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KORT
NDV De laatste week voor de, uh, ‘vakantie’, hét moment om nog een laatste keer
iets leuks te doen! Enfin, toch tot oudejaarsavond, dat paradijselijke eiland tussen de
woelige blokwateren, gevaarlijk dicht bij de
Bermudadriehoek — beter bekend als de
examens …
Genoeg maritieme metaforiek, meer informatie om de laatste schooldagen te overleven! Probeer de imminente martelweken
nog even te vergeten en trek maandag 20/12
je meest multiculti outfit aan om met het
Erasmus Student Network naar de ijssculpturen in Brugge te gaan kijken, en blijf dan
nog even voor — ooohhhhhh! — het vuurwerk. Als je het niet zo hebt voor al die kouwelijkheden en graag nog snel een lief wil
opscharrelen, kan je op 20/12 ook Dansles
Ballroom en Latin volgen met de Gentse
Universitaire Dansclub. Diezelfde dag kan je
ook je kunstzinnige (of voyeuristische) kant
laten zien in de les Modelstudies van het
Schildersatelier in Home Fabiola. Natuurlijk
staat ook het Winterdroom-kerstevent op
het Sint-Pietersplein, als je zin hebt om af te
gaan op de schaatspiste, te verkleumen op
het reuzenrad of gewoon glühwein te drinken
aan dure, kitscherige kraampjes. De kerstperiode, gotta love it. De immer creatieve jongens en meisjes van de Kunsthistorische
Kring gaan er Jeneverschaatsen op dinsdag
21/12— al rijst de vraag of het schaatsen
dan wel de jenever het eerst aan bod komt,
of misschien beide tegelijk? Fun verzekerd in
ieder geval.
Voel je je de dag hierna niet zo goed,
ga dan eens in langs in het Zuid, waar de
Vlaamse Geneeskundige Kring de BeMSA
Music for life actie (22/12) houdt, en
voor een bescheiden goed-doel-bijdrage
je bloeddruk meet. Kwestie van het nuttige aan het, uh, nuttige te koppelen. Rep
je woensdag 22/12 en/of donderdag 23/12
naar Parnassus in de Oude Houtlei voor
het Winterconcert van het zestigkoppige
Gents Universitair Harmonie Orkest, onder
leiding van Dimitri Bracke. Nice. Woensdag

22/12, als je tegen dan nog steeds niet met
blokken begonnen bent, kun je naar de baravond van Home Fabiola, of je meest brakke
Engels bovenhalen op de Club Night van
het Erasmus Student Network. Spring dan
de dag erna gezwind uit je bed voor het ochtendgebed (23/12) (om 7.30 uur) van het
Studentenpastoraal Gent. De zoon Gods

wordt bijna geboren, tijd om op een goed
blaadje te staan! Vrijdag 24/12 is het echt wel
helemaal gedaan met dit semester, tijd om af
te druipen richting cursussen, te beginnen
met blokken en hartstochtig te blèten omdat
er twee maanden geen Schampers meer in
de vertrouwde bakjes zullen liggen. ¶
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5000 exemplaren op gerecycleerd
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academiejaar.
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Wintertraum
Dag Thetisreactor

Om het sterftecijfer wat naar beneden
te halen, redt onze Alma Mater weeskindjes op de vlucht voor de Kosovaarse
maffia.
Deze oude knar moest al even
geleden het leven laten, maar de
UGent zal pas in 2012 de rottende
overblijfselen aborteren.
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Eeuwig leven
Eric De Volder (†)

“Zeggen dat de dood hoort bij het leven,
is even belachelijk als zeggen dat de
scheiding hoort bij het huwelijk.” Student
Sven Bulterijs over onsterfelijkheid.
Frans Woyzeck was net gestart en
toen begaf Eric zijn hart (het).
foto Michiel Hendryckx
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Extra (vanaf blz. 27)

Spelletjesbijlage — Schamper verkloot je blok. Of toch voor een uurtje.

Liegende Reporter

Theofonie
Professor De Backer

onderwijs
kort

Irritaties

edito

Examens brengen hoe dan ook agitatie met zich
mee, maar vaak zijn het uitwendige factoren die je irritatiegehalte naar ongekende hoogten opstoken. En
omdat wij toch steeds kribbiger en onverdraagzamer
worden bij het naderen van de blok, wijden we meteen
een edito aan al die ergernissen. Voor uw amusement.
Als een oude vriend sluiten we Facebook tijdens
de blok terug in onze armen, enkel om na een paar
dagen de onbedwingbare drang te krijgen de helft van
onze contactpersonen te defrienden. Nee, we willen
niet weten hoe ver een medestudente in haar cursus
zit, laat staan dat ze om de twee uur een update van
haar studeerprestaties moet posten. Nee, we willen
niet eind januari overal posts zien opduiken als “hoera, vakantie!”, terwijl we zelf nog tot 4 februari achter
de boeken zitten. En die trut die “is mega aan ’t stressen voor morgen omdat ze nog maar aan hoofdstuk
16 zit!” op haar prikbord schreef, moet verdomme
haar bek houden. Zelf zit je voor hetzelfde vak nog
maar aan hoofdstuk 7.
Ook proffen dragen hun steentje bij om je akelig
dicht bij een zenuwinzinking te krijgen: veel lesgevers
vinden het bijster grappig om in de inhaalweek nog
een ‘verplichte lectuurlijst’ door te mailen, een overzicht van de te kennen hoofdstukken (“hoofdstuk 4,
8, 15, 18, 19 en 23 beschouw ik als zelfstudie”) en een
slecht gestructureerd uurrooster voor het mondeling
examen. Op zich al genoeg om de haren in je nek te
doen rijzen, maar die “Prettige vakantie!” als afsluiting van het bericht? Zeker dat die prof grinnikend
achter zijn computer zit wanneer hij op ‘send’ drukt.
Daarnaast zijn er nog die dramaqueens die na hun
examen met tranen in de ogen iedereen laten weten dat het examen ‘fenomenaal slecht’ ging, en dat
ze ‘zeker gebuisd’ zullen zijn. Bij het krijgen van de
resultaten blijkt steevast dat diezelfde persoon voor
alle vakken een cijfer boven de zestien heeft, maar
toch wordt het toneeltje elk jaar weer bovengehaald.
Elk jaar stapelt de irritatie zich op, en tegen het derde
jaar universiteit heb je zin om het hoofd van deze janker met een vlammenwerper te bewerken.
En dan de laatste parasieten in de pels van elke
studerende student: mensen die gewoon geen examens hebben en zich aan uitspraken wagen als “weet
je wel hoe irritant het is dat ik geen examens heb?
Iedereen is aan het blokken en ik heb nu niemand om
toffe dingen mee te doen.” Je zou er bijna medelijden
mee krijgen.
Aan alle personen die zich herkennen in een van
de hierboven beschreven persoonlijkheden: laat ons
rustig studeren, en verkoop die zever ergens anders.
Al was het maar omdat we onze energie dan aan iets
anders kunnen verspillen in de blok. Tetris, bijvoorbeeld. ¶

foto ottmarliebert.com

Lise Eelbode

ddm Begin december werden de resultaten van het
driejaarlijkse PISA-onderzoek bekendgemaakt. Deze
standaardtest gaat uit van de OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en vergelijkt het onderwijsniveau in landen over de hele wereld aan de hand van de prestaties van vijftienjarigen in
verschillende leergebieden.
De Belgen doen het lang zo slecht nog niet. Shanghai,
Korea, Finland, Hongkong, Singapore en Canada vormen de topgroep. Nieuw-Zeeland, Japan, Australië
en Nederland deden het niet significant beter dan
Vlaanderen. De consternatie in de westerse wereld
was evenwel groot, omdat de voorsprong op het Verre
Oosten krimpt of zelfs volledig is verdwenen. Dat Azië
op vlak van onderwijs zijn achterstand pijlsnel wegwerkt, is oud nieuws. Dat Shanghai met straten voorsprong als beste uit de test zou komen, had echter
niemand durven te voorspellen. Representatief voor
China zijn de Shanghaise resultaten niet, maar dat zou
niet te lang meer op zich moeten laten wachten. “De
indeling van de wereld in rijke ontwikkelde landen en
arme onderontwikkelde landen is gedateerd”, stelde
Ángel Gurría, de secretaris-generaal van de OESO,
daarover. De onderwijscultuur daar verschilt sterk van
de onze. De nadruk ligt meer op studeren en minder op
extracurriculaire activiteiten. Dat is een keuze, maar
ze werpt wel vruchten af. En wanneer de boog na het
middelbaar iets minder gespannen staat, komen onze
Aziatische vrienden gewoon een jaar bij ons studeren.
Pascal Smet haalt uit de resultaten een nieuw elan
om zijn hervorming van het secundair onderwijs door
te drijven. Hij acht de afschaffing van het verschil tussen ASO, TSO en BSO prioritair en meent dat die ons
steil bergop zal stuwen bij het volgende onderzoek.
We’ll just see about that. ¶

www.schamper.ugent.be

Blokkerdeblok
Blokken, het is iets wat alle studenten met elkaar verbindt. En omdat lijden
in een groep minder zwaar is, doen ze het tegenwoordig graag allemaal samen.
Collectieve blok, het is de laatste jaren hot onder de studenten.

door Lise Beirinckx
Helaas is het praktische aspect van collectieve blok iets minder evident. Tijdens het
academiejaar zelf kan je terecht in menig
leeszaal of facultaire bib, in de Boekentoren
en sinds dit jaar ook in studentenhuis De
Therminal en in De Brug. Al blijkt die laatste
geen groot succes, aangezien daar de stilte
niet gewaarborgd kan worden en er bovendien een hardnekkige etensgeur hangt.
Tijdens de examens verandert het Gentse
studielandschap echter. De Boekentoren
blijft een topper met 350 beschikbare plaatsen en openingsuren tot 22 uur, maar ook
hogescholen verwelkomen collectieve blokkers. De Brug stelt nog steeds plaatsen open
op de eerste verdieping, al wordt er wel van
de blokkers verwacht dat ze spontaan plaats
maken voor de restobezoekers. Ook in de
Achilles Musschezaal van Bibliotheek Zuid
wordt tussen 6 december en 22 januari een
‘stille studiezaal’ opengesteld voor studenten. Meteen ook een bijzonder effectieve
blokplaats voor wie zijn vreetbuien tijdens
de blok drastisch wil insnoeren, want daar
geldt een verbod op eten en drinken.
Blok@Therminal

Hét succesnummer van de collectieve
blok blijkt echter Blok@Therminal te zijn.
Dit initiatief werd vier jaar geleden opgestart
door studentenbeheerder Hans Pijpelink.
Anders dan in De Boekentoren mag hier wel
gegeten en gedronken worden, staan er automaten vol snoep, frisdrank en koffie en is
de Podiumzaal ingericht als een ontspanningsruimte waar zelfs belangrijke voetbalen tenniswedstrijden worden geprojecteerd.
Dit alles wordt gratis door onze universiteit
te uwer beschikking gesteld om deze zware
www.schamper.ugent.be

Where2go?

periode door te geraken, al betaal je er wel
een prijs voor in natura: wie om 8.30 uur ’s
morgens een plaatsje wil bemachtigen, moet
ten laatste om 8.10 uur in de vrieskou voor
de deur staan! Zelfs in De Boekentoren is het
niet zo’n drukte om binnen te mogen.

De Boekentoren

Vaarwel hogeschoolstudenten

× 20 – 23 dec. en 5 dec. – 5 feb.:
van 8 tot 22 uur
× 24 dec., 27 – 31 dec. en ‘s
weekends: van 9 tot 18 uur
× 3 jan.: van 9 tot 12 uur
× 4 jan.: van 9 tot 17 uur
× 25 – 26 dec. en 1 jan.: gesloten

De Therminal
× vanaf 20 dec.: elke dag open
van 8.30 tot 22 uur
× 25 dec. en 01 dec.: gesloten

Bibliotheek Zuid
× 27 – 30 dec. en elke vrijdag en
zaterdag: van 10 tot 16.45 uur
× 25 dec., 31 dec., 1 jan. en zondag: gesloten
× 6 dec. – 22 jan., maandag
t.e.m. donderdag: van 10 tot
18.45 uur

Studentenresto De Brug
× elke weekdag van 8 tot 21 uur
× 24 – 31/12 en ‘s weekends:
gesloten

Het wordt nog erger in de periode tussen
de kerstfeestdagen, legt de nieuwe studentenbeheerder, Werner Raeymaeckers, uit:
”Elke instelling in Gent stelt ongeveer evenveel blokplaatsen ter beschikking tijdens de
examenperiode. Alleen in de periode tussen
Kerst en Nieuwjaar zijn veel van die plaatsen gesloten, enkel De Boekentoren en de
Therminal zijn dan nog open.” Dit jaar ontstonden daarom plannen om maatregelen te
nemen tijdens die periode: “Omdat de kosten
die Blok@Therminal met zich meebrengt —
de verwarmingskosten, het poetspersoneel
en het waterverbruik — erg hoog zijn voor
de universiteit, is het logisch dat we de universiteitsstudenten die hier ingeschreven
zijn, voorrang zouden geven. De bedoeling
zou zijn dat we tijdens die periode dat de
hogescholen dicht zijn, om 8.30 uur de universiteitsstudenten binnenlaten. Vanaf 9 uur
mogen de hogeschoolstudenten ook binnen
om te kijken of ze nog een plaatsje vinden.
De controle gebeurt door het opnemen van
de studentenkaarten.”
Bij het ter perse gaan van deze Schamper
was echter net beslist dat de bibliotheken
van de hogescholen ook weer opengaan voor
collectieve blokkers vanaf 4 januari, waardoor de geplande hogeschoolpolici van De
Therminal op de helling wordt gezet. ¶
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door Jeroen De Mets

U
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De politieke eindejaarslijstjes
U wordt er elk jaar mee om de oren geslagen: de lijstjes. Wij legden dit jaar enkele
politieke studentenverenigingen op de rooster.

Actief
Linkse
Studenten

Animo
Stugent

Christendemocrat.
Studenten

Wat kan er
verbeterd
worden aan
ons huidige
economische
systeem?

“ALS vindt dat het huidige economische
systeem vervangen dient te worden
door een systeem dat ten dienste staat
van de meerderheid van de bevolking.
Dat vereist dat het volk democratische
controle over de economie heeft. De
productie moet worden gepland op basis van de reële noden van de bevolking,
in plaats van de dictaten van een kleine
groep kapitalisten.”

“We moeten nationaal en Europees
optreden tegen welvaartsconcentratie,
risicogedrag en het leegroven van onze
bedrijven om zo de welvaartsstaat in
stand te houden. Bovendien moeten we
onze overheidsfinanciën op orde krijgen
om de vergrijzing en klimaatsverandering te doorstaan. Een vermogenswinstbelasting zou daarbij nuttig zijn.”

“Christendemocraten zijn voorstander van het vrije marktmechanisme.
Belangrijke kanttekening hierbij is wel
dat de persoon steeds de vruchten moet
kunnen plukken.”

Meer
Vlaanderen,
meer België,
of nog wat
anders?

“De huidige politieke crisis is een crisis
van de Belgische burgerij, die enigszins
verdeeld is over hoe de meerderheid
van de bevolking moet betalen voor
de 'nodige' besparingen. De belangen
van de werkende klasse kennen geen
vaderland, en dus moet internationale
solidariteit bovenaan de agenda gezet
worden.”

“Bevoegdheden moeten uitgeoefend
worden op het meest geschikte niveau.
Wat Animo StuGent in ieder geval als
noodzakelijk federaal ziet, zijn veiligheid
en defensie, justitie, het overgrote deel
van de fiscaliteit en sociale zekerheid,
migratie en de NMBS.”

“Het beleid moet georganiseerd worden
op het meest efficiënte niveau. Voor een
aantal beleidsdomeinen is dat momenteel zonder enige twijfel het Vlaamse
deelniveau, voor andere dan weer
niet. Evengoed zijn we voorstander van
solidariteit met het andere landsdeel,
zij het dat deze solidariteit nooit gratuit
kan zijn.”

In welke
gevallen
moet abortus
mogelijk zijn?

“We eisen een echte keuze voor vrouwen, wat inhoudt dat we vechten voor
het behoud van het recht of abortus
met liefst een verlenging van de termijn
waarin je legaal een abortus kunt doen,
maar ook voor het recht op een stabiel
en voldoende inkomen waarmee comfortabel kan worden geleefd.”

“Abortus moet steeds mogelijk zijn als
de zwangere vrouw dit wenst, tot een
redelijke termijn in de zwangerschap, en
daarna enkel om medische redenen.”

“Als christendemocraten hoeden we
ons om al te licht om te springen met
het leven. Abortus kan en mag nooit
als ultiem anticonceptiemiddel dienen.
Als christendemocraten zeggen we niet
a priori neen tegen abortus in situaties
waarvan verantwoordelijkheid weinig of
geen sprake is.”

Hebben we
nood aan
strengere
immigratieregels?

“Immigratiegebonden problemen zullen
zelfs met volledig gesloten grenzen niet
weggaan. ALS vertrekt sowieso vanuit
een logica van internationale solidariteit. Volgens ons is het nodig om de
hypocriete rol van westerse landen in
het veroorzaken van migratiestromingen
bloot te leggen. We vinden ook dat meer
opvangplaatsen en middelen nodig zijn
voor asielzoekers en migranten.“

“Laten we al beginnen met de bestaande regels consequent doch humaan toe
te passen en werk te maken van een
samenhangend uitwijzingsbeleid, met
eventueel één minister voor migratie. In
de toekomst moeten we naar een geïntegreerde Europese aanpak.”

“Immigratieregels dienen vooral duidelijkheid te scheppen. We moeten
openstaan voor politieke vluchtelingen.
Daarnaast zijn andere ook welkom,
maar voorwaarde is dan uiteraard dat
zij die genieten van dit systeem hiertoe
ook een bijdrage leveren.”

Moet hoger
onderwijs
gratis zijn?

“Het probleem ligt vooral in de studiekost. Op zich is het inschrijvingsgeld vandaag een symbolische som die fungeert
als bijkomende drempel. Wij denken dat
het optrekken van het onderwijsbudget
naar 7% van het B.B.P. een goeie eerste
stap zou zijn. Het gaat uiteindelijk om
een klein bedrag in vergelijking met wat
nodig was om de financiële sector te
redden.”

“Tot op zekere hoogte — er moet steeds
een zekere responsabilisering zijn,
en we moeten overwegen een zekere
vorm van financiële incentivisering in te
bouwen om bepaalde studierichtingen
(exacte wetenschappen bijvoorbeeld)
meer aantrekkelijk te maken.”

“Hoger onderwijs moet toegankelijk zijn
voor iedereen die de wil heeft aan een
studie te beginnen en deze ook af te
maken. Indien studenten echter onvoldoende hun motivatie kunnen aantonen
en systematisch jaren bissen of nieuwe
richtingen aanvatten, is een financiële
responsabilisering op zijn plaats.”
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“Om de welvaart te verzekeren, moeten er
meer mensen aan het werk. Daartoe moet
werken beloond worden. Wel moet de combinatie werk en gezin menselijk blijven. We
pleiten verder ook voor een ondernemingsvriendelijk beleid, administratieve vereenvoudiging en fiscale stimulansen.”

“De filosofie achter het huidige economische
systeem moet vervangen worden door een
katholiek-solidaristische basisfilosofie. Hierbij
is het noodzakelijk dat rekening gehouden
wordt met de natuurlijke economische capaciteit waarmee God de Aarde en de mens
geschapen heeft.”

“Een staatshervorming moet in de eerste
plaats leiden tot een verbeterd functioneren
van onze instituten en meer democratie,
met aandacht voor de solidariteit tussen alle
burgers. Dat vereist een transparante en
efficiënte bevoegdheidsverdeling met een
federale kieskring als duurzaam draagvlak
voor een federale staat.”

“Meer Vlaanderen! België is de optelsom
geworden van uit elkaar groeiende democratieën. Hierdoor loopt het federaal bestel
scheef en is het federaal overlegmodel niet
meer in staat om de situatie recht te trekken.
Om financieel en institutioneel orde op zaken te stellen, is een grote staatshervorming
nodig die belangrijke homogene bevoegdheidspakketten toekent aan de deelstaten.“

“Ons staatsbeeld is Vlaams noch Belgisch,
maar Heel-Nederlands. Het komt erop neer
dat we de Belgische staatsstructuur overboord gooien en de onderhandelingen willen beginnen met Nederland (en eventueel
ook Luxemburg en Frans-Vlaanderen) om
samen één land te vormen.”

“Een vrouw moet de vrije keuze hebben
om abortus te laten uitvoeren. Dit recht
moet weliswaar gekaderd worden in een
bepaalde regelgeving, maar tot het moment
dat het kind levensvatbaar is, moet abortus
mogelijk zijn. Daarnaast moet de vrouw ook
andere opties aangeboden krijgen.”

“Wij zijn geen dogmatisch tegenstander van
abortus, zeker niet in geval van verkrachting,
als het leven van de moeder in gevaar komt
of als de ouders niet in staat zijn het kind behoorlijk op te voeden. Abortus moet dus mogelijk zijn, maar dan als laatste redmiddel.
We beklemtonen vooral het voorkomen van
zwangerschap door voorbehoedsmiddelen.”

“Abortus is moord. We laten dan ook geen
mogelijkheid toe opdat een moord zou kunnen gepleegd worden. Het katholicisme zegt
nu eenmaal zeer duidelijk dat men niet zal
doden.”

“We hebben niet per se nood aan strengere immigratieregels, we hebben nood
aan een beter asielbeleid. Het beleid faalt.
Er moet echter vooral meer aandacht gaan
naar een vlotter systeem voor het verwerken
van de procedures en naar de opvang van
asielzoekers, dit laatste met respect voor de
mensenrechten.”

“In België geldt er een te laks migratiebeleid.
We pleiten voor strenge, menselijke en snelle
beslissingen. De kennis van het Nederlands,
wetten en gewoonten is een belangrijke
voorwaarde voor nieuwkomers om zich hier
te vestigen. We pleiten dus voor een inburgeringscursus die de nieuwkomer helpt.”

“We hebben vooral nood aan een gedepolitiseerd immigratiebeleid dat op een gecoördineerde en objectieve wijze kan handelen.
We hebben nood aan strenge en duidelijke
criteria die consequent worden nageleefd
en op lange termijn blijven gelden opdat
een zekere rechtszekerheid kan worden
gevormd.”

“Wij staan ten volle achter het drukken van
directe en indirecte kosten in het hoger
onderwijs, zodat onderwijs democratisch
blijft. De kans op hoger onderwijs is een
recht voor iedereen, van welke sociale laag
dan ook. Op termijn moet onderwijs gratis
worden, aangezien onderwijs dé investering
is in een gezonde economie en een sociale
samenleving.”

“Nee, de Vlaamse overheid investeert al
veel in onderwijs. De verdere prioriteit moet
liggen op het behouden/verhogen van de
kwaliteit. Toch moeten we ervoor waken dat
iedereen een kans op hoger onderwijs krijgt.
We vragen ons af of al te dure handboeken steeds nodig zijn. Mogelijk zijn die te
vervangen door syllabi, verkocht aan een
eenheidsprijs per pagina.”

“De Staat dient te voorzien in basisonderwijs
voor het volk en dient het hoger onderwijs
deels te subsidiëren om te vermijden dat
jongeren uit arme milieus geen kans maken
op degelijk hoger onderwijs. De belastingbetaler moet evenwel niet instaan voor de opleiding van diegenen die bewezen hebben
intellectueel niet capabel te zijn om hoger
onderwijs succesvol af te ronden.”

www.schamper.ugent.be
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“België moet inzetten op een duurzame,
innovatieve economie om zo groene jobs te
creëren. Wie meer vervuilt moet meer belast
worden, net zoals de grootste vermogens.
Met deze nieuwe inkomsten kan gewerkt
worden aan een betere sociale zekerheid en
het afbouwen van de onze staatsschuld.”

«
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N-VA

«

Groene
Alternatieve
Studenten
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U
Liberaal
Vlaams
Studentenverbond

Noot van de redactie
Ook naar het
Anarchistisch Kollektief
(AK) stuurden we onze
vragenlijst. Het AK liet
echter weten dat ze
deze “irrelevante vragen”
zelfs niet zou kúnnen
beantwoorden aangezien
er niemand is die voor
het collectief zou
kunnen spreken.
Meta-anarchisme,
cool.

Wat kan er
verbeterd
worden aan
ons huidige
economische
systeem?

“Het overheidsbeslag klokt heden
ten dage af op 50%, het hoogste peil
in de geschiedenis van ons land. De
welvaart die we nu kennen, hebben
we niet te danken aan de overheid,
maar aan ondernemende, vrije, en
creatieve individuen. Het is dan ook
van primordiaal belang dat er terug
een gezond economisch klimaat gecreëerd wordt.”

“Wij, volksnationalisten, ijveren voor
een economisch systeem dat de
mens opnieuw centraal stelt. Wij
menen dat het volk en haar vertegenwoordigers de economie op volkssoevereine wijze dienen te sturen en
te reguleren. Het winstprincipe blijft
aanwezig, maar komt slechts op de
tweede plaats.”

Meer
Vlaanderen,
meer België,
of nog wat
anders?

“De vraag is niet of we meer
Vlaanderen of België moeten hebben, maar hoe we de afstand tussen
burger en overheid zullen dichten.
Er is meer directe democratie nodig.
Stel bijvoorbeeld naar Zwitsers model
een gefederaliseerd België samen uit
11 deelstaten die elk een aangepast
beleid kunnen voeren en onderling in
concurrentie kunnen treden.”

“Enkel Vlaanderen, geen België.
Absoluut einddoel is echter een zo
nauw mogelijke samenwerking met
Nederland. De Vlaamse onafhankelijkheid is een belangrijk streefdoel in
ons bestaan. Dit omwille van culturele, economische en vooral sociale
redenen. We proberen aldus na te
denken over en actief mee te werken
aan de ordelijke opdeling van België.”

“Inherent aan het liberalisme is het
basisprincipe dat elk individu mag beschikken over eigen leven en lichaam.
Zwangere vrouwen zijn dan ook
baas in eigen buik.. In landen waar
abortus verboden is, zijn clandestiene abortussen schering en inslag.
Legalisering en juridische omkadering
is de enige optie.”

“Abortus moet zo veel mogelijk vermeden worden. Momenten waarbij
het eventueel mogelijk moet zijn, zijn
gevallen waarbij het leven van de
moeder ernstig in gevaar is en in geval van verkrachting. Wij beschouwen
het leven als onaantastbaar, ook het
ongeboren. We pleiten vooral voor
een goede opvang van de moeder,
omdat een abortus zware gevolgen
heeft.”

“Elk individu mag zich waar ook ter
wereld vestigen. De uitwassen van
de welvaartstaat liggen aan de basis
van het mislukte integratiebeleid.
Immigranten worden bij aankomst
opgenomen in het systeem van de
sociale zekerheid. Dat ontneemt hen
de incentive om zelf hun leven in handen te nemen.”

“Ja. Menselijke migratie is van
alle tijden, maar mensen zomaar
blijven binnenlaten zorgt voor
sociale, etnoculturele en economische problemen. Omgekeerd zien
dictaturen zoals Egypte hun radicale
Moslimbroeders of sociale hervormers graag naar Europa vertrekken.
De resterende allochtone vreemdelingenpopulaties dienen we zo veel
mogelijk aan te zetten tot remigratie.”

“De resultaten van de democratiseringsgolf zijn dramatisch. De realiteit
is bovendien dat jongeren uit een sociaal zwakker milieu veel vroeger uit
de boot vallen, voornamelijk in het basisonderwijs. We moeten de kwaliteit
van het hoger onderwijs niet slachtofferen voor een probleem dat op dat
niveau niet kan opgelost worden.”

“Gratis bestaat niet. Onderwijs moet
daarentegen wel betaalbaar en kwaliteitsvol blijven voor iedereen die wil
studeren. Wij hebben momenteel in
Vlaanderen een goed systeem waarbij hoger onderwijs relatief betaalbaar is en waarbij de mogelijkheid
bestaat om via een studentenjob een
centje bij te verdienen.”

In welke
gevallen
moet abortus
mogelijk zijn?

Hebben we
nood aan
strengere
immigratieregels?

«
8
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Nationalistische
Studentenvereniging

Moet hoger
onderwijs
gratis zijn?
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Venus in Furs
Bont is weer even prominent aanwezig in het straatbeeld als vijftig jaar geleden.
Hoe denken de Gentse studenten — voor buitenstaanders synoniem aan ‘links’
en ‘alternatief ’ maar in werkelijkheid een zeer heterogene groep — nu
eigenlijk over dit omstreden materiaal?

door Anouk Mouton

Als we elitaire modemagazines zoals
Weekend Knack en Marie Claire mogen geloven, is bont weer hét van het. De bontindustrie dankt Anna Wintour, hoofdredactrice
van Vogue, op haar knieën voor de pelscomeback die ze teweeg bracht door zichzelf te
profileren als rasechte bontdraagster. En er lijkt
maar geen einde

te
ko-

men aan het succes. De volledige bontmantel vinden de meesten tegenwoordig een
beetje oubollig, dus ruilen we grootmoeders erfenis in voor een pelsje hier en daar.
Voor dierenrechtenactivisten is een zenuwinzinking nabij: elke overwinning die ze in
het verleden hebben behaald, wordt teniet
gedaan wanneer het zoveelste prestigieuze
modehuis beslist om weer bont in de collectie te stoppen. Volgens Marianne Huiberts
van dierenrechtenorganisatie Bite Back produceert China ongeveer de helft van het totaalaanbod bont op de wereldmarkt: “Men
werkt er met goedkope arbeidskrachten en
veegt er zijn voeten aan mensen- en dierenrechten. Het levend villen van pelsdieren is
er geen uitzondering”, vervolgt Huiberts.
Wat denken onze studenten hiervan? Zijn zij
werkelijk even kritisch als de slogan van de
UGent doet uitschijnen of kan het hen nog
minder schelen dan de Belgische politiek
van de afgelopen maanden?
Om dit uit te vlooien werd een
internetenquête gelanceerd.
Eerst de droge cijfers daarvan:
in totaal werden 163 geldige
antwoorden verstuurd, waarbij de dames in aantal toch
wel het prominentst waren. Slechts 43 mannelijke studenten vonden de
enquête vijf minuten van
hun tijd waard. De respondenten zijn gemiddeld tussen 18
en 21 jaar oud en de meesten zijn 19.
Het ziet er naar uit dat de babyboom
van ’91 zich eindelijk laat gelden.

bezwaar tegen een pelsje als het dier reeds
geslacht werd met een andere doel, bijvoorbeeld voor zijn vlees. Toch dragen slechts vijf
personen zelf bont. Vier verwarde zielen weten het allemaal niet goed en dat breng ons
op een totaal van 101 personen die onvoorwaardelijk contra bont zijn.
Vooral de mannelijke respondenten vinden bont echter wel aanvaardbaar als het
dier niet uitsluitend voor de pels gedood
werd. Omdat een dergelijke filosofie meestal
veel aanhang krijgt, bevatte de enquête ook
een doordenkertje: bont wint mede aan populariteit doordat het in het straatbeeld aanwezig is en niet enkel beperkt wordt tot de
etalage. Uiterlijk is er natuurlijk geen verschil
tussen een bontjas gemaakt uit slachtkonijnen of de bontjas van je grootmoeder die al
drie generaties meegaat — jassen die dus in
principe minder ‘fout’ zijn — en een gloednieuwe bontjas, gemaakt van bijvoorbeeld
nertsen. Zo kan je anderen dus onbewust
toch aanzetten tot het kopen van (nieuw)
bont omdat je het signaal uitstuurt dat jij
ook bont draagt, dat het mooi en modieus is
en niets om je over te schamen. Van de 47
aanhangers waren er acht verlichte geesten
die na deze opmerking hun mening herzagen, 33 koppigaards die niet te vermurwen
waren en zes sukkelaars die het nu helemaal
niet meer wisten. Als toetje kregen de geënquêteerden nog een laatste vraag: of ze op
de hoogte zijn van het bestaan van hondenen kattenbont. Verrassend resultaat: slechts
28% wist hiervan.
Uw redactrice op pad: (nep)bontdragers aan het woord

Een bontjas van Max en Minou

Van de 163 geënquêteerde personen
noemen slechts acht personen zichzelf ‘pro
bont’. 47 studenten hebben dan weer geen
10
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Een woensdag in november, koud en
droog weer. De ideale omstandigheden om
vervreemde dierenhuiden te spotten, want ik
wil enkele mensen met bont en imitatiebont
www.schamper.ugent.be

op straat interviewen. Na drie uur heb ik
een hele Tour de Gand gelopen en toch zal
deze dag geen succes blijken: slechts twee
mensen wilden mij te woord staan. Aan de
Kouter zag ik reeds van ver een wulps opspringende kraag. Géén nepbont. C. is 21 en
studeert criminologie. Ze verontschuldigt
zich wel duizend keer en vertelt dat ze normaal gezien geen bont draagt, maar dat ze
het jasje zo mooi vond. Volledige bontmantels vindt ze alvast overdreven en ze vindt
het goed dat dierenrechtenorganisaties bestaan en acties voeren. Ze geeft toe dat ze bij
tv-documentaires over bont , bijvoorbeeld
over pelsdierkwekerijen, zou wegzappen. Ik
bedank haar voor het interview en C. verontschuldigt zich nogmaals.
Het volgende slachtoffer wil net binnengaan in het winkelcentrum aan de Zuid.
Justine is negentien en studeert Vastgoed
aan de hogeschool. Ze heeft een ski-jas
aan met een zwart bontkraagje aan de
kap. Ook zij vindt volledige bontjassen
overdreven, maar kraagjes kunnen nog
wel volgens haar. Omdat ik niet meteen
kan uitmaken of het om echt bont gaat of
om ingenieus namaakbont vraag ik het haar
zelf, maar ook Justine zou het begot niet weten. Het etiket in de jas vertelt ons dat de vulling van de jas uit veren bestaat en het pelsje
blijkt vos te zijn. Veel heeft Justine hier
niet op te zeggen. Ze heeft niet echt iets
tegen dierenrechtenorganisaties, al
vindt ze hun acties soms overdreven
en geeft ze toe dat ze haar kraag zou
verstoppen als ze dierenrechtenactivisten protest zou zien voeren
op straat. Wanneer ik het interview
beëindig, zal ook Justine zich tegenover mij verontschuldigen voor haar
kraagje. Ik vraag me af waarom ze
dat toch doet.
Een goeie twee weken later zijn
we onder het vriespunt gezakt en ik
zie mijn kans schoon om een tweede
interviewpoging te ondernemen. De
mini-sneeuwvlokjes plegen al gauw
een aanslag op mijn kartonnen mapje
en mijn interviewblaadjes dreigen tot
natte vodjes te worden gereduceerd, dus
ga ik schuilen in studentenrestaurant de
www.schamper.ugent.be

Brug. Dat was geen slecht idee. Hoewel het
al even na etenstijd is, komen er toch nog
een hoop verzadigde restaurantbezoekers
buiten. Al dan niet met nepbont in hun jassen verwerkt.
Een negentienjarige kinesiste in wording zegt dat ze nepbont draagt omdat
ze het anders zonde vindt voor de dieren.
Dierenrechtenorganisaties zijn voor haar
oké zolang ze maar geen geweld gebruiken.
De achttienjarige Elise studeert ook kinesitherapie, draagt eveneens nepbont en heeft
zo goed als dezelfde mening. Suzanne is
negentien en studeert geografie. Ook zij
draagt nepbont maar heeft hier niet bewust
voor gekozen. Ze kocht de jas omdat ze hem
mooi vond en echt bont zou ze waarschijnlijk niet dragen omdat het veel duurder is.

cartoons Dries Devocht

Dierenrechtenorganisaties vindt Suzanne
soms te radicaal of zelfs agressief en ze is
van mening dat we beter eerst ‘mensenproblemen’ oplossen.
De laatste nepbontdraagster van de dag is
22 en studeert voor een handelsingenieursdiploma. Ze zegt dat ze de jas, met nepbontkraag, kocht voor de warmte. Wanneer ik
haar vraag waarom ze geen echt bont heeft
gekocht, kan ze daar niet echt antwoord
op geven. Daar heeft ze nog niet over nagedacht. Geen nepbontdrager in hart en nieren
dus. Op naar de volgende. Een korte dikke
jas met afwisselend grijze en zwarte stroken
bont trekt al van ver mijn aandacht. Het persoontje eronder heet Daria. Ze is twintig en
studeert rechten. Ze kocht bont omdat het
warm is maar weet niet van welk dier de pels
afkomstig is. Dierenrechtenorganisaties
moeten zich volgens haar enkel bezighouden met het beschermen van diersoorten
die bijna uitgestorven zijn. Zij is wel de eerste die zegt dat ze misschien zou kijken naar
tv-documentaires over bont.
Dierenrechtenactiviste
Marianne
Huiberts gelooft niet dat er onwetendheid
in het spel is bij mensen die bont dragen.
Wir haben es nicht gewusst is dus ook deze
keer geen excuus, want onze generatie is
opgegroeid met schokkende beelden van
pelsdierfokkerijen en antibontcampagnes.
De bontrevival moet dus te wijten zijn aan
onverschilligheid. Huiberts zegt: “Kies je bewust voor bontproducten, dan ben jij medeverantwoordelijk voor het enorme
lijden van wasberen, katten, konijnen, nertsen enzovoort.” Zelf
wil ik hier nog twee dingen
aan toevoegen. Ten eerste
beweerden de bontdraagsters allen dat het feit dat
celebrities bont promoten
hen niet beïnvloedt. Fuck you,
Phaedra Hoste. Ten tweede
zou ik nog willen opmerken dat
die Siberische berenmutsen écht
niet hip zijn en dat ze nu in Siberië
waarschijnlijk met u zitten te lachen.
Min vijf graden Celsius is het einde van
de wereld niet.
Liefs, uw redactrice. ¶
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Het Sint-Pietersplein wordt momenteel niet alleen overrompeld door pens-etende
en glühweinslurpende germanofielen. Onze universiteit stelt er ook de deuren van
één van haar chalets open voor de opvang van asielzoekers.
door Kristof Schreurs
Nadat rector Paul Van Cauwenberge
de schrijnende beelden van de asielzoekers
zag en op 1 december de beslissing nam dat
ook de universiteit hierin zijn steentje kan
bijdragen, kwam alles in een stroomversnelling. Marieken De Munter van de beleidscel
Diversiteit en Gender en Vluchtelingenwerk
Vlaanderen zorgde voor het contact met
Fedasil en zo geschiedde. Op maandag 6 december arriveerden de eerste asielzoekers in
het gebouw van de UGent dat vroeger vooral bekend stond als Adviescentrum voor
Studenten.
Improvisatie

Bij het binnenkomen van het gebouw op
het Sint-Pietersplein valt meteen op dat er
heel wat improvisatiewerk van de vrijwilligers vereist was om dit gebouw opvangklaar
te maken. Dat bevestigt ook Dominique
Van Acker, afdelingshoofd van de directie
Gebouwen en Facultair Beheer, die medeverantwoordelijk is om de opvang in goede
banen te leiden. “Toen we op maandagmorgen vernamen dat Fedasil ongeveer veertig
mensen naar Gent zou laten overbrengen,
zijn we aan het brainstormen geslagen.
Aangezien het niet zeker was of het Rode
12
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Kruis kon helpen en Fedasil niet snel genoeg
voldoende hulpmiddelen voor tijdelijke opvang ter plaatse kon krijgen, riep de rector
op 7 december UGent-personeel en -studenten op om dekens, toiletgerief en speelgoed
naar het Sint-Pietersplein te brengen.” Een
oproep die niet in dovemansoren gevallen
is, zo blijkt uit de opslagruimtes die volgestouwd staan met kartonnen dozen vol kleding en andere hulpmiddelen.
Kosovaarse maffia

Afgaande op de Slavische klanken die in
het gebouw van de universiteit te horen waren, konden we het al vermoeden, maar Van
Acker bevestigt: “de meeste mensen zijn afkomstig uit de Balkanregio. Bovendien is het
zo dat er in Gent enkel gezinnen opgevangen
worden, waarvan de meeste met kinderen.”
Dat die laatste voor een aantal onvoorziene
obstakels zorgden, was wel duidelijk toen
de universiteit een persbericht de wereld in
stuurde waarin men vroeg om buggy’s en
babyproducten (lees: luiers), toch niet meteen de corebusiness van eerstgenoemde
instelling.
Een minder onvoorzien, maar daarom
niet minder belangrijk obstakel, althans

voor uw schamperverslaggever, was de taalbarrière. De meeste opgevangen asielzoekers
zijn noch het Engels noch het Frans machtig. Eén van de weinige Engelssprekenden
was de veertienjarige Kosovaarse jongen
Valton Gula. Met zijn vader (cameraman),
moeder (verpleegster) en zusje is hij Kosovo
ontvlucht omdat de maffia hem naar eigen
zeggen had proberen te ontvoeren omwille
van een twist met zijn vader. Wanneer Gula
van zijn ouders wil weten waarover die twist
ging, reageren die heel erg terughoudend en
wensen er dan ook liever geen commentaar
op te geven. Valton Gula weet er wel nog aan
toe te voegen dat hij jiujitsu kan en zichzelf
wel weet te beschermen. Het signaal voor
ons om op te krassen dus.
On y va

Net voordat deze Schamper in zijn definitieve plooi viel werden de asielzoekers
die verbleven in het gebouw van de universiteit overgebracht naar de kazerne
van Houthalen-Helchteren. “Fedasil beschikt weer over voldoende plaatsen”, zegt
Dominique Van Acker. “Vandaar zijn alle
asielzoekers donderdagvoormiddag 16 december vertrokken richting Limburg.” ¶
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

Geboortedatum? 25 oktober 1952
Woonplaats? “Nazareth, maar binnen een paar
maanden verhuizen we naar het centrum van Gent. De
kinderen worden immers groter en voor hen is Gent veel
aantrekkelijker.”
Kinderen? “Een dochter van 24, die aan het doctoreren is, en een zoon van 16.”
Combinatie kinderen en werk? “Ik heb beide steeds
zo goed mogelijk proberen te combineren, maar ik ben
daar zeker niet altijd in geslaagd. Vooral toen ik nog in
Brussel werkte, op het kabinet van Luc Van den Bossche,
was de combinatie soms een moeilijk haalbare kaart.”
Wat wou u worden als kind? “Niets speciaals eigenlijk, ik had een heel brede interesse. In het middelbaar
volgde ik latijn-wiskunde en van thuis uit pousseerden
ze mij wel een beetje om ingenieur te worden, maar dat
wou ik dan weer zeker niét doen. (lacht) De laatste twee
jaar van de humaniora ben ik veel psychologie en filosofie beginnen te lezen en besloot ik: ‘Ik zal psychologie
studeren.’”
Hoe bent u decaan geworden? “Totaal onverwacht.
In april 1999 diende toenmalige decaan, professor Pol
Coetsier, zijn ontslag in omdat hij al maandenlang ziek
was. Daardoor moest er een vervroegde decaanverkiezing plaatsvinden.
Decaanverkiezingen zijn nooit met formele kandidaturen, maar er was één kandidate die ervan overtuigd
was dat ze alle steun ging krijgen. Toen op de faculteitsraad bleek dat die ene kandidate geen tweederdemeerderheid kon halen, is men na enkele stemronden plots op
mij beginnen te stemmen. Ik kon toen kiezen: ‘Wil ik het
doen of niet?’ en aangezien de faculteit toen in erg slechte toestand was, heb ik toegezegd om decaan te worden.
En ben ik het sindsdien gebleven.”
Grootste verwezenlijking? “Het uitbouwen van deze
faculteit, die in 1999 niet zo goed aangeschreven stond,

tot wat ze vandaag is: een goede faculteit waarin kwalitatief hoogstaand onderwijs gegeven wordt en waar uitstekend wetenschappelijk onderzoek verricht wordt.”
Ambities? “Geen bijzondere. Vooral mijzelf zijn en
de universiteit en de faculteit verder vooruit kunnen
helpen.”
U bent voor één dag rector met dictatoriale macht.
Welke veranderingen voert u door? “Geen. In één dag
kan je geen duurzame veranderingen doorvoeren — met
de nadruk op ‘duurzaam’: je kan weliswaar dingen forceren, maar achteraf blijft daar toch niets van over.
Ik vind wel dat de universiteit strategischer mag werken. Meer kiezen: ‘Wij willen ons als universiteit op die
manier profileren.’ Je kan bijvoorbeeld niet én internationaal willen meespelen én je regionaal heel sterk uitbouwen — daarvoor hebben we trouwens ook de middelen
niet. Nu zijn we bezig met veel dingen in veel richtingen,
maar we profileren ons daardoor niet.”
Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Dat is een
vraag waarmee je niets te weten komt. Iemand die tot
een vrijmetselaarsloge behoort, is gebonden aan geheimhouding en zal deze vraag dus negatief beantwoorden.
Iemand die niet tot een vrijmetselaarsloge behoort, zal
deze vraag eveneens negatief beantwoorden. Het is dus
niet uitgesloten dat de eerste decaan aan wie je die vraag
gesteld hebt, prof. Piet Taelman, wél een vrijmetselaar
is!” (lacht) (Volgens de website van de Grootloge van België:
“Het algemeen principe is dat vrijmetselaars zichzelf kenbaar mogen maken, maar nooit de maçonnieke identiteit
van een broeder of zuster mogen vrijgeven”, n.v.d.r.)
De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke
positie speelt u? “Ik ken zeer weinig van voetbal. Collega
Taelman stelde in de eerste ‘Decaan van de Week’ voor
om mij in het doel te zetten en dat hij zou opgesteld worden als verdediger. Voor mij is dat goed, maar dan moet
Piet zich wel aan de spelregels houden.” (lacht) ¶

Decaan van de Week

Om de twee weken reikt Schamper de exclusieve en volstrekt waardeloze ‘Decaan van de Week’-award uit
in ruil voor een kort gesprek. Deze week: prof. Geert De Soete van de faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, omdat zijn das schoon bij onze kerstmuts past. door Joost Vanderdeelen en Nele Van Kerschaver
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Alma Mater
verliest kind
Oudste kernreactor van het land moet eraan geloven

Sinds 1967 deed de Universiteit Gent onderzoek met de Thetisreactor. Na stopzetting van de activiteiten in 2003 volgt nu de ontmanteling. Droeve tijden.
door Ruben De Winne
De Thetisreactor, diep verscholen in de kelders van de universiteitsgebouwen in de Proeftuinstraat, werd door het Instituut voor
Nucleaire Wetenschappen (INW) voornamelijk gebruikt voor de productie van — vooral kortlevende — radionucliden. Daarvan bestudeerde het INW het radioactief verval. Oorspronkelijk was voorzien
dat de ontmanteling al in 2007 zou gebeuren. De gebouwen zouden
volgens dat plan al op 1 januari 2010 worden vrijgegeven.
Professor Hubert Thierens, hoofd Fysische Controle en het
nauwst betrokken bij de ontlading en de ontmanteling, licht de vertraging toe: “We moesten eerst een oplossing vinden voor de verwijderde nucleaire materialen van Thetis. Deze materialen konden
eventueel getransporteerd worden naar een heropwerkingsinstallatie waar ze de nog bruikbare uranium zouden kunnen uithalen. Dat
bleek niet realiseerbaar, aangezien de nucleaire brandstof van Thetis
beschikt over een andere samenstelling in uraniumisotopen dan de
huidige reactoren zoals in Doel en Tihange. Afvoeren als radioactief
afval was het enige overblijvende scenario.”
Uitgestraald

Uiteindelijk zal de ontmanteling pas in 2012 beginnen en tegen
2014 zou het laatste radioactief afval de site verlaten. De UGent staat
in voor de ontmantelingskosten. Minister Smet raamde die in november nog op 2 miljoen euro, maar professor Thierens kan daar nog
geen uitspraak over doen.
Al in 2003 werden de activiteiten met de reactor stilgelegd.
Professor Thierens geeft aan waarom de reactor niet langer dienstig
werd geacht: “De onderzoekslijnen waarvoor de reactor noodzakelijk was, zoals spectrometrie van radionucliden, behoren nu tot het
verleden.” Daarnaast waren normen en reglementen steeds strenger
14

Schamper 497

geworden, was de kostprijs van de vergunning om de reactor uit te
baten zes keer toegenomen en kunnen we soortgelijk onderzoek
doen met minder dure en omslachtige methodes. Een massaspectrometer die magnetische en elektrische velden gebruikt bijvoorbeeld,
kan kleine deeltjes scheiden en detecteren.
Terroristische acties

Toch ondervonden studenten die les hadden op de campus aan
de Proeftuinstraat tot afgelopen zomer strenge veiligheidsmaatregelen. Aan de ingang moest je de studentenkaart inleveren voor een
veiligheidsbadge, naam en uur werden genoteerd en pas dan opende
de bareel. Wanneer studenten voor een afspraak met een prof naar
de campus kwamen, werd de prof in kwestie telkens eerst opgebeld
ter controle. Ook foto’s nemen van de site was uit den boze. Tijdens
de afgelopen zomervakantie, toen de splijtstof werd weggehaald, escorteerden een veiligheidsagent én een Duitse herder studenten van
de ingang van de campus naar de gebouwen en terug.
Sinds dit academiejaar zijn studenten van dat alles verlost. “Die
maatregelen moesten terroristische acties voorkomen waarbij men
bijvoorbeeld strategische nucleaire materialen zoals uranium zou
willen bekomen. Nu die materialen verwijderd zijn, is dat gevaar niet
langer reëel”, aldus professor Thierens. “Alle materialen die radioactief zijn door activatie, zullen worden verwijderd uit de reactorkuip.
Eindbestemming van dit radioactieve afval is een geologische berging ongeveer 200 meter onder de grond in de kleilagen in Dessel.” ¶
Voor geïnteresseerden: een informatievergadering volgt
op dinsdag 21 december 2010 om 20 uur het INW.

www.schamper.ugent.be
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The Grand Tour
of Europe
In de traditie van de Grand Tour laten elk
jaar vele studenten hun heimat achter zich.
Onze columnisten bewijzen dat er meer
is aan Erasmus dan ordinair gezuip en
decadente feestjes. Deze keer: Eva
Lievens vanuit Groningen.
Met één Erasmussemester in Spanje en
— bijna — het eerste semester van mijn
Erasmus Mundus in Groningen achter
de kiezen, mag ik mijzelf wel bekwaam
in levenservaring noemen. Om jou,
Schamperlezer, aan te moedigen eveneens
de koffers van de EU te ledigen, heb ik een
paar levensreddende tips op een rijtje gezet die je in je valies kan proppen.
Een beetje pre-Erasmus Google Vertalen
is zeker een goed idee. Zo kan je meteen
je toekomstige taalstappen van een pril
Erasmusbegin ervaren: je eigen zinsbouw
zal er ongeveer even affreus uitzien als
die van de klinkklare nonsens die Google
fabriceert. Dat is toch de redenering van
de verkoopsters van de gsm-winkel, de
secretaris van de dienst taalcursussen,
de kotbaas, de Spaanse proffen en alle
Nederlandse obers, die mij steevast in het
Engels aanspreken. Daarnaast is wonen in
een volkse wijk een perfecte manier om
te wennen aan het plaatselijke accent. Na
een aantal weken versta je perfect waarom
de buurvrouw met een weergaloze rollende ‘r’ haar kinderen op hun kop geeft, wat
er in het huis tegenover je te eten valt en
welke lokale voetballer gescoord heeft.
Het kan ook geen kwaad om je kennis
over de Belgische politiek bij te schaven
voor je vertrekt. Dit kan van pas komen
in het geval er weer een poging tot verkiezingen komt tijdens je afwezigheid. Het
redt je ook om te kunnen uitleggen aan
Spanjaarden dat er geen Vlaamse ETA is
en aan Cyprioten dat er geen muur staat
tussen Vlaanderen en Wallonië. Tenslotte
www.schamper.ugent.be

hielp het onverwacht bij weddenschappen met Nederlanders van
het type ‘wie heeft er eerst een kabinet?’. Allemaal gewonnen trouwens. Dankjewel, Mark Rutte.
Een belangrijk voordeel van
Erasmus is dat het reisbestemmingen voor de rest van je leven
oplevert tegen de prijs van een
paar rondjes lokale drank. Een
perfecte manier om zo’n hechte
Erasmusbanden te smeden, is elkaar uit de nood helpen bij financiële crisissen: een blutte vriend die
euro’s ronselt om te kunnen eten,
zal op zijn beurt jou helpen wanneer
je laatste centen aan die overheerlijke sangria gespendeerd zijn. Zelfs
buiten Ierland en Griekenland toe te
passen.
Doe ook zo veel mogelijk aan de
plaatselijke feesten mee! Deze gouden
regel geldt niet alleen in ware feestwalhalla’s als Spanje waar Carnaval,
Las Fallas en Pasen heel het land op
zijn kop zetten, maar eveneens voor
Nederland tijdens de Sinterklaasgekte.
Tot slot raad ik je aan om, indien
mogelijk, op Erasmus te gaan in een
land dat goed presteert in het WK voetbal. Als het volgende land waar je dan
terechtkomt toevallig de strijd om de titel heeft verloren, zorgt dat onmiddellijk
voor een goede openingszin: “Verloren
van de Spanjaarden, jammer, ik was er
toen en ze gingen echt uit hun dak…”
Vrienden gegarandeerd! ¶

achter
k lap
Pool en airhockey

De Podiumzaal in studentenhuis De Therminal
bruist dan wel van avondlijke activiteit, doorheen
de dag doorstaat het de vergelijking met de desolate prairies van Wisconcin. Omdat het studentenhuis ook overdag meer studenten wil lokken,
investeert de DSA deze maand in nieuw aanlokkelijk speelmateriaal voor overdag: twee pooltafels en een airhockey tafel (naar een idee van
studentenbeheerder Werner Raeymaeckers).
Materiaal om te spelen kan je gratis ontlenen
tijdens de openingsuren van de receptie, op
vertoon van je studentenkaart.
Rector strooit met iPads

Vorig jaar kregen de leden van de Raad
van Bestuur een designlamp van rond de 75
euro als kerstcadeau van de rector, dit jaar
verbreedt Van Cauwenberge zijn horizon.
Om de papierstapel voor de vergaderingen
van de Raad van Bestuur te beperken, krijgt
iedereen van het Bestuurscollege een iPad
cadeau, waarop ze de documenten voor
de vergadering kunnen aflezen. Bij succes
wordt dit initiatief uitgebreid en krijgen de
leden van de Raad van Bestuur hetzelfde
cadeau. Een mens zou voor minder in de
studentenvertegenwoordiging stappen.
Naamsverandering FirW

De naam van de faculteit Ingenieurswetenschappen werd na goedkeuring
door de Raad van Bestuur verlengd tot
‘faculteit Ingenieurswetenschappen en
Architectuur’. Op die manier wordt de
opleiding tot burgerlijk ingenieur-architect aan de faculteit benadrukt, en
tevens steekt de faculteit Ingenieurswetenschappen zo de tong uit naar het
Sint Lucas in Gent. Deze laatste zal binnenkort de vlag ‘Associatie K.U.Leuven
— Faculteit Architectuur’ dragen,
maar wordt dankzij de naamsverandering van onze universitaire faculteit
toch niet de enige met de vermelding
‘architectuur’ in zijn titel. Sliepuit. De
afkorting van de faculteit (FirW) blijft
voorlopig wel ongewijzigd. ¶
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Wetenschap
Het gaat niet goed met de biodiversiteit, dat wisten we al. 2010 moest daar
verandering in brengen als Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Maar
wat is er van die goede voornemens in huis gekomen?

2010, het jaar van
de biodiversiteit?

fotobew. Lode Rummens

door Lise Beirinckx

Een dikke FUCK YOU
Slechts twéé nieuwe wetenschapsredacteurs op twáálf weken. Er zijn genocides gepleegd voor minder. Maar bon, op dat ding met die baby’s in
Amsterdam na, zijn wij eigenlijk wel vriendelijke mensen. Vandaar, mocht je
toch nog interesse hebben om aan wetenschapsjournalistiek te doen in het
tweede semester, mail ons: schamper@schamper.ugent.be.

Biodiversiteit, het is de laatste
tijd hip. Maar wat betekent het?
Biodiversiteit is de samentrekking
van biologische diversiteit. Het omvat al het aardse leven: de vogels, de
bloemen en planten en de cavia’s,
maar evengoed uw darmflora, de
malariaparasiet en de vlooien van
uw trouwe viervoeter. Een breed begrip dus. Binnen één soort spreken
we van de meer specifieke genetische biodiversiteit, die ervoor zorgt
dat bijvoorbeeld de ene kat ros is
en de andere zwart. Al deze soorten
en individuen vormen ecosystemen
door interactie met elkaar en de
omgeving.

fotobew. Lode Rummens

Cassandravoorspelling

Biodiversiteit is het resultaat van
vier miljard jaar evolutie, waarbij elk
wezen zich aanpast aan het eigen
milieu en de andere organismen. Zo
vormen zich stabiele ecosystemen:
iedereen heeft een eigen plek waar
het optimaal gedijt. Alleen grote
veranderingen in het ecosysteem
zijn problematisch, want aanpassen aan nieuwe omstandigheden is
niet evident, zeker niet voor soorten
die vertoeven in specifieke milieus.
Soorten die bezwijken aan de verandering trekken weg of verdwijnen,
wat de andere soorten die met hen
interageren beïnvloedt. Zo vormt
een ecosysteem een complexe puzzel. Ook wij mensen zijn een puzzelstuk, gevangen in het web van het
leven. Helaas vergeten we dat wel
eens.
Rond het einde van de jaren 80
trokken de Verenigde Naties aan
de alarmbel: de mens bedreigt de
www.schamper.ugent.be

biodiversiteit. Ze stampten een
speciale afdeling uit de grond, die
een ontwerptekst schreef voor de
UN Conference on Environment and
Development in Rio de Janeiro, de
zogenaamde ‘earth summit‘. Deze
conferentie mondde naast een
biodiversiteitsverdrag uit in een
klimaatverdrag, met als doel de reductie van broeikasgassen — het
begin voor het latere Kyotoprotocol.
Het verdrag is gebaseerd op drie
pijlers. De eerste behandelt het in
stand houden van de biodiversiteit.
De tweede pijler gaat over het verantwoord gebruik van de bronnen
die de biodiversiteit ons biedt zoals
geneeskrachtige planten, visgronden of tropisch hout. Gebruik is toegestaan, maar verantwoord, zonder
de kans dat deze bronnen verdwijnen. Ten slotte moet elk land zijn
bronnen eerlijk delen met andere
landen.
Mooie woorden ten spijt kwamen er weinig daden. In 2001 vergaderden de leden van de Europese
Unie in Göteborg en besloten ze dat
in 2010 de afname van de biodiversiteit gestopt moest zijn. Op dat
ogenblik was al 20% van de vogel-,
vlinder- en zoogdiersoorten die oorspronkelijk in Europa leefden, verdwenen. Een jaar later kwamen de
ondertekenaars van het oorspronkelijke biodiversiteitsverdrag samen in Johannesburg, waar ze het
2010 Biodiversity Target opstelden:
de deelnemers werden verzocht om
de richtlijnen van het vorige verdrag, de biodversiteitsafname tegen
eind 2010 stoppen, echt serieus te
nemen. In 2006 werd al duidelijk dat
het halen van deze doelstellingen

« Als de bijen
collectief de
pijp aan
Maarten
geven,
volgen mens
en dier vier
jaar later. »

onmogelijk zou worden. Meer nog,
de toestand is verergerd. De oplossing? Van 2010 het internationale
jaar van de biodiversiteit maken.
De hele wereld zou het geweten
hebben.
Historiae animalium

De apathische reactie is bevreemdend, gezien de ernst van de
situatie. Zo is 20% van alle zoogdieren, 30% van de amfibieën, 28% van
de reptielen, 70% van de planten
en 35% van de ongewervelden op
dit moment beschermd. Van soorten zoals de berggorilla zijn er geen
1000 exemplaren meer, de tijgerteller staat op 3000 en ondanks beschermingsmaatregelen zouden ze
binnen 12 jaar uitgestorven kunnen
zijn. Ook in Vlaanderen is de toestand grimmig. Echte biodiversiteit
vind men enkel nog in de beschermde reservaten, maar die maken een
luttele 3,3 % uit van onze oppervlakte. Landbouwgrond heeft amper
biodiversiteit, alhoewel het eenvoudig is om opnieuw weidevogels en
andere dieren te introduceren.
Wat heeft 2010 opgebracht?
We vroegen het aan Marc
Peeters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). “Ik heb
het gevoel dat 2010 meer een startpunt is dan het bedoelde eindpunt.
Er zijn goede maatregelen genomen
zoals onlangs in Nagoya, maar effectief doorzetten is nodig. Als we
die koers varen kunnen we de biodiversiteit nog redden. Het voornaamste pluspunt van 2010 is de
sensibilisering over het belang van
Schamper 497
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Spiegeltje, spiegeltje

aan de wand, wie is

Nee nee, beste mede-UGent-studenten,
geen schrik ... Ik ga me hier niet beperken
tot dergelijke stereotype clichés, want ik
geloof te hard in het volgende: “Wie zich
kan onderscheiden, mag blijven!”
Ik ben Sara Vermassen (22 jaar), woon in
Deurle en studeer taal- en letterkunde aan
de UGent. Eind april stortte ik me in het Miss
België-avontuur en na talrijke selectierondes wist ik een plaatsje te veroveren bij
de zestien finalisten voor Miss België 2011.
Ondanks het studeren van een taalrichting
(master Frans-Spaans), moet ik toch toegeven dat ik niet de geschikte woorden vind
om jullie zomaar om “steun” te vragen.
Echter: nood breekt wet! Om de titel van
Miss België 2011 te kunnen veroveren moet
ik vanaf nu tot en met de avond van de
finaleshow die doorgaat op 9 januari zoveel
mogelijk stemmen verzamelen via sms.
Als elke medestudent een SMS
(of meerdere) met boodschap MB 01 naar
het nummer 3250 stuurt, word ik MISSchien
wel de meest spontane, UGentse
ambassadrice voor België ooit!

SMS MB 01 naar 3250
Want dankzij jullie sms’en: missie grootste
onderscheiding mogelijk geslaagd!
Kijk ook zeker naar de live-uitzending op
VT4 of RTL (9 januari 2011 om 20.15 uur).
Ook dan is jullie steun enorm belangrijk.
Wie daarenboven wil checken of een
kroontje mij wel zou staan, kan me terugvinden op Facebook. (“Sara Vermassen,
Finaliste 1 voor Miss België 2011”)
Alvast heel erg bedankt!
Sara

...

biodiversiteit en het besef dat iedereen
zijn steentje kan bijdragen.”
Over het algemeen kan men vijf verschillende oorzaken onderscheiden voor
de biodiversiteitsterugval: habitatvernietiging en -versnippering, invasieve
soorten, vervuiling, overexploitatie van
soorten en bronnen en klimaatsopwarming. Bij ons is de habitatvernietiging
de belangrijkste factor. Volgebouwd
Vlaanderen laat geen plaats meer voor
natuur. Het resterend groen ligt vaak zo
verspreid dat populaties van eenzelfde
soort moeilijk met elkaar in contact kunnen komen en geïsoleerd raken. Bijgevolg
taant de weerbaarheid van de populatie
door inteelt. Zo neemt genetisch diversiteit af ondanks het behoud van het aantal
soorten — een belangrijke factor bij het
kwantificeren van diversiteit. Oplossingen
voor de kwestie zijn de zogenaamde corridors. Waar mogelijk wordt een strook bos
of weiland intact gelaten zodat soorten
kunnen migreren. Een mooi voorbeeld is
het ecoduct over de Brusselse ring. De ring
verdeelt het Zoniënwoud in twee en hindert dieren die het woud willen doorkruisen. Een brug met struiken over de ring
schenkt de dieren een veilige oversteek.
Bijzaak

Exoten, of invasieve soorten, zijn ook
een pest voor onze biodiversiteit. Deze
soorten worden vaak door de mens geïntroduceerd in een nieuw leefmilieu.
Overleven blijkt daar plots kinderspel,
zodanig dat ze de lokale soorten wegconcurreren, bij gebrek aan eigen vijanden
in dat milieu. Hun populatie zwelt aan
tot uitroeien uitgesloten is en hun schade aan de omgeving onontkoombaar.
Bekende exoten zijn de berenklauw, de
roodwangschildpadden, ook bekend als
de enige dieren die nog de vijver van het
Citadelpark bevolken, en de Canadese
ganzen die hele oevervegetaties ruïneren. In de bestrijding worden er harde
middelen ingezet: ganzeneieren worden
geschud tot de embryo’s doodgaan, volwassen dieren gevangen en geëuthanaseerd. De natuurliefhebber meekrijgen
in die drastische maatregelen vergt diplomatie, hoewel ze noodzakelijk zijn
voor het heil van autochtone fauna en

flora. Natuurbescherming kent ook haar
genocides.
Af en toe stelt een cynicus de vraag
of biodiversiteit prioritair is. Hoe wegen miljoenen honger- en aidsdoden
op tegen het welzijn van de pandabeer?
Over het nut van die expressieloze knuffelberen kan u kibbelen, maar het belang van biodiversiteit staat buiten kijf.
Ons leven is overgeleverd aan de gratie
van de natuur. Eén van haar diensten is
bijvoorbeeld de bescherming tegen milieurampen. Koraalriffen fungeren als
natuurlijke golfbreker, maar overexploitatie en klimaatopwarming bedreigen
hen. Mangrovewouden die in riviermondingen groeien, vrijwaren het land van
vloedgolven, maar worden massaal gerooid om luxehotels neer te poten.
Om er een bekend maar belangrijk
voorbeeld bij te halen: slinkende bijenpopulaties. Wanneer deze insecten verdwijnen, verliezen we niet alleen hun honing.
Bijen zijn wereldwijd de belangrijkste
bestuivers van gewassen die door de
mens geteeld worden, zoals fruit-, groenten-, en graansoorten en de katoenplant.
Afgenomen resistentie tegen ziektes en
schimmels wraakt zich de laatste jaren
op de populatiegrootte. Er zijn gevallen
bekend van imkers bij wie 75% van de
korven op een jaar tijd leeg stonden. Men
spreekt hier van het zogenaamde Colony
collapse disorder (CCD) maar de oorzaak
is drukke speculatie: klimaatverandering,
overdadig gebruik van pesticiden of gsmstraling? Feit is dat we in de huidige trend
over een paar jaar zonder bijen zitten. In
delen van de wereld is dat nu al werkelijkheid en daar is fruitbomen bestuiven
handarbeid. Zonder bijen geen leven, of
in Einsteins woorden: “Als de bijen het
loodje leggen, volgen mens en dier vier
jaar later.”
Biodiversiteit is in ons aller belang. Niet
alleen esthetisch, maar ook omdat leven
en welvaart ervan afhangt. Biodiversiteit
steunen gaat moeiteloos. Nadenken over
verantwoord winkelen en een vetbol in de
winter hangen helpt al. De website www.
ikgeeflevenaanmijnplaneet.be deelt meer
tips. “Natura non contristatur” (de natuur
is niet ontroerd), maar wie de ogen sluit
voor de gevolgen zal tranen zien. Op het
leven! ¶
www.schamper.ugent.be

ill. Jeff Johnson

foto Johan

gemiddeld, november en december
niet meegeteld. Sommige onderzoekers vermoeden dat een onbekend
mechanisme de opwarming afremt.

•••
Ze past niet in de kerstsok en
zelfs de Kerstman kan haar niet betalen, maar vragen staat vrij. Zet de
Tianhe-1A eens op de verlanglijst. De
krachtigste computer ter wereld —
nu nog in China — haalt maar liefst
2,5 petaflops, dat zijn 2,5 biljard berekeningen per seconde. Informatici
aller landen komen spontaan klaar
van haar voluptueus volume: ze
weegt namelijk 155 ton, telt 103 hoge
computerkasten en heeft zo’n 1.000
m² nodig.

•••
Studenten zetten acties op touw
voor Music for Life — weten aidsweeskindjes veel dat ze meer geld
spenderen aan festivals — en wetenschappers zorgen intussen dat er helemaal geen weeskindjes meer zijn.
Bijvoorbeeld door het ontwikkelen

van een preventieve hiv-pil. Met
succes, want volgens een team van
artsen in het New England Journal of
Medicine bieden bestaande aidsremmers immers al goede weerstand tegen een hiv-infectie. Ze gaven 1251
mannen de echte aidsremmer, 1248
kregen een neppil. Dertig mannen
met de neppil werden geïnfecteerd,
tegenover acht mannen met de echte pil. Conclusie? Trouw innemen
van de aidsremmer vermindert het
risico op een hiv-infectie met 92 procent. Dat komt doordat de medicijnen verhinderen dat hiv zich in het
menselijke DNA kan nestelen. Wordt
de aidsremmer een keer vergeten?
Welcome to the AIDS club.

•••
foto Andycap

Terwijl u over herders neuriet bij
de kerstboom, proosten Canadese
wetenschappers met een fles bodylotion op hun nieuwste ontdekking:
huid is volgens hen het eerste orgaan
dat in de loop van de evolutie ontstond. De onderzoekers concluderen
dat na een experiment met sponzen.
Daarvan was reeds bekend dat zij
een afwijkende laag cellen hebben.
Primitieve huidcellen blijkt nu, die
door het afstoten van binnendringende moleculen het binnenste van
het sponsdiertje tegen de buitenwereld beschermen. Sponzen waren
waarschijnlijk de eerste meercellige
dieren en — volgens de Canadese
wetenschappers — de voorouders
van alle andere dieren. Ergo, alle
complexe levensvormen horen over
huid te beschikken.

foto Hear Hetal Here

•••

2010 lijkt het op twee na warmste jaar ooit gemeten, na 1998 en
2005. Wat betekent dit voor global
warming? Tegenstanders melden dat
er al vijftien jaar geen sprake meer
is van structurele opwarming . Het
is gemiddeld wel warmer dan in de
periode 1970-1995, maar niet zo
warm als voorspeld. Dit jaar was het
bijvoorbeeld 0,756°C warmer dan

Kerststol, kerststronk, kerstkransjes, kerstkalkoen, kerstpudding: wie
in januari geen gram is bijgekomen,
heeft een eetstoornis. Of vernam de
resultaten uit een Amerikaans onderzoek over afvallen. Want daaruit
blijkt dat denken aan eten eten
voorkomt. Ze lieten één groep mensen nadenken over M&M’s eten, de
andere groep over munten in een
wasautomaat gooien. Vervolgens
kregen beide groepen M&M’s voorgeschoteld. Zij die aan wasautomaatmunten gedacht hadden, aten het
meest. De wetenschappers besluiten
dat aan eten denken voor een voller
gevoel zorgt. En dan niet zomaar de
geurige kastanjevulling voor de geest
halen, maar ook mentaal opeten. Hoe
meer mentale porties, hoe meer voldaan. Dat komt volgens hoofdonderzoeker Joachim Vosgerau doordat
verbeelding de aantrekkingskracht
van een verleiding kan verminderen. “Wie wil stoppen met roken,
probeert gedachten aan sigaretten
te onderdrukken. Volgens onze theorie moet u zich juist voorstellen dat
u aan het roken bent, trek voor trek.”
Kan men dan ook imaginaire kerstkeelkanker krijgen? ¶

Wetenschapskort

Honger naar kennis? De wetenschapskort voedt u wederom met de wetenswaardigste weetjes uit
de wondere wereld der wetenschappen. door Fenneke van der Aa

foto Joost Vanderdeelen

Lang zal hij leven
Mensen gaan dood. Tot nog toe is dat bittere realiteit. Niet zo voor Sven Bulterijs.
Deze biochemiestudent wil zich laven aan de Fontein der Eeuwige Jeugd.
door Pieter Van Nuffel en Bart Bruneel
Sven Bulterijs is mede-oprichter van de
vzw Heales (Healthy Life Extension Society)
en is ook sterk betrokken bij de online gemeenschap the Immortality Institute. Zijn
drijfveer is het grote publiek bewust maken
van het belang van therapieën tegen veroudering. Gefascineerd door de wetenschap
erachter hoopt hij later zelf onderzoek te
voeren naar levensverlenging.
Op welke leeftijd begon de fascinatie?

“Dat was een geleidelijk proces dat startte
toen ik in het vijfde middelbaar zat. Ik zocht
er steeds meer over op en zo ben ik er ingetuimeld. Intussen is mijn leven een volledige
overgave aan de passie om zo lang mogelijk
te kunnen leven.”
Hoe wil je dat doen, lang leven?

“Er bestaat een levensduurverlengend dieet: calorierestrictie. Het is bekend sinds de
jaren 30, toen men ontdekte dat muizen op
een caloriearm dieet langer leven. Daarom
beperk ik de hoeveelheid calorieën die ik
inneem, hopelijk draagt dat bij aan mijn
levensduur. Ik heb geen vaste maaltijden,
maar eet de hele dag door kleine porties.
20
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Als je minder eet, moet je metabolisme zich
aanpassen. Hoe dat exact gebeurt, is echter
nog niet bekend.”

we denken dat ze ook de menselijke levensduur zouden kunnen verlengen. Metformine
is er ook zo een.”

Is strikt diëten de moeite waard als significante levensverlenging onzeker is? Zou je niet liever
een korter, maar kwalitatiever leven leiden zonder dieet?

Grenzen verleggen

“Je kan ook een caloriebeperkend dieet
volgen zonder zwaar af te zien — ik loop niet
de hele dag met honger rond. Ik beperk mijn
calorieën tot een comfortabel niveau en hou
mijn lichaam voorlopig zo gezond mogelijk
in afwachting van de levensverlengde therapieën die er misschien binnen vijftig jaar
zullen zijn. Hoe zwaarder je er dan aan toe
bent, hoe moeilijker het achteraf zal zijn om
de schade te herstellen. Zodra die therapieën
er zijn, is het niet meer nodig om die diëten
te volgen. Dan kan ik van de rest van mijn
lange leven genieten zonder zorgen.”
Zijn er levensduurverlengende medicijnen?

“Vorig jaar is er een onderzoek gepubliceerd over het geneesmiddel rapamycine,
dat muizen 600 dagen oud kon laten worden.
Er bestaan dus al geneesmiddelen waarvan

Als we er in slagen om verouderingsprocessen te onderdrukken, wordt leven dan niet ongelofelijk saai? Mensen kunnen enkel nog sterven
in pakweg auto-ongelukken en gaan risico’s
vermijden.

“Als je dat aan een wetenschapper vraagt,
zegt hij dat hij te weinig tijd heeft om al het
gewenste onderzoek te doen. Je moet gedrevenheid hebben en altijd je grenzen willen
verleggen. Als je enkel met huisje-tuintjekindje tevreden bent, gaat het leven wel eens
vervelen. Natuurlijk kan je steeds besluiten
om de antiverouderingstherapieën te stoppen, dan word je weer ouder en leg je uiteindelijk het loodje. Maar als het leven saai
is, is de dood de ultieme eentonigheid. Er is
dus geen reden waarom mensen horen heen
te gaan, tenzij ze zelf willen. Zeggen dat de
dood hoort bij het leven, is even belachelijk als zeggen dat de scheiding hoort bij het
huwelijk.”
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

Is kinderen krijgen aanvaardbaar in
een wereld met eeuwig leven? Wat met
overbevolking?

(haalt een artikel uit zijn boekentas) “Uit de modellen beschreven in
deze paper, blijkt dat in de westerse
wereld de populatie juist zal dalen
door levensverlengende therapieën.
Het aantal kinderen per gezin neemt
sowieso af. In de derde wereld verschilt de situatie natuurlijk. Daarom
pleit ik voor het uitdelen van gratis
anticonceptiva. Levensverlenging in
ontwikkelingslanden zal eerder volgen uit een betere behandeling van
infectieziekten en hiv. Maar wie kan
daar iets op tegen hebben? Je zou
ook kunnen opwerpen dat we alle
grondstoffen zouden opgebruiken.
Maar energiebesparende technologie gaat ook vooruit.”
Je bent een boek aan het schrijven
over levensverlenging. Leg eens uit.

“Mijn boek richt zich op het niveau van mijn medestudenten uit
de bio-richtingen. Ik beschrijf er de
verschillende soorten van schade
die optreden bij veroudering en de
mogelijke therapieën waaraan momenteel gedacht wordt. Het eerste
deel geeft een overzicht van de ethische en politieke problematiek die
daarbij komt kijken.”
Wanneer mogen we de publicatie
verwachten?

“Goh, ik heb nog zoveel waarover
ik wil schrijven en het moet daarna
nog allemaal peer review ondergaan.
Ik schat dus 2012. Daarna wil ik
voor het grote publiek ook nog een
populair-wetenschappelijk
boek
schrijven, waarvoor geen achtergrondkennis vereist is.”
Pro-aging trance
Levensverlenging zou wel eens op
weerstand kunnen stoten. Met welke
tegenargumenten, naast verveling en
overbevolking, krijg je nog te maken?

“Ik lijst de tegenargumenten op
in mijn boek. Een typisch argument
is dat het onnatuurlijk zou zijn. De
www.schamper.ugent.be

filosoof John Stuart Mill heeft zich
afgevraagd wat ‘onnatuurlijk’ eigenlijk betekent. Hij gaf daar twee definities voor. Eén: iets is onnatuurlijk
wanneer het de wetten van de fysica schendt. Als levensverlenging
fysisch onmogelijk is, is eraan beginnen zinloos. De tweede definitie
stelt dat alle menselijke daden onnatuurlijk zijn. Dan is kranten lezen
ook onnatuurlijk want dat is van
menselijke makelij. Het is een loos
argument. Leon Kass (conservatief
bioethicus, n.v.d.r) heeft zelfs ooit
gezegd dat veroudering tegengaan
slecht zou zijn omdat je een andere mens zou scheppen. Volgens die
redenering is een blinde ziende maken even ontaard.
Mensen argumenteren ook dat
ze niet willen leven in een frêle, afgetakeld lichaam. Dat is niet onze
bedoeling. We proberen om het lichaam gezond te laten leven. Deze
argumenten worden vooral gebruikt
door mensen die zich oncomfortabel voelen bij het idee van levensverlenging. Het is een psychologisch
mechanisme.”
Wat houdt dat psychologisch mechanisme in?

“Wel, er is het concept van de proaging trance. Omdat we geëvolueerd
zijn in een wereld waarin veroudering onvermijdbaar was, moesten
we daarmee in het reine komen.
Om doodgaan te aanvaarden, zijn
er bepaalde hersenmechanismen
geëvolueerd. Dat is ook een van de
redenen waarom mensen tegen het
onderzoek zouden kunnen zijn. Het
tast die mechanismen aan.”
Over evolutie gesproken, wat is het
evolutionaire nut van veroudering?

“Dat is een complex onderwerp.
In de natuur sterven organismen
bijna nooit aan veroudering, maar
wel aan predatie, uithongering of
ziekte. Daarom heeft het evolutionair geen zin om organismen te
bouwen die extra lang blijven leven. De herstellingskosten van ouderdom vragen energie en evolutie

« Zeggen dat
de dood hoort
bij het leven, is
even belachelijk
als zeggen dat
de scheiding
hoort bij het
huwelijk. »

maakt de kosten-batenbalans. Op
die manier is het metabolisme fijngesteld om een zekere levensduur te
bereiken.”
Waarom zou calorierestrictie dan wél
tot een langer leven leiden?

“Dat heeft ook te maken met die
kosten-batenbalans. In slechte omstandigheden van ondervoeding is
het waarschijnlijk niet voordelig om
kinderen te baren. In tijden van hongersnood is het voordeliger dat er
een levensduurverlengend mechanisme ontstaat dat ervoor zorgt dat
je je op latere leeftijd, ná de hongersnood, toch nog kan voortplanten.”
Tot in der eeuwigheid
Hoe kan je mensen overtuigen van
het nut van levensverlenging?

“Ten eerste, veroudering doodt
mensen en doden is slecht. Ten
tweede veroorzaken ouderdomsziekten ook veel leed. Verder blijkt
ook dat levensverlenging goedkoper zou uitkomen dan al die ouderdomsziekten afzonderlijk te gaan
behandelen en daar ook voor te
betalen.”
Hoe reageren je medestudenten?

“Binnen de academische wereld
is de interesse groot. Daarbuiten is
die een stuk lager. Waarschijnlijk
omdat vooral wetenschappers zich
van nature interesseren. We willen
via Heales ook studenten aanzetten om reviewpapers te schrijven
en zo in hun vrije tijd te leren over
veroudering.
Wat is het maximum dat we de levensduur ooit hebben verlengd?

“Dat is in C. elegans (een rondworm, vaak gebruikt als modelorganisme, n.v.d.r.), daar is de levensduur
tienmaal verlengd.”
By the way, hoe oud wil jij dan
worden?

“Ik kan geen enkele leeftijd bedenken waarop ik wil sterven. Ik wil
eeuwig leven.” ¶
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Cultuur

agenda
door Ine De Jonge

Concert

Podium

De overige Kerstmannen trekken naar de
improvisatie-voorstelling Soup (door Lisi
Estaras/les ballets C de la B, in S3 Studio
des Ballets, 21/12). Een groep acteurs en
dansers leggen de regels uit die erna worden
getest voor een publiek. De Kerstmannen
krijgen soep voorgeschoteld die zo lekker is
dat Kerstman 7 er blijft van smullen. De rest
woont in de Minardschouwburg Bagaar in 3
Sloapkoamers (door Goe Were an de Zuid,
op 25, 27 en 28/12) bij, waar de kopzorgen van vier koppels worden weergegeven.

foto Jules Gahide

Twaalf Kerstmannen ontmoeten elkaar
in de Video voor het concert van The Jack
London Show (29/12). Op MySpace lazen ze
hoe deze band klinkt als Justin Timberlake
die samen in de blender kruipt met Blood Red
Shoes, en waren benieuwd welke cocktail dit
zou opleveren. Eén van de Kerstmannen ziet
een toekomst als rockster wel zitten en gaat
nog enkele pintjes pakken met de groep.
Raketkanon (26/12) maken erg veel lawaai
in de Charlatan. Kerstman 11 is grote fan van
The Van Jets en hoopt de rest te overtuigen
van de talentvolle Wolfgang Vanwymeersch
die als een virtuoos noten uit zijn gitaar tovert. Met pretoogjes blijft hij dan ook achter om een handtekening te bemachtigen.
In het café ernaast staat hiphopper
Steven H (21/12, Kinky Star) op het podium. Strak in het pak daagt hij Kerstman 10
uit voor een battle. Deze krijgt de smaak helemaal te pakken en besluit als disciple van
Steven H verder te gaan. De knappe Isolde

Lasoen, drummer bij Daan (28 – 29/12,
NTGent), lokt de Kerstmannen naar zich toe
met haar engelengezang. Kerstman 9 wordt
betoverd en plakt vast aan zijn stoel. De
Kerstman met Puerto-Ricaanse roots haalt
dan weer zijn hartje op bij Gabriel Rios (10
jan, NTGent) en zeurt over hoe hij zijn flipflops mist tijdens de Belgische winter. Hij beslist terug te keren naar Zuid-Amerika.

Kerstman 6 snapt de rugpijn die één van de
echtgenoten ervaart en geeft hem een welverdiende massage.
Van al dat depressieve gedoe hebben de
Kerstmannen behoefte gekregen aan een
warme chocolademelk met een heerlijke
toef slagroom. Ze gaan richting het SintPietersplein voor Winterdroom (tot 16/01),
waar elke dag speciale voorstellingen worden gegeven voor de jongsten. Bij het zien
van de rode pakken, worden enkele kleintjes hysterisch en zetten een achtervolging
in. Kerstman 5 weet niet te ontkomen. Zijn
schreeuw weerklinkt nog vaag terwijl de rest
de Vooruit in snelt en zich in de zeteltjes
nestelt om Life & Times (20 en 21/01, door
Nature Theater of Oklahoma) te bekijken.
In wat uiteindelijk tien delen moet worden,
wordt getoond hoe een vrouw vanaf haar geboorte het leven tegemoet gaat.
Expo

De rest van de Kerstmannen gaat richting het Huis van Alijn, waar de tentoonstelling Voor U Getest loopt. In de stijl van
filmmaker Tati (zie Schamper 493) worden
een heleboel huishoudtoestellen uitgestald
in het museum. Volgens Kerstman 3 is zelfgemaakte yoghurt veel beter dan het spul
in die potjes. Om dit te bewijzen maakt hij
zijn beroemde kokosnootmengsel. Toevallig
is Sergio Herman net in het museum en die
is zodanig onder de indruk van “dat heerlijke gerechje” dat hij de Kerstman prompt
een job aanbiedt als sous-chef. Met z’n tweeën keuvelen de laatste Kerstmannen in het
S.M.A.K. waar Adrian Ghenie (tot 27/03) de
aandacht vestigt op gruwelijke thema’s. Bij
Kerstman 2 doemen er plots allerlei jeugdtrauma’s op, waarbij rendier Rudolf hem een
fikse trap tegen zijn kont gaf en gaat al huilend in een donker hoekje zitten.
Gelukkig blijft er nog één Kerstman over,
die alle trouwe Schamper-lezers voorziet van
deze ultieme cultuurtips. Potvolkoffie, daar
gaat mijn geheim. ¶

The Jack London Show, op 29 december in Cafe Video.
www.schamper.ugent.be

L.E. In 2007
werden
voor
Grindhouse — het
double feature-kindje van Rodriguez
en Tarantino — namaaktrailers ontworpen om de vintage cinema-ervaring
net iets realistischer te maken. Eén
van die trailers — Machete — werkte
Robert Rodriguez samen met Ethan
Maniquis uit tot een langspeelfilm,
net als Grindhouse een hommage aan
oude exploitatiefilms. Gratuit geweld
in de vorm van in het rond spattende
ledematen en uitgerukte darmen?
Check. Sociaal onaangepaste held die
met zijn machete vijanden te lijf gaat
en intussen de ene catchphrase na de
andere uitbraakt? Check. Getailleerde
poedelnaakte vrouwen die wel erg
onconventionele manieren kennen
om hun gsm op te bergen? Check.
Speciale vintage-bewerking van de
beelden zodat de film alsnog niet onder ‘goedkoop’ valt, maar zich op sluwe wijze omvormt tot een geslaagde
B-film? Check. Toegegeven, wie intelligente dialogen of psychologisch
uitgewerkte personages verwacht,
zal bitter teleurgesteld zijn. Voor hersenloos, bloeddorstig, over the top
entertainment om te ontspannen tijdens de blok: plof neer in de zetel en
geniet.

www.schamper.ugent.be

Jonge
Wolven

«

Harry Potter and the Deathly Hallows

Film

Niet zo’n sterke maag? Wissel
Machete om voor Harry Potter and
the Deathly Hallows: Part 1. De laatste film van Harry ‘ik heb een litteken
dus ik ben speciaal’ Potter vormt een
tweeluik, waarvan deel één alvast in
de cinema te spotten is. Harry Potter
gaat samen met Ron en Hermelien
op zoek naar de overgebleven
Gruzielementen — de zeven voorwerpen waarin Voldemort stukjes van
zijn ziel heeft opgeborgen om een eeuwig leven te hebben, duh — terwijl de
Heer van het Duister volledig conform
zijn bijnaam de hele tovenaarswereld
verdonkert. Grimmiger en volwassener dan de voorgaande films, maar
ook modebewuster en intertekstueler.
Hermelien lijkt te denken ‘een queeste naar Gruzielementen in tijden van
oorlog is geen reden om je niet deftig
te kleden’ en verandert meer van outfit dan het gemiddelde catwalk-model, terwijl de verwijzingen naar Lord
of the Rings, Gladiator en zowat elke
pro-joodse WOII-film van het scherm
spatten. Maar meng daar wat zalige
humor door, enkele schalkse gezichtsuitdrukkingen van Dobby de huiself
en wat nerdige tovenaarsspreuken, en
je kan aan het einde van de film toch
niet wachten tot deel twee uitkomt.
Nog een half jaar. ¶

ham Jonge wolf van deze Schamper is
Frederick Morel. Deze VS-liefhebber is
doctorandus in de vakgroep Engels. Hij
deed Germaanse en daarna een Master
na Master in American Studies.
Al reizend naar Cuba en New York
heeft hij reeds enkele verhalen geschreven, maar zijn echte debuut is The Ferris
Wheel, waarin hij die voorgaande verhalen verder verwerkte. Het gaat over Paul
Witheridge, die zijn dromen gaat nastreven in New York — ruikt dat hier naar enige autobiografie? Een sterk punt zijn de
dialogen die het New York van de jaren 80
goed weerspiegelen. En inhoudelijk worden het aanmeten van persoonlijkheden
en de vervreemding in de grootstad behandeld. Morel behandelt het thema van
dromen, hoe we ze nastreven en hoe ze
onvervuld blijven, maar ook hoe we ons
gaan gedragen om die dromen te bereiken. En als dat u niet interesseert, kan u
nog altijd genieten van de dialogen. Zijn
roman wordt op 13 januari voorgesteld in
de Zebrastraat. Een klein detail: Frederick
Morel is in het secundair onderwijs afgestudeerd in het TSO. FTW? ¶

foto Michiel Hendryckx

C

Op 28 november 2010, in de nacht na de première van Frans Woyzeck, overleed
de Gentse schrijver, beeldend kunstenaar en regisseur Eric De Volder onverwacht.
Met een, voor Vlaanderen, ontegensprekelijk unieke stijl bouwde hij een indrukwekkend oeuvre uit.

door Kristof Schreurs

Eric De Volder begon zijn carrière
bij het straattheatergezelschap Radeis.
Daarna richtte hij het Gentse theaterensemble Parisiana op. Eind jaren 80 richtte hij
Kunst Is Modder op dat in 1992 overging in
Toneelgroep Ceremonia, waarbij hij tot aan
zijn dood artistiek leider was. Als laatbloeier
of te laat gewaardeerd door de recensenten
— wie zal het zeggen? — kreeg hij alsnog
erkenning in de herfst van zijn carrière. Dat
bewijzen onder meer de Cultuurprijs van de
Stad Gent (2001), de Vlaamse Cultuurprijs
voor Podiumkunsten (2003) en de Grote
Theaterfestivalprijs (2004).
Anarchistisch collectief

Als net afgestudeerd beeldend kunstenaar lag De Volder in 1977 mee aan de basis
van de theatergroep Radeis, een woordloos
24
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gezelschap rond Josse De Pauw en Pat Van
Hemelrijck. De Volder bleef slecht één jaar
actief in dit gezelschap. In 1979 richtte hij het
Etherisch Strijkersensemble Parisiana op,
een groep waarin hij zowel professionele als
amateurkunstenaars verenigde. Fotograaf
Michiel Hendryckx, bij het brede publiek
bekend van De Bende van Wim, ontmoette
Eric De Volder in de jaren 80 in de Gentse
cultuurscene. “Ik werd aanvankelijk door
Eric gevraagd om mee te gaan als fotograaf
van het ensemble, maar de heersende post
’68-sfeer zorgde ervoor dat rollen vervaagden en iedereen deel van het theater werd.
Zo herinner ik me dat twee kinderen van acteurs die mee op tournee gingen, ook in het
stuk betrokken werden. De kinderen werden de zaal ingestuurd om bij het publiek te
gaan bedelen. Op dat moment riep Eric er
de onwetende organisator bij en eiste hij dat

deze kinderen onmiddellijk uit de zaal verwijderd werden, wat natuurlijk leidde tot
grote verontwaardiging van het publiek.
Daarna speelden we gewoon verder, alsof
er niets aan de hand was. Uiteraard wisten
wij dat het allemaal opgezet spel was. Het
was wel niet altijd evident om in te schatten
hoe het publiek ging reageren. We speelden
dan ook niet enkel in Vlaanderen, maar gingen op tournee door onder meer Nederland,
Denemarken, Duitsland en traden zelfs een
week op in de buurt van Trafalgar Square in
Londen.”
Op de vraag welke invloed de periode bij
Parisiana gehad heeft op het leven en werk
van Hendryckx, zegt hij: “Ik kwam net terug van mijn legerdienst en was erg op zoek
naar een creatieve invulling. Parisiana en bij
uitbreiding de Gentse cultuurscene hebben
mijn leven als geen ander beïnvloed.”
www.schamper.ugent.be

Kunst is Modder

Eind jaren 80 richtte De Volder samen
met Guido Claus (broer van), Ingrid De Vos
en Dirk Pauwels de vzw Kunst is Modder
/ Theater van het Niets op. In 1988 kwam
met Achiel De Baere de grote doorbraak.
Deze voorstelling is gebaseerd op de inhoud
van de zakagenda’s van een Gentse duivenmelker die De Volder op een rommelmarkt
kocht voor vijftig frank. Hij zag in de notities
van deze man de pijn waar eenieder mee
worstelt, dagdagelijkse besognes van ons
allen en een verlangen naar genegenheid.
Met dit stuk was meteen de basis voor De
Volders verdere werk gelegd. Oervlaamse,
volkse taferelen vormden het kader waarin
hij de oude mythische thema’s als liefde en
dood op een groteske doch heel herkenbare
manier behandelde.
In 1992 verzamelde De Volder een aantal
oude vrienden en collega’s, onder meer uit
zijn tijd met Parisiana, om samen te werken aan Kom Terug. Ook Marc Vanborm,
hij was vanaf het begin van de Toneelgroep
Ceremonia betrokken als zakelijk leider. “We
hebben grote successen gehad met Eric. Het
is dan ook niet evident om daar een hoogtepunt uit te pikken: Nachtelijk Symposium,
Kakkerlakken, Regent en Regentes en de herwerking van Achiel De Baere. Wat ook niet
onvermeld hoort te blijven is de samenwerking tussen Eric en Het Muziek Lod, die tot
onder meer Diep in het Bos leidde, een soort
totaaltheater waarin muziek en toneel op
elkaar afgestemd waren”. Meteen ook de
eerste liveherinnering aan Eric De Volder
van Wouter Hillaert, podiumcriticus bij
De Standaard en Rekto:verso. “Voor mensen
die naar Eric De Volder gingen kijken en zijn
stukken wisten te waarderen, was de eerste
voorstelling meestal de beste.”
Op de vraag hoe het nu verder moet met
Toneelgroep Ceremonia is volgens Vandrom
nog wat vroeg om te antwoorden: “We krijgen nog subsidies tot eind 2012 en zijn dan
ook van plan tot dan door te gaan. Er is een
www.schamper.ugent.be

jonge generatie opgestaan die onder de vleugels van De Volder ‘volwassen’ is geworden.
De dood van Eric was een donderslag bij
heldere hemel voor de toneelgroep, het zal
niet evident zijn om verder te werken zonder onze artistieke leidraad, die Eric toch
wel was. Bovendien zal ook veel afhankelijk
zijn van hoe de groep in de komende weken
en maanden het verlies zal verwerken.”
Voyeur

Aan zijn dood had De Volder meer dan
dertig theaterproducties op zijn naam
staan, waarvan een aantal in coproductie.
Het merendeel is echter het werk van zijn eigen gezelschap Ceremonia. Volgens Michiel
Hendryckx ging De Volder daarbij te werk als
een echte voyeur, zowel in de samenwerking
met de acteurs alsook in de totstandkoming
van zijn stukken. “Hij gaf een groep acteurs
beperkte instructies en liet de uitwerking ervan aan hen over en Eric, die observeerde.”
Vandorm bevestigt: “Met zijn enorme fantasie kon Eric de acteurs aanzetten om verder
te gaan in hun improvisatie, ze vertrouwden hem en hij ondersteunde dat.” Wouter
Hillaert: “De Volder werkte steeds met een
zelfde groep acteurs waardoor een grote onderlinge vertrouwdheid ontstond, een soort
familiegevoel. Dit was volgens mij de basis
voor de kracht van zijn stukken.”
Kind van de jaren 60

De Volder ontdekte in anekdotisch,
schijnbaar banaal materiaal een grote menselijke waardigheid en bracht die tot uiting.
Volgens Hillaert was De Volder een kind van
de jaren 60 met aandacht voor de kleine
man: “Hij gebruikte een vast vocabulaire:
grotesk, volks, geworteld in de sociale midden- en onderklasse, wat meestal niet overeenstemde met het publiek in de zaal. Toch
verkreeg hij een grote herkenbaarheid, hij
oversteeg het aapjes kijken door de grime
en het oervlaamse gegeven.” Op de vraag of

er een onderliggende politieke boodschap in
zijn werk aanwezig is, antwoordt Hillaert dat
hij politiek niet verbindt met het werk van
De Volder. De thema’s zijn vooral existentieel, gaan over gemeenschappelijkheid, het
onderbewuste in plaats van de toevalligheid
van politiek. Soms komen eveneens persoonlijke thema’s aan bod. Zo blijkt uit een aantal stukken dat De Volder geworsteld heeft
met de figuur van zijn vader. Geleidelijk aan
werden de voorstelling van De Volder steeds
naakter, vertrekkende van lege ruimtes, omgeven met zwart, want “wat zwart is, bestaat
niet”. Uit de steeds wederkerende aanwezigheid van grime en de aandacht voor belichting kwam ook zijn opleiding als beeldend
kunstenaar naar voren.
Frans Woyzeck

De stukken van Eric De Volder waren doorgaans gebaseerd op eigen inspiratiebronnen. Op vraag van Johan Simons bewerkte
De Volder Frans Woyzeck, een onvoltooid
werk van Georg Büchner. Toen Büchner op
zijn 23ste overleed, bestond het stuk enkel
uit een aantal tekstfragmenten en het werd
pas voor het eerst opgevoerd 76 jaar na zijn
dood. Het stuk werd pas echt deel van het
collectief geheugen door de operabewerking
van Alban Berg. Woyzeck is een soldaat die
zich gevangen ziet in een leven van verdrukking, armoede en kan onvoldoende expressie
geven aan zijn gedachten. Gedwongen door
zijn superieuren wordt hij verplicht allerlei
nutteloze taken te verrichten, een thema dat
in alle geschriften van Büchner naar voren
worden geschoven. De Volder herwerkte de
klassieker en gaf een poëtische en muzikale
invulling. Met het doven van de lichten op de
bühne en het applaus nog in zijn hart dragende, overleed Eric De Volder. Hij werd 64
jaar. ¶
‘Frans Woyzeck’, nog van
20 t.e.m. 22 december in NTGent.
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Inspired by Henry
Iedereen kent Henry van de Veldes impressionante boekentoren die de skyline van
onze favoriete studentenstad mee bepaalt, maar weet men ook wat er te beleven
valt in het pareltje van architectuur dat de bibliotheek Kunstwetenschappen is?
door Céline Vervaet
Den L70 of kunstbib op de eerste verdieping van het HIKO (Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis & Oudheidkunde) in de
Sint-Hubertusstraat is meer dan zomaar
één van de vele bibliotheken die de faculteit Letteren en Wijsbegeerte rijk is. Van de
Velde creëerde een ruimte die bestaat uit
zuivere volumes zonder veel decoratie. De
architectuur straalt rust uit, een eigenschap
die voor de beoogde functie noodzakelijk is.
Bibliothecaris Benn Deceuninck herontdekte in 2003 de schoonheid van de bibliotheek nadat ze doorheen de jaren verloederd
was geraakt en besliste aan de grauwe ruimte de charme terug te geven die Henry van
de Velde ooit geschapen had. Hij haalde de
dikke gordijnen weg en onderwierp de ruimte aan een nodige opknapbeurt. De bibliotheek Kunstwetenschappen werd door van
de Velde specifiek als bibliotheek ontworpen
en dat zie je eraan: de hoge ramen in gebogen glas houden de rumoerige wereld buiten
maar laten toch een grote hoeveelheid licht
binnen.

medemens. Eerst en vooral komen de bezoekers natuurlijk voor de collectie aan boeken en periodieken die het te bieden heeft.
Daarnaast worden er echter ook tentoonstellingen en ontmoetingen met kunstenaars
georganiseerd. Zo staan er enkele kunstwerken permanent in de bib opgesteld, maar is
er nu ook tot 5 februari een tentoonstelling
van kalligraaf en tekstkunstenaar Brody
Neuenschwander te bezichtigen (zie foto).
Eerder waren ook al andere beeldende kunstenaars, dichters, muzikanten en zelfs een
danseres te gast. Zulke evenementen hebben de bedoeling de bibliotheek telkens een
nieuwe dimensie te geven en uitspraken als
zou ze dood, grijs of saai zijn tegen te gaan.
Volgens Benn Deceuninck is het de bedoeling creatieve mensen te stimuleren iets te
doen met de waardevolle ruimte. Het resultaat hiervan is voor iedere geïnteresseerde
toegankelijk. Daar de ruimte over een open
verdieping beschikt, is het ook letterlijk mogelijk om de bib en haar kunstwerken vanuit
verschillende dimensies te aanschouwen.

Bib+

Facebookvrienden-van-de-bib

De huidige bibliothecaris startte een aantal initiatieven op die de bib een meerwaarde moeten geven voor de kunstminnende

Om de bezoekers van thuis uit van de
nodige informatie te voorzien, gooide de
bibliotheek ook een website op het net die
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sinds februari 2007 al zo’n 23 000 virtuele
bezoekers mocht verwerken. Je kan zelfs
vriend-van-de-kunstbib worden en zodoende
via mail op de hoogte worden gehouden van
de activiteiten. Ook via Facebook verspreidt
de bibliotheek van de Kunstwetenschappen
haar woord aan toch al 564 vrienden.
Al dit enthousiasme dreigt echter teniet
te worden gedaan wanneer naar aanleiding
van de restauratie en reorganisatie van de
Universiteitsbibliotheek den L70 zal opgaan
in een overkoepelende bibliotheek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Volgens de
plannen verandert de huidige kunstbib dan
in een leescafé. Of dit een goeie zaak is voor
Van de Veldes ontwerp is slechts de vraag.
Op Facebook telt de groep NEEN tegen de
kunstbib als leescafé! op initiatief van enkele
bezorgde studenten bouwkunst vandaag zowaar 140 leden. Moet men deze ingrijpende
verandering inderdaad proberen tegen te
gaan of zal een leescafé alweer een nieuwe
dimensie geven aan Henry’s charmante bibliotheek? ¶
De kunstbib is elke maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag open van 9 tot 12
uur en van 13 tot 17 uur. ‘s Woensdags is
ze open van 9 tot 11.30 uur.

www.schamper.ugent.be
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S
Het niet-zo-heel-grote-maar-tochaanzienlijke-ideaaltypen-verbind-spel
De briljante socioloog Max Weber ontwikkelde ideaaltypen als heuristisch werkinstrument. Door generaliserende voorstellingen te abstraheren uit fenomenen
uit de werkelijkheid kon Weber de sociologische wereld bestuderen.
Ook voor studenten zijn ze echter nuttig om de studentenpopulatie te categoriseren.
Schamper maakte voor jullie van enkele faculteiten een Idealtyp van hun studenten en
hun retoriek in het heden en in de toekomst. Aan u, lezer, om ze correct te verbinden.
Neem lat en balpen in de hand en reconstrueer het leven van deze studenten!

Letteren en
Wijsbegeerte
Heden: “Met geld
koop je geen geluk!
Mijn persoonlijke ontwikkeling komt op de
eerste plaats.”

Politieke en Sociale
Wetenschappen
Heden: “Het is niet
dat ik rechten niet
aankan, ik wil gewoon
meer straight to the
point zijn voor mijn politieke carrière. Alleen
dat kutvak van Carl
Devos is retehatelijk en
zouden ze beter uit de
opleiding gooien.”

Diergeneeskunde

Psychologie en
Pedagogische
Wetenschappen

Heden: “Ik zal
later meer moeten
doen dan enkel met
mijn hand in het gat
van koeien zitten
koteren.”

Heden: “Een goede
opvoeding is van
levensbelang voor
de ontwikkeling
van ieder kind.”

Ingenieurswetenschappen
Rechtsgeleerdheid
Heden: “Ik wil strijden
voor gerechtigheid.”

Heden: “Ik ben
nu nog maagd maar
ooit kom ik vast en zeker de vrouw van mijn
dromen tegen.”

Heden
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Toekomst: “Ik kan toch
moeilijk de bucht van een
ander heropvoeden?”

Toekomst: “Check,
check, check, besmeurd
met kaka, uitpuilende
ingewanden, check, …”

Toekomst
Toekomst: “Burp.”

Toekomst: “Mijn werk
en gezin zijn goed
te combineren. En
nu Sumalee beter
Nederlands spreekt,
kunnen we al bijna
gesprekken voeren.”

Toekomst: (frotfrotsplsjfrot)

Toekomst: “En op basis van
de procedurefout waarbij iemand vergeten is
het dossier onderaan te
nummeren, pleit ik om
de aanklachten — waaronder levend verbranden
van een juwelier en zijn
gezin, verkrachting van
acht baby’s in een kinderdagverblijf, de moord op
Patrice Lumumba en het
schoppen van een heel
schattig uitziende puppy
— te laten vallen en mijn
cliënt vrij te spreken.”
www.schamper.ugent.be
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1

2
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Hakenkruiswoordraadsel

7
8

9

13
15
18

10
13
14
16
17
18
22
23
24
25
26
28
29
31
32

30

19

20

17

21

22

23

24

25

26
29

27
30

31

36

37

38
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32
34

33

35

39

40

41

42
43

44

45

46

47

48
51

49

50

52

53
54
55

Zeeroofdier uit de familie der
robben
Home aan De Sterre
Straalvinnige vis uit de orde van
de baarsachtigen
Loopvogel
Bekende leeuw op de
Nederlandse televisie
Studentenvertegenwoordiger
Exotisch kledingmerk, afgeleid
van het Finse woord voor
‘poolcirkel’
Internet Protocol
Uw vriend op vrijdagochtend
Iemand die je boekjes probeert
te verkopen in de Veldstraat
Muzieknoot
Uitgemoord dier (naar ’t schijnt
door de Hollanders)
Voortgezet onderwijs
Film van Steven Spielberg
Caïro in het Duits
Rolling On the Floor Laughing A
(lot)
Stok om te biljarten
Massa-evenement voor studenten in september
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16

56

57

58

59

61

Horizontaal
4
8

11

14

60

1

10

Verticaal
33
34
36
37
39
40
42
44
47
48
49
50
51
53
55
58
60
61

Niet op lange termijn
Dun
Plechtig auditorium in hartje
Gent
Vereniging voor Respiratoire
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding
Vlaanderen In Actie!
Aars
Studentenvereniging van de
Rechten
Café aan de Kramersberg met
foute beats
Getal
Graad die je kan behalen aan
Vlerick
Newbie
Multiple Sclerose
De Gouden Saté, bij Julien en …
… … Cherso (één maal)
Speelgoed voor moslimkinderen
Hier staat het Glazen Huis dit
jaar
Borstbeeld
Deelgemeente van Marche-enFamenne

1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
19
20
21

Lounge radiozender
Dus
Voornaamste bron van
betrouwbare informatie voor
de student
Plaats in Gent waar je meer dan
150 zelfgemaakte jenevers kan
drinken
Ligt de vrijdagochtend vol met
kots en gebruikte condooms
Dit laat je beter niet vallen in
de douches van de Nieuwe
Wandeling
Kleine spaarlamp
High worden voor straatkindjes
België heeft .be, de Malediven
hebben …
‘Als je’ in het dialect van onze
vrienden uit West-Vlaanderen
Niet hoog
… Feet Under
Zowat elke student heeft er een
account
Paaps studentenblad
Persoonlijk voornaamwoord
Trappistenbier met een vis in het
logo

25
27
30
35
38
40
41
43
45
46
47
50
52
54
56
57
59

Scandinavisch behaard
persoon
Houten vloerbedekking in
moskeeën
Heeft ondertussen al twee Irish
Pubs in Gent
Vogeleigenschap
Io …
Zandneger
Ding waarin je op regelmatige
basis je piet steekt en dat blaft
(neologisme)
Surinaamse pad
Internetbrowser van Google
Scheikundig symbool van
antimoon
De man langs tramlijn 1, waarover de zotste roddels de ronde
doen
De excuusallochtoon uit ‘Thuis’
Daaraan herken je iemand met
Gilles de la Tourette
Halve aap
De Gebroeders … (Tip: ze hebben een boot)
Onder andere
Hij poept met uw moeder

www.schamper.ugent.be
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Niets beters om even bij weg te dromen dan
een hoop letters. Verstopt in de hoop: al je
favoriete (en minder favoriete) televisieprogramma’s uit lang vervlogen tijden. Met de
overblijvende letters kan je nog een paar programma’s maken die in deze lijst ontbreken.
ALLES KAN BETER
BAYWATCH
BOOMHUT
BUITEN DE ZONE
DAG SINTERKLAASJE (sic)
DE MOL
DISNEY FESTIVAL
DRIE WIJZEN
DROOMFABRIEK
DROOMSHOW
FC DE KAMPIOENEN
FLIKKEN
FRIENDS
GROTE BOZE WOLF SHOW
HETERDAAD
KUIFJE
KULDERZIPKEN
LASSIE
LAVA
LINGO

MAJA DE BIJ
NEVENEFFECTEN
POKEMON
POSTBUS X
RAD VAN FORTUIN
SAMSON EN GERT
SCHALKSE RUITERS
SCHUIF AF
SEVENTH HEAVEN
SISSI
SMURFEN
SPOED
SWINGPALEIS
TELETUBIES (sic)
TIEN OM TE ZIEN
TIK TAK
WITTEKERKE
ZEG EENS EUH
ZORRO

Moordzoeker
Uw lief heeft u tijdens een jolige donderdagavond bedrogen
in de Overpoort. Vind jij de schuldige?

www.schamper.ugent.be

Die ene Blandijnhipster
Omdat ze door haar
nepglazen niet zag dat
het niet haar lief was.

De matras van Gent
Omdat het er die
avond nog niet
genoeg waren.

Herman Brusselmans
Omdat hij er langs
achter uitziet als ...

Peter VDV
Omdat uw lief u
iets moet vertellen.
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Het grote Rectorbordspel
Rector Van Cauwenberge is een drukbezet man, dat zal iedereen beamen. Maar
zal hij vandaag zijn eigen agenda kunnen overleven? Misschien kan jij hem daar
wel bij helpen ...
De opzet van het spel is eenvoudig: loods jouw Rectorpion doorheen het met
gevaren bezaaide parcours. De eerste die het einde van de dag haalt, wint.
Een muntstuk is het enige wat je nodig hebt. Gooi je munt, dan mag je
één vakje vooruit. Als je kop gooit, mag je meteen drie
vakjes vooruit. Hopelijk mijd je de rode vakjes, want
die houden weinig goeds in. De groene vakjes zijn
daarentegen lichtpuntjes tijdens de zware werkdag.

1

Je hebt je iets te uitbundig geschoren deze ochtend.
Om gênante gezichtsbeharing te vermijden, moet je
volledige baard er af. Sla één beurt over.

2

Eenmaal aangekomen op het rectoraat gelooft
niemand dat jij PVC bent. Sla één beurt over om je
personeel er van te overtuigen dat jij de rector bent,
maar dan zonder baard.

6

De UGent stijgt weer in de Shangai Ranking van
universiteiten en laat de Belgische concurrenten ver
achter zich. Goedhumeurd ga je meteen naar vakje 10.

9

Het nieuws bereikt je dat de Associatie K.U.Leuven
een aantal nieuwe campussen in Gent gaat bouwen.
Verbouwereerd moet je terug naar start.

12

Een bepaalde prof kan niet zo goed meer overweg
met alle andere mensen in zijn vakgroep en moet een
eigen stek krijgen. In afwachting van een eindoplossing
huur je een pand om een tijdelijke subvakgroep op te
richten voor de ongelukkige prof. Uit dit oponthoud
slaan je tegenstrevers munt: iedereen behalve jij mag
één vakje vooruit.

16
19

De asielzoekers die in de UGent-gebouwen mochten
slapen zijn je dankbaar en hebben geld ingezameld om
je een taart te kopen. De overwinning zal nog zoeter
smaken! In een bui van megalomanie duid je één
tegenstrever aan die drie vakjes achteruit moet.
De taart die de goedmenende asielzoekers je hebben
gegeven, blijkt al drie maand voorbij de vervaldatum
te zijn. Buikkrampen nopen je tot een langdurig wcbezoek. Wissel met een tegenstrever naar keuze van
positie, mits deze zich achter de jouwe bevindt.

22

Je geeft een speech op een receptie, maar je bent
vergeten welke vakgroep of vereniging je toespreekt. Je
valt door de mand. Ga vier vakjes achteruit.

24

Na je onwennige speech is er gelukkig een rijkelijk
aanbod aan champagne op de receptie. Gooi nog een
keer.

27

Na enkele glazen op de receptie ben je een beetje tipsy.
Doe het rustig aan om gezichtsverlies te vermijden. Sla
één beurt over.

30

Sapperdepitjes! Je moet je autosleutels ergens hebben
laten vallen. Ga terug naar vakje 11 om deze te zoeken.

www.schamper.ugent.be
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Liegende Reporter
Theofonie
Als Schamper over God schrijft (zie Schamper 496) en er is
niemand om het te lezen, bestaat God dan?
JVDH Is goddelijkheid waarlijk in het oor
van de toeschouwer? Jenny De Schepper,
docent bij het Kongregatiecentrum voor
Universitaire Theologie (KUT), en professor Günther Moamett van de recent herdoopte faculteit Ingenieurswetenschappen
en ArchitectuurScouting (FIASco) menen
van wel.
“Spiritualiteit is een akoestisch fenomeen.
Je kan het bovennatuurlijke horen. Kermis in
de hel is bijvoorbeeld net dat: schietkramen,
Laura Lynn uit schelle speakers en het knisperen van diabolische oliebollen. Let op, dit
concluderen we niet uit pseudowetenschap
zoals Callanetics (psychische metingen van
de Church of Criminology, n.v.d.r.) of trucs
van grapjassen zoals in Het Zesde Zintuig
(waarin Tine Van den Brande en Tom
Waes nietsvermoedende Vlamingen oplichten, n.v.d.r.), maar uit empirisch onderzoek
naar het atmosferisch geestesgebied — de
thanasfeer.”
De Schepper wijst naar een projectposter
op de muur: “We hadden hier in de Galglaan
al jaren ervaring met het discreet modelleren
van dat ontologisch probleem, maar dankzij
professor Moamett en de financiële steun van
voormalig rector Paul Lieterken beschikten we in de jaren 90 als ‘s werelds eersten
over een werkende ProfATE (Professionele
Auditief-Theologische Existensometer, n.v.d.r.).
In haar eenvoud is dit oermodel nooit overtroffen, en de vooruitgang die het boekte was
ongezien. U moet weten dat tot het einde
van de twintigste eeuw honderden theologen 24/7 in de Boekentoren teksten doornamen waarover vermaledijde goeroes zulke
vragen als de uwe hadden gesteld, om het
bestaan van God te vrijwaren. De ProfATE
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was een verademing: niet alleen stelden we
vast dat koans (paradoxen uit het zenboeddhisme, n.v.d.r.) schadeloos zijn voor het welzijn van de Drievuldigheid, we hadden plots
toegang tot een heel pantheon aan onaardse
wezens.”
“Het blijft evenwel een leerproces”, De
Schepper lacht en professor Moamett licht
toe. “Mijn apparaat is zeer gevoelig. We hadden onlangs ei zo na Thomas Vanderveken
als Gods Zoon verklaard, toen bleek dat
een assistent een radio op Klara had afgesteld voor de actiedag ‘Iedereen Klassiek’.
Onze analyse zegt wel met enige zekerheid
dat God een baard heeft, saxofoon speelt
en vreemd genoeg binnenkort op pensioen

gaat, tenzij Etienne Vermeersch zijn darmen verliest. En zelfs dat is speculatie, als
we Johannes 1:18 (sprak de Heer: “Geen mens
heeft ooit de pointe van Gods humor gevat”,
n.v.d.r.) mogen geloven.”
Op de vraag of etherische entiteiten Schamper ter hand nemen, knikt De
Schepper gretig: “Nopens uw artikel over geloof wil Vishnoe laten weten dat het ‘meisje
aan de tafel haar eeuwenlange traditie in haar
gat mag steken’. Een niet nader genoemde
godheid verzekerde ons dat ‘één frikandel de
hellepoort reeds opent’ en Boeddha belooft
dat hij Club Brugge gaat steunen.”
OMFG. ¶
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