnen. tijdens deze ronde moesten 
de deelnemers in pyjama zo vlug mogelijk 
slaapwandelend het plein rondgaan. de 
ballroomronde op walsmuziek van amélie 
poulain was dan weer een streling voor het 
oog, al was het maar om de competitieve lo-
pers een weg te zien banen tussen de dan-
sende koppels. bij de proffenronde werd het 

In 2009 schuilden toeschouwers nog onder tenten voor de regen, maar vorige week 
fleurde de lentezon de jaarlijkse 12-urenloop op. Het evenement onderging dit jaar 
enkele vernieuwingen, al bleek één ervan niet gepland door de organisatie: het 
strengere politietoezicht tijdens de schaarsgeklede mannenronde.

De 12-urenloop vulde naar goede gewoonte het Sint-Pietersplein

door Lise Eelbode

fo
to

’s 
Je

lle
 V

er
he

rs
tra

et
en



www.schamper.ugent.be

achterklap
UGent-nieuwtjes, heet van de naald

leUvense stUDenten naaKt

Zeven leden van de leuvense studentenver-
eniging Wina, de faculteitskring van de wis-
kunde, fysica, informatica en sterrenkunde, 
maakten een naaktkalender voor het goede 
doel. het dingetje kost 7,5 euro en de op-
brengst gaat naar een weeshuis in vietnam. 
Oorspronkelijk zouden twintig studenten uit 
de kleren gaan, maar een deel haakte af toen 
ze te horen kregen dat ze ook echt naakt 
moesten zijn. What’s in a name? sommigen 
waren ook bezorgd dat toekomstige werk-
nemers niet zouden kunnen lachen om de 
stunt. daarvan zullen de weeskindjes in 
vietnam toch niet meteen wakker liggen.

antI DIerproeven CoalItIe Betoogt …

… tegen, euh, dierproeven. “ugent, 
bloed aan je handen! vivisectie is een 
schande!”, zo weerklonk het dinsdag 
20 april aan onder andere de facultei-
ten bio-ingenieurswetenschappen en 
diergeneeskunde. de adC trok ten 
strijde tegen de “gruwelpraktijken met 
onschuldige honden” die zouden plaats-
vinden aan de universiteit gent. (Zie 
schamper 488.) de volle veertien man en 
een (letterlijke) hondenkop schreeuw-
den de longen uit hun lijf, hopende dat 
de ugent de vermeend vastgehouden 
beagle-puppy’s terstond zou vrijlaten. 
Wat evenwel niet gebeurde.

de betogingen verliepen zonder 
problemen: ze waren vooraf immers 
braafjes aangevraagd bij de gentse 
politie en op één vrouwelijke beto-
ger met al te grote longinhoud na, 
betrad zoals afgesproken niemand 
de universitaire gronden. al kan dat 
ook te maken hebben met de relatief 
massale aanwezigheid van de veilig-
heidsdienst van de ugent en de po-
litie — voor elke twee betogers was 
er welgeteld anderhalve veiligheid-
sambtenaar aanwezig.  ¶

openbare zedenschennis 
en struikelende proffen

even spannend. professor Pickavet van de 
vtK stevende af naar een zekere overwin-
ning, tot hij vijf meter voor de eindstreep 
op zijn bek ging. dit opende de kans voor 
assistent Philippe Baecke van de veK om 
de uitgeschakelde professor met gezwinde 
spoed voorbij te steken en als eerste over 
de finish te gaan.  

openBare ZeDensCHennIs

Op de 12-urenloop valt al elk jaar wat 
naakt te spotten tijdens de schaarsgekle-
de mannen- en vrouwenronde. de loper 
met het minst kleren om het lijf verdient 
extra punten, wat voor sommigen de ide-
ale gelegenheid is om in vol ornaat over 
het bevolkte sint-pietersplein te hollen. 
dit jaar besloot de politie echter om de 
eerbaarheid van de gentse studenten te 
beschermen en hard op te treden tegen 
naaktlopers. hoewel het FK naar eigen zeg-
gen door de micro had opgeroepen om de 

jongeheer veilig in de broek te 
houden, bleken sommige ren-
ners toch voor de Full Monty te 
gaan. hun jeugdig enthousias-
me werd echter getemperd toen 
bleek dat enkele politieagenten 
hen opwachtten aan de finish. 
studenten Robin Michelet en 
Jan Stassijns kregen een proces-
verbaal wegens openbare zeden-
schennis aan hun been, andere 
naaktlopers wisten op tijd uit het 
zicht van de agenten te rennen. Of 
de studenten daadwerkelijk be-
straft zullen worden, zal besloten 
worden wanneer de zaak voor de 
rechter komt.

eInDsCore

naar goede gewoonte werden 
de overige studentenverenigingen 
de loef afgestoken door de burgies 
van de vtK, die in alle nederigheid 
op voorhand een overwinningsfeest-
je hadden gepland. Ze klokten af op 
902 ronden, maar liefst 36 meer dan 
het hoger instituut voor lichamelijke 
Opvoeding en Kinesitherapie – wat 
studeerden die ook weer? de derde 
plaats was weggelegd voor de gentse 
bio-ingenieurs. 

naar jaarlijkse traditie bleken tegen 
het eind van de avond ook een aan-
tal voorwerpen van rechtmatige eige-
naar gewisseld te hebben. het meest 
imponerend is de diefstal van de grote, 
opblaasbare aquariusboog die over de 
loopbaan heen stond. Timothy Deryck, 
iCt-verantwoordelijke van het FK, laat 
alvast weten dat het hele delict nog met 
de mantel der liefde bedekt kan worden 
indien de daders zich voor woensdag 28 
april anoniem melden aan de Therminal. 
hoe het gigantische blauwe bouwwerk 
(deels te zien op de foto bovenaan) onge-
merkt van het sint-pietersplein kon ver-
dwijnen, blijft alsnog een raadsel.  ¶
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Opinie

het erasmusprogramma ontstond in 1987 
op initiatief van de toenmalige europese 
gemeenschap. het heeft als opzet de bevor-
dering van de uitwisseling van studenten 
tussen verschillende europese onderwijsin-
stellingen. de bologna-verklaring uit 1999 
uitte de doelstelling dat tegen 2020 min-
stens 20% van de afgestudeerden in het ho-
ger onderwijs een buitenlandse studie van 
drie maanden tot een jaar zou hebben afge-
rond. Zo wilde ze een gemeenschappelijke 
europese onderwijsruimte creëren.

Zo’n studie op verplaatsing brengt en-
kele evidente meerkosten met zich mee. 
denk alleen al aan het transport naar je be-
stemming. daarvoor bestaat er dan ook een 
europees beurssysteem. in het academiejaar 
2009-2010 werd er voor de toekenning ervan 
een onderscheid gemaakt tussen beursstu-
denten en niet-beursstudenten die respec-
tievelijk €210 en €180 per maand kregen. dat 
bedrag werd met €30 verhoogd indien men 
naar een eilC-land ging (een land waar geen 
engels, Frans, duits, spaans of nederlands 
gesproken wordt) om een eventuele taal-
cursus te financieren. de vlaamse overheid 
vulde die bedragen aan met een subsidie van 
€100. 

het systeem biedt natuurlijk het voor-
deel van eenvoud en uniformiteit, maar 
gaat voorbij aan de verschillen tussen indi-
viduen en bestemmingen. Zo kan een beurs-
student die voor een jaar naar bijvoorbeeld 
slowakije gaat en die in gent ook al op kot 
zat een aardige duit overhouden aan zijn of 
haar europees avontuur. de erasmusbeurs 
komt namelijk bovenop de vlaamse beurs 
die de student al krijgt. Omdat slowakije 
een lage levensstandaard heeft en dito prij-
zen voor voedsel en huisvesting, komt er dus 
geen kost bij. Je kunt die bemerking natuur-
lijk als kleinzerige jaloezie beschouwen om-
dat erasmus volgens velen een ruimer doel 
dient. het pretendeert namelijk de europese 
gedachte te versterken, een meerwaarde te 
bieden aan opleidingen en aan de algemene 
vorming van een student. en hier kan nie-
mand iets op tegen hebben. toch?

de vraag is echter of het sop altijd de ko-
len waard is. een verblijf in een ander land 
met een vreemde cultuur verruimt natuurlijk 

je horizon, laat je kennis maken met een an-
dere onderwijscultuur, is een verrijking van 
je persoonlijkheid en hier stop ik met de 
clichés. een erasmusstudent krijgt door de 
taalbarrière vaak bepaalde privileges qua 
werklast en wordt milder geëvalueerd. Maar 
aan sommige onderwijsinstellingen leg-
gen proffen de lat zo laag dat buitenlandse 
studenten met de vingers in hun neus hun 
jaar tot een goed einde brengen. het extra-
scolaire aspect komt zo wel heel centraal te 
staan. de vraag rijst of erasmus soms niet 
neigt naar een gesponsord jaartje vakantie 
dat niets meer betekent dan een ferme hap 
uit een opleiding. 

er moet bijgevolg blijvend toezicht ko-
men op de kwaliteit van het verschafte 
onderwijs voor alle studenten. een eventu-
ele homogene verhoging van de subsidiëring 
dient in vraag gesteld te worden. laat het 
duidelijk zijn dat in veel, zoniet in de meeste 
gevallen de europese ervaring wel degelijk 
een complementaire verrijking van zowel de 
studies als de algemene menselijke vorming 
betekent. die toegevoegde waarde lijkt zich 
vandaag echter bij enkele gevallen enkel in 
de privésfeer te manifesteren. en laat nu net 
dat door publieke middelen bekostigd zijn.  ¶

Soms bereiken ons verhalen over Europese  
parlementairen die hun kinderen op skivakantie 
sturen met Europees — en dus ons — belasting-
geld en dan steigeren er velen. Maar hoe zit het 

met die vakantie genaamd Erasmus? 

Lof der Zotheid van Erasmus?
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De vraag rijst of erasmus 
soms niet neigt naar een 

gesponsord jaartje vakantie.

door Davy Verbeke
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neutrino’s behoren tot de minst begrepen 
elementaire deeltjes van het heelal. Omdat 
ze bijna nooit interageren met materie, vlie-
gen ze ongehinderd door alles heen en zijn ze 
bijzonder moeilijk te detecteren. Momenteel 
wordt een kubieke kilometer antarctisch ijs 
ingeschakeld om die geheimzinnige neu-
trino’s op te sporen. Ook de ugent stuur-
de drie doctoraatsstudenten naar het 
amundsen-scott south pole station: Arne 
Van Overloop, Freija Descamps en Tom 
Feusels werkten aan het iceCube neutrino 
Observatorium.

“iceCube is een gigantische telescoop 
waarmee we proberen te kijken naar neu-
trino’s afkomstig uit supernova’s of uit 

supermassieve zwarte gaten ergens in het 
heelal”, legt tom Feusels uit. “die neutrino’s 
hebben geen elektrische lading en een zeer 
kleine massa, waardoor ze amper interage-
ren met materie. tijdens de zeldzame keren 
dat zo’n neutrino tóch op een atoomkern 
botst, ontstaat een elektron of een muon 
dat zo’n hoge energie heeft dat het sneller 
beweegt dan de snelheid van het licht in ijs. 
dit veroorzaakt een blauwe lichtflits die we 
gemakkelijk kunnen detecteren omdat het 
Zuidpoolijs zeer doorzichtig is.”

Opvallend is dat iceCube naar de neutri-
no’s kijkt die van onder de Zuidpool komen 
en dus eerst door de aarde zijn gevlogen. “Op 
die manier gebruiken we de aarde als een 

gigantisch schild tegen andere deeltjes in de 
kosmische straling en blijven na doorgang 
door de aarde enkel de neutrino’s over.”

Boemerangen

het icecube-experiment ging van start 
in 2004. tegen 2011 zouden zo’n 5.000 licht-
gevoelige detectoren in de antarctische 
ijsmassa geplaatst moeten worden. “We 
boren gaten van meer dan twee kilometer 
diep door het poolijs te smelten met warm 
water. daarna laten we de kabels met de 
detectoren in het ijs zakken.” dat werk kan 
enkel tussen november en februari uitge-
voerd worden. tijdens deze antarctische 

De Zuidpool: een ijzig woestijnlandschap. Een sneeuwwitte vlakte. Ooit de laatste 
rustplaats van menig door de vrieskou overvallen ontdekkingsreiziger. Heden 
de plaats waar wetenschappers een gigantische neutrino-detector bouwen. 

Wetenschap

door Pieter Van Nuffel

Ugent op de Zuidpool
Op zoek naar neutrino’s!



www.schamper.ugent.be schamper 489          19

zomermaanden lopen de temperaturen op 
tot -25°C en schijnt de zon er de klok rond. 
Op dat moment zijn er zo’n 250 mensen aan 
het werk. “het station is klein, zodat er geen 
plaats is voor schoonmaakpersoneel en we 
zelf bijvoorbeeld de wc’s moeten kuisen. 
er bestaat dus niet zoiets als een doorsnee 
dag, want iedereen helpt in principe met 
alles”, vertelt tom Feusels. Op het moment 
dat hij ging slapen stond Freija op voor haar 
nachtshift. “ik begon m’n dag met het avond-
eten en om half zeven begon m’n shift van 
twaalf uur en werkte ik door tot de ochtend-
vergadering. als je aan de Zuidpool een hele 
dag in de buitenlucht werkt, verbruik je dub-
bel zoveel calorieën. de koks weten dat en 
gebruiken overvloedige hoeveelheden room 
en boter. We aten chocoladecakes en des-
serts om u tegen te zeggen en tóch vielen we 
af. schitterend.”

de drie ugent’ers vlogen via nieuw-
Zeeland. “daar moesten we verplicht twee 
dagen blijven om te bekomen van de jet-
lag”, vertelt Freija descamps. “daarna na-
men we een militaire vlucht naar McMurdo, 
aan de kust van antarctica, en uiteindelijk 
naar de Zuidpool zelf.” bij tom Feusels ver-
liep die laatste reis iets minder vlot. “door 
het slechte weer werd m’n vlucht keer op 
keer afgelast. even begon ik te vrezen dat 
ik nooit meer op de Zuidpool zou geraken. 
‘boemerangen’ noemt men dat daar: telkens 
vol goede moed op een vliegtuig stappen en 
halfweg rechtsomkeer moeten maken om-
dat het weer te slecht is geworden. het re-
cord staat op zeven keer. en een C-17 is niet 
meteen het meest comfortabele ding om je 
in te verplaatsen.”

ZUUrstof-HIgH

iedereen die naar de Zuidpool komt moet 
een uitgebreid medisch onderzoek onder-
gaan. aangezien de Zuidpool drie kilometer 
boven de zeespiegel ligt, is hoogteziekte en 
zuurstofgebrek er een veel voorkomend pro-
bleem. Freija descamps: “ik ben daar nog 
steeds van onder de indruk. toen ik voor 
het eerst uit het vliegtuig stapte, raakte ik 
amper vooruit en had ik na twintig meter al 

goesting om op de grond te gaan zitten. Ook 
trappen opstappen was ontzettend vermoei-
end: je voelt gewoon dat je te weinig zuurstof 
hebt. vooral veel water drinken is belangrijk. 
de Zuidpool is de droogste plaats ter we-
reld. Wanneer ik uit de douche stapte was 
mijn haar meteen droog. We namen ook en-
kele dagen medicatie om ons sneller te kun-
nen aanpassen aan de hoogte: een vorm van 
doping die hemoglobine aanmaakt en het 
zuurstoftransport sneller laat gaan. na twee 
weken is je bloed wel aangepast en ben je die 
omstandigheden gewoon.”

tom had daar minder last van: “toen ik 
eindelijk toekwam, had ik zoveel adrenali-
ne dat ik samen met twee duitsers meteen 
het hele station wou gaan verkennen. Ze 
verklaarden ons zot. al voelde ik vanaf de 
tweede dag ook wel de vermoeidheid bij het 
wandelen en liet ik me gewoon meevoeren. 
het omgekeerde geldt natuurlijk ook: toen 
we opnieuw op zeeniveau kwamen, ging al-
les vanzelf en voelden we ons drie dagen 
lang superman. We konden bijna niet meer 
slapen omdat we zó zuurstof-high waren.”

raCe aroUnD tHe worlD

hoewel de natuur aan de kusten van 
antarctica oogverblindend mooi is en er 
orka’s, vulkanen en pinguïns te bewonderen 
zijn, prefereren de meesten de immense wit-
te leegte van de zuidpool zelf. Zo ook Freija 
en tom: “die oneindige uitgestrektheid waar 
helemaal niets te zien is, behalve onze eigen 
gebouwen, het lijkt wel iets futuristisch. het 
amundsen-scott south pole station ligt vlak 
bij de geografische zuidpool, en het is ook 
een vreemd gevoel wanneer je bedenkt dat 
je juist op het uiteinde van de aardas staat”, 

vertelt Freija descamps. “arne en ik zijn op 
een bepaald moment met onze sneeuw-
scooters weggereden van het station om die 
leegte en die stilte te ervaren. toen zagen we 
ook een halo: een optische illusie van mooie 
ringen rond de zon doordat ijskristalletjes 
in de lucht op een bepaalde manier georiën-
teerd zijn. die halo, samen met die blauwe 
lucht en die witte uitgestrektheid geeft je een 
speciaal gevoel. Je voelt je dan heel klein. We 
hoorden ook helemaal niets, behalve het ge-
kraak van het ijs en de wind. en het lawaai 
van onze sneeuwscooters. die afzetten zou 
iets te riskant zijn: stel je voor dat we ze niet 
meer zouden kunnen opstarten!”

‘Work hard and play hard‘ is de leuze 
aan de zuidpool. “en dat hebben we ook 
kunnen ondervinden”, bevestigt Freija. “er 
worden zelfs jaarlijks terugkomende activi-
teiten georganiseerd. Zo is er het southpole 
international Filmfestival: een festival waarin 
we amateurfilmpjes maakten over het leven 
op de zuidpool en waarnaar het hele stati-
on dan kwam kijken. elk jaar rond kerstmis 
wordt er ook de ‘race around the world’ ge-
organiseerd: een ludieke loopwedstrijd rond 
de geografische zuidpool. daarbij hoorde 
ook een parade waarbij we ons verkleedden 
en we ons in onze zelf-in-elkaar-geknutsel-
de parade-karren lieten voorttrekken door 
onze bulldozertjes. en dan was er nog de 
ijssculpturencompetitie waarbij originele 
sculpturen gebeeldhouwd werden uit blok-
ken ijs. We hebben dus kunnen genieten van 
onze vrije tijd.”

de bouw van iceCube is bijna voltooid. 
er moeten nog zeven gaten geboord worden 
en volgend jaar is het laatste constructiesei-
zoen. Momenteel worden de data echter al 
geanalyseerd in de universiteiten die mee-
werken aan het project. bedoeling van dit al-
les is meer inzicht te krijgen in de aard van 
het mysterieuze neutrino en meer te weten 
te komen over de extragalactische objecten 
waarvan die hoogenergetische neutrino’s af-
komstig zijn.  ¶

meer info op:
www.naardezuidpool.ugent.be

“we aten chocolade-
cakes en desserts om  
U tegen te zeggen en 

tóch vielen we af. 
schitterend!”
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lB We mogen weer eens trots zijn op onze 
gentse onderzoekers! in samenwerking met 
een aantal spanjaarden hebben ze opnieuw 
een wonderbaarlijk mysterie van het leven 
ontrafeld. Want hoe kan een plant in gods-
naam weten dat ze haar kostbare energie die 
ze op een zonnig en rustig lentedagje volop 
in haar groei investeert, plots voor haar ver-
dedigingsmechanisme moet aanwenden 
omdat een hongerige herbivoor haar rust 
eensklaps verstoort? Wel, ’t is allemaal hor-
monaal, topless en met veel ninja’s! door de 
stress die plots ontstaat, produceert de plant 
jasmonaten (de hormonen), die een hele ei-
witcascade in gang zetten met genregulatie 
tot gevolg. tot hiertoe niets nieuws, maar de 
samenstelling van een van de betrokken ei-
witcomplexen is nu wel ontrafeld: het com-
plex bestaat uit drie eiwitten: het JaZ-, het 

ninJa- en het tOpless-eiwit. tOpless kan 
dan een aantal groeigenen uitschakelen. en 
het nut van heel dat onderzoek: belangrijke 
farmaceutische toepassingen!

ben jij een übermultitasker? Je loopt aan 
iedereen rond te bazuinen dat je kan blok-
ken, terwijl je luidruchtig meekweelt met de 
radio, ondertussen nog met zeven mensen 
aan het chatten bent en er nog in slaagt om 
een of andere virtuele schaaktegenstander in 
de pan te hakken? Quatsch! We kunnen niet 
meer dan twee dingen tegelijk. Waarom? 
Omdat we maar twee hersenhelften hebben. 
Wanneer je enkel aan het studeren bent, wer-
ken je twee hersenhelften mooi samen. Ook 
studeren in combinatie met kwelen is geen 
probleem, want dan gaat elke hersenhelft 
zich afzonderlijk toeleggen op een van de 
functies. Maar om dan nog met een partijtje 

schaak te beginnen, kom je helaas een her-
senhelftje tekort!

antarctica wordt vaak beschouwd als het 
laatste stukje van de wereld dat echt onge-
rept is. helaas niet waar, ontdekte een ex-
peditie van de universiteit van groningen. 
Zowat elk ijsvrij stukje toont sporen van 
menselijke activiteit. vooral in het begin van 
de twintigste eeuw lieten walvisvaarders er 
heel wat rommel achter. Maar ook diegenen 
die de verscheidene bases vandaag bevol-
ken, zijn niet altijd even proper. bovendien 
komt van het veronderstelde wetenschap-
pelijk onderzoek maar weinig in huis. veel 
meer draait het om prestigeprojecten of om 
militaire uitvalsbases.  ¶
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2010 heeft net zijn eerste kwartaal ach-
ter de rug en het aantal zware natuurram-
pen is nu al onovertroffen. buitengewoon 
zware aardbevingen in haïti, Chili en 
China met duizenden doden en een 
iJslandse vulkaan die heel europa lam legt. 
te veel om toevallig te zijn? het lijkt alsof 
de duivel meespeelt. Ongetwijfeld waar, 
maar een wetenschapper zoekt naar echte 
verklaringen en verbanden. 

verklaringen zijn er genoeg: een aard-
beving is het gevolg van platen die langs 
elkaar bewegen. de ene kruipt onder de 
andere of schuift erlangs. dat is al lang ge-
weten, maar een verband tussen die ver-
schillende aardbevingen bestaat er niet 
echt. er is zeker geen sprake van een do-
mino-effect, want meestal houdt een aard-
beving nu net in dat bepaalde delen van 

de aardplaat van vorm veranderen zodat 
de rest zijn vorm kan behouden. vergelijk 
het met een puzzelstukje dat nergens past, 
totdat je een kantje omvouwt. de andere 
puzzelstukjes kunnen dan mooi blijven 
liggen, net zoals de andere platen amper 
last hebben van die aardbeving.

Ook de vulkaanuitbarsting op iJsland 
heeft dus niets te maken met de recente 
aardbevingen. al ligt de eyjafjallajökull 
wel op een oceanische rug, een breuklijn 
tussen twee platen waar steeds nieuwe 
korst ontstaat. het grootste deel van die 
rug ligt onder de zeespiegel en daar heb-
ben we nauwelijks last van. Maar hier en 
daar komt ze boven water, zoals in iJsland, 
de azoren of bermuda, plaatsen met ac-
tief vulkanisme. de vulkaan zelf komt tot 
uitbarsting doordat de druk van de lava in 

de onderliggende magmakamer te hoog 
wordt. dat gaat vaak gepaard met enkele 
lichte aardbevingen en een grote gaspro-
ductie op voorhand. en die gasproductie, 
da’s ook miserie. in het verleden zijn er al 
heuse klimaatswijzigingen waargenomen 
ten gevolge van een vulkaanuitbarsting.

een vloek dus, die platentektoniek. het 
veroorzaakt aardbevingen en vulkaan-
uitbarstingen, klimaatproblemen en een 
luchtruimverbod. al moeten we misschien 
wel vermelden dat het leven op aarde 
waarschijnlijk ontstaan is in de buurt van 
die oceanische ruggen. een beetje dank-
baarheid mag dus wel.  ¶

natuurrampen alom
De wereld om zeep? Allemaal flauwe(Eyjafjallajö)kull! door Lise Beirinckx



REPETITOREN 
NIETS VOOR  JOU?!

Nieuwe vorm begeleiding

Slaagpercentage van 70%

Capita Selecta biedt een nieuwe vorm van 
studiebegeleiding aan voor studenten Rechten. In 
de weken voor de examens geeft Capita Selecta 
herhalingslessen in kleine groepen, waar de 
leerstof extra wordt toegelicht. 
Door de praktijkgerichte aanpak en oefeningen 
vormen ze de ideale voorbereiding op de examens!
De prijs per cuDe prijs per cursus bedraagt slechts 99€.

Capita Selecta, sedert 1994 actief in Nederland, heeft 
een bewezen slaagpercentage van 70 procent.
Wil jij meegenieten van ons succes, surf naar: 
www.capitaselecta.be

Vragen? info@capitaselecta.be

Staatsrecht

Strafrecht

Sociologie

Boekhouden

Cursussen

€99
per cursus

Capita Selecta werft aan
Wegens succes bekijkt Capita Selecta de mogelijkheden om komend 
academiejaar in andere faculteiten van start te gaan. Heb jij interesse om de 
logistiek hiervan waar te nemen, of meen je voldoende op de hoogte te zijn van 
een bepaald vakgebied om zelf repetitor te zijn? Mail dan jouw CV door naar:
info@capitaselecta.be



www.schamper.ugent.be

cultuur AGenDA

de maand april in gent. het zonnetje 
lacht je gelukzalig toe. de vogeltjes fluiten, 
de zeldzame wolkjes drijven langzaam langs 
de dromerige hemel. in je hoofd passeren 
beelden van een gevulde graslei, met ijsjes 
en flessen rode wijn. vind je het nog wat te 
frisjes om buiten te zitten tot een stuk in de 
nacht? dan heeft het gentse nog steeds heel 
wat moois te bieden op cultureel vlak.

mUZIeK

Zo is er op 30 april een Nacht van de 
Arbeid in de vooruit. Met concerten van 
Daan, Customs, Discobar Galaxie, en visu-
ele installaties zal 120 jaar 1 mei alvast goed 
worden gevierd. in de Charlatan valt er heel 
wat nieuws te ontdekken: op 29 april speelt 
het belgische indieduo Too Tangled op het 
podium. grote fan van The Kills? dan zal je 
deze twee ook zeker smaken. een dag later 
mag Laura Janssen zich van haar mooiste 
kant tonen. Met een mix van gevoelige pia-
nonummers en donkere popsongs zal ze ze-
ker en vast menig hart veroveren. de video 
heeft naar goede gewoonte ook enkele mooi 

namen kunnen strikken: Landfill speelt er 
op 28 april, een band die ietwat nietszeggen-
de rockmuziek, maar wel degelijk aanste-
kelijke nummers maakt. We Seem to Have 
Misplaced Our Igloo (5 mei) heeft niet en-
kel een opvallende naam, maar kan ook von-
ken geven op het podium. Met een heerlijke 
combinatie van electro en indiepop toveren 
ze catchy deuntjes uit hun instrumenten.

poDIUm

literatuurveelvraat Peter Verhelst pas-
seert met zijn adaptatie van Julius Caesar (29 
en 30 april) in de Minnemeers. door gebruik 
te maken van zowel letterlijke als figuurlijke 
lichaamstaal, vertelt hij het verhaal van deze 
beruchte romeinse leider. Op een confron-
terende manier leert hij ons onze dromen 
te ontleden, en uit te kijken naar het ideaal 
dat voor ons ligt. Met welgekozen woorden 
worden we meegevoerd naar het diepste van 
onze verlangens en angsten.

Met de regel “ik wil bloot zijn en begin-
nen” begint de voorstelling De keizer van 
het verlies (6 en 7 mei, Theater tinnenpot). 

Jan Fabre vond deze woorden van Paul 
van Ostaijen gepast voor het personage dat 
hij creëerde: een clown die zijn hart in een 
apart zakje bij zich draagt omdat het te he-
vig bonst in zijn lichaam. Zijn kunstjes wil-
len maar niet lukken en het leven stelt hem 
enorm teleur. toch blijft hij proberen tot hij 
een publiek aan het lachen kan brengen.

in het Capitole speelt Aïda van verdi 
(2 mei). verboden liefde: zal het thema 
ooit uitgemolken zijn? Op 29 april wordt 
Lincoronazione di Poppea (de Wijnaert) 
op de planken gezet. dit is een van de oud-
ste opera’s ter wereld en behandelt de typi-
sche thema’s: lust, macht, gerampetamp en 
intrige.  

expo

in de vooruit en het sMaK loopt nu het re-
sultaat van Electrified 02- Hacking Public 
Space (nog tot 16 juni). deze twee kunstcen-
tra sloegen de handen in elkaar en gingen aan 
het werk met visuele kunst, waarbij de focus 
dit jaar ligt op de kruispunten en het aftasten 
van grenzen. hedendaagse kunst, media- ge-
luids- en performance kunst krijgt ruimte op 
een publieke plaats, waardoor de lijn tussen 
reëel en visueel publiek vervaagt. niet min-
der dan zestien artiesten werkten hier aan 
mee. Op 9 mei wordt er tussen 16u en 20u 
een performance gegeven van OrganOOn 
in de gentse haven in het teken van de ten-
toonstelling. in de Zebrastraat kan je nog tot 
2 mei de vernissage van Sam Vanderveken 
bekijken. deze artiest is op zoek naar het 
samenvloeien van universele en ultieme 
beelden. Met de leuze “if one thing matters, 
everything matters” is een muziekdeuntje of 
enkel woord al genoeg om een werk te cre-
eren. in datzelfde gebouw komt er tussen 
17 april en 20 juni een verzameling nieuwe 
Media op zoek vanuit het Centre pompidou 
in parijs. Update_3 | body sound constru-
eert een parcours van vorm en geluid, en 
tegelijk zie je er het werk van tien genomi-
neerden voor de prijs nieuwe Media van de 
stichting liedts-Meesen tentoongesteld.  ¶

‘Julius Caesar’ van Peter Verhelst, op 29 en 30 april in NTGent-Minnemeers.
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l.e. hoe stoom je je huisdieren klaar 
voor een oorlog? Waarom is het belang-
rijk om een tyrannosaurus weg te houden 
van cocaïne? hoeveel hongerige wezels 
zouden zich kunnen volvreten met je li-
chaam? deze en andere levensvragen 
worden beantwoord op www.theoat-
meal.com, een eenmansproject van de 
27-jarige amerikaan Matthew Inman die 
op een dag het idee had om zijn creativi-
teit met de mensheid te delen. snuffel wat 
rond tussen de verschillende absurde car-
toons op de site, of vul een quiz in om er 
achter te komen hoelang je zou overleven 
wanneer je vastgebonden was aan een 
stapelbed met een velociraptor. een be-
zoekje aan The Oatmeal is een uitstekend 
tijdverdrijf voor wie eigenlijk dringend 
aan zijn bachelorpaper of thesis zou moe-
ten beginnen. Op de site worden trouwens 
ook educatief verantwoorde onderwer-
pen behandeld. Zo worden de juiste in-
terpunctieregels voor een puntkomma 
aangeleerd aan de hand van leerrijke car-
toons over dinosaurussen en grizzlybe-
ren. een mens zou zich beginnen af te 
vragen waarom eenzelfde techniek niet 
toegepast wordt om universitaire cursus-
sen interessanter te maken.  ¶

tv voor 
diegenen die 

na alle heisa rond 
de vampierensaga Twilight Robert 
Pattinson nog steeds niet beu ge-
zien zijn, brengen wij goed nieuws! 
in zijn nieuwste prent Remember Me 
mag hij alweer zijn meest getormen-
teerde karaktertrekken aanboren om 
een rebelse uniefstudent te vertolken, 
wiens familiale context compleet uit-
eengerukt is. de zelfmoord van een 
oudere broer, de lethargische attitude 
van zijn vader en de grote en kleine 
verdrietjes van zijn jongere zusje: met 
dit alles krijgt de jonge tyler roth af 
te rekenen.

Zijn leven neemt echter een nieu-
we wending wanneer de vrolijke ally 
Craig zijn pad kruist. Ondanks haar 
persoonlijke jeugdtrauma, benadert 
ze het leven van de zonnige kant en 
slaagt ze er stelselmatig in tylers hart 
te veroveren. dit melodrama, gelar-
deerd met enkele rake levensadagia, 
moet het vooral hebben van zijn plot 
die uiteindelijk uitmondt in een ver-
rassende finale twist.

Ook zo’n heimwee naar de tijd 
dat de romeinen onze contreien 
overspoelden en de christenen nog 
een vervolgde subcultuur vormden? 
dan is Agora beslist iets voor u! dit 

historisch sandalenepos, dat trou-
wens geboekstaafd staat als de duur-
ste spaanse film ooit, loopt sinds 
kort in de belgische zalen. regisseur 
Alejandro Amenábar, die zijn adel-
brieven verdiende met Mar Adentro, 
Abre Los Ojos en The Others, spaarde 
kosten noch moeite om het alexandrië 
uit de 4de eeuw na Christus opnieuw 
tot leven te roepen. het rommelt in 
de stad wanneer de christenen in op-
stand komen. doelwit nummer één: 
de imposante alexandrijnse biblio-
theek. hypatia, een begaafde astrono-
me, voelt het onheil naderen en tracht 
de door de eeuwen heen vergaarde 
kennis te vrijwaren. tegelijkertijd ont-
spint zich onder twee van haar disci-
pelen een amoureuze wedloop.

in het alternatieve misdaadgenre, 
kunnen we u Police, Adjective aanbe-
velen. deze trage film met kafkaiaan-
se knipoog vertelt het verhaal van een 
roemeense rechercheur die de op-
dracht krijgt om een schooljongen te 
schaduwen, van wie vermoed wordt 
dat hij hasj dealt. tal van moreelfilo-
sofische vragen overvallen de politie-
man, wat uiteindelijk culmineert in 
een intellectuele, postmodernistische 
dialoog met zijn overste over begrip-
pen als gerechtigheid, moraal en po-
litie.  ¶
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lente: de vogeltjes fluiten weer vanaf vijf 
uur in de ochtend, de bloemen richten zich 
op om de zon te volgen, de mensen vloeken 
omdat ze zich die dag weer mispakt hebben 
aan het weer, en met te weinig of te veel kle-
ren rondlopen. een ergernis die we echter 
meteen weer vergeten wanneer we diezelf-
de dag nog kunnen genieten van een terras 
met vrienden en een goed glas, als immer 
omringd door mensen die hun zonnebril 
vergaten af te zetten. en wie goed kijkt, ziet 
ergens aan de rand van het terras een per-
soon in rust. de pint op zijn tafeltje lijkt er 
alweer tien minuten onaangeroerd te staan, 
terwijl hij ietwat achterovergeleund de stoel 
betrekt, het ene been zo op het andere ge-
plaatst dat zijn knie een hoek van negentig 
graden vormt. en wie nog wat beter kijkt ziet 
op de schuine zijde, het onderbeen, een boek 
rusten.

De staat van Het BoeK

een boek, want sinds enkele jaren luidt 
boek.be het voorjaar feestelijk in met de 
Literaire Lente. boek.be is de belangenver-
eniging voor vlaamse boekverkopers, uit-
gevers en boekenimporteurs. traditioneel 
selecteren zij 24 titels uit binnen- en buiten-
land die onze aandacht waard zijn, en or-
ganiseren zij een groot aantal lezingen van 
auteurs in boekenwinkels te vlaanderen. de 
afgelopen drie jaar organiseerden zij in de 
gentse vooruit ook Zogezegd, een boeken-
festival dat de ll feestelijk inzette. vast pro-
grammaluik daarbij was De staat van het 
boek waarin een auteur zich uitsprak over de 
huidige positie van het boek in het culturele 
leven en de maatschappij. Zogezegd is er dit 
jaar niet meer, maar de staat van het boek 
keerde afgelopen vrijdag (23 april) wel terug 
naar de vooruit. nu in de vorm van een mid-
dagvullend programma bedoeld voor “ieder-
een die in de breedst mogelijk zin in en rond 
het boekenvak actief is: auteurs, uitgevers, 

boekverkopers, bibliothecarissen, beheers-
vennootschappen, organisatoren van lite-
raire evenementen, opiniemakers, politici, 
beleidsverantwoordelijken en lezers.”

in een eerste deel komt professor Jon 
Bing (universiteit Oslo) een update maken 
van zijn in 1984 verschenen essaybundel The 
Book is Dead! Long Live the Book! in het twee-
de deel kan de bezoeker tweemaal kiezen uit 
dezelfde drie sessies. de eerste handelt over 
de vraag of sociale media als Facebook en 
twitter van belang zijn voor de boekensec-
tor. de derde ligt wat in dezelfde lijn en stelt 
zich vragen bij de gevolgen van het internet 
en digitale lezen op het uitgeversvak. de 
digitalisering ligt ook aan het begin van de 
tweede sessie. daarin stelt zich de vraag of 
het auteursrecht niet beter wordt afgeschaft. 
de manier waarop vele mensen downloaden 
en muziek en films verspreiden via het web, 
staat immers haaks op het privatiserings-
concept van het copyright.

representatIe en reproDUCtIe

Mensen zonder zonnebril hadden het al 
gezien: geen enkele sessie handelt over dat-
gene waar in het in de eerste plaats toch om 
zou moeten gaan: boeken! “Ja, dat is iets wat 
je gemakkelijk kunt concluderen. het is een 
beetje regel geworden. er is nog betrekkelijk 
veel aandacht voor boeken, maar die zijn 
vaak aanleiding voor anderen zaken: verha-
len over de maatschappij, mensen en hun 

hebbelijkheden, hobby’s, allergieën, … het 
boek is bijzaak geworden.” aan het woord is 
auteur, essayist, poëet, redacteur en blogger 
Marc Kregting. in 2004 publiceerde hij het 
boek Zij zijn niet van Jeremia. daarin doet 
hij verslag van zijn ontgoochelende passage 
als redacteur bij de uitgeverij Meulenhoff 
en geeft hij een niet al te optimistisch stem-
mend beeld van de uitgeverswereld.

Zou de primaire taak van de redacteur le-
zen moeten zijn, dan blijkt daar in de reali-
teit maar weinig tijd voor. in de eerste plaats 
omdat er teveel manuscripten toestromen 
en omdat de redacteur te veel andere forme-
le taken op zich moet nemen. dit gaat dan 
natuurlijk om vergaderingen, en “‘lunchen’ 
in gezelschap,” maar ook om “budgetbewa-
king, calculatie, contractonderhandeling, 
planningsbewaking, publiciteit en marke-
ting. Maar zelfs die lijken van zijdelings be-
lang.” immers, van het allergrootste belang 
is de “representatie” van de redacteur. dit 
is de tweede voornaamste reden waarom de 
redacteur niet aan lezen toekomt. hij moet 
op allerlei feestjes en recepties verschijnen, 
en daar vooral goed zijn oren gebruiken. hij 
moet luisteren naar wat er gebeurt in het 
wereldje en polsen of er niet nog ergens een 
ongepubliceerd verhaal in een vergeten la 
ligt. het resultaat is dat in de hedendaagse 
uitgeverswereld “media en hearsay belang-
rijke en solidere bronnen voor aanwerving 
zijn dan een leesrapport.”

niet enkel moet de redacteur zich overal 
presenteren, door zijn weinige leestijd moet 
hij ook eerst en vooral kijken naar de repre-
sentatie van een boek. dit betekent dat hij 
niet het manuscript leest, maar zich moet 
beroepen op catalogi, leesrapporten of re-
censies. Zo komt niet de tekst centraal te 
staan, maar veeleer de ‘meta-tekst’ (zoals 
de achterflap, of een aanprijzing door een 
beroemd auteur) en het beeld dat daaruit 
ontstaat. die gaat “in de brache nu eenmaal 
voor het feit.”

 door Hans Demeyer

Aan gene zijde van de literatuur
Over de lente, ‘De staat van het boek’ en literaire prijzen

Bart Keunen: 

“literaire prijzen  
willen als autoriteits-
argument gelden.”
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Wat ook samenhangt met deze re-
presentatie, is een voortdurend proces 
van reproductie. doordat niemand 
een overzicht heeft van de totale pro-
ductie van literaire teksten, worden 
deze representaties gemakkelijk over-
genomen om toch maar ‘mee’ te zijn. 
in het kleine wereldje van redacteurs 
laat X vallen wie een grote schrijver 
is, Y pikt het op en dat gaat zo verder. 
dezelfde (meta-)tekstjes verschijnen 
in catalogi, worden geselecteerd en 
op gelijkaardige manier aangeprezen 
door boekhandelaars en recensenten. 
“dergelijke selecties uit selecties fun-
deren wellicht ook het corpus recente 
literatuur dat een docent op de mid-
delbare school en, naar ik vrees op de 
universiteit uitdraagt.” Opnieuw en 
nogmaals reproductie.

soCIale meDIa

Keren we terug naar het program-
ma van de staat van het boek, dan lijkt 
het erop dat het niet snel zal verande-
ren. sociale media als Facebook en 
twitter, met hun kenmerkende snelle 
en kort op elkaar volgende berichten, 
volgen dezelfde weg van reproductie 
en representatie. Kregting: “tijdens 
het schrijven van het Jeremia-boek 
had ik nooit kunnen vermoeden 
welke vlucht dat hele repertoire van 
reproducties zou nemen via het in-
ternet. dat was er toen natuurlijk al, 
maar het gebruik ervan is in de laat-
ste jaren enorm toegenomen terwijl 
er tegelijkertijd steeds minder (stevi-
ge) literaire kritiek kwam. Op internet 
kun je berichten natuurlijk heel ge-
makkelijk forwarden, en het heeft mij 
de laatste jaren werkelijk verbluft hoe 
vaak je informatie aantreft waarvan je 
zelf weet dat ze volledig fout is, maar 
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die zich toch voortdurend blijft reproduce-
ren. Zo lijkt het alsof er zich een extra waar-
heidsniveau lijkt vast te zetten bij lezers die 
dat allemaal zouden willen volgen. in tegen-
stelling tot meer traditionele media heeft in-
ternet ook minder reactiemogelijkheden om 
iets recht te zetten. berichten kun je immers 
moeiteloos via google terugvinden.” 

Op zijn doorwrochte en prikkelende we-
blog ‘de honingpot’ merkt Kregting op dat 
het internet “elke hiërarchisch gefundeer-
de aanspraak ter discussie” is gaan stellen. 
“inmiddels is een prijs voor een literaire 
prestatie ondenkbaar zonder een publieks-
stem.” Ook dat is volgens Kregting de laat-
ste jaren enorm toegenomen: “iedereen mag 
oordelen en heeft er verstand van, want het 
moet echt afgelopen zijn dat er een elite is 
die het literaire veld bestuurt buiten ieder-
een om. Zulke complotindrukken wekt het 
internet wel op, en de enige die dat kunnen 
voorkomen zijn de gewone mensen die we-
ten wat goed voor je is. Mja, als je verwar-
mingsketel kapot is, ga je ook niet te rade bij 
een hobbyist, maar contacteer je een vak-
man. in literatuur bestaan er kennelijk geen 
vakmensen meer. en als ze bestaan, zijn ze 
niet interessant. Want te moeilijk, te elitair, 
alleen met zichzelf bezig.” 

(prIJZen)regen In De lente

Met de uitreiking van De Gouden Uil 
en de Libris-literatuurprijs begin mei 
blijft het boek tijdens deze lente nog even 
in de aandacht. Onlangs zelf de Antwerpse 
Provincieprijs ontvangen voor zijn dicht-
bundel Dood vogeltje. Vluchtstroken, zat 
Kregting zelf al in de jury van de librisprijs 
2008 (proza) en van de C.Buddinghprijs (po-
ezie). in tegenstelling tot wat de cultuurpes-
simisten onder ons zouden kunnen denken, 
laat Kregting uitschijnen dat de juryleden 

een grote vrijheid hebben in hun keuze, en 
dat zij niet vanuit externe instanties worden 
gestroomlijnd om die of die auteur te kie-
zen. Ook professor literatuurwetenschap 
Bart Keunen bevestigt de vrijheid van de 
jury: “de personen die zulke prijzen organi-
seren hebben ook geen zuiver commerciële 
bedoelingen, maar willen in de eerste plaats 
een consecratierol opnemen. Ze willen als 
autoriteitsargument gelden om een auteur 
te doen doorbreken, of om hem/haar als een 
grote te bestempelen.”

“heb je een andere jury, krijg je een an-
dere laureaat, wat meteen ook de relativi-
teit van zo’n prijs aantoont” laat professor 
nederlandse letterkunde Yves T’Sjoen 
optekenen. Jurylid van o.a. de Hugues C. 
Pernathprijs, de Paul Snoekprijs en de 
Interprovinciale Poëzieprijs onderstreept 
verder die relativiteit door het belang van 
retoriek aan te duiden tijdens de jurydis-
cussies: “het hangt er maar vanaf op welke 
manier één van die juryleden een pleidooi 
houdt voor de ene of andere bundel, en hoe 
groot de bereidwilligheid van de anderen is 
om van hun eigen a priori’s of voorkeurslijst-
jes af te wijken. het is soms zeer vreemd hoe 
dat kantelt. Je hebt natuurlijk diegenen die 
heel goed op de hoogte zijn van de actuele 
poëzieproductie, en de bundel in de context 
van een oeuvre kunnen plaatsen, maar mijn 
ervaring is dat bepaalde mensen, die niet ge-
noeg achtergrond hebben om in discussie te 
treden, voor zulke argumenten meteen over-
stag gaan. het is in die zin goed om te weten 
hoe dat strategisch werkt.” “retorisch be-
gaafde juryleden hebben een streepje voor,” 
stelt ook Keunen. 

versCHralIng

niettemin kunnen we bij de literaire prij-
zen opnieuw een proces van reproductie op-
merken. Kregting: “telkens dezelfde namen 
keren terug en wanneer gevestigde namen 
als Arnon Grunberg of Tom Lanoye de uit-
eindelijke selectie (de shortlist) niet halen, 
keren die sowieso terug met allerlei redenen 
omkleed.” “Je krijgt doorsneefiguren uit de 
toplaag, met weinig uitzonderingen,” aldus 
Keunen. hoewel elk van de geïnterviewden 
het belang van literaire prijzen onderkent , 
betreuren ze de overvloedige aandacht die 
er naartoe gaat. t’sjoen: “Want op den duur 
gaat het alleen nog om het behalen van die 

prijzen, en op den duur blijft het beeld van 
de literatuur gereduceerd tot het beeld dat 
aan die prijzen is opgehangen. Je telt alleen 
nog maar mee als je een prijs hebt gekregen. 
en dat vind ik nefast voor de veelzijdigheid, 
voor de variëteit die literatuur uiteindelijk 
ook is. en dan heb je minder commerciële 
schrijvers, of teksten die moeilijker zijn, en 
die halen het dan nooit. Zijn die dan minder 
waardevol?”

Keunen vervolgt: “het is een spijtige zaak 
dat de literaire prijs één van de weinige ma-
nieren is om te consacreren. dat leidt snel 
tot een verschraling van het literaire aanbod. 
er zouden nog andere vormen van beoorde-
ling moeten bestaan. daar kan een rol voor 
de overheid liggen.”

de reden voor deze reproductie moet 
worden gezocht in de grote aanwezigheid 
van literaire critici. Keunen: “Zulke men-
sen willen vaak vlot geschreven romans die 
iets te zeggen hebben, maar daardoor ook 
een soort van entertainment voor hoogge-
schoolden leveren.” houdt de librisprijs nog 
een zekere mate van variëteit door naast 
twee literaire critici nog een academicus of 
een auteur in de jury te laten zetelen, dan 
overheerst eentonigheid van mediafiguren 
bij de gouden uil. niet toevallig dan dat 
ook dit jaar opnieuw tom lanoye en arnon 
grunberg op de shortlist staan.

dit artikel is dan ook geen eenzijdig 
pleidooi tegen literaire prijzen en de daar-
rond hangende media. Wel een oproep tot 
de erkenning van de grote verscheidenheid 
in de literatuur. Of zoals een van de geno-
mineerden van ‘wijste prof ’ het zegt: “door 
bijvoorbeeld prijzen uit te reiken voor ver-
nieuwende literatuur creëer je ook andere 
reputaties, terwijl het nu lijkt alsof er slechts 
één soort literatuur is. terwijl de literatuur 
een zeer groot huis is.”  ¶

Marc Kregting: 

“als je verwarmings-
ketel kapot is, ga je 
ook niet ten rade bij 

een hobbyist?”
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Festivals zat in belgië, maar af en toe wor-
den er nog eens nieuwe spruiten boven het 
doopvont gehouden. een daarvan is Once 
upon a Festival, dat het laatste weekend van 
de paasvakantie het nieuwe seizoen mocht 
aftrappen. place to be waren de stemmige tui-
nen van het Kasteel van laarne. alternatief 
belgië daagde op en zag dat het goed was.

mUZIeK als een totale KUnstervarIng

voor de goede verstaanders, Once upon a 
Festival is niet zomaar een festival van twaalf 
in een dozijn. OuaF streeft namelijk naar 
een muziekbeleving als totale kunstervaring. 
Qué, denkt u? Wel, naar eigen zeggen willen 
ze een brug slaan tussen de mainstream fes-
tivals die intimiteit missen en de soms te 
statische kunstvoorstellingen en concerten. 
Om dat doel te verwezenlijken werden 70 
nationale en internationale artiesten opge-
trommeld die allen het beste van zichzelf 
mochten geven op de drie podia “Mind”, 
“body” en “soul”. Op het soul-podium werd 
enkel live muziek gespeeld, in het overdekte 
body werd enthousiast gedanst op elektroni-
sche beats en bij Mind kwam zowel muziek 
als performance, workshops, dans, theater 
en poëzie aan bod. 

Co2-neUtraal

en de organisatoren — trouwens allen 
jonge twintigers — stelden zich nog wel 
meer hogere doelen. Zo engageerden ze zich 
samen met deloitte om een CO2-neutraal 
festival te realiseren. enerzijds werd er aan 
preventie gedaan door het publiek en de 
medewerkers te sensibiliseren, door de pro-
grammaboekjes te drukken bij een CO2-
vriendelijke drukker en door de stroom voor 
de kraampjes op te wekken met bakfietsen 
en zonnepanelen. anderzijds werd de eco-
logische voetafdruk van het festival eerst 
berekend en vervolgens geneutraliseerd in 
samenwerking met CO2logic door in india 
te investeren in ecologische projecten. 
daarbovenop werd ook de geluidsoverlast 
beperkt tot 100 db.

KInDerZIeKtes

alle hoge doelen ten spijt kampte OuaF 
wel nog met een aantal kinderziektes. Zo 
was de organisatie soms “schattig amateu-
ristisch” te noemen: in de infotent wisten ze 
het ook allemaal niet zo goed en extra bus-
sen van de lijn inleggen was niet gelukt. 
hierdoor vertrok de laatste bus naar gent al  

om 21.11 uur, lang voordat het feestgedruis 
ten einde liep. Ook de winnaars van een vip-
ticket keken wat sipjes toen bleek dat het tic-
ket slechts voor één persoon geldig was en 
ze dus in hun uppie een driegangendiner en 
gratis pintjes mochten binnenspelen.

gelukkig maakte de sfeer veel goed, on-
der meer dankzij de kruidige geuren die 
zich over het hele festival verspreidden, het 
mooie weer en de enthousiaste menigte. 
dat twee van de headliners niet konden ko-
men opdagen door de vulkaanuitbarsting 
in iJsland, lieten de organisatoren niet aan 
hun hart komen. de line-up werd probleem-
loos met andere groepen opgevuld. aan het 
soul-podium werd vrolijk gehopt op ska en 
andere alternatieve muziek en toen er aan 
het Mind-podium een bende kinderen in 
gele sponspakjes naar voren en naar ach-
teren schuifelden (zeer absurd), werden ze 
zowaar vrolijk toegejuicht. verder was ook 
de inkleding goed verzorgd en kon je leuke 
prijzen winnen (zoals bijvoorbeeld een ijs-
kast vol bier). Once upon a Festival lijkt zijn 
vuurdoop dus met verve doorstaan te heb-
ben. Wij duimen alvast voor meer van dat 
volgend jaar!  ¶

door Floor Eelbode

er was eens ... een festival

voedsel voor mind, body en soul in laarne
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voor MatraK was er ooit Fils Féministes, 
het eigen theatergezelschap van onze uni-
versiteit die toen nog naar de naam rug 
luisterde. helaas stierf deze vereniging een 
stille dood en in plaats van een begrafenis 
te betalen werden de subsidies nog steeds 
netjes opzij gezet. in december 2003 werden 
ze echter van onder het stof gehaald toen 
een paar vrienden een theaterproject uit de 
mouw wilden schudden. Zo werd MatraK 
geboren. vooral een ‘tof ’ woord met als eni-
ge achterliggende betekenis de mysterieuze 
trak die men wel eens kan voelen als men 
toneelspeelt. 

hoewel het eerste stuk Inter/Intra een 
succes was, werd MatraK na een eerste cha-
otisch jaar pas het schooljaar nadien dege-
lijk uitgewerkt als studentenvereniging. de 
vorm die het MatraK-jaar toen kreeg is bij-
na identiek aan die van een huidig MatraK-
jaar: er wordt gezocht naar regisseurs, deze 
kiezen hun acteurs uit studenten die graag 
willen meespelen, daarna beginnen de repe-
tities, tijdens het jaar zijn enkele groepsacti-
viteiten en een weekend gepland, vervolgens 

zijn er de voorstellingen en tot slot de ver-
kiezing van het nieuwe bestuur. niet zo gek 
als je de namen van regisseurs bekijkt, want 
dan blijkt dat MatraK het toch vooral moet 
hebben van terugkerende mensen. 

bijna alle regisseurs van dit jaar waren 
er al bij in 2005-2006, een klein rekensom-
metje leert ons dan ook dat zij vaak niet 
langer student zijn. Eva De Haan, dit jaar 
regisseur van Laten We Gaan, speelde in dat 
derde MatraK-jaar zelf mee in Blub. het re-
gisseursduo van het huidige Uithalen, Joke 
Terryn en Turid Sintobin, debuteerde toen 
bij MatraK met Tenminste Houdbaar. Ook 
Lieven Van den Weghe zijn eerste stuk, De 
Onzekere Tijd, zag dat jaar het licht. vier jaar 
later brengt hij nu La Traque op de planken. 
vierde stuk dit jaar is Montserrat onder de 
regie van Thomas Hoebeke.

montserrat

Thomas heeft een boontje voor engelstalig 
toneel, zoals zijn stuk vorig jaar, The Breakfast 
Club, ook bewees. dit jaar ging hij echter nog 

een stapje verder en vertaalde een Frans stuk 
van Emmanuel Roblès naar het engels.

in Montserrat wordt de gelijknamige 
spaanse officier ervan verdacht sympathie-
en te hebben voor de venezolaanse rebel 
bolivar. hij wordt er tevens van beschuldigd 
te weten waar deze rebel zich schuilhoudt. 
izquirdo, een andere spaanse officier, wil 
koste wat het kost achter deze informatie 
komen en schrikt er niet voor terug om daar-
voor het nodige geweld te gebruiken. dit 
maakt echter niet veel indruk en Montserrat 
weigert ook maar iets te zeggen. daarom 
worden zes mensen van de straat geplukt en 
in dezelfde kamer opgesloten als Montserrat. 
Ze krijgen van izquirdo precies één uur de 
tijd om van Montserrat te ontfutselen waar 
bolivar zich verschuilt, zo niet zullen ze het 
met hun leven moeten bekopen.

het belooft een aangrijpend en drama-
tisch stuk te worden, versterkt door de 
unieke locatie. Wie de moed vindt voor-
bij de onaantrekkelijke gevel op de sint-
Kwintensberg te kijken, stapt binnen in een 
prachtige, vervallen kapel. de klimop groeit 
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MaTRaK, het is al heel wat als je weet dat ze bestaan en dat ze toneelspelen. 
Maar waar ze te vinden zijn, hoe ze precies te werk gaan en wat hun naam nu  
eigenlijk betekent, is allemaal nogal raadselachtig. Schamper probeert het even 
op een rijtje te zetten.

Met weinig vereniging, niet enkel studenten, maar vooral veel theater

door Rini Vyncke

matraK: een studententheatervereniging
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er door de ramen en Montserrats geest kan 
er moeiteloos ronddwalen.

UItHalen

het stuk van Joke en turid ademt erva-
ring uit. dat is te danken aan hun voorop-
leiding en de voorbije MatraK-jaren, maar 
ook aan hun acteurs die niet voor het eerst 
toneelspelen en bewezen hebben initiatief te 
kunnen nemen op de planken. uit hun im-
provisaties is een thema en een stuk gerijpt. 
hun vertrekpunt was de sfeer in de verhalen 
van Shirley Jackson.

Jackson is een amerikaanse schrijfster uit 
de jaren vijftig die vooral bekend werd met 
het kortverhaal The Lottery. Wat haar verha-
len typeert is de krampachtige huiselijkheid 
waarin haar personages (meestal huisvrou-
wen) geplaatst worden en het wrange gevoel 
waar je na het lezen mee achterblijft. er is 
vaak een onderhuidse spanning aanwezig 
die minutieus wordt opgebouwd. Je voelt als 
lezer dat er iets hangende is, maar als er dan 
eindelijk iets gebeurt, blijft een verklaring 
vaak achterwege.

in Uithalen komt die sfeer tot uiting in 
de gevolgen die het vertrek van iemand kan 
hebben op wie achterblijft: vier vrouwen 
brengen de tijd door met breien, thee drin-
ken en taart bakken. Ze zitten vastgeroest in 
tijd en plaats. Ooit was er een vijfde, shirley, 
maar die is vertrokken. plots ontvangt een 
van hen een brief van haar. die brief zet din-
gen in beweging en schudt de wereld waarin 
de vier vrouwen leven grondig door elkaar. 

het stuk verbeeldt treffend de 
amerikaanse fifties waar vrouwen taarten 
hoorden te glazuren met zuiver geluk en uit-
wendig geen reden tot klagen hadden in de 
immer groeiende welvaart. pas wanneer on-
derhuids gegraven wordt, zoals in Uithalen, 
komt hun sudderende ongenoegen naar 
boven.

laten we gaan

eva brengt met haar vijf acteurs een ab-
surde tragikomedie over de zoektocht naar 
de essentie: twee mannen en een boom. Ze 
wachten. Meer dan elkaar hebben ze niet. 
een vrouw en een extreem gehoorzaam we-
zen. Ze komen langs. Wie zijn ze? Wat doen 
ze hier? en wie is dat kleine meisje of waar 
blijft die eeuwige afwezige? en dan is er nog 

die voortdurende vraag: kunnen we wegko-
men of kunnen we dat niet? Laten We Gaan 
is een stuk vol vragen en zoeken, zonder 
daarom op weg te zijn. een stuk waar je als 
publiek in stapt met een lege lei, veel vra-
gen en verwachtingen. de toestand van de 
personages op de planken zal dat gevoel al-
leen maar versterken, zonder garantie dat je 
met enige antwoorden naar buiten zal gaan. 
absurditeit hoeft nochtans niet altijd puur 
vervreemdend te werken, en kan je even-
goed tot huilen en lachen bewegen. Zoek zo 
mee naar de essentie in jezelf.

la traQUe: mon CoeUr se répète

La Traque: mon coeur se répète is een 
heel eigenzinnige toneelvertaling van De 
Blinde Uil van de iraanse schrijver Sadegh 
Hedayat. regisseur lieven gaat bewust op 
zoek naar een eigen theatertaal en vertrekt 
daarvoor vanuit veel verschillende inspira-
tiebronnen. Zijn acteurs moeten dan ook 
flexibel met een voortdurend veran-
derend script om kunnen 
gaan. alleen het boek als 
uitgangspunt bleef een 
constante.

De Blinde Uil is een en 
al mystiek. een onheilspel-
lend, voortdurend terug-
kerend beeld in het boek is 
bijvoorbeeld een dor land-
schap waar een boeddhis-
tische variant van de styx 
twee personen van elkaar 
scheidt. aan de ene kant 
zit een oosterse man met 
tulband als een soort yogi 
onder een cipres. aan de an-
dere kant staat een etherisch 
wezen, een soort doodsengel, 
met een donkere, allesverte-
rende schoonheid die de man 
een lotusbloem aanreikt. het 

lukt haar echter niet de rivier over te steken, 
waardoor de man haar demonisch begint uit 
te lachen. 

het publiek mag zich met andere woor-
den aan een surrealistische visioensbeleving 
op de planken verwachten, een soort trance 
waarin de logica wordt gebannen.

hoewel de pioniers van MatraK een 
hecht team vormden, loopt er vandaag qua 
communicatie toch een en ander mank. Wie 
even op hun website rondsnuistert kan al 
heel wat over het verleden van MatraK te 
weten komen, toch hebben de meeste hui-
dige leden er geen flauw benul van waar 
MatraK vandaan komt en wat het al ver-
wezenlijkt heeft. (Zoals deelnames op het 
internationaal studententheaterfestival in 
nederland.) de regisseurs weten van elkaar 
maar half waarmee ze bezig zijn en sommi-
ge spelers weten niet eens dat MatraK ook 
activiteiten organiseert. iedereen focust zich 
op zijn eigen stuk en daar houdt het mee op. 
de kwaliteit van ieders werk kan daarmee 
wel gegarandeerd zijn, maar wat MatraK 
als vereniging betreft is er toch heus wat 
werk aan de winkel.

Wie graag zelf eens een stuk wil regisse-
ren bij MatraK neemt het best contact op 
via matrak_theater@hotmail.com of spreekt 
iemand aan op een van de voorstellingen. 
Wie zelf graag wil acteren, vindt de data van 
de audities op www.myspace.com/studenten-
theatermatrak.  ¶

montserrat
27, 28 en 29 april 
kapel sint-kwintensberg 84-86, Gent.
tickets: € 5, via montserrat@live.be

Uithalen 
29, 30 april en 1 mei 
theater krakeel, teaterstaat 33, Gentbrugge
tickets: € 5, via uithalen@gmail.com

laten we gaan
6 en 7 mei 
Parochiezaal, Brugsepoortstraat, Gent
tickets: € 6 adk (€ 5 voor studenten) 

la traque: mon coeur se répète
4, 5 en 7 mei 
theater tinnenpot, tinnenpotstraat 21, Gent
tickets: € 5, via lieven.vandenweghe@gmail.com

◉
“Die studenten- 

vereniging is niet zo  
belangrijk, wat ons  

interesseert is theater.”
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Liegende    RepoRteR

l.e., awIs Om te weten welke prestigieuze 
universiteit de meeste genieën voortbrengt, 
baseren rankings zoals de Academic Ranking 
of World Universities of de Times Higher 
Education University Rankings zich op het 
aantal onderzoeksprijzen, citaties en publi-
caties per universiteit. volgens sommigen 
vormen deze rankings echter een eenzij-
dige kijk op het onderwijs. daarom stelden 
een aantal oud-studenten voor de ugent 
een alternatieve ranking op. daarbij werd 
gezocht naar de essentie van wat een uni-
versiteit nu écht geslaagd maakt. “het was 
tijd om nieuwe criteria in het leven te roe-
pen”, legt oprichter Gert Boel uit, “al tijdens 
onze studies verrichtten wij veldwerk om de 
enorme lacunes in de traditionele criteria 
op te vullen. de Ghent University Rankings 
of Ultra-Awesomeness (guru) is zeker een 
evenwaardige tegenhanger van zijn conser-
vatievere broertjes.” 

Karma

in tegenstelling tot de traditionele ran-
kings, houdt de guru ook rekening met het 
nodige karma in de omgeving van de univer-
siteit. er wordt aandacht geschonken aan 

het aantal nachtwinkels, budgetvriendelijke 
cafés en dolfinariums op wandelafstand van 
de faculteiten. Ook de aanwezigheid van 
poezelige huisdieren of katvisachtigen boos-
ten een universiteit al vlug naar de top van 
de rankings. verder blijkt ook comfort een 
belangrijke indicator voor een succesvolle 
universiteit te zijn. ‘aantal kuisvrouwen per 
toilet’ of ‘aantal condoomautomaten per po-
tente mannelijke student’ deden voor het 
eerst hun intrede in een officiële ranking.

Puntjes scoren

de guru besteedt net als de Shangai 
Rankings aandacht aan publicaties, al wijkt 
de aard van de belangrijk gevonden publi-
caties af van de door de universitaire wereld 
aanvaarde norm. een eerste puntenpakker 
is ‘aantal professoren in opspraak gekomen 
wegens controversiële meningen en eigen-
zinnige lesmethodes’, kort gevolgd door 
‘aantal studentenbladen onder curatele ge-
plaatst door de rector’. twee maatstaven 
waaraan de ugent alvast voldoet. verder is 
ook het ‘aantal keren de nationale pers ge-
haald met een uit de hand gelopen studen-
tendoop’ een belangrijke indicator. 

schoon volK

We zijn altijd opgegroeid met het idee 
om nooit foute vrienden te maken. daarom 
neusde de guru in de officiële inschrijvings-
informatie om te weten wat er zoal rondloopt 
op de campus. er werd onderzocht in welke 
getale ingeschreven studenten een contract 
als model op zak hadden. Ook multicultura-
liteit werd in het oog gehouden. de oprich-
ters van guru geloven dat de aanwezigheid 
van Filippino’s, tsjechen, polen, Japanners,… 
een open geest cultiveert. verder wordt ook 
de aanwezigheid van subculturen hoog in 
het vaandel gedragen: tectonikers, emo’s, 
hooligans, … voor elke subcultuur kan de 
universiteit een puntje bijverdienen, met een 
bonuspunt wanneer er geregeld dance-offs 
tussen de verschillende groepen zijn.

de guru haalt momenteel officiële cij-
fers aan de hand van voorgenoemde criteria 
binnen en legt wereldwijd elke universiteit 
op de rooster. vanuit de academische wereld 
wordt alvast reikhalzend uitgekeken naar de 
resultaten. de exclusieve voorpublicatie van 
de cijfers van drie belangrijke criteria vindt u 
hieronder in grafiekvorm.  ¶

Oud-studenten verjOngen traditiOnele rankings met nieuwe criteria

cOndOOmautOmaten en mOdellen

Aantal keren op de muil gekregen 
 wegens bekakt accent Aantal emo-hangouts

Aantal afgestudeerden toegetreden 
tot satanische sekten

legende: Universiteit Gent - katholieke Universiteit Leuven - Vrije Universiteit Brussel - Universiteit antwerpen
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BB professor urologie Piet Hoebeke 
lanceerde eerder dit jaar een ambitieuze 
enquête rond seksualiteitsbeleving, die 
een recordaantal respondenten moest 
bereiken, vooral ugent-studenten en 
-medewerkers. 

een van de eerste vragen voor man-
nen was het meten van de penis, zowel 
slap als in stand, volgens een geijkte me-
thode. de resultaten zijn opmerkelijk te 
noemen. hoebeke vertelt enthousiast: 
“bij penislengte verwacht je een verde-
ling volgens de klassieke gauss-curve. 
er doken in ons onderzoek een aantal 
micropenissen op aan het ene uiteinde 
van de curve, een groot aantal gemid-
delde penissen, de piet Modaal in het 
vakjargon, en dan nog wat uitschieters 
aan het andere uiteinde. een iemand 
gaf aan over een kolossale fallus te be-
schikken die zou kunnen meedingen 
voor het wereldrecord van grootste lul 
ter wereld.  vandaag staat dat op 40,64 
centimeter in erecte toestand.” 

hoebeke heeft ook vertrouwen in 
de betrouwbaarheid van de resultaten: 
“Je kan er toch van uitgaan dat de uni-
versitaire gemeenschap de wetenschap 
niet wil belemmeren en zo’n enquête 
waarheidsgetrouw invult. Maar studies 
wijzen natuurlijk wel uit dat bij eigen 
meting er vaak nogal optimistisch een 
centimeter of drie wordt bijgeteld. het 
record telt dus maar als het eerst geho-
mologeerd wordt door een deurwaarder 
en arts. de enquête was anoniem en ik 
wil via deze weg dan ook een oproep 
doen aan de fiere bezitter van de record-
lul om zich te melden.”

Op de vraag wat juist de wetenschap-
pelijke waarde is van zijn zoektocht re-
ageert hoebeke lachend: “de grootste 
lul ter wereld zoeken is een liefhebbe-
rij van mij, op wetenschappelijk vlak is 
de waarde daarvan natuurlijk nihil. het 
is een beetje mijn Moby Dick, zo u wil.” 
(lacht)  ¶

grOOtste lul ter wereld 
mOgelijk aan de ugent

BB verleden week berichtten de Corelio-
kranten over de uiterst succesvolle naakt-
kalender die de jongens en meisjes van de 
leuvense studentenkring Wina maakten. 
dat is de kring die de studenten informa-
tica, fysica en wiskunde verenigt. er werd 
niet bijverteld dat de leuvense Wina het 
idee schaamteloos had overgenomen van 
haar gentse tegenhanger.

gentse praeses Stef Trenson windt zich 
op: “Wij hebben onze collega’s uit leuven 
op een verbroederingscantus het idee van 
de naaktkalender aan de hand gedaan en 
hen zelfs de contactgegevens van een foto-
graaf bezorgd. Wanneer zij dan de kranten 
halen, vermelden ze niet eens waar ze de 
mosterd gehaald hebben.” 

Kwatongen beweren dat ze bij de gentse 
Wina gefrustreerd zijn omdat de leuvense 
collega’s goed geld verdienen aan hun ka-
lender, terwijl zij er hun broek aan scheur-
den. trenson: “ik gun ieder zijn succes, 
maar ik moet wel toegeven dat het een 
beetje steekt, want onze kalenders liggen 
inderdaad stof te verzamelen. Misschien 
was het publiek er nog niet klaar voor? We 
waren ook veel minder braaf dan die seuten 
uit leuven. Moet je je voorstellen: tijdens de 
pappenheimer houden de meeste zelfs hun 
onderbroek aan! anderzijds kwam onze 
kalender ook uit in volle crisis, mensen 
gaan dan niet zo snel naar hun portefeuille. 
Maar we moeten ook de hand in eigen boe-
zem durven steken, want het klopt inder-
daad dat we ons ‘product’ misschien iets 
te vaak gratis en voor niets weggeven door 
bij de minste gelegenheid onze broek af te 
steken.”

Opnieuw dezelfde kwatongen beweren 
dat er gewoon geen markt is voor naaktfo-
to’s van lelijke dezen: “dat is lasterlijke praat, 
altijd maar datzelfde cliché over de onaan-
trekkelijke Wina-nerds. echte schoonheid 
zit gewoon vanbinnen. Maar wij laten ons 
niet kennen hoor, op de 12-urenloop ne-
men we weer gewoon het voortouw in het 
naakt gaan. Onze kalenders zullen er trou-
wens ook verkrijgbaar zijn, maar niets gaat 
boven the real deal.”  ¶

wina-kalender 
tOpt, wina-

kalender flOpt

De grootste lul aan de uGent: an artist’s impression.



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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