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Omdat belezen universiteitsstudenten
wel iets beters te doen hebben dan hun tijd
te verliezen aan triviale lemma’s als ‘opblaaspop’ of ‘opdonderstralen’, presenteert
Schamper u heden het Verkort Woordenboek Voor Intellectuelen. Inclusief handige tips om de start van het academiejaar
te overleven. Opgepast: leden van Politeia
(04/10) blijven best hun Prisma’tje gebruiken; aan één pseudowelbespraakte Noël
Slangen heeft ons Vlaanderenland al genoeg.
Opdrossen: wegsluipen, vluchten. Wat je
wil doen eenmaal de jongens en meisjes van
Dentalia (26/09) anekdotes over de mondhygiëne van hun patiënten beginnen uit te
wisselen.
Opdruistig: rood en gezwollen van aangezicht. Adjectief, volgens etymologen speciaal ontwikkeld om de faciale verschijning
van onze rector te karakteriseren, net nadat
hij vol overgave een liedje gezongen heeft
op de Student Kick-Off (28/09).
Openbersten: krek (nota bene niet ‘krak’)
hetzelfde als ‘openbarsten’ maar veel literairder, wat tot de nogal vreemde conclusie
zou kunnen leiden dat Antwerps een fijnbesnaard dialect is. Langs de neus weg te gebruiken tijdens gesprekken met bosnimfen
van Filologica of Slavia (26/09). Succes gegarandeerd.
Openeinderegeling: regeling waarvan de
gevolgen voor de begroting niet kunnen
worden voorzien. Te vergelijken met wat er
zou gebeuren als de VTK (29/09) plots beslist haar activiteiten enkel nog voor meisjes
open te stellen.
Openhartchirurgie: operatie waarbij
de werking van het hart tijdelijk door een
kunsthart wordt overgenomen. Doorgaans
een kostelijke bedoening, al kun je ook de
Ontsluitingsfuif (27/09) afschuimen op
zoek naar een benevelde geneeskundestudent die hoogmoedig genoeg is om dat
klusje — in ruil voor een bak bier — uit te
voeren met behulp van enkele kaasprikkertjes. Klinkt minder plausibel dan het is.
Openhuisfeest: feest waaraan ieder, zonder uitnodiging, kan deelnemen. Bij voorkeur te organiseren op een locatie waar
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geen mens om geeft, bijvoorbeeld een gebouw van de UGent, zoals Home Fabiola
(27/09).
Openhuwelijksrelatie: relatie tussen
twee gehuwden die elkaar veel vrijheid geven in hun (seksuele) betrekkingen buiten
het huwelijk. Naar verluidt erg populair
binnen het GBK (06/10). Wel oppassen
met professoren Zoölogie, enkelen onder
hen durven al eens een peuter in het liefdesspel te betrekken.
Openingsbar, -cantus, -event, -fuif of
-vat: de enige activiteiten die de studen-

tenclubs tijdens de eerste twee weken van
het academiejaar kunnen bedenken (te
bezoeken op bovenvermelde data). De
universiteit: meer dan ooit uw standvastig
baken van creativiteit.
Volgende week: van ‘openluchtboekhouder’ tot ‘opheuen’. ■

door Frederik Neirynck
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E=mc². Einstein wist het al, kleine
beetjes maken één grote knal.
Home sweet home. Ballonnen gaan samen met het aantal koten de lucht in
bij de opening van drie nieuwe studentenhomes op de Kantienberg

Godfried-Willem Raes
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“Waarom gaan mensen naar Prince? Ze
willen het gekende herhalen. Dat is geen
echte cultuurbeleving.” De naakte waarheid door Godfried-Willem Raes.
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aalt het niveau van ons onderwijs? Niemand die het weet.
Zoiets valt dan ook niet makkelijk te
meten. We gaan het al zeker niet te
weten komen aan de hand van de ‘enquête’ waarmee De Standaard vorige
week haar reeks over het academisch
onderwijs lanceerde. Drieduizend
proffen opbellen, hen vragen of ze de
indruk hebben of het onderwijsniveau
gedaald is en uit de meningen van de
664 mensen die de moeite deden om
te antwoorden, conclusies trekken is
wel héél kort door de bocht. Uit subjectieve indrukken kunnen we
geen zinvolle besluiten trekken, uit cijfers wel. Slaagcijfers bijvoorbeeld. Die zijn bedroevend laag. Maar dat waren ze vroeger ook
al. Het verschil met voorheen zit ‘m niet in het percentage dat niet
slaagt, maar wel in de gevolgen voor die niet-geslaagden.
Terwijl men vroeger bij één enkele buis meteen het ganse jaar
moest overdoen, is het systeem intussen een stuk flexibeler geworden. Doordat studenten vakken kunnen meenemen in een GIT,
verdwijnt evenwel vaak de incentive om voor zichzelf het harde,
maar eerlijke besluit te trekken dat de richting hen misschien toch
niet ligt. Op die manier worden er ook minder studiepunten opgenomen in dezelfde tijdspanne (alles opgeteld zijn dat er dit jaar
50 000 minder).
Twee oplossingen dringen zich op. Allereerst moeten studenten gestimuleerd worden om zich zo snel mogelijk te heroriënteren
wanneer het verkeerd gaat. Dat gebeurt momenteel al in beperkte mate met het leerkrediet. Al waren het vooral de zogenaamde
‘studievoortgangsbewakingsmaatregelen’ die er vorig jaar voor
zorgden dat de inschrijvingen van studenten die na drie jaar niet
geslaagd waren voor een derde —of na twee jaar voor de helft—
van hun opgenomen studiepunten, geweigerd werden.
Nóg belangrijker dan heroriënteren, is het oriënteren zelf. Studenten buizen onder meer omdat hun studiekeuze beter kan. Het
doel van een oriënteringsbeleid moet dan ook zijn om studenten
beter te informeren. En niet om ze in bepaalde richtingen te duwen door de inschrijvingsgelden selectief te verlagen of te verhogen, zoals ererector van de KUL André Oosterlinck enkele weken
geleden poneerde. Áls het variëren van de inschrijvingsgelden al
een oplossing voor het probleem zou vormen, dan is het in ieder
geval een slechte oplossing. Het zou immers enkel de keuzevrijheid inperken van studenten met weinig financiële ruimte, terwijl
de ‘zachte wetenschappen’ nog steeds bevolkt zouden worden door
ongemotiveerde studenten met rijke ouders.
In plaats van te selecteren op financiële slagkracht, moeten studenten voor ze aan hun universiteitsjaren beginnen, geschift worden op intelligentie. Naar analogie met de toelatingsproeven bij de
faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, zullen de
slaagcijfers hiermee navenant toenemen. Die toelatingsproef hoeft
hierbij evenwel niet bindend te zijn. Een indicatieve oriënteringsproef, zoals de Vlaamse rectoren voorstelden, zou alvast een stap
in de goede richting zijn. ■

ddm In Groot-Brittannië is het zuchten en kreunen geblazen bij de start van het nieuwe academiejaar.
De gemiddelde universiteitsstudent trekt weer naar de
schoolbanken met de wetenschap dat er een verdrievoudiging van het studiegeld zit aan te komen vanaf 2012, tot
een maximum van maar liefst 9000 pond. In andere Angelsaksische universiteiten zijn dergelijke inschrijvingsgelden schering en inslag, in Europa tamelijk nieuw. De
stijging past in de grootse besparingsplannen van de regering en vervangt in feite de overheidssubsidiëring voor
universiteiten. Hoewel universiteiten zullen moeten
kunnen aantonen dat ze inspanningen leveren om ook
economisch zwakkeren aan boord te halen, wordt over
het algemeen gevreesd dat de maatregel het universitair
onderwijs op een elitaire piëdestal zal plaatsen.
Ondertussen zitten we in eigen land met eigen perikelen. Zo staat de kotenmarkt in zowat alle universiteitssteden op ontploffen. Het probleem is het meest schrijnend
in Louvain-la-Neuve, maar ook in Gent is het niet eenvoudig om je eigen stek te vinden. De nieuwe homes aan
de Kantienberg, vanaf dit jaar officieel in gebruik, bieden
plaats aan 656 extra studenten. Of het probleem daarmee
opgelost is, is nog maar de vraag, maar het is alvast een
mooi begin. De nieuwe resto onder het complex kan hopelijk de files in resto De Brug wat verlichten.
En dan is er nog het studentendrankprobleem dat de
afgelopen weken opvallend aanwezig was in de media.
Eén op de vier studenten zou wekelijks stomdronken
door de Overpoortstraat laveren. De campagnes van de
UGent blijken tot nu toe dus niet bepaald succesvol. Laten we met z’n allen een paar pinten minder hijsen, want
voor we het weten komt naast het alcoholisme ook het
hoge inschrijvingsgeld van over het kanaal hierheen gevlogen. ■
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Inschrijvingscijfers stabiel, niveau “daalt
zienderogen”

Nieuwe inschrijvingen status quo, aantal opgenomen studiepunten daalt

We vliegen er weer in voor het academiejaar 2011-2012. Schamper vliegt met jou graag eens
over de nieuwe poel vers inschrijvingen waaruit je dit jaar een nieuw lief zal plukken.
Wie studeert wat?
Voor zover de inschrijvingsstatistieken al bekend zijn — er kan op
het moment van schrijven nog steeds ingeschreven worden — ziet het
ernaar uit dat we zullen stranden op een status quo met de voorbije jaren. De kaap van de 6000 generatiestudenten zal vermoedelijk gerond
worden, de een al wat groener achter zijn of haar oren dan de ander.
Half augustus was er tegenover vorige jaren een merkelijke stijging
van de inschrijvingen in de biologie en de computerwetenschappen.
Ook diergeneeskunde, economie en bedrijfskunde gaan er flink op
vooruit. De faculteiten Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen
en Architectuur doen het beter dan vorig jaar en zo ook de bio-ingenieurswetenschappen. Blijkbaar werd de roep om studenten in de bètawetenschappen aanhoord. De vraag is natuurlijk hoeveel procent van
de nieuwe inschrijvingen in de positief-wetenschappelijke richtingen
meisjes zijn.
Niet verbazend scoren de alfawetenschappen goed in absolute cijfers: psychologie, rechtsgeleerdheid, politieke en sociale wetenschappen en taal- en letterkunde trekken veel volk, al doen de laatste twee
richtingen het voorlopig nog niet zo goed als voorheen. In de taalen letterkunde, afstudeerrichting Latijn-Grieks verliezen ze met drie
inschrijvingen minder dan vorig jaar in één klap een vijfde van hun
studentenaantal. Op de Blandijnberg is er trouwens nog een ander
probleem.
Flexibel studeren
Het leerkrediet is ondertussen al een aantal jaren in zwang en het
ziet ernaar uit dat de studenten de aangeboden flexibiliteit optimaal
beginnen te benutten. Spreiden, verschuiven, meesleuren, enzovoort.
Studeren op eigen tempo en op het gemakje, quoi.
In het totaal hebben alle studenten (niet alleen de nieuwe) samen
maar liefst 50.000 studiepunten minder opgenomen dan het geval zou
zijn mocht iedereen het modeltraject volgen. Al bij al moet het belang
van de absolute inschrijvingscijfers dus enigszins worden gerelativeerd. Veel studenten leggen immers geen ‘volledig jaar’ af. Dat stelde
Joeri Deryckere vast, studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege van de universiteit. Van die 50.000 studiepunten leiden er 20.000
terug naar de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Blandijnstudenten
studeren dus het soepelst.
Dat het opnemen van minder studiepunten leidt tot een lagere
overheidsfinanciering, zal de studenten worst wezen, maar kan op termijn wel voor ernstige problemen zorgen. De hetze doet vragen rijzen
www.schamper.ugent.be

over wat oorspronkelijk het doel was van het leerkrediet. Dient het
om een zeldzame flater te kunnen opvangen en studenten in staat te
stellen om studeren eventueel te combineren met een job? Of is het
de bedoeling dat iedereen zonder pardon aan de universiteit kan studeren, desnoods door slechts 30 studiepunten per jaar op te nemen?
Vast staat dat studenten tegenwoordig niet enkel flexibel maar daardoor ook beduidend langer studeren dan vroeger. Indien er een risico
bestaat dat de hierdoor verminderde financiering de kwaliteit van ons
onderwijs compromitteert, is er dringend duidelijkheid nodig over de
prioriteiten. Kwantiteit of kwaliteit? Om over de overbelasting van het
administratief personeel maar te zwijgen, want zij moeten al die geïndividualiseerde trajecten uitpluizen.
Niveau boert er op achteruit, slaagkansen laag
Dat er iets schort aan het niveau van het universitair onderwijs hebben we de afgelopen weken genoeg mogen horen. Diverse professoren hadden er in verschillende kranten een al dan niet genuanceerde
mening over. Eén ding werd al snel duidelijk: met die studenten van
vandaag valt niets aan te vangen. Je kan er nochtans de straten mee
plaveien.
Ook de slaagkans van de nieuwelingetjes is niet bepaald rooskleurig. Wie uit een sterke ASO-richting komt, staat er nog het best voor,
maar de percentages liggen slechts sporadisch boven de helft. TSO- en
BSO-studenten hebben de statistieken tegen. Ze tellen nochtans als
een stijgend aandeel van de universiteitspopulatie (in Gent rond de
zeven procent). Ook wie thuis geen Nederlands spreekt, is eraan voor
de moeite. ■

door Dominique De Meyst

Getal van de week
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JD
, dat is het aantal rollen toiletpapier dat door
de collectief blokkende Therminalfauna werd verbruikt tijdens
de herexamens laatstleden. Dat zijn tien rollen per toilet per dag!
Hiermee hebben jullie negen bomen, die er honderd jaar over deden om zaagrijp te worden op nauwelijks een maand door jullie
derrière gedraaid. Je mag allemaal heel trots zijn op jezelf en jullie
vieze primaire noden! Denk volgende blok aan de natuur en minder aan jullie verbruik van Red Bull en vezelrijke shit. Het sanitair
personeel dankt jullie. ■
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Nieuwe homes en resto Kantienberg gebruiksklaar
Universiteit Gent opende op 19 september officieel drie nieuwe studentenhomes en een studentenrestaurant aan de Kantienberg. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet kwam ook eens
op bezoek. Het gebeuren ging naar gewoonte gepaard met veel hapjes, drankjes en een overdosis
door Yves Masscho
aan speeches.
Feestje op de Kantienberg
De homes kregen de naam van partneruniversiteiten van de Universiteit Gent: Göttingen, Groningen, Uppsala en Canterbury.
De rectoren en andere prominenten van de
desbetreffende universiteiten waren ook aanwezig, allemaal in traditionele plunje. De
universiteit wil hiermee haar internationale
karakter benadrukken en een eerbetoon geven aan de universiteiten waarmee ze een uitwisselingsprogramma heeft.
Onder toeziend oog van Vlaams minister
voor onderwijs Pascal Smet en Gents burgemeester Daniël Termont openden onze
rector en vicerector plechtig drie van de vier
nieuwe studentenhomes aan de Kantienberg.
In de eerste planningen werd voorzien dat
er tegen september maar twee van de vier
homes in gebruik kwamen. De werken verliepen blijkbaar vlot genoeg om daar nog een
derde bovenop te doen. Na de speeches in
het gloednieuwe restaurant was er een rondleiding. De gebouwen zijn aan elkaar gelinkt
met een passerelle die elke home ook toegang
geeft tot het restaurant. Op de binnenkoer
werden een hoop ballons de lucht ingelaten.
6
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Geestig allemaal. Op naar de champagne en
de hapjes dan maar.
Het volledige project zal kamers bieden
aan niet minder dan 656 studenten. Resto
Kantienberg heeft een capaciteit van 600 studenten. Nog meer cijfers? 105 van de kamers
krijgen een eigen kitchenette en de parkeerplaats biedt plaats aan wel 120 auto’s. Vooral
minder begoede studenten en het groeiend
aantal buitenlandse studenten (a.k.a. de invasie van Spanjaarden die hier op Erasmus komen) zullen baat vinden bij het initiatief aan
de Kantienberg. Op die manier komen voor
beursgerechtigde studenten ook 300 kamers
vrij in andere homes, die eerder besteed werden aan diezelfde buitenlandse studenten.
Forse groei
Dat Gent een groeiende studentenstad is,
behoeft geen betoog. Er zijn in Gent 70 000
studenten, waarvan de helft aan de universiteit studeren. Maar als Gent zich wil blijven
profileren als een centrum van kennis en cultuur, zullen de studentenaccomodaties meer
dan evenredig moeten meegroeien. Het oprichten van studentenhomes is een must. Niet

alleen om de groei van nieuwe studenten aan
te kunnen, maar ook om kwaliteit te bieden
en een waardig alternatief te zijn voor de vele
k(r)otuitbaters in de binnenstad.
Gelukkig werd hier tijdig in voorzien en
doen de Gentse instellingen voor hoger onderwijs ook meer en meer een beroep op privébedrijven om aan die taak te voldoen. Het
project aan de Kantienberg is heus niet het
enige lopende project. Privébedrijven plannen 105 kamers in de voormalige Backstage
en 110 kamers aan de Sint-Lievenslaan, met
hier en daar wat kleinere projecten. Ook de
hogescholen staan niet stil. Recent opende
het Savaanhuis met 112 kamers. Voor volgend
jaar is er een studentenhome met 47 units aan
de Sint-Lievenslaan voorzien. Die laatste twee
zijn het initiatief van de Arteveldehogeschool.
Tegen 2014 komen er 520 units op de campus Schoonmeersen van de Hogeschool Gent,
die onlangs ook studentenhuis Mercator renoveerde en 105 kamers vrijmaakte. Kortom:
veel slaapplaats in de toekomst. ■

www.schamper.ugent.be

Student Kick-Off goes Africa

u

Op 28 september wordt op het Sint-Pietersplein het
academiejaar opnieuw op gang gefeest. Dat is meteen
ook het startschot voor de actie Students for Students, die
Student Kick-Off dit jaar uitzonderlijk betalend maakt.
door pieter van nuffel

dents for Students werd gedoopt. Op die manier blijft Student KickOff gewoon een gratis festival, dit jaar uitzonderlijk gekoppeld aan
Students for Students.”
Ook meubels en vrijwilligerswerk

Illustratie: Maarten Van Praet

Wat ooit begon als een concertje en een uit de hand gelopen barbecue, is na zes jaar uitgegroeid tot een waar massa-evenement. Zoiets in goede banen leiden, vergt zotveel organisatie. Intussen groeide
de raad van bestuur van Student Kick-Off uit tot zo’n 25 man. Omdat
niemand elkaar nog goed verstond op de vergaderingen, gooiden ze
dit jaar de structuur volledig om. Er werd vertrokken van een harde
kern van zes medewerkers, waarvan er drie nog student zijn.
Onderwijs in Ethiopië magertjes
Toen Leander Naessens, communicatieverantwoordelijke van
Student Kick-Off samen met twee vrienden van de harde kern in
Ethiopië was, vielen de miserabele onderwijsomstandigheden hen
daar op. Ze bezochten op uitnodiging van de vzw Finado een aantal
projecten die er scholen oprichten en een onderwijsbeleid proberen
uit te bouwen. “Een leerkracht verdient daar zowat twintig euro per
maand. Als je die bedragen vergelijkt met de onze, dan is dat peanuts.
Daarom zijn we ons beginnen afvragen of we niets aan de erbarmelijke onderwijssituatie konden doen, bijvoorbeeld via Student-KickOff.”
En zo ontsproot het idee om een euro te vragen aan iedereen die
het plein tijdens het studentenevenement komt binnengewandeld.
“Eén euro is immers al voldoende voor een maand onderwijs voor
een kind in Afrika. Toen we dat idee voorlegden aan de rest van de
organisatie van Student Kick-Off, werd het meteen op enthousiasme
onthaald. Toch rees er ook enige twijfel. Was het wel aan ons om
te beslissen om van Student Kick-Off een liefdadigheidsinstelling te
maken? Daarom stampten we een nieuwe vzw uit de grond die Stu-

www.schamper.ugent.be

Students for Students zal zich overigens niet beperken tot de
geldinzameling op het studentenfestival. “We hebben gezien dat er
nog veel meer mogelijk is. Lessenaars kunnen ze in Afrika goed gebruiken, terwijl de UGent hier jaarlijks tonnen meubels weggooit.
We zouden Students for Students ook kunnen gebruiken als platform
om vrijwilligerswerk te promoten. Dat zijn evenwel ideeën die we
pas later kunnen uitwerken, omdat we ons nu eerst volop focussen
op Student Kick-Off zelf.”
Eén euro voor het goede doel (of meerdere euro’s, als je meermaals het plein binnenwandelt) zal zelfs voor de gierige misantroop
niet te veel gevraagd zijn. De 35.000 bezoekers van vorig jaar — zelfs
60.000 volgens een onderzoek van de vakgroep Geografie op basis
van het aantal bluetooth-gsm’s — zal dus naar alle waarschijnlijkheid
gemakkelijk opnieuw gehaald worden. Dat levert meteen een aardige
stuiver op voor Students for Students. Al moet gezegd dat de kosten
die er bijkomen ten gevolge van het extra personeel aan de ingang,
daar nog van afgetrokken worden.
De toekomst
De organisatie benadrukt verder dat deze betalende editie van het
festival slechts eenmalig is. Dat het in de toekomst een gratis evenement blijft, heeft absolute prioriteit. Daarom is het ook moeilijk
om op termijn uit te wijken van het overvolle Sint-Pietersplein naar
bijvoorbeeld Flanders Expo. Daarvoor zouden te hoge huurkosten moeten betaald worden, terwijl het Sint-Pietersplein elke eerste
woensdag van het academiejaar door stad Gent geschonken wordt. ■

Schamper 504

7

De Morgen voor studenten:

*

Voor welk studentenaanbod je ook
kiest, met De Morgen onder de arm
eindig je dit academiejaar sowieso
cum laude.
En je krant lees je er digitaal nog
eens gratis bovenop.

www.demorgen.be/studenten

De Morgen voor studenten:

*

LENCO TABLET

De Morgen
+ Lenco tablet
Android 2.1, Wifi, MP3, video, foto,
4 GB, 7 inch touch screen, USB 2.0

maak uw
keuzes met

*Studententarieven
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Kroniek van een
aangekondigde erkenning
Over NSV!, KASPER en de daadkrachtigheid
van de Sociale Raad

door Joost Vanderdeelen

Neem deel aan

WORLDMUN
2012
en ga naar

VANCOUVER!
■■■
Elk jaar stuurt onze universiteit een delegatie studenten naar WorldMUN,
de meest internationale
simulatie van de Verenigde
Naties ter wereld, onder de
naam UGentMUN.
Neem vóór 18 oktober deel
aan de selectieprocedure en
wie weet word jij in maart
diplomaat voor een week in
Singapore!
Alle UGent-studenten
komen in aanmerking.
Meer informatie op
www.ugentmun.ugent.be
■■■
Infoavond:

Woensdag 5 oktober,
Blandijn, Auditorium A

Vooraf. Als de Nationalistische Studentenvereniging (NSV!) in 1984 iets te creatief omspringt met haar financiën, wordt
ze door de universiteit geschorst. Meer dan
twintig jaar lang streeft de vereniging opnieuw naar erkenning, maar omdat ze —
vaak niet onterecht — wordt geassocieerd
met racisme, homofobie en geweld, blijven
die pogingen tevergeefs.
Dat verandert in december 2009, als de
zoveelste erkenningsaanvraag van NSV!
door het Politiek en Filosofisch Konvent
(PFK) wordt goedgekeurd. Deels omdat
preses Wouter Opdenacker een minder
radicale koers vaart dan zijn voorgangers,
vooral omdat het PFK een boom in het aantal niet-linkse verenigingen kent. De vreugde is echter van korte duur: in april 2010
stuurt het Bestuurscollege het dossier terug
naar het PFK en bij een nieuwe stemming
trekt de NSV! alsnog aan het kortste eind.
December 2010. NSV! vraagt andermaal
de erkenning aan en wordt daarbij vergezeld
door KASPER, een nieuwe studentenvereniging met een zo mogelijk nog rechtsere
ideologie. Beide aanvragen worden op 17
december nipt door het PFK goedgekeurd,
tot groot ongenoegen van het linkse blok.
Januari 2011. De linkse studentenverenigingen dienen twee beroepen in tegen
de erkenningen. Het ene beroep kant zich
tegen het oordeel van de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) dat de statuten van NSV!
en KASPER stroken met (onder andere) het
Europees mensenrechtenverdrag, het andere tegen de beslissing van het PFK dat de
doelstellingen van de verenigingen overeenkomen met die van het konvent.
Februari 2011. Beide beroepen komen
voor op de Sociale Raad (SoRa). Wegens
laattijdigheid wordt het eerste onmiddellijk
onontvankelijk verklaard. Bij gebrek aan
een degelijk PFK-verslag wordt de beslis-

sing over het tweede beroep uitgesteld naar
de volgende vergadering.
Maart 2011. Na een lang meta-debat —
“waarover moeten we nu eigenlijk discussiëren?” — en omdat niemand een voldoende
overtuigend antwoord op die vraag kan bieden, wordt het verdict opnieuw verdaagd.
April 2011. Als de Sociale Raad eindelijk
tot de stemming overgaat, blijken er evenveel voor- als tegenstemmen te zijn. Een
staking van de stemmen, in het jargon. Een
impasse, in de praktijk, want niemand weet
hoe het verder moet.
Mei 2011. Opnieuw komen de beroepen voor, opnieuw kan de Sociale Raad niet
beslissen — deze keer blijkt er niet genoeg
volk aanwezig. Op naar de volgende.
Juni 2011. Vijfmaal is scheepsrecht. Examens en vakantie zorgen voor een andere
samenstelling van de raad en zowel het beroep tegen de NSV! als dat tegen KASPER
wordt gegrond verklaard.
September 2011. Omdat de Sociale Raad
een adviesorgaan is, moeten alle beslissingen bekrachtigd worden door de Raad
van Bestuur of, in dit geval, het Bestuurscollege. Dat volgt het oordeel van de SoRa
en vernietigt de erkenning van de NSV! en
KASPER.
Einde, zou je denken, maar niets is minder waar. Het laatste woord ligt sinds kort
immers bij de Vergadering van Konventsvoorzitters (VKV), dat alsnog kan beslissen
om NSV! en KASPER te erkennen. “Merkwaardig dat een definitieve beslissing niet
bij het universiteitsbestuur ligt”, vindt vicerector Luc Moens. “Vooral grappig”, vinden
wij, want ook onze hoofdredacteur heeft
een stem in de VKV.
Wanneer de eerste VKV valt, is nog niet
geweten. Het Bestuurscollege heeft intussen
beloofd de erkenningsprocedure voor verenigingen grondig onder de loep te nemen.
Wordt, met andere woorden, vervolgd. ■
www.schamper.ugent.be

Mooiste plekjes van Gent:
de

Foto: Yves Masscho

Onbekend is onbemind. En dat geldt zeer
zeker ook voor de sterrenwacht van de Universiteit. De Volkssterrenwacht, genoemd
naar legende en weerman Armand Pien (de
Frank Deboosere van zijn generatie, alwaar
hij nog populairder was), bevindt zich in het
hartje van Gent, tussen de Jozef Plateaustraat
en de Rozier. Weinig mensen weten dat hij er
is én dat hij wekelijks te bezoeken valt. “Veel
studenten wisten pas na het afstuderen dat ze
hier terecht kunnen”, klinkt het bij de uitbaters. Elke woensdag van 20 tot 23 uur is iedereen welkom. Reserveren is niet nodig en de
toegang is gratis.
Mooi uitzicht
Zelfs als sterrenkunde je geen bal interesseert, is het de moeite om er eens langs
te gaan. Alleen al voor het zicht over de verlichtte gebouwen van Gent dat je er hebt. Er
ligt zelfs een grasveld op het dak (meteen ook
het hoogst gelegen grasveld in Gent!), om op
te picknicken als het weer het toelaat. Want
bewolking gooit ook roet in het eten als je de
sterren en planeten wil observeren. De reden
ligt voor de hand.
Op een koude woensdagavond betreed
ik de steile buitentrap op de binnenkoer. Er
is ook een lift maar dat zag ik te laat. Bij het
www.schamper.ugent.be

binnenkomen word je hartelijk ontvangen
door een van de enthousiastelingen die het
spel daar draaiende houden. De mannen (die
elk een respectabele leeftijd hebben) zijn stuk
voor stuk liefhebbers van de naakte sterrenhemel. Maar genoeg over hen!
Bij mooi weer, ’s avonds, kan je door twee
telescopen de ruimte afschuimen. Zelf kon
ik de Maan en Jupiter van dichtbij bekijken.
Best imposant als je beseft dat die laatste tot
900 miljoen kilometer van de aarde kan staan.
Samen met het merendeel van de andere planeten van ons zonnestelsel is Jupiter gewoon
met het blote oog waar te nemen, iets wat weinig mensen weten. (Niet elk lichtpuntje aan
de hemel is een ster, duh.)
Stuk antiek
Een van de pareltjes van de sterrenwacht
is de Steinheil-Cooke telescoop uit 1880. Die
staat in de groene koepel op het hoogste punt
van het gebouw en wordt nog steeds gebruikt.
Wie bang is van het grote gevaarte, kan door
de moderne telescoop gaan kijken. De Meade
LX-telescoop heeft namelijk meer bereik en
kan voor meer dan alleen ‘planeten kijken’ gebruikt worden. Wie een ander sterrenstelsel,
een gigantische nevel of Ganesha wil zien is
bij deze jongen aan het juiste adres.

Wat doe je zo als student
in Gent? Constant in de
Overpoort rondhangen
en niet weten hoe het
Belfort eruit ziet? Als
je dan toch eens uit je
bubbel wil kruipen
zal je aangenaam
verrast zijn. Gent
zit vol verrassingen, zelfs voor de
door winterde
Gentenaar.

Na afloop van het bezoek kan je terecht
in de kantine, waar drank en spijzen geserveerd worden aan democratische prijzen. De
sterrenwacht is even sympathiek als de man
waarnaar hij genoemd is. De echte freaks
kunnen nog naar een 3D-film kijken, weliswaar ook over sterren en planeten. Wie had
dat gedacht?
Na het bezoek besef je hoe klein we wel
zijn in het heelal. Je wordt er (ik toch) heel
bescheiden van. Het is zelfs een beetje angstaanjagend. Maar laat dat je niet afschrikken,
bezoek de sterrenwacht. Want voor elke bezoeker die ze over de vloer krijgt, ontvangt de
sterrenwacht wat meer centjes!
Voor de liefhebbers: je kan aan de sterrenwacht cursussen weerkunde en inleiding
tot de sterrenkunde volgen. Ook een cursus
ruimtevaart (die allicht theoretisch is) behoort tot de mogelijkheden. ■

door Yves Masscho
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Mama’s kindjes
Op kot: de nachtmerrie van elke moeder

De gemiddelde eerstejaars kotstudent komt wat
uitdagingen tegen. Zoals de zoektocht naar een
kamer, die hopelijk iets meer comfort biedt dan
de cellen in het Gravensteen, of de onvermijdelijke Ikeabezoeken. Bezorgdheid van studentenmama’s en -papa’s is er soms ook zo een.
L.L.C. Onze bloedeigen moeders vormen misschien wel de grootste hindernis. Het wekelijks uitwuiven van zoon- of dochterlief brengt
heel wat kopzorgen mee. Getuige daarvan zijn de talrijke blogs met
titels als: “Mijn zoon gaat op kot ... wat geef ik mee?” of “Hoe hou ik
door de week contact?”. De bezorgde auteurs van deze teksten kunnen
vervolgens rekenen op heel wat bijval van medemoeders. Ervaringen
over potjes gevuld met gezonde soep en Skype worden gedeeld, terloops wordt nog een receptje verklapt en iedereen is weer gerustgesteld. Gedeelde zorg is halve zorg. Al kan ik het volgende meegeven
aan mama’s die vrezen voor een overdosis Aldi-lasagna en Lidl-pizza:
na een paar weken hangt die bliksmaak je zo de keel uit, dat je vanzelf
wel die potten en pannen bovenhaalt.
Maar de muizenissen in de ouderlijke hoofden gaan verder dan
louter alimentaire kwesties. Zo hoorde ik onlangs nog over een koppel
dat geen oog meer dichtdoet na het lezen van een studie over rioolwa- ker sterker van geworden zijn, als onafhankelijke en verantwoordelijke
ter. Antwerps leidingwater bleek namelijk het meeste heroïnesporen te volwassenen, getraind door het woeste kotleven. Ach, wees maar niet
bevatten, meer nog dan in Amsterdam, Londen of New York. Gevolg: bang, mama, we zullen braaf zijn. ■
dochter mag zich aan een wekelijkse controle van de armen verwachten. Een andere frequente bekommernis is de brandveiligheid van de
koten. Het gebeurt inderdaad bijna dagelijks dat verkeerd gebruik van
de waterkoker kortsluiting veroorzaakt of de toaster in vlammen opgaat. Net zoals we thuis ook regelmatig de boel flamberen.
Goed, feestjes kunnen weliswaar iets heftiger uitvallen
dan onzeof meer info: www.
inschrijvingen
ouders gepast achten. Maar kom, na een dag van noeste
arbeid
versalsafever.be
dient iedereen wel eens een hartversterkertje. En zolang
op vrijMail:we
salsa.fever.vzw@telenet.be
dagavond nog de juiste trein naar huis kunnen nemen,tel:
is er0486893553.
niets ergs
aan de hand, toch? Opgroeien gaat nu eenmaal gepaard met de nodige
liters alcohol, een feest of vier per week en bijhorend mannelijk en/of
vrouwelijk gezelschap. Na die jaren universiteit zullen we er vast en ze-

SalSa danSleSSen/curSuSSen
in Gent of in Melle vanaf oktober 2011
ofwel op zondag, maandag, dinsdag of op woensdag.
niveau 1
niveau 2
niveau 3

19.30 – 20.30 uur
20.30 – 21.30 uur
21.30 – 22.30 uur

eén dansreeks bestaat uit 6 lessen, 1 x per week, elke les duurt 1 uur en de hele dansreeks kost € 55.
inschrijvingen of meer info: www.salsafever.be, mail salsa.fever.vzw@telenet.be of bel 0486893553.

Achterklap

The Grand Tour of Europe
“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de
geesten”, dixit Erasmus. Dankzij het internet zijn
de geesten van onze medestudenten op uitwisselingsprogramma nog dichterbij. Tussen de
zwijnerij vinden ze de tijd om te schrijven over
hun leerrijke ervaringen. Deze week: Thomas
Vanthournout uit Neuchâtel.
TV Neuchâtel is doordrenkt van Duitse pünklichtkeit maar ademt
tegelijk een onvervalst Frans joie de vivre. Geen wonder dat meer dan
vijfenzestig verschillende nationaliteiten zich thuis voelen aan de Université de Neuchâtel. Toch wordt de vredige sfeer hier sinds mei verstoord door de komst van Bulat Chagaev. De Tsjetsjeense zakenman
is huidig hoofdaandeelhouder van voetbalclub Neuchâtel Xamax, waar
onze landgenoot Logan Bailly de ballen uit het doel houdt. Chagaev
maakte onmiddellijk zijn koele ambitie duidelijk door niemand minder dan Maradona voor te dragen als nieuwe trainer. Zo geschiedde
niet, maar zijn naam was wel gevestigd. Zoals het een echte zakenman
betaamt, zette hij al snel een deel van het bestuur op straat, een ander
deel nam vrijwillig ontslag. Tegen iedereen die de investeerder openlijk
kritiek gaf, werd een klacht ingesteld, tot ongenoegen van elke roodzwartsupporter. De ene trainer na de andere werd de laan uit gestuurd.
Spelers die de kans zagen om te vertrekken, lieten zich transfereren. Hij
weigerde aan de stad Neuchâtel de achterstallige huur voor het stadion te vereffenen. Grote sponsors die de club jarenlang ondersteunden,
haakten een voor een af. Tijdens zijn laatste exploot stormde Chagaev
met enkele gewapende mannen de kleedkamers binnen na een gelijkspel tegen Lausanne-Sport, om trainer en spelers te bedreigen (of te
motiveren). De kranten smullen van elk woord en elke daad van de
nietsontziende Chagaev. Ondertussen boycotten de voornaamste supportersclubs echter elke thuismatch en worden straatmanifestaties op
poten gezet tegen het beleid van onze Tsjetsjeense vriend. Jazeker, voetbal een feest!
Gelukkig wordt niet alles overschaduwd door Tsjetsjeense escapades. Dit jaar viert Neuchâtel haar duizendjarig bestaan. Aangezien ze
hier niet vies zijn van een volksfeest, wordt dat op verschillende gelegenheden uitbundig gefêteerd. Onlangs toverden Les concerts du millénaire de stad om tot een lokale variant van de Gentse Feesten, maar
dan met bier aan dubbel tarief. Een van de meest memorabele momenten werd verzorgd door Keziah Jones, de Nigeriaanse meester van de
blufunk, die het plein liet dansen tijdens de laatzomernacht. De mensen hingen uit de ramen, standbeelden werden beklommen en keelgaten werden gesmeerd. Maceo Parker, altsaxofonist van wijlen James
Brown, deed daags nadien de binnenstad daveren met zijn opzwepende saxsolo’s en schitterende liveband. Waar de Zwitsers vaak het label
krijgen van afstandelijk te zijn, lijkt het mij dat ze graag een uitzondering maken wanneer er te feesten valt. Ah ben oui! ■
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door Pieter Van Nuffel
Durf Doen!

u

Kersvers student aan de UGent en op zoek naar de studentenvereniging die jou op het lijf geschreven is? Vul de ludieke vragenlijst in op www.durfdoen.be en je weet meteen
waar je komend academiejaar best je studietijd kan verspelen. De Durf Doen!-campagne, met het uitdelen van 15 000
Durf Doen!-condooms als blikvanger, heeft de bedoeling om
het engagement bij studenten wat op te krikken. Daarom
wordt eind oktober een heuse ‘Durf Doen-week’ georganiseerd waarin de verschillende verenigingen en konventen
zich kunnen voorstellen aan het grote studentenpubliek.
Omdat daarmee de subsidies nog niet helemaal uitgegeven
zijn, wordt er tijdens die week tevens een rocket (een soort
omgekeerde bungeejump) op het Sint-Pietersplein neergeplant. Wie durft doen, kan zich tijdens de studentikoze
opening dus niet alleen het academiejaar, maar ook de lucht
laten inschieten.
Stoelendans in de SoRa
Enkele verschuivingen in de Sociale Raad (SoRa) bij aanvang van het academiejaar. De afgestudeerde Evelyn De
Blieck wordt in de Raad van Bestuur opgevolgd door niemand minder dan haar broer Laurens De Blieck. Diens vrijgekomen zitje in de SoRa gaat op z’n beurt naar Lies Lavens.
Het plaatsje van de eveneens afgestudeerde Pieter Nobels
gaat vanaf heden naar Simon Van Damme. Niet enkel stuvers wisselen van plaats in de SoRa. Ook voormalig afdelingshoofd Maaltijdvoorzieningen Paul Speeckaert en voormalig
afdelingshoofd Huisvesting Marianne Martens worden vervangen.
Rechtenstudenten gefuckt
Gevloek weerklonk vorige week bij een vijftiental rechtenstudenten toen ze hun puntenbriefje opvroegen: gebuisd en
niet gedelibereerd. Vreemd, want normaalgesproken wordt
een klein buisje in de tweede Master Rechten altijd door de
vingers gezien. Dat was dit jaar echter zonder Oasis gerekend:
het elektronisch administratiesysteem was daar nog niet op
afgesteld. Althans, dat is de officiële reden die men te horen
kreeg. Zoals het goede rechtenstudenten betaamt, zullen ze
deze situatie aanvechten.
Paul Magnette geeft les
Naar goede gewoonte laat Carl Devos zijn openingscollege
politicologie ook dit jaar door een politiek zwaargewicht geven. Voor het eerst is er iemand van over de taalgrens aan
de beurt: Paul Magnette van de PS. Magnette is naast hoogleraar in de politieke wetenschappen ook aftredend minister
van Klimaat en Energie, althans op moment van schrijven
(maar op moment van lezen hoogstwaarschijnlijk nog steeds).
In het licht van de regeringsonderhandelingen zal de mediaaandacht weer massaal zijn. Pol & Soc’ers die graag neerzitten,
komen dus maar beter niet te laat naar hun les op dinsdag 27
september. ■
Schamper 504
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Kernfusie
uitgesp(l)it

Tsjernobyl, Three Mile Island, Fukushima. Radioactivity, it’s in the air for you and me. De
UGent trekt vanaf dit jaar mee aan de kar van wat een milieuvriendelijke, onuitputtelijke en bovenal veilige energiebron moet worden.
Fusion-DC, voluit de hele mondvol “International Doctoral College in Fusion Science
and Engineering”, staat vanaf heden mee in
voor de opleiding van een nieuwe generatie
wetenschappers en ingenieurs wiens missie
het wordt energie te winnen uit kernfusie. Net
als in andere Erasmus Mundusprogramma’s
zullen vanuit hoofdkwartier Gent jaarlijks
een achttal doctoraalstudenten uitzwermen.
Bedoeling is dat ze minstens zes maanden aan
twee verschillende Europese universiteiten les
volgen, willen ze aan het einde van hun doctoraalopleiding met de handtekening van meerdere rectoren op hun diploma pronken. Aan
welke toekomst bouwen deze doctorandi?
Krinkelend winkelend
Kabloom! De oerknal geeft het starschot
voor de ontplooiing van het heelal. Sterren
inviteren planeten tot een rondedansje, uit
zelfreplicerende moleculen ontstaat het eerste
leven, krinkelende winkelende cyanobacteria
ademen een zucht zuurstof uit. Waar halen ze
het lef, en vooral de energie? Van de zon uiteraard. In het lijf van dat hemellichaam botsen
14
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kernen als gevolg van de enorme zwaartekracht als supersonische pingpongballetjes
tegen elkaar aan, versmelten en geven zonneenergie af. Kernfusie voor dummies.
Prof. dr. Guido Van Oost, voorzitter van
de onderzoeksgroep Kernfusie aan de UGent
en coördinator van het Fusion-DC programma maakt het — ter uwer lering en vermaak
— graag wat aanschouwelijker: “De kernfysica heeft ons geleerd dat er energie kan vrijkomen bij de splitsing van zware kernen en
bij de vereniging van lichte kernen. Kernfusie laat lichte atoomkernen samensmelten tot
zwaardere. Het is een nucleaire reactie, geen
chemische, en de vrijkomende energie is afkomstig van de omzetting van een klein gedeelte van de massa van de reagerende deeltjes
in energie via Einsteins beroemde formule
E=mc². Omdat c² een enorm getal is, leidt de
omzetting van een relatief kleine hoeveelheid
massa tot een grote hoeveelheid energie. De
fusie van 1 kg waterstof levert het energetisch
equivalent van de verbranding van 20 000 ton
steenkool.”
Een energiebron met een enorm potentieel. Om fuserende kernen de energie te la-

ten leveren om uw microgolf aan te drijven,
dienen de stellaire omstandigheden op aarde
precies gekopieerd te worden. Geen simpele
zaak. “Het verwezenlijken van fusie op aarde
komt neer op het bouwen van miniatuursterren. Fusiereacties kunnen enkel doorgaan als
de betrokken kernen voldoende energie hebben om de elektrostatische afstotingskracht te
overwinnen. Dat vereist een temperatuur van
tientallen miljoenen graden.” In het dorpje El
Aziza in Noord-Libië werd op 13 september
1922 een verzengende hitte van 57,7 graden
Celsius gemeten, wat het de heetste plek op
aarde maakt. Qua discrepantie kan dat tellen.
Tokamak
Naast wodka kunnen we de Sovjets gelukkig ook danken voor de uitvinding van de
toroidalnaya kamera magnitnymi katushkami
of, in een handig acronym gegoten, de tokamak. Dat apparat verhit enerzijds deuterium
en tritiumkernen tot een plasma, een mengsel van willekeurig bewegende elektronen
en kernen, anderzijds laat het dit bloedhete
goedje in een magnetisch veld zweven. “Gewww.schamper.ugent.be

W
laden deeltjes, zoals in een plasma, blijven bij het aanleggen van een
magnetisch veld als het ware aan de veldlijnen ‘kleven’. In de tokamak
wordt met magnetische spoelen een ringvormige stroom in het plasma geïnduceerd. Het plasma zelf wordt hier gebruikt als secundaire
winding van een enorme transformator. Die stroom wekt op zijn beurt
een tweede magneetveld op, loodrecht op het eerste ringvormige magneetveld aangelegd door externe spoelen. Samen resulteren ze in een
helisch magneetveld.” Niet alleen houdt het plasma zijn eigen magnetisch veld in stand, het mengsel verwarmt ook zichzelf doordat de
elektrische stroom, net als in een gloeilamp, weerstand ondervindt.
Deuterium plus tritium geeft helium en ongeladen hoog energetische neutronen die ongehinderd het fusievat kunnen verlaten. Terwijl
ze dat doen, geven ze hun energie af aan de lithiumhoudende mantel
die de reactor omhult. Een warmtewisselaar geeft de kinetische energie door naar een klassieke stoomturbine waar elektriciteit wordt opgewekt. Tegelijkertijd zorgen de neutronen ook dat er uit het lithium
in de mantel — de circle of life is rond — tritium wordt gevormd.
Onuitputtelijk

Foto: Mads Eneqvist

Kernfusie maakt komaf met esthetische ogende meltdowns. Tant pis.
De voordelen van kernfusie zijn overweldigend. “Ten eerste is
kernfusie veilig. Het fusieproces is geen kettingreactie, en kan dus
geen aanleiding geven tot het ongecontroleerd vrijkomen van energie.
Ten tweede is er het milieuaspect. Een fusiereactor zal ook radioactief
afval veroorzaken, maar dit is van een totaal andere klasse dan bij de
klassieke splijtingsreactoren: een kleine hoeveelheid kortlevend, vast
materiaal dat gemakkelijk kan worden opgeborgen in afwachting van
recyclage. Met andere woorden, de generatie die het afval produceert
zal ook in staat zijn het te recycleren. Bovendien is het eindproduct
van de reacties helium, een zeldzaam, chemisch inert en niet-radioactief gas, dat zelfs heel nuttig is in de industrie. Ten slotte kan worden
gezegd dat kernfusie de belofte inhoudt van een nagenoeg onuitputtelijke energiebron. De primaire brandstoffen zijn deuterium en tritium.
Deuterium kan in grote hoeveelheden gewonnen worden uit zee- en
rivierwater, zodat elk land minder afhankelijk wordt van de brandstofvoorziening uit andere delen van de wereld. Tritium is in de natuur
niet in voldoende mate voorhanden voor technische toepassingen,
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maar kan, zoals reeds gezegd, in de reactor gewonnen
worden uit lithium. De voorraad aan lithium is groot genoeg voor duizenden jaren energieproductie.”
Kernfusiefysici zien de toekomst door een roze bril. De verre toekomst weliswaar. In Cadarache, in het zuiden van Frankrijk, bouwen
ingenieurs en wetenschappers aan de International Thermonuclear
Experimental Reactor, kortweg ITER. Deze testinstallatie moet de
laatste fysische en technische problemen die met kernfusie gepaard
gaan de wereld uit helpen. Hierna volgt de bouw van DEMO, die zal
bewijzen dat kernfusie niet alleen technisch haalbaar maar ook economisch rendabel is. Prof. dr. Van Oost blikt vooruit: “De resultaten die
geboekt worden in het internationale onderzoek laten zien dat energieopwekking door kernfusie langzaam — maar zeker — dichter bij
zijn realisatie komt. De prijs van die vooruitgang kan beschouwd worden als een verzekeringspremie voor het overleven van de mensheid.
De steeds stijgende energiebehoefte kan slechts adequaat beantwoord
worden door een investering in alle duurzame energiebronnen.” ■

door Bart Bruneel

Wetenschapskort
AWIS Hormonen zorgen al voor ellende als ze in
balans zijn. Nu bevond een studente aan de UA dat
de hormoonverstorende stof Bisfenol A meer aanwezig is in onze omgeving dan we vermoeden. Wetenschappers zijn het erover eens dat de consumptie
van voedsel en drank uit blik de grootste innamebronnen zijn. Die zouden echter maar voor de helft
van de bijhorende afbraakstoffen in onze urine zorgen. Nieuw in het rijtje zijn het inademen van huisstof en het contact tussen de huid en thermisch
papier (zoals een kasticket of papiergeld). De gevolgen van Bisfenol A qua oestrogene effecten zijn nog
onduidelijk, hoewel de stof al lang geweerd wordt bij
babyflessen. Mogelijk leidt de studie tot een soortgelijke verlaging van de toegelaten dagnorm. Money,
get away?
Lachen is gezond. Dat wist zelfs uw oma al eeuwen. Maar omdat het vast plezant onderzoek is, bekeken ze aan de Vrije Universiteit Amsterdam dit
fenomeen nog eens. Zo krikt een kwartier comedy
kijken onze pijngrens al met tien procent op. Maar
enkel een bulderende buiklach laat een dosis endorfine vrij. Puur naar saaie feelgoodprogramma’s kijken
zal je humeur dus niet verbeteren. De stof is dezelfde
die je blij doet voelen na een stuk hardlopen of chocola. Daarbij komt dat lachen in groep eveneens een
positieve stemming opwekt. De kalmerende eigenschap stelt ons in staat dagelijkse stress en conflicten
te verdragen. Conclusie? Blader nog eens terug naar
alle cartoons in deze Schamper. ■
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Internationaal jaar
van de chemie

Omdat chemie een wetenschap is die te weinig erkenning krijgt voor alle mooie dingen die ze
ons gegeven heeft, werd 2011 het Internationaal Jaar van de Chemie. Doel: mensen enthousiast
te maken voor chemie. Daar Schamper wetenschap hoog in het vaandel draagt, helpen wij hen
door Lise Beirinckx
graag een beetje.
We denken er niet altijd bij na maar chemie beheerst ons dagelijkse
leven. Wat zouden we nog zijn zonder benzine, kunststoffen, computerchips of bier en chocola? Chemie is heel wat meer dan een verstrooide professor in zijn labo, en om dat te bewijzen geven wij u hier
enkele feiten.
Kater? Wilgenschors!
Onze tijd hier op aarde duurt steeds langer en dat hebben we niet
in het minst te danken aan de vele chemische uitvindingen en ontdekkingen van de laatste eeuwen. Neem bijvoorbeeld de aspirine: de
werkzame stof in dat pilletje heet acetylsalicylzuur en is een afgeleide
van salicine, een stof die je in wilgenbast kan terugvinden. De pijnstillende en koortswerende werking van die bast was al eeuwen bekend,
maar in de 19de eeuw werd de vraag naar het wilgenextract groter dan
het aanbod. Reden genoeg dus om dat brouwsel beter te bestuderen.
In 1829 slaagde men erin salicine uit de bast te isoleren en te traceren als werkende stof. Het gelige poeder werd later gekristalliseerd
tot salicylzuur, een stof die vanaf 1859 chemisch gesynthetiseerd en
gecommercialiseerd werd. Het middel kende snel populariteit maar
toch ook enkele grote nadelen: je kreeg er verschrikkelijke last van aan
je maag en het had een afschuwelijke smaak. Op zoek naar verbeteringen slaagde een laboratorium van farmabedrijf Bayer erin om een
stabiele geacetyliseerde variant van het salicinezuur te maken: acetylsalicylzuur. Dat nieuwe wondermiddel kwam vanaf 1899 op de markt
onder de naam Aspirine en werd al snel een standaardonderdeel van
het twintigste-eeuwse medicijnenkastje.
CSI Chemie
Een beetje rechercheur weet ondertussen al dat die niets is zonder
de hulp van een laboratorium. Zo is DNA-onderzoek vaak al een standaardprocedure, maar de samenwerkingen gaan nog veel verder. Wie
het haar van wijlen Amy Winehouse zou bestuderen, kan een tijdslijn
16
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maken van haar drugsgebruik, afkicksessies en alcoholverslavingen
van de laatste jaren. Zelfs de verschillende types drugs zouden geïdentificeerd kunnen worden. Vergiften kunnen in de kleinste concentraties worden teruggevonden door toxicologen.
Schutters worden geïdentificeerd door het zogenaamde gunshot residue, microscopisch kleine resten van een kogel die op de mouw en
hand achterblijven na het lossen van een schot. Die deeltjes zijn heel
moeilijk weg te krijgen, en chemici vinden ze in een handomdraai. Na
analyse kunnen ze zelfs het type kogel bepalen en kunnen ze iets zeggen over de schootsafstand en -richting. Moordenaars moeten tegenwoordig wel wat meer doen dan handschoenen dragen.
Nanobuisjes
In 1992 ontdekten wetenschappers dat, wanneer ze een sterke elektrische stroom door twee zuivere grafietstaven lieten lopen onder een
atmosfeer van zuiver argon- of heliumgas, in het roetlaagje dat zich op
de grafietstaven vestigde, kleine buisjes verborgen zaten: de koolstof
nanobuisjes. Ze bestaan uit één laag koolstofatomen die opgerold is
tot een buisje met een diameter van slechts enkele nanometers terwijl
ze ondertussen al langer kunnen worden dan een centimeter. De nanobuisjes zijn ook nog eens uitzonderlijk sterk en elastisch, zeker in
verhouding tot hun gewicht.
De buisjes zijn dé toekomst in een wereld waarin onderzoek naar
microtoepassingen steeds belangrijker wordt. In de geneeskunde
wordt al luidop gedroomd van nanobuisjes die medicatie rechtstreeks
naar de plaats-delict voeren. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn in
bijvoorbeeld kankerbestrijding, waar nu ook gezonde lichaamscellen
aangevallen worden door de agressieve chemobehandeling.
De IT-sector bestudeert dan weer uitvoerig de elektrische eigenschappen van de verschillende types buisjes. Sommigen zijn zeer goede geleiders, waardoor ze ideaal zijn in het ontwikkelen van steeds
kleinere chips, maar ook NASA hoopt om in de toekomst van de nanotubes gebruik te maken in zijn ruimtetuigen. ■
www.schamper.ugent.be

Wetenschap voor Dummies

Wie zoekt, die vindt

W

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept
op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: de magie van Google.
Geen onderwerp zo obscuur, of Google weet het wel te vinden in
de duistere krochten van het internet. Maar hoe haalt onze geliefde
zoekmachine precies het gezochte uit die chaos? Om de twintig miljard pagina’s te indexeren, surft een machine voortdurend rond. Deze
web crawler spoort moeiteloos het kleinste trema op. Nu vindt een
doorsnee zoekmachine gemakkelijk willekeurige woorden terug. Het
grote succes van Google schuilt in zijn snelheid en relevantie. Voer ik
“Universiteit Gent” in als zoekopdracht, dan kom ik meteen terecht op
de homepage van de UGent, zonder dat ik eerst tientallen nutteloze
pagina’s moet doorworstelen.
Het geniale algoritme dat Google hiervoor gebruikt, PageRank, is
gebaseerd op de structuur van het internet zelf. Sites zijn onderling
verbonden door links. Hoe meer links er aankomen op een site, hoe
belangrijker die is volgens Google. Maar als een belangrijke site nog
eens doorverwijst, dan is de laatste in de rij zeker de moeite waard.
Op basis daarvan geeft Google een cijfer. Dat cijfer staat los van de
zoekterm, waardoor de zoektocht naar links, de relevantieberekening
en de rangschikking slechts eenmaal moet gebeuren. Dat wint veel
tijd en geeft ons in enkele centiseconden precies het nodige op ons
beeldscherm.
Klinkt eenvoudig, ware het niet dat er een paar addertjes onder het
gras schuilen. Ten eerste zijn niet alle twintig miljard pagina’s onderling verbonden. Vroeg of laat komen we terecht op een pagina zonder uitgaande links. Dan rest ons naar een willekeurige site te surfen.
Deze dangling nodes zorgden voor ettelijke overkokende breinen bij de
Googlemedewerkers, tot ze uitkwamen bij de goede, oude principes
van de kansbereking.
De kans dat iemand doorklikt op een link wordt gelijkgesteld aan α,
de kans dat er een nieuwe site wordt geopend aan 1-α. Giet deze twee
factoren in een formule, voeg wat matrices en inventiviteit toe en je
krijgt een schitterend wiskundig procedé, klaar voor gebruik.
Het grote geheim waardoor Google Inc. zijn miljarden kon vergaren, is de precieze waarde van α. Schattingen wezen op een getal in
de buurt van 0,85, maar zo goed als niemand kent het exacte cijfer.
Bovendien verandert α om de zoveel tijd, aangezien het internet ook
voortdurend uitbreidt. Zelfs de topmathematici die meehelpen aan
het schrijven van programma’s en algoritmes weten de precieze waarde niet. Ze werken dus steeds gedwongen met een onbekende factor.
Alsof het nog niet moeilijk genoeg is. Al staat daar wel een riant salaris
tegenover en een paradijselijke werkomgeving. Het hoofdkwartier van
Google Inc. is uitgerust met diverse recreatieruimten, massagegelewww.schamper.ugent.be

genheden, een topkok die 24/7 vers voedsel bereidt enz. Kwestie van
die creatieve breinen extra te stimuleren. Zo zie je maar weer: met
Google vind je alles — behalve α dan. ■

door Lieselot Le Comte

Lode Rummens
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Cultuuragenda
Concert

Foto: Onbekend
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Als student is het uw taak om u volledig
te ontplooien tijdens uw universitaire carrière. De weg naar de ware identiteit is er een
vol giftige afleidingen, maar laat dit volgende
verhaal u de juiste richting uitduwen. “Het”
kijkt de eerste dag in Gent rond en ziet een
bonte verzameling van frisse jongelingen. Bij
welke groep hoort Het nu? Via een culturele
ontdekking probeert Het tot de totale eigenheid te komen.
Het begint in de Handelsbeurs op 29 september, waar Het in de verduisterde zaal nog
incognito aan de zijkant staat om naar Arditti Quartet te luisteren. Zij stellen de romantiek achter het modernisme van Schönberg,
Webern en Bartók voor. Het voelt zich niet
comfortabel, zo tussen het ouder publiek.
Verspilling van de jeugdigheid die Het nog
bezit.
Jose Vanders & Luke Leighfield (4 oktober, Video) brengen onschuldige liedjes die
een hoog Kate Nash-gehalte hebben, minus
het huidige girlpower-gezeur. Het wordt vrolijker door de muziek, maar het studentenleven bestaat toch niet uit glimlachen alleen?
Het wordt vervuld door twijfel en besluit een
dag later terug te keren naar de Video, waar
Alessi’s Ark (5 oktober) een meer grimmige

indruk geeft. Deze singer-songwriter zal nimf
Laura Marling bijstaan tijdens haar Amerikaanse tournee en brengt folky nummers vol
melancholische zachtheid. Terwijl Het gezapig van een Westmalle slurpt, overvalt een
plots gevoel van rusteloosheid de gemoedstoestand. “Muziek is voor overal en altijd en

gens met volwassen dromen en verlangens
proberen te achterhalen wat hen te wachten
staat eenmaal de puberale grens achter hen
ligt. Het merkt dat de puistjes reeds ver te
zoeken zijn op het smetteloze huidje en dat de
pubertijd dus reeds tot het verleden hoort.
Toch kriebelt er iets in het lijf van Het en
daarom is A Dance for the Newest Age (29 september tot 1 oktober, Vooruit, door Eleanor
Bauer / Good Move) misschien de nodige
roeping; humoristische choreo die zich bezighoudt met abstracte ideeën zoals tijd, materie
en ruimte. Bij het zien van die perfecte danserslichamen, voelt Het de constante nood
om de buik in te trekken. Het zoekt andere
oorden op.
Expo

daarom te weinig uitdagend,” zegt Het luidop,
“misschien hoor ik mijn ware identiteit in een
andere branche te zoeken.”
Podium
In het oudste theaterhuis van Gent, de
Minardschouwburg, nestelt Het zich in een
stoeltje en bekijkt de opvoering van Messen
in Hennen (28 september tot 2 oktober door
NTGent). Het verhaal volgt een driehoeksrelatie tussen een boer, een boerin en een molenaar. Hoewel het idee van een triootje Het
wel opwindt, is Het toch eerder van de romantische stempel. Daardoor beseft Het dat
de studentenmentaliteit op seksueel vlak nog
niet helemaal duidelijk is. Misschien toch nog
te puberaal van geest?
Om dat uit te zoeken, gaat Het naar Wachten op... (6 oktober, Bij de Vieze Gasten, door
Han Coucke en Helder Deploige) Twee jon-

Misschien is kunst de juiste roeping voor
Het. Gevaarlijk jong loopt vanaf 1 oktober
in het Dokter Guislain museum en geeft een
overzicht van de inspanningen voor kinderen
in gevaar/als gevaar. Het ziet enkele zwangere
tienermeisjes zorgzaam hun buikje wiegen en
bedenkt dat volledige vrijheid voorlopig nog
de beste optie is.
In het Design Museum zijn er regelmatig
nieuwe exposities, dus bezoekt Het Die Essenz der Dinge (tot 16 oktober), waar de vraag
wordt gesteld of de crisis leidt tot het vereenvoudigen van Kunst. Dat terugkeren naar de
basis stemt tot nadenken, waarna Het zich
opsplitst in een Hij en Zij. Die scheiding in
twee aparte entiteiten leidt tot ware liefde tussen Hij en Zij. De ware liefde leidt tot de ontdekking van de ware identiteit. ■

www.schamper.ugent.be

Ontwerp: Dimitry Neyt

T.S. Mijn zusje was negen
toen ik haar Tacones Lejanos
van Pedro Almodóvar liet
zien. Onze moeder was ziedend,
want de jonge Almodóvar stond voor
seks, travestieten en absurde hersenkronkels.
Die herinnering kwam in me op toen ik naar La Piel Que Habito zat te kijken. Na de redelijk brave films Volver (2006) en
Los Abrazos Rotos (2009) heropent Pedro eindelijk zijn doos
vol waanzin. En dat appreciëren wij ten zeerste!
De succesvolle chirurg Robert Ledgard (Antonio Banderas) doet er sinds de lugubere dood van zijn vrouw alles aan
om een nieuwe, artificiële huid te kweken. Het zou zonde zijn
om meer van de plot te verklappen, dus laten we het hierbij.
Almodóvar koos ervoor om niet chronologisch te werken, een beslissing die de film ten goede komt. Hoe langer
de film duurt, hoe meer je verwikkeld raakt in de intrigerende verhaallijn. Er wordt, naar Spaanse normen, opvallend
weinig gesproken waardoor er meer aandacht is voor de sublieme filmmuziek.
Wie al films van Almodóvar gezien heeft zal in La Piel
Que Habito verschillende elementen herkennen. Zo deed de
scène waarin Ledgard zijn geliefde Vera (Elena Anaya) op
een tv-scherm bekijkt ons denken aan Los Abrazos Rotos,
en vertoont de sfeer in de film veel gelijkenissen met die in
¡Atame!, een andere kaskraker die Almodóvar met Banderas
draaide.
La Piel Que Habito de beste Almodóvar noemen gaat ons
net een brug te ver, daarvoor is het oeuvre van de Spanjaard
ondertussen te sterk. Beschouw La Piel Que Habito echter
gerust als zijn beste sinds La Mala Educación, uit 2004. ¡Vamos al cine! ■

www.schamper.ugent.be

tdm Peter Buwalda debuteert met de roman Bonita Avenue (2011) en wint
onmiddellijk de AKO-Literatuurprijs. Het werk van de voormalig journalist wordt bijna uitsluitend op positieve kritiek ontvangen in de pers, getuige ook
de lange lijst citaten op de achterflap. Toch is het wat voorbarig om te beweren dat Buwalda nu al “helemaal raak schiet” (de
Volkskrant). Spanning ontbreekt alvast niet in het verhaal, er zit
genoeg schandaal in voor een heel nieuw seizoen van Familie.
Antiheld Aaron maakt porno met zijn dominante vriendin Joni.
Joni’s broer Wilbert is een moordenaar. Joni’s vader, een briljant
wiskundige, pleegt zelfmoord. Joni gaat er vandoor met een andere vent. Aaron zinkt weg in een psychose. En dat allemaal tegen de achtergrond van de vuurwerkramp in Enschede.
Opvallend is de verhouding van zwakke mannen tegenover
sterke vrouwen. Buwalda weet ook goed hoe hij de lezer kan confronteren met de schaamte van personages, een emotie die een
vaak onderschat inlevingsgevoel veroorzaakt. Toch vermijdt hij
om in het hoofd van zijn personages te kijken net wanneer het
psychologisch interessant wordt. Die strategie heeft echter ook
haar verdienste, en het boek heeft ergere gebreken. Vooral de
vorm dient verder ontwikkeld te worden. Buwalda speelt graag
met verschillende vertelperspectieven en flashbacks, maar er
lijkt geen motivatie te zitten achter de volgorde of waarom juist
Joni een ik-verteller is en Aaron een hij-verteller. Hopelijk komt
er een duidelijkere symboliek aan het licht in Buwalda’s verdere werk. Hij speelt ook graag met taal, wat bijtijds wat gemaakt
klinkt, zoals in “ik sleurde hem aan het stuk in zijn kraag van de
dansvloer af ”. Zijn grafische beschrijvingen en metaforiek contrasteren mooi met de banale of platte inhoud. De poëticale samenhang ontbreekt echter. A good read, een goed debuut, maar
een ervaren lezer verwacht meer. ■
Bonita Avenue is verkrijgbaar bij FNAC.
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Er is niets onmenselijks aan een machine
Godfried-Willem Raes over zijn robotorkest

Foto: An-Sophie Fontaine

door An-Sophie Fontaine
en Pieter Van Nuffel

In een tetraëdervormige zaal weerklinkt Florentijnse carnavalsmuziek uit een orkest van zowel menselijke
muzikanten als muziekrobots. Godfried-Willem Raes, oprichter van de Gentse stichting Logos, lurkt eens
aan zijn pijp en ziet dat het goed is. Een gesprek over wel vree experimentele muziek.
Hoe bent u ooit op het idee gekomen
om een orkest van robots te bouwen?
“Dat is een lang verhaal. In de jaren zestig lag het voor de hand om elektronische
muziekinstrumenten te bouwen, zeker
wanneer je op zoek was naar nieuwe muziek. Dat heb ik zeker zo’n twintig jaar gedaan. Tot ik realiseerde dat de gemaakte
klanken door luidsprekers komen. En wat
is een luidspreker? Dat is louter een bibberend stuk karton. In werkelijkheid is er dus
sprake van een dissociatie tussen wat je doet
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op een podium en wat je te horen krijgt. Je
handelingen met elektronica zijn ook compleet gedissocieerd: er is geen logisch verstaanbaar verband tussen de handeling en
de klank. Je kan bijvoorbeeld een knop naar
rechts draaien en de muziek zal luider worden, maar soldeer die knop anders en het
gaat in de andere richting. Dus mijn acties
op het podium zijn alleen maar op een conventionele manier vastgelegd op het auditieve resultaat. Dat is helemaal anders als
ik met een traditioneel instrument op de

planken sta. Wanneer een muzikant bijvoorbeeld op het punt staat te trommelen,
zal de luisteraar het geluid reeds anticiperen. Dat is helemaal anders met elektronica.
Al die podiumhandelingen zijn in feite vals,
want ze zijn puur conventioneel. Je kan alles
gerust playbacken, het maakt geen verschil
uit. Vandaar dat ik denk dat elektronische
muziek principieel gehandicapt is in haar
vermogen om het publiek te verleiden.”

www.schamper.ugent.be

C
En daarom ontwierp u deze muziekrobots?
“Ik zocht te ontsnappen aan het paradigmatische probleem van de elektronica. We
moesten terug naar akoestische instrumenten, maar zonder de grote voordelen van
automatisering te verliezen. Laat ons eerlijk
zijn, met traditionele instrumenten kan je
veel doen, maar ze zijn ook beperkt. Een viool is bijvoorbeeld geoptimaliseerd voor een
bepaald type muziek. Een instrument leren
beheersen duurt lang, dus ik denk dat deze
methode een middeleeuwse straat is. Vandaar mijn volgende suggestie: als we nu eens
akoestische geluidsbronnen via computersturing automatiseren. Je maakt je instrumenten eigenlijk tot robots. Hun beperkte
complexiteit gaat de menselijke mogelijkheden ver te boven. De muziek komt dan meer
vooruit en bezit meer expressiemiddelen,
bovendien ga je voorbij aan die studietijd.
Vandaar mijn bekommernis om robots.”
Tijdens uw optredens met het robotorkest danst u naakt. Waarom?
“Als je alleen maar robots zou nemen als
automaten, waar sta ik dan als musicus op
het podium? Daarom was ik geïntrigeerd
door het idee van de traditionele menschenspiegel via je lichamelijke motoriek. Die wou
ik op een draadloze manier vastleggen om
de eigenschappen van die expressieve handelingen elektronisch te laten vertalen. Via
mijn dans stuur ik dus mijn robots aan. Dan
speel ik als musicus intuïtief aanvaardbaar
met muziek voor mijn publiek. Alleen zo
kan ik die verleidingskracht opbouwen die
eigen is aan elektronisch musiceren. Dat is
in een notendop de filosofie achter het robotorkest.
Heeft u het robotorkest uitgevonden om
uw muziek te schrijven, of omgekeerd?
“Het is een combinatie. Om te beginnen
is het orkest ook niet in één dag gebouwd.
Ik werk er intussen al zo’n 25 jaar aan. Het
gaat niet voetstoots. Ik ben begonnen met
het maken van een saxofoon, al ben ik meermaals moeten herbeginnen. Uiteindelijk
heb ik veel research moeten voeren tot ik

www.schamper.ugent.be

een soepele toonvorming bereikte. Eens dat
opgelost, ga je over tot een ander probleem.
De robotorkestontwikkeling gaat volgens de
muzikale behoefte. Zo kwam er onlangs iemand langs met een idee om met ons orkest
aansluiting te zoeken bij de technomuziek.
We hadden echter een aantal geluiden te
kort en toen heb ik een akoestische machine
ontworpen daarvoor. Die machine is dan gemaakt omdat ik een bepaald muzikaal idee
had. Soms is het ook bijna van een wetenschappelijke aard. Waar ik nu bijvoorbeeld
mee bezig ben, zijn robotische strijkinstrumenten. Ik ben er tot nu toe nog steeds niet
in geslaagd om dat tot een goed einde te
brengen.”
Prince vs. Bach
Is het uw ambitie om een groot publiek
te bereiken?
“Ik heb niks tegen een groot publiek. De
wijze waarop het concertritueel verloopt
echter, is heel verschillend naargelang het
publieksformaat. Een robotorkest voor een
groot publiek brengen is onmogelijk. Een
groot publiek gaat naar een show, alleen
omdat ze de artiest kennen. Waarom gaan
mensen naar Prince? Ze willen het gekende
herhalen. Dat is geen echte cultuurbeleving.
Eigenlijke cultuurbeleving is gaan omdat het nieuw is. Zoals het trouwens het
geval was voor de kapitalistische exploitatie van kunst en muziek. Tot aan het begin
van de negentiende eeuw was het vanzelfsprekend dat elk muziekstuk nieuw was.
Bach moest bijvoorbeeld wekelijks nieuwe
cantates schrijven, want muziekstukken
herhalen werd niet aanvaard. Vroeger was
het dus vanzelfsprekend om steeds nieuwe
stukken te horen, en bovendien gratis. Het
is pas wanneer muziek koopwaar werd, dat
de muziek voor een groot deel kapot werd
gemaakt. Gevolg is dat muziek bekend moet
zijn. Je verkoopt nu eenmaal geen kat in een
zak, hé.”
U bent dus tegen massa-optredens?
“Mijn probleem is niet zozeer het grote
publiek, maar wel de schaal. Ik speel liever

“Schubert heeft bijlange nooit
zoveel publiek gehad als ik”
twintig concerten voor tweehonderd man,
dan één voor vierduizend. Wij hebben een
zaaltje waar 250 mensen in kunnen, en daar
zijn we gelukkig mee. Of dat nu ontoegankelijk zou zijn, dat betwijfel ik sterk. We hebben
zelfs meer publiek dan het gros van de componisten in de negentiende eeuw. Schubert
heeft bijlange na nooit zoveel publiek gehad
als ik. Die speelde zijn liederen en concerten
voor hooguit twintig mensen.
Dat vergeet men vaak, omdat men kijkt
naar commerciële toestanden zoals Prince
en Madonna. De vraag is of dat de kern is
van de muzikale vernieuwing. Net zoals men
in de wetenschap niet de kwaliteit gaat afmeten aan hoeveel mensen wetenschappelijke
artikelen lezen.”
Waar haalt u de financiële middelen om
deze robots te financieren?
“Wij treden bijzonder vaak op en hebben
ook wat subsidies. Die robots zitten voor een
deel in het onderzoeksproject van de Universiteit Gent. Als voltijds onderzoeker werk
ik aan de vernieuwing van muzikale expressiemiddelen. Ik heb wel geen budgetten die
de materiële kosten benuttigen. Gelukkig is
er veel belangstelling voor ons orkest. We
zitten zelfs in de officiële rondleiding van de
stad Gent waardoor er jaarlijks duizenden
mensen in ons atelier langskomen om deze
robots te bekijken.”
Denken jullie aan uitbreiding?
“We hebben zopas het aanpalende gebouw gekocht. Je ziet dat het hier te klein
aan het worden is. Als je hier muzikanten wil
onderbrengen, dan moet je al behoorlijk wat
foefelen en duwen. (lacht) We willen er ook
een podium kunnen bieden aan jonge mensen die intensief willen
werken aan experimentele
muziekprojecten.
Lees verder >>
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“Het technische niveau
van onze muziekorkesten
gaat zienderogen achteruit”
Autodidact
Hoe zit het met de opvolging? Zijn er nog studenten geïnteresseerd in uw robotproject?
“Ik heb een aantal doctoraatsstudenten en ook regelmatig studenten uit het buitenland die hier voor een langere periode verblijven.
Vorig jaar was er hier een Amerikaanse student die een volledig jaar
heeft gewerkt rond de ontwikkeling van een vocale robot. Ik heb een
achttal studenten onder mijn vleugels die in mijn aanverwante richting werken, dat zijn hoofdzakelijk doctoraatsstudenten.
Het is ook de bedoeling van het Conservatorium om in onze studierichting ook een afdeling Experimentele Instrumentbouw in te
voeren, maar helaas hebben veel van onze studenten een laagtechnologische voorkennis. Zonder die voorkennis zie ik het niet haalbaar
om hen binnen een tweetal jaar nog te moeten opleiden. Indien we
een instroom vanuit de Universiteit of andere technische school zouden krijgen, dan acht ik zoiets wél haalbaar. Het zou dus vooral een
richting zijn voor technische studenten met een muzikale aanleg, of
voor muzikanten met een interesse voor automatisering. Enkel dan is
zoiets perfect haalbaar. Maar ja, de kans dat je mensen vindt die ook
nog eens kunnen programmeren en technisch bekwaam zijn, is —
vreemd genoeg — bijzonder zeldzaam. “
Misschien zijn ze, in tegenstelling tot u, te weinig autodidact?
“Ik stop nooit met studeren. Als kind ben ik al bezig geweest met
elektronica van in de jaren vijftig. Ik heb lang getwijfeld of ik ingenieur zou studeren. Uiteindelijk niet, omdat ik té graag bezig was met
elektronica. Toen heb ik maar gekozen voor musicologie. Later studeerde ik ook filosofie bij en specialiseerde me in logica. Omdat ik
het te graag deed. Pas toen ik mijn doctoraat haalde, hebben ze er behoorlijk wat mensen uit de elektronicawereld moeten bijhalen, aangezien mijn thesis ging over radartechnologie. Ik heb dit gebouw ook
eigenhandig gemaakt.
Eerlijk gezegd, hoeveel intellectuelen met mijn vorming kunnen
nu lassen? Je kan dat leren, het is een handvaardigheid en het is al
zeker niet onoverkomelijk. Dus ja, ik ben in zekere zin wel een autodidact.”
Probeert u ook een eigen genre te ontwikkelen met uw robotorkest?
“Een eigen genre ontwikkelen kan je moeilijk zeggen, want dan
zou je de definitie moeten geven van wat stijl is. En natuurlijk valt
mijn creatief werk onder wat je avant-gardisme zou noemen. Deze
stroming is per definitie stijlloos aangezien je werkt aan de ontwikkeling van stijl. Ik zoek eigenlijk voortdurend naar syntaxis, waardoor ik
voortdurend bezig ben met vraagstukken zoals de muzikale opbouw
en logica achter samenklanken.
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“Ik ben niet graag afhankelijk van mensen. Als je afhankelijk bent, kan je geen creatieve oplossingen verzinnen voor
problemen.”

Stijl is eigenlijk iets wat je achteraf pas op een verzameling van
producten kan plakken. Of je dat a priori kan doen, vraag ik me ten
zeerste af. Bach heeft een stijl en je kan in die stijl schrijven, maar
als je nieuwe zaken maakt, dan ben je niet bezig met in welke stijl je
precies werkt.”
U bent ook een groot tegenstander van het auteursrecht?
“Ik denk dat het auteursrecht en het octrooirecht een van de grootste remmingen zijn op de wetenschappelijke vooruitgang. Gekopieerd worden is een eer. Daarmee verleen ik studenten nog niet de
toestemming om te ‘plagiëren’. Dat is een groot verschil: plagiëren,
de tekst van een ander nemen en er je naam onder schrijven, dat is
beliegen. Maar als iemand een machine van mij nabouwt en hij zegt
dat ook, dan voel ik mij daardoor geëerd. Dat is ook de reden waarom
ik vind dat dit soort onderzoek door de overheid moet worden gesteund. Stel je voor dat ik op alles patenten zou nemen, dat zou de
prijs enkel de hoogte injagen en de vooruitgang afremmen.
Intellectueel eigendom is een metafoor. Eigendom is volgens mijn
definitie iets dat je kunt kwijtspelen. Men beschouwt informatie alsof
het om een materieel goed gaat. Als ik jouw camera steel, dan ben je
hem kwijt en dat lijkt me niet correct om te doen. Maar als jij naar
mijn machine kijkt of ik geef je een idee waarmee je iets kan doen,
dan ben ik toch niets kwijt. Informatie kan je niet stelen, het is intrinsiek aan informatie dat ze kopieerbaar is.” ■
www.schamper.ugent.be

OMDAT FILM
ONZE PASSIE IS
Melancholia (Lars von Trier)
“Melancholia blijft een bevreemdende,
zeer mooie, interessante en intrigerende film.”
Jan Temmerman / De Morgen

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden:
Uitstekend beeld, heldere Dolby digitale klank en modern zitcomfort.
En niet te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | info@studioskoop.be | www.studioskoop.be
volg ons ook op facebook
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VU: JACQUES DUBRULLE
VZW INTERNATIONAAL
FILMFESTIVAL VAN VLAANDEREN,
LEEUWSTRAAT 40B, 9000 GENT
VORM: KLAARTJE DE BUCK
WWW.LETTERWERF.BE

JONGEREN
PARCOURS

KASKcinema

KASKcinema toont vanaf 26 september vier avonden per week films die in het reguliere filmcircuit zelden aan bod komen. Ook Film-Plateau verhuist zijn films naar de nieuwe cinemazaal.
Science fiction, double feature. Studenten
die het getik van een filmspoel als tweede hartslag hebben, vinden sinds kort in de gloednieuwe zetels van KASKcinema hun gading.
In september 2010 verhokte de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten (KASK) van
de Academiestraat naar de Bijloke-site, een
gelegenheid waarbij meteen ook geïnvesteerd
werd in een nieuwe cinemazaal. KASKcinema ruikt nog een beetje naar nieuw en biedt
plaats aan 86 cinefielen en één rolstoelcinefiel.
In de zaal worden overdag lessen aan KASKstudenten gegeven, waarvoor de filmprofessoren een standaard ter beschikking krijgen
met een uitneembaar controlepaneel dat de
grenzen van awesomeness aftast. Ook de studenten mogen gebruik maken van de filmzaal
om hun eindwerken te testen. ’s Avonds wordt
het scherm geheven voor publieke vertoningen. Na een korte testperiode in mei en juni
vorig jaar, opent KASKcinema deze week met
een gloednieuw najaarprogramma: films van
Fellini, Tarkovsky of Schleinzer flitsen er het
volgende semester door de lens.

www.schamper.ugent.be

Film-Plateau verkast
De universitaire filmclub Film-Plateau
nestelde sinds 1997 in een hoekje van de Paddenhoek en toonde daar elke dinsdag- en
donderdagavond films uit de canon van de
filmgeschiedenis. Wegens technische tekortkomingen werd echter gezocht naar een alternatief voor de verouderde cinemazaal. Kaat
Van De Velde, medewerkster van Film-Plateau, legt uit: “Het was altijd de bedoeling dat
studenten de films in optimale omstandigheden, zo cinematografisch mogelijk, konden
meemaken. We zaten heel graag in de Paddenhoek, en we hebben destijds ook moeten
knokken om Film-Plateau daar gerealiseerd
te krijgen. Maar de projectoren in die cinema
waren niet nieuw, en intussen is dat er niet op
verbeterd.” De avondvoorstellingen van FilmPlateau verhuizen daarom naar KASKcinema,
maar de cinemazaal in de Paddenhoek wordt
overdag nog steeds gebruikt als auditorium.
Vanaf 27 september toont Film-Plateau elke
dinsdagavond een filmklassieker in KASKcinema, met als opener La dolce vita (Fellini,

1960). De filmclub huurt de cinemazaal van
KASKcinema, maar beide organisaties werken verder individueel naast elkaar. Toch sluiten zowel Film-Plateau als KASKcinema niet
uit dat er in de toekomst een grotere kruisbestuiving tussen beide filmplatforms komt.
Jonger dan Jezus
Een beetje filmliefhebber merkt op dat
de donderdagavondvoorstellingen van FilmPlateau volgend jaar dus verdwijnen, waardoor hun programma gehalveerd wordt.
KASKcinema zelf neemt het programma van
maandag, woensdag en donderdag voor haar
rekening, waarbij elke avond van een ander
uitgangspunt vertrokken wordt. Bij de programmatie wordt gezocht naar eigenzinnig en
grensverleggend audiovisueel werk. “We willen een breder kader aanbieden, door bijvoorbeeld lezingen en inleidingen over de films te
organiseren, zodat er verder gegaan wordt
dan de pure filmvertoning”, legt coördinator
van KASKcinema Brecht Van Elslande uit.
“Het is ook de bedoeling om jong talent van
Schamper 504
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eigen bodem te ondersteunen en om films
aan te bieden die in andere, reguliere cinema’s
niet aan bod komen.”
Op maandag kiest KASKcinema bijvoorbeeld samen met Filmfestival Gent een hedendaagse film die niet gedistribueerd werd
in België. “Dat zijn films die wel goed zijn,
maar om bepaalde redenen niet in het reguliere filmcircuit zitten”, verklaart Van Elslande. Dit programma gaat onder de noemer
One Shot Cinema van start op 3 oktober met
de film Michaël van Markus Schleinzer.
Woensdag en donderdag wordt in KASKcinema op bepaalde thema’s gefocust, die worden
uitgewerkt via langspeelfilms, documentaires,
animatiefilms of videokunstprojecten. Een
voorbeeld van zo’n thema is Younger Than
Jesus, waarbij het scherm ingepalmd wordt
door jonge filmmakers van eigen bodem die
jonger zijn dan ons Jeezeke voor hij aan het
kruis genageld werd. “De bedoeling is dat
de thema’s altijd terugkomen, dat er voor de
mensen een soort van herkenbaarheid komt,”
legt Van Elslande uit. “De films van woensdag
zijn daarbij iets meer experimenteel, de films
van donderdag iets toegankelijker.”
More is more
Naast het wekelijkse aanbod zorgt KASKcinema ook voor speciale vertoningen. Bij
de YouTube-avonden put een samensteller
van dienst uit zijn archief YouTube-filmpjes.
Wie een YouTube-filmpje van onbevredigende kwaliteit vindt, loopt naar een van de
twee daar aanwezige gongs en jaagt een nazinderend geluid van afkeuren door de zaal:
het signaal om het filmpje stop te zetten en tot
het volgende filmpje over te gaan. De eerste
YouTube-avond van het semester wordt op 26
september samengesteld door Offscreen, een
filmplatform voor “films met een hoek af ”.
Andere samenstellers zullen onder andere
Gunter Lamoot en Henk Rijckaert zijn.
Een ander initiatief is XL Cinema, waarbij
elke eerste woensdagavond van de maand een
film getoond wordt die door de dikte van de
filmrol zelden zijn weg vindt naar een reguliere cinema. “Dat is wel een echte nichemarkt,
maar dat komt in geen enkele cinema meer
aan bod”, vertelt Van Elslande. Op 5 oktober
wordt zo Spiritual voices (Sokurov, 1995) van
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onder het stof gehaald, een Russische filmkanjer van meer dan vijf uur over een grenspatrouille in Tadzjikistan. De koffie om wakker
te blijven geeft KASKcinema er gratis bij, bezoekers zorgen voor eigen boterhammen.
Allemaal vriendjes
KASKcinema trekt in zijn programma
ook de banden aan met andere partners. Zo
steekt de cinema geregeld de koppen samen
met Courtisane Festival en programmeert het
de hieruit gekozen films onder de titel Figures of Dissent. Ook stelt KASKcinema tijdens
Filmfestival Gent haar zaal ter beschikking.
In de voorbije zomermaanden werkte KASKcinema dan weer samen met Vooruit: tijdens
KASKrakers in juni konden geïnteresseerden
naar gratis vertoningen van KASKfilms kijken in het Vooruitcafé.
Graag eens iets anders op je bord dan
Rise of the Planet of the Apes of Friends with
Benefits? Filmliefhebbers pur sang kunnen
de filmplannen van KASKcinema en FilmPlateau opsnuiven op www.kaskcinema.be
en www.film-plateau.be. De ingang van de
cinema bevindt zich in de Godshuizenlaan
en staat open voor zowel studenten als voor
een extern publiek. Een ticket kost standaard
vijf euro, maar studenten mogen al voor drie
euro binnen. Wie blitse rode cultuurcheques
heeft liggen (zie kader), telt zelfs maar twee
euro neer. ■

door Lise Eelbode

Sjek voor je bek
door Lise Eelbode

KASKcinema is een nieuwkomer op
de lijst cultuurhuizen die je met een cultuurcheque kan binnentreden. Voor zij
die pas dit jaar in Gent zijn aangespoeld
of het syndroom van Korsakov hebben:
de cultuurcheques sturen de cultuurminnende student voor twee euro naar een
voorstelling, film of museum. Voor tien
euro koop je vijf cheques, die elk geldig
zijn in verschillende cultuurhuizen. Cheque 1 is geldig in Studio Skoop of Sphinx
Cinema. Cheque 2 zet je in bij Vlaamse
Opera, De Bijloke of Gents Conservatorium. Voor cheque 3 kan je dan weer
terecht in Vooruit, Handelsbeurs of Democrazy. Cheque 4 is inwisselbaar in
NTGent, Kopergietery of Bij’ de Vieze
Gasten en cheque 5 in Filmfestival, Festival van Vlaanderen, Filmplateau, Campo, De Centrale en KASKcinema.
Vorig jaar ondergingen de cultuurcheques enkele drastische veranderingen,
die helaas nefast voor de cultuurchequevreugde bleken — in maart bleken
nog 1495 van de 3500 cheques onverkocht. Dit jaar schroeft CJP dus haastig
de veranderingen terug. Dit jaar krijg
je je cultuurcheques bijvoorbeeld weer
meteen mee, en moet je niet wachten tot
ze samen met je CJP-kaart opgestuurd
worden. Die CJP-kaart bestel je gewoon
apart, via het internet. Bovendien mag
je weer meerdere cultuurcheques aankopen en is er geen maximum van één
boekje per persoon. Om fraude tegen te
gaan, moet je wel je naam al invullen op
de cheques wanneer je ze afhaalt.
Hebben? De cheques kan je aanvragen aan de receptie van De Therminal of
op het standje op de Student Kick-Off. ■
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Muziek aan de schönen blauen Leie

Gent Festival van Vlaanderen steekt van wal met OdeGand

Zaterdag 17 september opende OdeGand voor de negende keer het Festival van Vlaanderen.
Op elf locaties vonden concerten van alle genres plaats. Verplaatsing kon met bootjes of langs
de gratis openluchtconcerten op en aan het water. De dag werd afgesloten met vuurwerk. Naast
OdeGand heeft het Festival nog veel meer in petto.
Alle grote culturele centra van Gent openden hun deuren. Het publiek neigde naar de
grijze kant — onterecht. Meer studenten zouden kunnen openstaan voor het uitgebreide
aanbod aan muziek. Begin dus alvast te kalen
en bezoek een van de andere evenementen
van het Festival van Vlaanderen, waarvan een
overzicht volgt. Maar eerst een selectie uit het
programma van OdeGand.
Aquarius
Het gebrachte repertoire van het Vlaamse
kamerkoor Aquarius was even eclectisch als
de bouwstijlen van de Sint-Baafskathedraal
zelf. Mooie setting uiteraard voor een bezinging van het bekende Lam Gods. Hun diverse bloemlezing uit negen eeuwen muziek
had als nadeel dat elk luik werd voorafgegaan
door een inleiding die wel negen eeuwen leek
te duren. Iets minder achtergrondinformatie
en iets meer muziek had geen kwaad gekund.
Verder was het ook jammer dat er geen replica
van het Lam Gods te zien was vooraan, hoewel die aanwezig is in de kathedraal. Op die
manier had het publiek zich duidelijk kunnen
voorstellen welk deel van het schilderij werd
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bezongen met welk muziekstuk. Niettemin
was een streepje koormuziek, variërend van
de romantische Brahms tot de avant-gardistische Pärt, een geslaagde opener.

merendeel van het publiek wist ook ongetwijfeld niet wat het nu eigenlijk moest denken
van de in het rond vliegende drumstokjes en
radioruis.

Baltic

Dorel Golan

Even divers was het programma van het
Baltic Guitar Quartet in de Handelsbeurs,
in het kader van ‘OdeGand Goes Baltic’.
Het kwartet bestaat uit de Litouwers Zigmas Čepulėnas, Sergej Krinicin, Saulius S.
Lipčius en de Belg Chris Ruebens. Die laatste
verhuisde pas recent naar Vilnius en speelde
vroeger samen met — hou je vast — auteur
Peter Verhelst. Het viertal schuwde traditionele Renaissancemuziek niet, maar ging al
snel over naar levendiger werk, ook van eigen
bodem én van Ruebens’ eigen makelij. Dat ze
zichzelf aanprijzen op hun site als “four guitars, one soul”, is niet te verbazen met zo’n
organisch samenspel. Het percussionistenduo dat stond aangekondigd als de afsluiter,
bleek in het voorprogramma te zitten. De Est
Tanel Ruben en de Belg Lander Gyselinck
brachten wel héél experimentele jazz. Ongetwijfeld technisch zeer geavanceerd, maar het

Dé verrassing van de dag was de Israëlische pianiste Dorel Golan. Deze getalenteerde dame was niet alleen een streling voor het
oog, haar Fingerspitzengefühl leek wel onnavolgbaar. In het Conservatorium opende ze
met Busoni’s piano-adaptatie van Bachs Koraalprelude, waaruit al een hint te merken
was van haar ontembare speelenthousiasme,
ondanks de ingetogenheid van het stuk. Haar
energieke stijl brak ten volle door tijdens haar
uitvoering van Saint-Saëns’ Tweede Pianoconcerto, dat met veel bravoure uit de startblokken schiet. De Tarantella van Liszt bracht
ze erg veerkrachtig en met veel schwung, een
ware prestatie om de vaak wisselende melodielijnen zo vloeiend te brengen. Achteraf wist
ze ons te vertellen dat ze vloeiendheid erg belangrijk vindt, ook in de continuatie tussen de
stukken. Vandaar waarschijnlijk dat ze meer
bisnummers bracht dan aangekondigde, voor
www.schamper.ugent.be

de continuatie, ahum. “I’m crazy on stage”,
vertrouwde ze ons toe. Niet dat het publiek er
ook maar één noot teveel aan vond. Golans
speelplezier viel af te lezen van haar — soms
een beetje komische — gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Op heel entertainende
wijze speelde ze Mozarts Turkse Mars en de
adaptaties van Say en Volodos aan elkaar. Om
weer tot rust te komen eindigde ze met Nocturne 20 in C mineur van Chopin, ideaal voor
het moegeapplaudisseerde publiek.

Vooruitzicht Festival van
Vlaanderen

Tegen dat je deze Schamper in je handen
krijgt, is er al een dikke week Festival van
Vlaanderen gepasseerd. Je miste al een heuse
streep klassieke muziek, een flamenco-optreden en een optreden van Wim Mertens, meer
bekend als ‘die kerel van het Proximus-deuntje.’
Gelukkig duurt het Festival van Vlaanderen nog tot 9 oktober. Dé topattractie, het
Organisatie
Venetiaans Bal in de Handelsbeurs, is spijtig
genoeg al uitverkocht. Wie een taart bakte,
Het grote minpunt van het programma be- mocht gratis binnen, maar ze hebben blijkstond erin dat veel concerten tegelijk vielen. baar al genoeg taarten. Niets houdt je welisDe overlappingen waren meestal gedeeltelijk, waar tegen om tijdens de rest van het festival
maar op sommige plaatsen moest je tot een verkleed rond te huppelen.
halfuur aanschuiven om zeker te zijn van een
Wat kan je wel nog bezoeken? Op vrijdag
zitplaats. Met de verplaatsingstijd erbij bleek 30 september speelt het BBC Symphony Orhet erg lastig om meer dan vier concerten bij chestra de Sint-Baafskathedraal plat. Het orte wonen, zeker als je even langs wou bij de kest bestaat al sinds de jaren ’30 en speelde al
Cultuurmarkt bijvoorbeeld. Dankzij de gra- in zowat elke prestigieuze concertzaal ter wetis straatactiviteiten viel de tussentijd zeker reld. De Vengaboys zorgen voor wat afwissete vullen, maar meer variatie in aanvangstijd- ling op de Student Kick-Off.
stippen had gezorgd voor meer keuzemogeOp diezelfde avond: muziek van Brian
lijkheden.
Eno in de Vooruit. Eno speelt zelf niet mee,
maar
Icebreaker
en BJ Cole doen dat graag
ad_NTGnt_lastcall_Schamper 19-09-2011 11:52
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in zijn plaats. Eno is bekend als componist
voor onder meer U2, David Bowie, Pavarotti
en Coldplay. Zijn muziek werd gebruikt in
films als Traffic en Trainspotting. De organisatie propageert het optreden als “muziek die
als parfum op je inwerkt.”
Ook onze universiteit heeft voeten in de
aarde bij het Festival van Vlaanderen. Voor
de vierde keer op rij organiseert de unief ‘uFo
= FOU’, ofte Unidentified Festival Object, op
5 oktober. Een hoop auditoria van UGent,
Arteveldehogeschool en Hogeschool Gent
zullen elk voor welgeteld een kwartier dienstdoen als concertzaal. Studenten warm maken
voor klassieke muziek door leeftijdsgenoten,
is het doel. Wie die woensdag les heeft, kan
wel eens aangenaam verrast zijn. ■
Het volledige programma en meer kan je
vinden op www.gentfestival.be.

door Tom De Maerschalck en
Yves Masscho

Je wil wel maar
weet niet of het kan?
Last Call stuurt je een sms
en dan is het aan jou…

Last Call,

de nieuwe
sms-service
van NTGent

voor late
beslissers
Schrijf je gratis in op

www.ntgent.be/lastcall

www.schamper.ugent.be

Last Call is een sms-service voor late beslissers.
Voor wie niet graag lang op voorhand zijn
avonden plant en toch regelmatig de deur uit wil.
Voor wie geen zin heeft om kalenders uit te
pluizen maar liever kort op de bal speelt.
Last Call maakt plaats voor jou.
Ook bij uitverkochte zalen!
Met af en toe een korting er
bovenop. Als je snel reageert!
Last Call is een nieuwe dienst van NTGent,
het Gentse stadstheater onder leiding van
Wim Opbrouck. Schrijf je gratis in op
www.ntgent.be/lastcall
Last Call
wordt u
aangeboden
in samenwerking met
Mobistar
en Mobila.
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De liegende reporter

Boozen in De Brug

door Nathalie Dujardin

Al decennialang doet resto De Brug dienst als ‘Eat & Meet’-plaats voor studenten en personeelsleden van de UGent. Tegenwoordig zijn het echter niet alleen de goedkope maaltijden die de bezoekers lokken, maar ook de goedkope pintjes.

Foto: Yves Masscho

Naast klassiekers als de Brugspaghetti en kipfricassee is
er nog een product dat de kassa’s van De Brug vaak voorbijkomt: bier. Niet zo verwonderlijk, aangezien je er maar één
euro betaalt voor een blikje van 33 cl, terwijl dat op café bijna
het dubbele is.
Paul Speeckaert, die Schamper
nog een laatste keer te woord wou
staan vooraleer hij de fakkel als afdelingshoofd Maaltijdvoorzieningen
doorgeeft, getuigt: “De laatste enquête naar de algemene tevredenheid
van studentenresto De Brug maakte
inderdaad duidelijk dat er een grote
vraag is naar bier. Eén op zes ondervraagden gaf aan meer variatie
te willen zien in het bieraanbod en
zestig procent daarvan is bereid om
tien cent meer te betalen per drankconsumptie. Na overleg met enkele
studentenverenigingen zouden we
in de toekomst graag ook Westmalle,
Kriek of Duvel op de kaart zetten. We
hopen deze veranderingen snel door
te voeren om de bezoekers tevreden
te houden en om in de toekomst nog
meer studenten en personeelsleden
te kunnen verwelkomen.”
Toch is lang niet iedereen daar zo
opgetogen over. Rita Mostaert, immer enthousiaste kassierster, ziet het allemaal gebeuren. “In de tijd dat er nog Cara
Pils aangeboden werd in plaats van Jupiler, was dit probleem
er nog niet. Toen verkochten we hooguit tien blikjes bier per
week. Nu komen de studenten ongegeneerd met een overvolle plateau pintjes naar de kassa. En dan mag ik die allemaal
beginnen te tellen. Het is hier toch een studentenrestaurant
en geen café, hé.”
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UGent 1010, de milieuorganisatie van de UGent, ziet dit
fenomeen als een negatieve evolutie. Voorzitster Natalie Eggermont spoort de studenten aan om ‘s avonds op café te
gaan in plaats van te preboozen in De Brug. “Het spreekt voor
zich dat tien pintjes in een herbruikbaar glas op café veel minder belastend zijn voor het milieu dan tien
blikjes die bij het afval eindigen. Als
deze trend blijft voortduren, hopen
we dat de dienst Maaltijdvoorzieningen het overweegt een tap te installeren waardoor we in De Brug met een
biervat en herbruikbare glazen kunnen werken.”
UGent 1010 is niet de enige vereniging die de voordelen ziet van
een biervat. Ook de WiNA — studentenvereniging van de richtingen wiskunde, informatica en fysica
en sterrenkunde — hoopt dit te realiseren. Zij zit net als vele andere
studentenverenigingen met een overbevolkingsprobleem op cantussen.
“In plaats van een krap zaaltje achter
een van de Overpoortcafés te huren,
zouden wij onze cantussen graag organiseren in een deel van De Brug.
Uiteraard zullen onze schachten alles
opruimen na afloop”, verklaart schachtentemmer Robbert
Verbeke.
De dienst Maaltijdvoorzieningen staat met dit nieuwe
fenomeen voor enkele belangrijke beslissingen. “We hopen
dat we met deze veranderingen voldoen aan de eisen van de
nieuwe generatie studenten, maar toch het authentieke karakter van De Brug kunnen bewaren”, laat Speeckaert nog
weten. Schol! ■
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