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Kort
je ouders moeten wel gek zijn
2

F.D. Je ouders moeten wel gek zijn om je
in Gent los te laten. Wat in je boerendorp als
grensoverschrijdend gedrag geldt, is hier gewoon een rustig avondje uit. Volhouden dat
je deze week flink gestudeerd en gezond gegeten hebt, wordt moeilijk.
In plaats daarvan laveert u in Gent tussen kotsplassen en stoeten gedoopte eerstejaars bedekt in slachtafval en bloem, jankend
om hun mama (24/10 Vlaamse Biomedische
Kring, 25/10 Politeia, Gentse Biologische
Kring, 26/10 Vlaams Rechtsgenootschap,
Vlaamse Technische Kring, Klassieke Kring,
Home Astrid, 27/10 Lombrosiana, Dentalia,
2/11 VLAK).
De volgende dag kunnen de herboren
kindertjes thuis trots meedelen dat ze gedoopt zijn. Moeder en vader zullen door de
penetrante lookgeur enkel een vies gezicht
trekken.
Je kind buitengooien doe je pas als zoonof dochterlief laat weten zich te hebben ingeschreven bij holebivereniging Verkeerd
Geparkeerd. Zij gaan deze week quizzen in
de Chocoladebar (27/10). Hopelijk even ontspannend als hun Lavementenfuif. Vragen
die gesteld moeten worden: ‘Waarom een
man als lief als die zich toch in een vrouw
verkleedt?’ en ‘Waar horen we deze week
dan het zoete geluid van scheurend maagdenvlies?’.
Bij de kasplantjes van Psychologie en
Pedagogie! Zij gaan speeddaten (26/10).
Hopelijk onderling, want inteelt juichen
we in deze wel toe. Daar komen mismaakte
en achterlijke kindjes van waarvoor UGent
opvang voorziet: het Vlaams Rechtsgenootschap. Hun uitstapje gaat naar de studio van de Pappenheimers (24/10). Het
zal er leutig ‘lijken’, maar spierverlamming
en een glimlach zijn verdomd moeilijk uit
elkaar te houden.
De ouders van Jong N-VA Gent kunnen gerust zijn, want hun kroost zal zich
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niet té hard amuseren op hun Veni, vidi,
party (27/10). Vermoedelijk staat iedereen buiten te mokken dat ze ‘buitengesloten’ of ‘aan de kant geschoven’ zijn.
Om je ma niet te veel te verontrusten,
blijf je beter weg van het StudentenPastoraal Gent. Zij geven deze week de wijnbeker door op hun GPS-cantus (25/10). Die
GPS staat voor Jezus die je de weg wijst in
het leven. We kid you, echt waar, not. Hun
volgende activiteit lijkt ons wél nuttig: zelfverdediging voor misdienaars. Het motto
van het StudentenPastoraal sluit trouwens

dicht aan bij dat van Verkeerd Geparkeerd:
zwijgen is zilver, slikken is goud.
En dat, beste student, is willens nillens
ook jouw motto. Als je wil dat moederlief
je met een gerust hart blijft uitzwaaien op
het perron elke zondagavond, hou je maar
beter je mond over het schone leven in
Gent. ■
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Engagement
door Pieter Van Nuffel
Twintigduizend euro aan subsidies spendeert de Gentse
StudentenRaad dit jaar aan haar Durf Doen-campagne. Het
nobele doel: studenten laten inzien dat je aan de UGent niet
enkel bijleert door te studeren, maar ook door je te engageren. Een website laat je de vereniging ontdekken die jou op het
lijf geschreven is, condooms werden massaal uitgedeeld en er
werd zowaar een duizelingwekkende rocket-bungee op het SintPietersplein neergeplant tijdens de in een nieuw jasje gestoken
studentikoze opening.
Vree wijs allemaal. Maar eenmaal de tent leegstroomt, de
rocket wordt afgebroken en we het laatste pintje naar binnen
kappen, durven we al eens overvallen worden door een ietwat
fatalistisch gevoel. En dan rijst daar plots die onverbiddelijke
vraag: “Alweer vijfduizend euro uitgegeven aan een machine
die mensen de lucht inschiet, maar hoeveel studenten zouden
we hiermee nu warm gemaakt hebben om zich te engageren?”
Wat we dan vooral niet mogen doen is naar een antwoord zoeken, of we dreigen nog ons geloof in de maakbaarheid van de
studentensamenleving te verliezen.
Laat ons eerlijk zijn: op de succesvolle donderdagavond
na, was de opkomst tijdens de Durf Doen-week niet altijd
even overweldigend. We hadden er dat tikkeltje meer van verwacht. Maar de stuvers valt niets te verwijten. De organisatie
zat zeer goed in elkaar. Daarvoor verdienen zij alle respect. Je
kan moeilijk méér doen dan een hele week introductie-activiteiten voor allerlei verenigingen organiseren in De Therminal
en daar zo veel mogelijk volk naartoe lokken. Als de visjes niet
massaal bijten, dan is dat omdat de visjes niet geïnteresseerd
zijn in universitair engagement. Heel wat studenten spenderen
des avonds liever hun tijd aan televisieseries of aan hun Xbox
dan aan studentenactiviteiten, laat staan aan studentenvertegenwoordiging. Het is tekenend dat de Vlaamse Vereniging
van Studenten (VVS), de overkoepelende studentenraad op
Vlaams niveau, dit jaar nog maar twee leden telt. “Verantwoordelijkheden opnemen? Bah, dat kan ik later nog, wanneer ik
m’n diploma heb.” We houden alvast ons hart vast voor de opkomst van de stuververkiezingen van 2012.
Maar hey, laten we het fatalisme nog maar even achter ons
laten. Het is nog niet te laat. Laten we er op wijzen dat studeren
aan de UGent anno 2011 een unieke gelegenheid is om jezelf
op alle vlakken te ontplooien. Wie wil, kan zelfs het beleid van
zijn of haar eigen universiteit helpen bepalen. Hoe fantastisch
is dat wel niet? Dus: studenten, wees betrokken. Modder niet
langer aan in afwachting van een diploma, maar neem een
publiek engagement op. Durf —om het met een cliché te zeggen— doen. ■
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YM Irak wil zijn hoger onderwijs een boost geven.
De door oorlog verscheurde onderwijsinstellingen
krijgen meer autonomie en het land stelt haar grenzen
open voor afdelingen van buitenlandse universiteiten.
Die internationale samenwerking wordt de drijfveer
van de heropleving van de Irakese universiteiten. Het
hervormingsplan, dat nu ingaat en tot 2014 van kracht
blijft, zou tot meer wetenschappelijk onderzoek en een
sterkere werkbevolking moeten leiden. Initiatiefnemer
is Ali Al-Adeeb, Iraaks minister van onderwijs. “Sinds
de jaren ’80 blijft ons onderwijs op hetzelfde niveau
steken”, zegt Al-Adeeb. “Onze buurlanden daarentegen staan al veel verder”, aldus de minister. Obstakels
voor onderwijs in de Irakese wetten zullen een voor
een weggewerkt worden. Of veel landen interesse hebben om te investeren in Irak valt nog af te wachten.
Vooral het instabiele imago van het land schrikt voorlopig nog af.
Verder in Azië zijn ze ook aan het ploeteren om het
onderwijs op te krikken. Hoewel de lagere en middelbare scholen relatief verbeterden, blijven de universiteiten nog wat verweest achter. Althans, dat zegt de
Wereldbank. Hun gedachtegang houdt in dat beter hoger onderwijs van de lageloonlanden landen met een
middelmatig loon maakt. Met economische groei als
gevolg. De Wereldbank wijst vooral met de vinger naar
Laos, Vietnam en Cambodja. Maar ook groeilanden
met een middelmatig inkomen als China en Indonesië
kunnen het beter doen. En niet alleen kwaliteit wordt
aangemoedigd, ook kwantiteit. Er zijn namelijk veel te
weinig plaatsen aan de universiteit. ■

www.schamper.ugent.be
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U, Gent, gepasseerd
De nieuwe themawandeling UGentPassage stipt elf ‘lieux de mémoire’ aan in Gent en lanceert bijna
evenveel manieren om de wandeling op eigen houtje te maken. Wij crashten de persconferentie.

D

onderdag 13 oktober. In Het Pand
koeren rector Paul Van Cauwenberge en burgemeester Daniël Termont elkaar liefdevolle
woordjes toe, terwijl de samengebrachte menigte enigszins gegeneerd luistert. De reden
voor deze persconferentie? UGentPassage, de
nieuwste koter van de vakgroep Geschiedenis en UGentMemorie. De themawandeling
brengt het huwelijk tussen Van Cauwenberge
en Termont, ergo de universiteit en de stad,
via elf markante plaatsen in beeld.
UBrugge en een wandeling
“Willem I had zelfs overwogen om een
universiteit in Brugge te zetten, stel u voor”,
vermeldt Termont in zijn toespraak op de
persconferentie. “Dan was Gent zo’n klein
toeristisch stadje geweest, en Brugge een wereldstad.” Een gratuit steekje dat Termont al
eerder heeft ingekopt op de audiogids van
UGentPassage, maar voor de aanwezige pers
en studenten graag herhaalt. Daarna gaat hij
verder over de “grote liefdesbanden” die er
geregeld waren tussen het stadsbestuur en de
universiteit, om tot slot terecht te komen bij
het menu van de dag: de themawandeling.
Een demonstratie van UGentPassage volgt.
De plaatselijke pers, enkele studenten en nog

wat belangrijke mensen kunnen de rector of de
burgemeester als wandelgids kiezen. Wij volgen Termont, die ons met professionele tred
en bijhorende gidsparaplu naar de Coupure
leidt. Daar legt hij uit dat de statige herenhuizen langs het water vroeger de huizen van de
professoren vormden: “Het was een groene
oase door de stad waar eigenlijk de ‘betere’
mensen konden blijven.” Terwijl Termont uitlegt dat er in het water vroeger ook veel geroeid werd, doorklieft net een toevallige kajak
het water. Termont praat nog enkele minuten
over de rijke geschiedenis van de Coupure en
sluit af met: “Vergeet straks de gids niet, hé.
Gaan we nu naar de receptie? Juij, ik ben er
vanaf!” Dat bleek overigens geen grap te zijn,
na een luttele uitleg van vier minuten wordt
de aanwezige groep naar een receptie in het
Rommelaerecomplex gestuurd. Wij kijken
beteuterd naar onze wandelschoenen.
Reis in eigen stad
Wie wél fysieke inspanningen wil doen
om UGentPassage volledig uit te wandelen,
komt op zijn route langs de Aula, Het Pand,
het Gerechtsgebouw, de Coupure, het Rommelaerecomplex, de Plateau, de Boekentoren,
de Blandijn, de Overpoortstraat, de Therminal en het Universiteitsforum. Wat leert

UGentPassage ons? Dat het prestigieuze gebouw Het Pand jarenlang als huurkazerne gebruikt werd, en daardoor van de Gentenaren
de naam ‘vlooienpaleis’ kreeg. Of dat vroeger
tussen het Rommelaerecomplex en de Bijloke — beide klinische instituten — patiënten
door regen en wind naar het andere gebouw
gerold werden. De bouw van de Plateau zorgde er dan weer voor dat driehonderd arbeidersgezinnen op kerstmis 1881 van ‘t stad te
horen kregen dat ze moesten verhuizen. Een
aardig kerstcadeau.
In de brochure van UGentPassage staat
een kaartje en een beknopte uitleg bij de uitgekozen ‘lieux de mémoire’. Wie het lettertype in de brochure te klein vindt, kan op www.
ugentpassage.be een audiogids downloaden en
zich laten leiden door de zwoele stemmen van
Lin Delcour en Daniël Termont. Trotse bezitters van een iPhone, iPad of Android kunnen
op diezelfde website de UGentPassage-app
downloaden. Leeglopers, zonnekloppers en
lanterfanters vinden op de website tevens panorama’s van de geselecteerde plaatsen, zodat
ze de hele wandeling van achter hun computerscherm kunnen volgen. Gent kent haar
studenten. ■

door Lise Eelbode
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“Jammer dat we maar met z’n tweeën zijn”
De rector is het gezicht van onze universiteit. Minder bekend is dat diens sidekick, vicerector
Luc Moens, eveneens de touwtjes van onze alma mater stevig in handen heeft. Een interview.

A

ls vicerector bent u onder meer bezig met de overheveling van enkele hogeschoolopleidingen naar de UGent. Zal die
integratie iets veranderen aan de manier
van lesgeven binnen de nieuwe richtingen?
“Mijn standpunt is altijd geweest dat we
het profiel van de inkomende opleidingen
niet mogen veranderen. Die studenten kiezen niet enkel voor de inhoud maar ook voor
het pedagogische model. Voor bijvoorbeeld
vertalers-tolken is het vanzelfsprekend dat
we hun lessen in kleine groepen moeten bewaren, omdat dat nu eenmaal de kern is van
die opleiding. Respecteren we dat profiel niet,
dan is de kans groot dat we die studenten verliezen omdat ze zich er niet meer in terugvinden.”
De geïntegreerde opleidingen zullen dan
ook in dezelfde gebouwen blijven?
“Zoals het er nu voorstaat, zullen de studenten zo veel mogelijk blijven waar ze zitten.
De UGent heeft daar trouwens zelf geen gebouwen voor — vanwaar zouden we die ha6
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len? Ik sluit niet uit dat er een paar interne
verhuisbewegingen zijn, bijvoorbeeld binnen
de Hogeschool Gent. Hoe dat binnen twintig
jaar zal evolueren, kunnen we natuurlijk nu
nog niet voorspellen.”
Voor die logistieke coördinatie zullen
goede afspraken nodig zijn met de hogescholen, jullie partners binnen de Associatie Universiteit Gent. Net op een moment
dat de AUGent een verzwakt statuut heeft
gekregen en zowat klinisch dood verklaard
is.
“De invulling van de taken van de Associatie is inderdaad ingekrompen, maar dat
hoeft geen probleem te zijn. We zullen meer
gaan werken met bilaterale contacten. Wat de
toekomst van de AUGent zal zijn, is nog niet
helemaal duidelijk omdat we nog niet weten
welke rol de integratiedecreten aan de associaties zullen geven.”
Een van uw verwezenlijkingen als voorzitter van de bouwcommissie was de snelle
bouw van de studentenhomes aan de Kan-

tienberg. Zullen die de steeds toenemende
vraag naar studentenhuisvesting kunnen
opvangen?
“Vijf jaar geleden vertoefden er zo’n 50 000
studenten in Gent, intussen zijn dat er al 70
000. Het blijft dus een serieuze uitdaging. Wij
bieden met de nieuwbouw op de Kantienberg
alvast 600 nieuwe kamers aan. Maar ook de
hogescholen dragen hun steentje bij: tegen
2014-2015 zullen we, allemaal samen, voor
zowat 1500 nieuwe kamers hebben gezorgd.”
“Bovendien heeft de Stad Gent sinds kort
haar bouwreglement veranderd. Vroeger
konden privé-investeerders enkel studentenhuisvesting creëren als de UGent of de
hogescholen initiatiefnemer waren. Die voorwaarden werden nu geschrapt: iedereen mag
nu studentenhomes bouwen op voorwaarde
dat het past in het stadsplan, dat er altijd studenten zullen zitten en dat de buurt daarvoor
een sociaal draagvlak heeft. Tot nog toe is er
al voor zo’n 360 kamers toelating gegeven en
daar komen er nog alle dagen bij. Dat is een
goede zaak.”
www.schamper.ugent.be
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Brede bachelors
Een van de eerste taken die rector Paul
Van Cauwenberge gekregen heeft als voorzitter van de VLIR, is het uitwerken van het
idee van de brede bachelors. Bent u daar
ook voor gewonnen?
“Op zichzelf wel, maar we moeten heel
goed nadenken waarom we die brede bachelors eigenlijk willen invoeren. Ik zal een
voorbeeld geven uit de periode toen ik decaan was van de faculteit Wetenschappen en
er werd overgegaan op vijfjarige opleidingen.
Ik heb er toen voor gepleit dat die nieuwe
ruimte gebruikt zou worden om de bachelors
wat te ‘verbreden’. Er valt immers zoveel interessants te vertellen over de raakvlakken tussen de exacte wetenschappen. Als student heb
je er dan belang bij om wat breder opgeleid te
zijn. Bovendien kan dat ook een meerwaarde
bieden op de arbeidsmarkt. Dat vind ik goede
redenen, ook al is die brede bachelor er toen
niet doorgekomen.”
“Uitstel van studiekeuze daarentegen, vind
ik een slechte reden. Ik volg daarin het standpunt van de VVS: je studiekeuze loopt over
een traject dat begint in het secundair onderwijs. Het zou beter zijn dat studenten daar
goed geïnformeerd worden, dan dat ze hun
keuze nog eens drie jaar moeten uitstellen.”
“Pas op, sommige van die voorstellen zijn
natuurlijk ingegeven door de nood: bij de
VUB is de achterliggende reden dat de studentenaantallen in de wetenschappelijke richtingen te klein zijn. Bij de KULAK wil men
de brede bachelor gebruiken om bijvoorbeeld
een bioloog algemeen op te leiden zodat die
later nog bio-ingenieur kan worden, een richting die ze daar niet mogen aanbieden.”
Bestaat in de exacte wetenschappen niet
het gevaar dat er in de masterjaren, waarin
al een groot deel voor een thesis voorzien
is, te weinig tijd overblijft om genoeg specifieke kennis van het vakgebied over te brengen?
“Dat zou kunnen. Als in de praktijk zou
blijken dat onze afgestudeerden voor de markt
niet meer interessant zouden zijn omdat ze
hun vak niet meer goed kennen, dan zijn die
brede bachelors geen goed idee. Daarom zeg
ik: eerst goed bestuderen, vooraleer we eraan
beginnen. Nu, een veralgemenende brede bachelor is voor de UGent sowieso niet de eerste
www.schamper.ugent.be

optie, want we hebben de capaciteit om specifieke opleidingen aan te bieden.”
De inschrijvingscijfers bleven ongeveer
gelijk, maar er worden dit jaar 50 000 studiepunten minder opgenomen. Kan dat
niet problematisch worden en valt daar iets
aan te doen?
“De flexibilisering laat dat natuurlijk toe,
het is moeilijk om daarop in te grijpen. We
hebben wel studievoortgangsmaatregelen,
maar die spreken zich uit over het succes dat
je hebt met de door jou opgenomen studiepunten. Nog strenger gaan we daarin niet
worden. We hebben nu het gevoel dat de
waarschuwingen op tijd komen en dat de bin-

“Uitstel van studiekeuze is een
slechte reden voor het invoeren van brede bachelors”
dende voorwaarden wel werken.
Wat de niet opgenomen studiepunten betreft, moet ik ook opmerken dat die vooral uit
de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte komen.
De facto studeert men daar vaak al vijf jaar in
plaats van vier, een probleem dat de invoering
van de tweejarige masters kan verhelpen.”
Méér vicerectoren gevraagd
Is het soms geen vervelend gevoel om bijvoorbeeld op officiële plechtigheden telkens
in de schaduw van rector Paul Van Cauwenberge te staan, terwijl u toch minstens evenveel bestuurlijke beslissingen moet nemen?
“Nee, daar heb ik nu eens echt geen last
van. Wat ik wel vervelend vind, en de rector
trouwens ook, is dat we maar met z’n tweeën
zijn. In vergelijking met andere universiteiten zitten er gewoon te weinig mensen aan
de top die zo’n rol opnemen. Uitbreiding naar
meerdere vicerectoren zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Daarvoor moet echter
het Bijzonder Decreet herzien worden en is
er een tweederdemeerderheid in het Vlaams
Parlement vereist. Dat ligt nogal moeilijk, ook
omdat de idee van een uitbreiding naar meerdere vicerectoren binnen onze universiteit
nog niet volledig gedragen wordt. In dat geval zullen we naar andere oplossingen moeten
zoeken, want de huidige formule wordt in de
toekomst nog moeilijker werkbaar.

Ik vind trouwens dat de rector een uitstekende job heeft gedaan en de universiteit een
gezicht heeft gegeven. Zelf heb ik veel voldoening aan wat ik heb kunnen realiseren vanuit
mijn rol, zoals de doctoral schools, de onderzoeksspeerpunten, de kennistransfer naar het
bedrijfsleven of de goede werking van de onderwijsraad.”
Uw mandaat van vicerector werd twee
jaar geleden voor vier jaar verlengd. In 2013
kan dat voor een laatste keer verlengd worden. Stelt u zich opnieuw kandidaat?
“Tegen dan zal ik het acht jaar gedaan hebben en intussen weet ik natuurlijk wel hoe het
moet. Ik kan dus moeilijk zeggen dat ik niet
meer beschikbaar wil zijn. Anderzijds moet je
ook de realiteit van onze universiteit in ogenschouw nemen: na twintig jaar rectoren uit
de bèta- of gammawetenschappen, zou het
logisch zijn dat er in de volgende ronde eens
een rector uit de alfawetenschappen opstaat.
En dan zijn er ook de ideologische evenwichten die gaan spelen (de huidige tandem Van
Cauwenberge-Moens is er een van het merk
tsjeef-sos, n.v.d.r.). Ik twijfel sterk of ik nog in
dat verhaal zal passen. Als ik realistisch ben,
denk ik van niet.”
Is het voor iemand die drie jaar decaan
en acht jaar vicerector is geweest nog mogelijk om achteraf de draad van het wetenschappelijk onderzoek terug op te nemen?
“Dat zal niet zo simpel zijn. Ik had twee
grote onderzoeksgroepen, maar die zijn intussen succesvol overgenomen door twee van
mijn toenmalige collega’s. Toen ik indertijd als
ultieme erkenning het directeurschap van een
groot Duits onderzoeksinstituut aangeboden
kreeg, had ik het gevoel dat ik de top in mijn
wetenschappelijk onderzoeksgebied bereikt
had. Ik heb dat aanbod geweigerd, omdat ik
gekozen heb voor mijn familie. Ik stelde het
beleid aan de UGent toen als nieuwe ambitie
voorop.”
“Binnen twee jaar zal ik mogelijk wederom
een nieuw pad inslaan. Allicht zou ik nog aan
wetenschappelijk onderzoek kunnen doen in
een of ander nichegebied, maar het kan niet
meer met de ambitie zijn om opnieuw de top
te bereiken. Een meer logische weg zou zijn
om mijn beleidservaring verder te gebruiken,
binnen of buiten de universiteit.” ■

door Pieter Van Nuffel
Schamper 506
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Heel wat studenten hebben de ambitie om met behulp van het Erasmus Student Network ooit
te proeven van een buitenlandse cultuur, in de hoop nieuwe ervaringen op te doen en eventueel
hun talenkennis bij te spijkeren. Dat het Erasmusdoel van puur intellectuele aard is, is meer dan
enkele Spanjaarden echter ontgaan.
door Bram Lemmerling en Dieter Bauwens

Zo kan eenieder onder ons, die ooit de
duistere krochten van zijn kot verliet in een
poging het échte studentenleven op te snuiven, zonder twijfel beamen dat de invasie van
Spaanse uitwisselingsstudenten meer dan reëel is. Het mag zonder meer gezegd worden
dat de nieuwe homes aan de Kantienberg, ter
aanvulling van de reeds bestaande Home Fabiola en Home Vermeylen, voor meer dan de
helft bezet worden door onze zuiderse vrienden.
Nadat De Standaard vorige week de overlast, veroorzaakt door de Spaanse studenten,
aankaartte, waagde Schamper zich in wat men
vaak schimpend ‘het Spaanse getto’ noemt.
Het duurde niet lang alvorens de geruchten
van een Spaanse overrompeling in de nieuwe
homes werden bevestigd. Zo troffen we reeds
in de fietsenstalling van Home Canterbury
enkele Spanjaarden aan.
De ingenieursstudenten Sergio en Rafael, beiden uit Cordoba, vertellen dat zij zelf
in een van de andere homes wonen: Vesa8
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lius. Daar zijn nauwelijks vijf Spanjaarden te
vinden. “Maar hier in de nieuwe residenties
komt de meerderheid uit Spanje.” Wat betreft de klachten over de Spaanse Erasmusstudenten die de voorbije weken opdoken,
zegt Sergio: “Er wordt hier inderdaad veel gefeest, maar ik denk dat de Belgische studenten evengoed feestjes bouwen. Het probleem
is niet dat het om Spanjaarden gaat, het probleem is dat het om studenten gaat, en studenten willen feesten. Niet alleen de Spaanse
studenten maar alle studenten.” Waarom worden de Spanjaarden dan telkens aansprakelijk
gesteld? Rafael denkt dat het uit gemakzucht
is: “In Gent zitten nu eenmaal veel Spaanse
Erasmusstudenten. Van zodra er iets misgaat,
wordt onmiddellijk naar de Spanjaarden gewezen, omdat zij een gevoelige meerderheid
vormen.”
Zelf zegt hij geen problemen te hebben
met andere Erasmusstudenten. In de maand
Gent die hij intussen achter de rug heeft, was
zijn enige negatieve ervaring er één met een

Belgische student. Op de Student Kick-Off
had Rafael samen met nog twee andere vrienden een toren van bekertjes gemaakt (om zo
gratis drankbonnen te scoren). Op dat moment kwam er een Belgische student naar
hen toe, kwaad roepend “Spanje, Spanje! Dit
is België!” om vervolgens de toren uit mekaar
te slaan. Diepe droefheid trof ons na het aanhoren van deze weerzinwekkende ervaring
met collega Zuipschuit. Sergio benadrukt wel
meteen dat het slechts om één Belgische student ging. “Daartegenover staat dat we ook
een groot aantal Belgische vrienden hebben.”
Feestjes en bijeenkomsten
We gaan op zoek naar een gesprekspartner met een iets beter verstaanbare tongval.
In het hol van de leeuw (Home Canterbury)
vinden we niet enkel nog meer Spanjaarden,
maar ook Poolse, Portugese en zelfs Ghanese
uitwisselingsstudenten. Wanneer we hen aan
de tand voelen over de Spaanse overlast wewww.schamper.ugent.be
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ten zij ons weinig concrete aantijgingen te
verschaffen. Het lijkt wel alsof niemand een
kwaad woord over heeft voor de Spanjaarden,
alhoewel hun aantallen natuurlijk niemand is
ontgaan.
Na dit korte intermezzo komen we in een
gesprek met Juan, een Spaanse economiestudent uit Cordoba. Wanneer we hem vragen
hoe een gemiddelde week eruitziet, vertelt
hij dat er enorm veel feestjes zijn: “Maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag ... Eigenlijk
elke dag, behalve vrijdag en zaterdag. In het
weekend gaan we veel minder uit, dan is er
veel minder sfeer. De Belgische studenten die
we hier kennen, gaan dan immers naar hun
dorp of stad. Dan is het hier leeg. Tijdens de
week zit de Overpoort elke dag vol. Als we
dan af en toe toch eens uitgaan op zaterdag
of zondag komt het inderdaad al eens voor
dat mensen zich misdragen. Maar in het algemeen gebeurt dat nauwelijks.”
“We feesten niet zozeer per nationaliteit,
maar eerder per verdieping. Of per gebouw.
Het zijn niet altijd echte feestjes. In de keuken
zijn het eerder bijeenkomsten. Feestjes houden we in de woonkamer. Daar komt iedereen dan samen. Er zijn hier vier residenties,
dus het gezelschap is heel gevarieerd, hoewel
de Spanjaarden toch een belangrijk deel vormen.” Over de klachten wil Juan het volgende
kwijt: “Je hebt Spanjaarden en Spanjaarden. Er
is een groep Spanjaarden die erg lawaaierig is,
en van amok maken houdt. Maar de meerderheid van de Spaanse Erasmussers misdraagt
zich niet. Kijk, een paar dagen geleden was er
een groep Belgische studenten heel wat lawaai
aan het maken, en omdat hier in de residentie
de meerderheid uit Spanje komt, werd meteen gezegd dat ‘de Spanjaarden het weer te
bont maakten’.”
Een warmbloedig karakter
Juan schat dat van de bij benadering vierhonderd studenten die in de vier nieuwe
studentenhomes wonen, er een kleine tweehonderd Spanjaard is. “Maar wij zoeken geen
problemen!” houdt hij vol. “Wanneer de Belwww.schamper.ugent.be

gen drinken, beginnen ze allerlei onzin uit te
kramen en meisjes lastig te vallen. Als je dat
doet bij een Spanjaard, riskeer je een pak rammel te krijgen. Dat is nu eenmaal ons warmbloedige karakter. Het is dus waar dat we best
veel lawaai maken, maar doet niet elke twintigjarige dat? En wanneer ze goed overeenkomen, maken ze meer lawaai dan wanneer dat
niet het geval is. Maar dat betekent niet dat ik
het vandalisme dat er geweest is, goedkeur.”
Juan somt een aantal van de andere nationaliteiten in Home Canterbury op. “De
Spanjaarden vormen de meerderheid. Daarnaast zijn er ook nog veel Fransen, Italianen,
Roemenen, Chinezen en Japanners. Op het
gelijkvloers overheersen de Marokkanen. Zij
gaan veel minder uit. Ik veronderstel omdat
ze niet drinken. Er zijn heel wat meisjes met
hoofddoek bij.” Juan vertelt dat hij al heel wat
Belgen leerde kennen, ook studenten die niet
in de studentenhomes wonen. “Ikzelf studeer
hier aan de UGent, maar veel van mijn vrienden zitten op de Hogeschool en wonen in Vesalius. Daar is er een grotere verscheidenheid.
Niet zoals hier, waar het aandeel Spanjaarden
echt wel domineert.”
“Wat wel waar is, is dat wij Spanjaarden
de gewoonte hebben elkaar voortdurend op
te zoeken. Als er in een residentie vier Belgen
zitten, zoeken die elkaar niet op. Spanjaarden
daarentegen zijn de hele dag samen. ’s Avonds
zitten we dan vaak in de keuken, omdat daar
veel licht is. Er zijn per verdieping misschien
niet zo veel Spaanse studenten maar doordat
we ons verenigen, lijken we met veel te zijn.
Zo zijn we nu eenmaal. Veel mensen zeggen
dat Spanjaarden erg gesloten zijn, maar wij
praten met iedereen. Ik kom met iedereen
overeen. Maar wij zijn gevoeliger: als iemand
ons aanvalt, reageren wij. (lacht) En degenen
die uit Andalusië komen, zoals ik, zijn nóg gevoeliger. Wij hebben nu eenmaal een wat andere levensstijl.”
Getto’s for the win?
Wat betreft het financiële aspect van een
uitwisselingsstudent, weet Juan ons het vol-

“Als er in een residentie vier
Belgen zitten, zoeken die elkaar
niet op. Spanjaarden daarentegen zijn de hele dag samen.”
gende te vertellen: “Ik geef hier meer geld uit
dan in Spanje. Het leven is hier gewoon duurder: eten, drinken, uitgaan, ... Maar echt duur
is het hier ook niet. Er zijn duurdere steden in
Europa. Ik geef natuurlijk ook veel uit omdat
ik van mijn tijd hier wil profiteren. Ik schat
dat ik per week zo’n zeventig euro uitgeef aan
bier. In Spanje drink ik nooit bier, enkel wijn.
Hier is niet echt goeie wijn te vinden, en rum
is te duur, vandaar: bier. Jupiler en Cara Pils
vind ik lekker.” Over smaken valt niet te discussiëren, zeker?
Juan toont zich ook op andere vlakken
goed geïntegreerd in het Gentse studentenleven: “Ik hou van fietsen, dat is geweldig hier
in Gent. Ik heb hier een tweedehandsfiets gekocht. Er zijn erg veel achtergelaten fietsen.
Die nemen we mee om ze te herstellen en dan
geven we ze aan vrienden die geen fiets hebben. Dat is niet stelen, vind ik.”
Even verderop ontmoeten we Jaime, student psychologie uit Oviedo. Hij woont in
studentenhome Göttingen en vindt het prima
dat er op zijn verdieping een grote verscheidenheid aan nationaliteiten is. Hij zoekt de
andere Spanjaarden in Gent niet echt op. “Als
ik met Spanjaarden wil optrekken, doe ik dat
wel in Spanje.” Dit blijkt ook de algemene teneur te zijn bij andere uitwisselingsstudenten. Toch worden studenten uit hetzelfde
land vaak in dezelfde homes gedropt, en vaak
ook nog in dezelfde gang. Waarom dit fenomeen — haaks op het concept van Erasmus
— wordt toegepast, blijft voorlopig een raadsel. Wat we wel met zekerheid weten, is dat
de gemiddelde Spanjaard zich verdomd goed
amuseert in Gent, en volledig terecht. ■
Schamper 506
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U zou wel willen, maar niet iedere kraker moet met de matrak der degelijkheid richting heropvoedingsschool geklopt worden. Schamper vond er ook die zelfs naar McDo zouden gaan!
“Maar dan wel om de voordeur dicht te metselen.”
door Frederick Deloddere, Fabrice Luyckx en Yves Masscho

u
Ergens in Gent delen Gerrit, Kevin en Eva
een kraakpand. Meer details over hun locatie mogen we niet neerschrijven. Ze willen
de goede relatie met de eigenaar niet verstoren door te veel aandacht op hen te vestigen.
Maar dat ze van een smerig krocht een gezellige mini-commune gemaakt hebben, daar
willen ze wel over vertellen.
Kevin (25) is een alerte, welbespraakte
jongeman. Voor hij twee jaar geleden begon
te kraken, behaalde hij een diploma grafisch
ontwerp. Daarna ging hij sociaal werk studeren, maar hij zag er voor zichzelf geen toekomst in. Nu leeft hij hier samen met Eva. Zij
is een yurd aan het opzetten (een soort Mongoolse tent, n.v.d.r.) met een tiental vrienden.
Kevin vertelt ons over de make-over die het
pand sinds hun komst gekregen heeft.
“Voor we hier kwamen, was dit een stort.
Hier lag van alles: van speelgoedgeweren tot
pampers en computers. We hebben hier ook
asbest gevonden. De bodem is zwaar verontreinigd, dus ik zou hier geen groenten meer
planten.”
Kevin toont enkele foto’s van het pand
zoals hij het eerder dit jaar aantrof. Enkele
maanden later is van de rommel niets meer te
bespeuren. De tuin is nu aangelegd en er staan
tafeltjes en stoelen. Het gebied telt een viertal
gebouwen: een woongedeelte, de geïmproviseerde keuken slash bar en een tweedelige
loods waar een bandje en een theatergezelschap repeteren. De woonwagen-in-verbouwing van Gerrit (38) staat er ook. “Van deze
ijzeren keet wil ik mijn huis maken.”

performance. “Hier heerst veel creativiteit.
Kunstenaars werken aan projecten, theatergezelschappen repeteren, bandjes oefenen.
Iedereen is welkom. Soms organiseren we
hier een volkskeuken. Dan kan iedereen voor
een euro of twee komen eten. Op voorwaarde
dat je meehelpt met de afwas natuurlijk. Soms
stuurt zelfs de stad arme mensen naar ons
voor een maaltijd.” Van klagende buren hebben ze geen last, zegt Kevin. “De klagers gaan
bij onze overbuur van bijna honderd jaar met
wie ik een goed contact heb. Hij noemt hen
ouw mensen. We hebben ook goede contacten
met de wijkagent.”
Het lijkt er wel een gezellige boel, maar
zijn mama en papa wel blij dat een beloftevol kind als Kevin ineens een kraker wordt?
“Mijn ouders waren heel terughoudend. Mijn
moeder draaide gelukkig bij toen ze hier eens
kwam kijken. Mijn vader is er nog altijd niet
echt tevreden mee.” Ook de ouders van Gerrit draaiden uiteindelijk bij, maar hij begrijpt
hun reactie wel. “Tien jaar geleden kreeg men
al de rillingen als je het woord ‘kraken’ nog
maar uitsprak. Dat is nu wel wat verbeterd.
Maar we hebben desondanks nog altijd het
imago van anarchisten of junkies.”

Anarchisten

Huisvuilshoppen

Gerrit kraakt al langer dan Kevin. “Ik ben
begonnen nadat ik van een lange reis terug
was gekomen. De huurprijzen waren enorm
gestegen en ik had al contacten in de kraakwereld. Zo ben ik erin gerold. Veel van mijn
vrienden werken keihard en dokken maandelijks 700 euro voor een appartementje. Waarom zou je dat doen als er zoveel gebouwen
leegstaan?”
Gerrit is circusartiest. In de loods vindt hij
ook de plaats om te oefenen voor zijn nieuwe

En daarmee komen we op een gevoelig
punt. Kevin en Gerrit staan erop dat beeld
recht te zetten. Gratis advertising space in
Schamper? Go, Kevin! “We zijn idealisten, ja.
Maar we zijn absoluut geen hardliners en zeker geen hypocrieten. Ik heb bijvoorbeeld een
hele zomer standen opgezet op festivals en
daar mooi mee verdiend. Nu ben ik werkloos
en heb ik recht op een uitkering, maar ik weiger die. Wij leven wel degelijk in het systeem,
ook al willen we dat liefst veranderd zien. Je

www.schamper.ugent.be

Waarom huur betalen
als er zoveel gebouwen
leegstaan?

“Het is geen kwestie van
overleven. Ik lééf.”
kunt je ook afzetten tegen het systeem en intussen mooi een uitkering opstrijken, maar ik
kies ervoor dat niet te doen.”
“We gaan ook gewoon naar Delhaize, want
je kunt niet anders dan consumeren. Wij kopen heel bewust. Water in glazen flessen bijvoorbeeld. In McDonald’s zul je ons dan weer
niet zien. Behalve om er de voordeur dicht te
metselen.” (lacht)
Kevin haalt een pakje Marlboro boven en
steekt een sigaret op. Hij lacht verontschuldigend als hij onze berispende blik ziet. “Ik
ken een vrachtwagenchauffeur die goederen
vervoert die vernietigd moeten worden. Die
sigaretten krijg ik dan van hem.”
Goede connecties lijken wel te helpen als
je gratis wil leven. En de ophaalkalender van
Ivago in het oog houden ook. Als het grof
huisvuil buiten staat, trekt Gerrit er op uit
met zijn bestelwagen. “Dat is echt shoppen. Je
gelooft niet wat mensen allemaal weggooien:
werkende dvd-spelers, een gietijzeren kachel,
volle verfpotten die nog geen borstel gezien
hebben, noem het maar op. We leven in zo’n
grote luxe dat we de waarde van onze spullen
niet meer kennen.”
Onzekerheid
Kevin troont ons mee naar de woonkamer.
Er staan tweedehandsmeubels, een computer
en het is er zelfs warm. De honden lopen binnen en buiten. Niet meteen vijf sterren waard
of gezelliger dan een IKEA-toonzaal, maar wel
meer dan leefbaar. Zeker in vergelijking met
de situatie voor hun komst. Krakers kunnen
dus misschien wel nuttig zijn. Leegstaande
gebouwen worden opgeknapt, onderhouden,
bewaakt en krijgen zelfs een culturele functie.
Als je het geluk hebt dat lui als Kevin en Gerrit er neerstrijken natuurlijk. Gerrit gelooft
niet dat iedere kraker zulke goede bedoelingen heeft.
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“Er zijn verschillende soorten. Wij knappen alles op en maken er iets van. Vele anderen weten niet hoeveel werk dat is. Mijn
vorig pand was ook een stort dat we proper
gemaakt hebben. Toen de eigenaar ineens
toekwam, schrok hij zich rot, maar uiteindelijk tekenden we samen een contract dat we
er mochten blijven. Maar vaak eindigt het
met een uitzetting. Een keer stond er zelfs een
knokploeg aan mijn pand. Gelukkig was alles
goed op slot en heb ik hen kunnen verjagen
door de politie te bellen. Hier hebben we ook
al Roma gehad die ons wilden verjagen. En
soms komen hier ook gasten binnen ‘zo weg
als een ei’. Maar die steken wij dan weer buiten.”
Wanneer ze zelf moeten vertrekken, is
hoogst onzeker. Dat is eigen aan het krakersbestaan. Je komt ergens toe en kunt slechts
blijven zolang je getolereerd wordt. “Die onzekerheid is voor sommigen zelfs een belemmering om eraan te beginnen,” vindt Gerrit.

in panden geleefd die al jarenlang bewoond
werden, maar dan ineens leeggemaakt werden. Achteraf zie je dan dat ze er nog steeds
niets nuttigs mee doen. Daartegen kun je in
opstand komen, ja.”
Inti heeft net zijn Master Internationale
Politiek afgerond in Barcelona. Als student
in een kraakpand leven, is dat wel haalbaar?
“Studeren kun je overal. Ik zat hier vaak in de
woonkamer met mijn oortjes in. Hier is ook
nog een andere kerel afgestudeerd. Sociologie
deed hij.”
Serieuze mensen met serieuze idealen dus.
Geen typische junks die er ondanks een biologische levensstijl nog verlepter uitzien dan
een slappe prei. Maar aan echte drugs doen ze
hier niet, vertelt Kevin.
“Op alle feestjes zijn er drugs. Maar daar
doe ik niet aan mee. Ik drink wel wat pintjes en thuis rook ik soms een joint, maar daar
blijft het bij. Als je serieus genomen wil worden, moet je niet te veel met drugs bezig zijn.
Daarom praten we ook zonder schroom met
de pers. Als we ons imago willen rechtzetten,
Drugs
moeten we open zijn en ons niet opsluiten.”
Een onzeker leven, weinig echt comfort en
Inti (27) komt er bijzitten. Hij is een vriend gebukt onder een negatief imago. Zo zien wij
van Kevin en komt net terug19-09-2011
van Barcelona11:52
onszelf
nog niet
ad_NTGnt_lastcall_Schamper
Pagina
1 meteen oud worden. Kevin
waar hij ook in kraakpanden leefde. “Ik heb wel.

“Ik zie me dit op mijn zestigste nog doen,
ja. Graag zelfs. Als ik hier de rest van mijn leven zou mogen blijven, dan spring ik een gat
in de lucht. Het is geen kwestie van overleven;
ik lééf. En de dag dat we hier weg moeten...
dan zal ik eens heel hard scharten in mijn
haar.”■

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
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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.
www.schamper.ugent.be
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Mooiste plekjes
van Gent

u

De plantentuin van de Universiteit Gent
door Davy Verbeke
Niet alles wat megalomanen zich in hun
hoofd halen is per definitie nefast voor de
mensheid. Neem nu Napoleon. Om het moerassige Ancien Régime droog te leggen, besliste hij in 1797 een plantentuin in te richten aan
de Baudeloo-abdij die dienstmaagd werd van
het Verlichte wetenschappelijk onderzoek en
onderricht. Een honderdtal jaar later werd de
tuin verplaatst naar de Ledeganckstraat, aan
de grens met het Citadelpark. Daar is dit stille
botanische eiland, geprangd tussen een drukke verkeersader en een drukbezocht universitair gebouw, tot op vandaag terug te vinden.
De tuin is bovendien, voor studenten die van
hun driehoekstraject schoolgebouw-café-kot
af en toe een vierhoek willen maken, voor een
groot deel publiek toegankelijk van 8 tot 17
uur op weekdagen.
Hof van Gent
Tienduizend verschillende soorten planten
van over de hele wereld resideren in de 2,75
hectare grote tuin. Dit unieke stukje groen
in de stedelijke jungle is een pronkstuk van
onze universiteit, maar relatief onbekend bij
de Gentse student die niet aan de Ledeganck
studeert. Het beestje vraagt nochtans heel wat
middelen van de universiteit. Daarom wordt
het eveneens gevoed met geld en hulp van de
Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en
zelfs een privémecenas.

www.schamper.ugent.be

De plantentuin heeft na twee eeuwen haar
oorspronkelijke functies behouden. Als enige
botanische tuin in de Lage Landen die op een
steenworp van een universiteit ligt, zijn hier
doorheen het jaar vorsende proffen en studenten te spotten. Naast de menselijke specimens
is het echter de indrukwekkende verscheidenheid aan plantensoorten die de geïnteresseerde bezoeker van zijn sokken zal blazen:
de sterk geurende Wintersweet-winterbloeier,
Californische cactussen, de immense Victoriawaterlelie, de zelfreinigende Indische lotusplant, bananenbomen, vleesetende planten,
reuzenbamboeplanten, regenwoudcactussen
(je leest het goed) of de reuzenaronskelk die
ons elke drie jaar ‘vergast’ op de geur van rotte vis en ontbindende kadavers. De verschillende warme serres zorgen ervoor dat je in
principe in je adamskostuum kunt rondlopen
in deze Gentse Hof van Eden, maar eveneens
dat je het hele jaar door planten in bloei kunt
aanschouwen.
Professor Paul Goetghebeur van de afdeling Plantkunde van de UGent, die verantwoordelijk is voor de tuin, spreekt begeesterd
over zijn geprefereerde biotoop: “Zie eens wat
voor rijkdom aan architecturaal krachtige
planten je hier aantreft!” Hopelijk tast een
wandeling door deze plantaardige microkosmos uw visie op onze macrokosmos niet aan.
Menig creationist gelooft uit verwonderde bewondering, nietwaar?

Geen dierentuin
Niet enkel proeven met de ogen is toegestaan in deze tuin. Althans in de GFT-tuin
(Groenten, Fruit en Tuinkruiden). Op dit
plekje wordt een volkstuintje nagebootst waar
tuinliefhebbers ideeën kunnen opdoen en
vruchten kunnen proeven. Hier kan men ook
even verpozen op een kruiwagenbank, het resultaat van een kruisbestuiving tussen een zitbank en een kruiwagen. Het curiosum werd
geschonken door de Vrienden van de Plantentuin, een vereniging die iedere eerste zondag van de maand gratis rondleidingen geeft,
maar ook gidst op aanvraag.
Getormenteerde studenten die hun geest
zorgenvrij willen maken, zijn in de plantentuin aan het goede adres. Veel mensen met
psychische problemen maken er alvast gebruik van, vertelt Goetghebeur. Voor studenten die daarentegen altijd al gedroomd
hebben van een Victoriaans tuinfeest in een
idyllische setting is er het Palmarium: deze
orangerie kan (uitgezonderd in de winter) gehuurd worden voor feestelijke doeleinden.
Voor je na het ontdekken van dit mooie
plekje in Gent beslist om hier iedere dag met
je hond een wandelingetje te komen doen,
nog het volgende: honden zijn niet toegelaten
in de plantentuin. Het is nu eenmaal wetenschappelijk minder interessant om ‘afgebakende’ planten te moeten onderzoeken. ■
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In het Kader van U
Om de twee weken gaat Schamper (mét Kader) op zoek naar mensen die uw leven als student
aangenamer maken. Deze week: Sofie, secretaresse in De Therminal. door Maxime Lampaert
Naam?
Sofie Braeckman
Geboortedatum?
14 september 1976
Studies?
“Van opleiding ben ik eigenlijk opvoedster,
maar door omstandigheden na het secundair
heb ik twee jaar mijn ‘eigen’ studententijd beleefd in het buitenland. Disneyland in Parijs
was een jaar lang mijn thuisbasis, ik werkte
er in de winkeltjes, als ballonnenverkoopster
onder andere. Maar het waren natuurlijk de
feestjes ’s avonds die het onvergetelijk maakten! (lacht) We woonden er met mensen van
verschillende nationaliteiten samen in verschillende studio’s. Daar leerde ik ook een
Engelse vriendin kennen met wie ik het volgende jaar naar Londen trok. Ik werkte er als
receptioniste in het Holiday Inn, midden in
het centrum. Na die twee jaar was het plan om
naar Australië te trekken, maar de liefde hield
mij toen tegen! (lacht) Ik werd verliefd op een
Gentenaar en ben hier blijven plakken. Mijn
verblijf in het buitenland heeft mij wel heel
erg geholpen in de rest van mijn leven: niet alleen de talenkennis, maar ook de mensenkennis hebben mij heel erg gevormd zoals ik nu
ben. En ook de reismicrobe raak ik niet kwijt:
ik droom ervan om nog eens naar Nieuw-Zeeland op avontuur gaan en alles achter mij laten
om te leven van dag tot dag.”
14
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Na de werkuren?
“Ik ben met duizend-en-één dingen tegelijk
bezig. Ik werk hier elke avond tot zeven uur en
ga meestal rechtstreeks na het werk nog sporten, bij vrienden in de stad of naar de Spaanse
les. Toneel zal ook altijd een hobby van me
blijven, ook al staat dat nu een beetje on hold.
Een groot deel van mijn tijd gaat natuurlijk
ook naar uitgaan met vrienden. Ik dans graag:
als er ambiance is zal ik het niet laten mijn benen eens los te gooien! (lacht) Omdat ik op het
platteland woon, ben ik heel graag bezig met
de natuur en met mijn dieren. Ik woon er ook
nog niet zo lang en ben bezig met het opknappen van mijn huis. Het best kan je mijn leven
omschrijven als sociaal, bourgondisch en gezellig druk.”
Levensmotto?
“Het leven is een feest als je zelf de ballonnen hangt (glimlacht). Ik ben snel blij en
tracht optimaal te genieten van de kleine dingen: ontbijten in de tuin, hout sprokkelen, een
brandend haardvuur, etentjes en rode wijn.”
Persoonlijke held?
“Het is misschien raar om te zeggen, maar
mijn jongere broer en ik zijn twee handen op
een buik. Zeker nu we wat ouder zijn is het
super om familie te hebben waar ik zo goed
mee overweg kan. Hij zal het alleszins niet verwachten als ik hem deze Schamper onder zijn
neus schuif!” (lacht)

Job?
“Ik werk nu al drie jaar op het secretariaat
van De Therminal en ik blijf het een toffe job
vinden: het is afwisselend en het sociale contact met zowel de studenten als de collega’s
is een supergroot pluspunt. Al weet ik goed
m’n grenzen af te bakenen. Door de jaren is
De Therminal ook een stuk hipper geworden.
Meer studenten en studentenverenigingen
vinden nu hun weg naar hier. Het nadeel is
het toenemend vandalisme en dat sommige
studenten niet altijd alles appreciëren wat wij
doen, maar gelukkig zijn ze die in de minderheid” (lacht) ■

Getal van de week
JK 1541, dat is het aantal Schamperfans die
zich op Facebook hebben geout. Dat moet een
immense onderschatting van het werkelijke
aantal aanbidders wezen. Wat tegen de borst
stuit, is het feit dat slechts vijf procent van de
Gentse studenten fan is van ons roemruchte
studentenblad. Iedereen — u ook — die het
blad ter hand neemt, zou dat beter meteen online openbaren. Voor onze street cred hoeven
we echter nog niet te vrezen. De andere studentenbladen laten we ver achter ons: 796 fans
voor Veto (Leuven), 440 voor De Moeial (Brussel) en 427 voor dwars (Antwerpen). ■
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Opinie
Genderquota
Problemen binnen de VVS
D

e Vlaamse Vereniging van Studenten, de overkoepelende
studentenraad in Vlaanderen, is in crisis. Het bestuur, dat trouwens maar twee leden telt — een afdeling van de KAV doet beter
— luidde op haar eerste samenkomst dit academiejaar de noodklok. Er stromen te weinig studenten door naar VVS waardoor
de vertegenwoordiging in allerlei organen in gevaar komt, en zo
ook de stem van de Vlaamse student.
Nu is er een commissie in het leven geroepen om meer bestuurders te vinden en nogmaals de werking van VVS door te
lichten. Nogmaals, want de laatste jaren waren zulke commissies
schering en inslag. Het heeft wat weg van economische crisissen:
niemand ziet ze komen, er volgt wat oplapwerk en niet veel later
herhaalt het hele spelletje zich. Het wordt dan ook tijd voor systeemwijzigingen in plaats van snelle pechverhelping.
Is het dan een probleem van communicatie? Ongetwijfeld.
Wie van jullie kent VVS en haar werking? Voilà. Een oplossing:
spreek duidelijke taal en communiceer rechtstreeks met studenten. Verstop je niet achter “de lokale studentenraden moeten het
maar doen” als je geen volk vindt.
Anderzijds gaan de problemen dieper dan stijl. Ook de inhoud moet herzien worden. Moet VVS werken rond grensoverschrijdende accreditatie? Kwaliteitszorgcycli? De implementatie
van de flexibiliseringslasten?
Het is triest om te moeten zeggen: nobody gives a fuck. Zowel voor jou als mij zijn dat géén thema’s waarvoor passie rijkelijk stroomt en waarvoor alle studentenraden in Vlaanderen
samen actie zouden voeren. Wat dan wel? Het sociale natuurlijk!
Meer en hogere studiebeurzen, goede en betaalbare koten, meer
studiebegeleiding: dáár kan je studenten rond mobiliseren, dáár
kan je gepassioneerde debatten rond voeren!
Dat brengt ons ook bij het doel van studentenvertegenwoordiging. De sociale factor, namelijk gelijke kansen en mogelijkheden voor allen, impliceert kwalitatief onderwijs waarin iedereen
zich kan onderscheiden. Kwaliteit staat helaas niet altijd gelijk
aan toegankelijkheid. Daarom moet het sociale op de eerste
plaats komen: zo helpen we die studenten die ons het meeste nodig hebben, een nobeler doel dan kommaneuken over rankings.
Alle studenten samen moeten dus kijken naar de ziel van onze
vertegenwoordiging. De terugvallende goesting van studenten
om op Vlaams niveau iets te doen en het succes van de Franstalige studentenkoepel FEF zijn tekenend genoeg. Ons streefdoel
moet zijn: een sociale studentenraad met passie en straatacties,
met beide voeten in de eenentwintigste eeuw. En vooral: durf
goesting hebben. Durf doen. ■
Sander Van der Maelen
Stuver SoRa
Oud-bestuurder VVS (2010-2011),

Met veel interesse lazen we in de vorige editie van Schamper
de edito van Pieter Van Nuffel, hoofdredacteur, over gender en
quota. Interesse en verbazing, onder meer over de hardnekkige gewoonte van spelers in een debat over gender om terug
te grijpen naar zogenoemde ‘biologische’ verschillen. Weinig
mensen betwisten de verschillen tussen man en vrouw. Toch
vinden we dat dit geen basis is voor een ongelijke behandeling.
Recent onderzoek van de Cel Diversiteit en Gender gooit het
hele biologische argument immers radicaal van de baan. Ze
onderzochten de motivatie van onderzoekers die besloten het
streven naar een academische carrière stop te zetten. Daaruit
bleek dat de onmogelijkheid om werk en gezin te combineren
niet vaker werd aangegeven door vrouwelijke dan mannelijke
onderzoekers. Ook de machtsspelletjes die in de edito worden
opgegeven als bron van alle kwaad zijn weinig relevant met
betrekking tot de huidige probleemsituatie.
Een probleem is er echter zeker. Zoals reeds aangehaald in
de vorige Schamper is slechts 19% van de professoren vrouwelijk, tegenover 60% van de studenten en 43% van de doctorandi. Terwijl de vrouwen in de Raad van Bestuur op één hand
te tellen zijn, moeten we vaststellen dat er vandaag geen enkele
vrouwelijke decaan is. Geen enkele.
Het antwoord dat de edito geeft op deze problematiek is
op zijn minst een gemakkelijkheidsoplossing te noemen. Door
het probleem af te schuiven op de biologische verschillen worden de zaken die we wel kunnen doen vergeten. Geloof ons,
ook de GSR heeft het antwoord niet. Maar we zoeken verder.
Het vastleggen van een specifiek probleem of specifieke
oorzaak blijkt bijzonder moeilijk te zijn. Er is namelijk sprake
van combinaties van kleine oorzaken en verschillen waardoor
het probleem ongrijpbaar wordt. Na lang onderzoek en beraad
van de Cel D&G, een parlementaire stemming, maatschappelijk debat, maar ook diverse vergaderingen en cafédiscussies
binnen de GSR blijkt: er is geen alternatief dat dezelfde resultaten kan opleveren.
Zijn quota dan een oplossing? Natuurlijk niet. Quota kunnen slechts gezien worden als een tijdelijke maatregel om de
vicieuze cirkel te doorbreken. Met een duidelijk streefdoel,
einddatum en degelijke ondersteuning, opdat er geleidelijk
aan een evenwichtige vertegenwoordiging tot stand gebracht
kan worden aan onze geliefde universiteit. Op een bepaald
moment is het niet langer voldoende om te blijven denken,
maar wordt het tijd om te doen.
We zijn, als studenten, de rector dan ook dankbaar voor
zijn bezorgdheid over deze problematiek. Deze kritische benadering getuigt van het feit dat ‘Durf Denken’ niet zomaar een
holle slogan is maar een beleid dat een universiteit waardig is.
Wij willen dan ook, binnen de GSR, samen met de UGent
streven naar een evenwichtige universiteit. ■
Joeri Deryckere (GSR) Evy Bauwens (GSR) Arne
Deprez (GSR) An-Sofie Alderweireldt (VVS)
www.schamper.ugent.be

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: Isaac Demey uit Thessaloniki.
Waarom Griekenland, net nu? Die vraag is me al vaak gesteld,
vooral door Grieken zelf. Het antwoord doet er niet veel toe: ik ben
hier nu toch, en amuseer me. Nu goed, zit in het begrip ‘Erasmusstudent’ niet al a priori vervat dat je de zomervakantie rekt tot in februari, schaamteloos drinkt en feest op kosten van de staat, en met zoveel
mogelijk verschillende nationaliteiten naar l’Auberge espagnole kijkt,
als ultiem metacliché? Griekenland dus. Land van moussaka, ouzo
en stakingen. Land in nood. De harde besparingen van de overheid
blijven steken in de luchtpijp van de Griekse burgers, evenals het gegeven dat 30.000 ambtenaren hun job dreigen te verliezen. Deze week
is de zogenaamde ‘stakingsweek’, hoewel het verschil met de vorige
niet meteen duidelijk is. De vuilnismannen mogen gerust terugkeren,
want de geur van verse souvlaki en koulouri heeft moeite om zich te
meten met de stank van de vuilnisbelten op straat, die op sommige
plaatsen Napolitaanse proporties aan het krijgen zijn. Het is hier voor
de meesten best wel leefbaar, maar de problemen blijven aan de oppervlakte. Of Griekenland op lange termijn bankroet gaat, weet niemand. Misschien is dat maar goed ook, want zonder onwetendheid
geen hoop.
Thessaloniki is een grote havenstad in de provincie Macedonië, en
bestaat uit een combinatie van aangenaam kronkelende straatjes in de
bovenstad en moderne boulevards aan de kust. Mijn appartement bevindt zich in de bovenstad, met zicht op de Olympos. Inkopen doe je
hier in overdekte markten, waar groenten nog misvormd mogen zijn
en waar je vis in z’n geheel krijgt. Het verkeer is zuiders te noemen:
zebrapaden en verkeersborden zijn abstracte kunst, verkeerslichten
niet meer dan richtlijnen. Thessaloniki is ook een grote studentenstad, en samen met Athene een epicentrum van ongenoegen over de
regering. Nog altijd zijn er zogenaamde καταλήψεις, blokkades van
een bepaalde faculteit door ontevreden studenten, waardoor sommige lessen niet doorgaan. Vreemd genoeg hebben de Griekse studenten heel wat voorrechten, in volle economische crisis: onderwijs,
boeken en maaltijden in de plaatselijke Brug zijn gratis. Maar met kritische opmerkingen maak je hier niet veel vrienden. Vermoedelijk is
ons onderwijssysteem simpelweg niet haalbaar in Griekenland, door
de lagere lonen. Als de lessen, allemaal in ’t Grieks te doen, doorgaan:
des te beter. De lessen die wegvallen kunnen makkelijk opgevuld
worden, er valt hier genoeg moois te zien en te beleven.
Laatste update: zonet de les moeten verlaten door een grimmige
betoging aan de universiteit, met traangas en brandende vuilniszakken. Maar de zon schijnt hier wel. ■

door Isaac Demey
www.schamper.ugent.be
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Nieuwe resto Diergeneeskunde
Of dat was althans de bedoeling. De studentenresto aan de faculteit Diergeneeskunde in
Merelbeke is immers jaar na jaar gebuisd op de
studentenevaluaties. Scores van 2/10 op dienstverlening zijn geen uitzondering. Het oorspronkelijke plan was dan ook om een volledig nieuwe
resto te bouwen, waarvan een deel zou gebruikt
worden als studieruimte. De bouw van die studieruimte zou echter betaald worden door een andere afdeling. En die laatste weigert nu om daarin
te investeren.
Zonder de 1,2 miljoen euro die normaal bedoeld was voor de studieruimte, blijft er nog 3,4
miljoen euro over waarmee gezocht wordt naar
een nieuwe oplossing. “Met dat bedrag zouden
we een uitvergrootte E-Cube moeten kunnen
bouwen”, stelt Kliment Kostadinov voor, architectuurstudent en stuver in de Raad Van Bestuur.
De E-Cube is een compacte ecologische woning
die ontworpen werd door studenten Architectuur.
Op de Solar Decathlon competitie won ze de prijs
voor de meest betaalbare inzending. “Daarom
willen we het concept van de E-Cube uitbreiden
naar een publiek gebouw en dat gebruiken als
nieuwe resto”, aldus Kliment. Professor Steven
Van Dessel, die de opdracht gaf tot de bouw van
de E-Cube gaf, is alvast enthousiast. De komende
maanden wordt het project naar alle waarschijnlijkheid uitgewerkt.
Eindelijk IT-medewerker voor DSA
Na een langdurige queeste heeft de Dienst Studentenactiviteiten eindelijk iemand gevonden om
de servers en informaticasystemen te beheren. ‘t
Is te zeggen: na de sollicitatie twee keer open te
zetten, was er geen enkele vacature binnengekomen, tot Ruben De Rouck, student Geneeskunde,
de reddende engel van dienst speelde. Een selectieprocedure kwam er dus niet bepaald aan te pas.
Wegens tijdgebrek en hoogdringendheid gebeurde de aanstelling gewoon via mail. Soit, nu weten
wij bij Schamper meteen wie we moeten lastigvallen als tijdens het lay-outen onze server nog eens
crasht.

door Pieter Van Nuffel
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Onderzoeken in de kou

Vergeet die suffe leerkracht geschiedenis uit het middelbaar die je wijsmaakte dat de ontdekkingsreizen in een ver verleden liggen. Tegenwoordig laat weer het ene expeditieschip na
het andere de kade los op zoek naar verborgen schatten en kennis. Plaats van bestemming:
Antarctica.
Je had het misschien niet meteen verwacht, maar de laatste jaren vertoeft er heel
wat UGentpersoneel op het ijzigste continent
van onze aardbol, allemaal in het kader van
enkele internationale onderzoeksprojecten.
De Zuidpool biedt immers heel wat mogelijkheden voor onderzoekers. Ten eerste omdat
onze kennis van dit continent nog grote leemtes vertoont. Veel menselijke aanwezigheid is
er nooit geweest en ook nu nog zijn er nooit
meer dan duizend mensen tegelijk aanwezig.
Niet alleen vanwege de kou en het schijnbare
gebrek aan leven, maar ook vanwege de grote droogte die er heerst. Zo kan je voor een
deugddoende regenbui bijvoorbeeld beter in
de Sahara terecht, want de jaarlijkse neerslag
is op Antarctica lager dan in de meeste tropische woestijnen. Gelukkig heeft het unieke
klimaat ook voordelen: heel wat experimenten zijn enkel daar mogelijk en de opwarming
van de aarde laat zich op dit continent bijzonder sterk voelen. Er ligt met andere woorden
nog een schat aan informatie in het poolijs
te wachten op de komst van een ijverige on18
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derzoeker. Aanleiding genoeg voor menig
UGentonderzoeker om de sneeuwlaarzen om
te gespen, de thermos vol met warme chocomelk te gieten en naar het land van de pinguïns af te zakken. Een overzicht.
IJsblokjes en neutrino’s
Het Icecube-experiment dat van start ging
in 2004 is een goed voorbeeld van de voordelen die de antarctische omstandigheden
onderzoekers kunnen opleveren. Dit deeltjesastrofysicaproject probeert met behulp van
een in het Antarctische ijs geworteld observatorium zogenoemde neutrino’s afkomstig
uit massieve zwarte gaten en supernova’s op
te sporen. Neutrino’s zijn relatief enigmatische elementaire deeltjes, want ze bezitten
geen elektrische lading en nauwelijks massa.
Hierdoor interageren ze bijna nooit met materie en zijn ze bijgevolg zeer moeilijk op te
sporen. Maar net omdat ze zo moeilijk te beïnvloeden zijn, bieden ze een schat aan informatie over de werking van wat zich verder in

ons heelal afspeelt. Er werden zo’n 5000 lichtgevoelige detectoren in het poolijs geplaatst,
die samen één gigantische telescoop vormen.
In totaal werd maar liefst één kubieke kilometer ijs afgezet door schachten die meer dan
twee kilometer diep kunnen gaan. Er werd
specifiek op Antarctica gebouwd omdat het
zeer doorzichtige Zuidpoolijs toelaat om veel
gemakkelijker de zeldzame botsing van een
neutrino met een atoomkern te registreren.
De UGent zond een team van drie doctoraalstudenten uit om mee te werken aan de bouw
van dit observatorium dat een internationaal
samenwerkingsverband is tussen 35 instituten. Vorig jaar werd de laatste hand aan het
observatorium gelegd.
Stijgende zeespiegel
De desolate sneeuwwoestijnen ten spijt
is Antarctica ook voor de biologen en paleoklimatologen van onze universiteit een
aanlokkelijke reisbestemming. Onder het ijsoppervlak schuilt namelijk een grote rijkdom
www.schamper.ugent.be

W
aan micro-organismen die ons veel kunnen
leren over het vroegere klimaat op Antarctica.
De zogenaamde diatomeeën of kiezelwieren,
kleine eencellige wieren met een soort van glazen omhulsel, spelen hierbij een sleutelrol. Dr.
Elie Verleyen van de Vakgroep Biologie legt
uit: “Uit het poolijs boren we lange ijskernen
waarvan de verschillende lagen corresponderen met een periode in de geschiedenis van het
ijs. Die verschillende lagen analyseren we in het
labo op de aanwezigheid van kiezelwieren. Hun
glazen schaaltjes bleven namelijk achter en die
kunnen we dateren met de koolstof 14-methode.”
Verleyen is zelf al vijf keer naar de Zuidpool
afgereisd en heeft tijdens die reizen enkele opmerkelijke ontdekkingen gedaan. Zo heeft zijn
team onder meer het bestaan ontdekt van een
kiezelwiersoort die nergens anders voorkomt:
“Normaal gezien zijn alle soorten kiezelwieren
wijdverspreid en vind je soorten die je in Europa aantreft ook in pakweg Noord-Amerika
terug, maar deze specifieke soort is blijkbaar
endemisch voor Antarctica, zoals de kangoeroe
dat is voor Australië. Dat is toch wel een belangrijke ontdekking, want dat is alsof je hier
uit je bed zou stappen en opeens een leeuw zou
aantreffen”, aldus Verleyen. Daarnaast proberen ze ook de vroegere temperaturen te achterhalen: “Bepaalde soorten die nu op de warmere
sub-Antarctische eilanden voor de kust leven,
leefden zo’n 120 000 jaar geleden blijkbaar ook
op Antarctica zelf. Het moet er toen dus warmer geweest zijn dan nu het geval is”, volgens
Verleyen.
Dat is relevanter dan je denkt, want een dergelijke klimaatreconstructie biedt wetenschappers inzicht in de huidige klimaatproblematiek.
Verleyen: “We weten dat het klimaat op aarde
de laatste duizend jaar relatief stabiel is gebleven, hoewel het altijd nog wat schommelt binnen bepaalde marges. Nu hebben we gemerkt
dat die marges voor deze eeuw al overschreden
zijn.” Geen goede zaak, want de meeste huidige
scenario’s voor de klimaatsverandering houden
enkel rekening met een (gedeeltelijke) smelting
van het ijs op West-Antarctica. Als nu blijkt dat
ook het veel grotere Oost-Antarctica gevoelig is
voor de temperatuurstijging, zal het zeeniveau
nog veel sterker stijgen dan wetenschappers
dachten. Verleyen ziet het somber in: “Dat zal
desastreuze gevolgen hebben, want een groot
deel van de wereldbevolking leeft aan de kust.
www.schamper.ugent.be

Een land als Nederland kan zich hier nog tegen
wapenen, maar voor bijvoorbeeld Bangladesh
wordt het een ramp. Verwacht je nog maar aan
miljoenen klimaatvluchtelingen deze eeuw.”
Slik.
Krabben
Eenzelfde verhaal is te horen bij de geologen. De paleoklimatologe Katrien Heirman
scheepte vorig jaar samen met twee andere
UGentonderzoekers en hun duikrobot “Genesis” in op het Amerikaanse onderzoeksschip
Nathaniel B. Palmer voor een expeditie naar de
wateren rond Antarctica. Aanleiding voor de
trip was het plotse en vlugge afbreken van een
ijsplaat die iets groter is dan West-Vlaanderen.
In een tijdspanne van amper zes weken is de
zogeheten Larsen B ijsplaat volledig afgebrokkeld, hoewel die gemiddeld maar liefst 220 meter dik was. Men meent dat de opwarming van
de aarde er voor iets tussenzit.
Uiteindelijk zijn ze nooit tot aan het beoogde geologische doel geraakt, omdat — o ironie
— het ijs te dik was. Dat wil echter niet zeggen
dat er geen bizarre ontdekkingen werden gedaan: “Toen bleek dat we ons eigen onderzoek
niet konden voeren, hebben we de biologen aan
boord een handje geholpen met onze onderwaterrobot. Tijdens één van die duiken hebben we
krabben aangetroffen die normaal gezien veel
noordelijker in Patagonië zitten omdat het zo
dicht bij de Zuidpool te koud is.” Nu dus niet
meer, en die extra diersoort is geen zegen,
meent Heirman: “Die krabben horen daar niet
thuis, want ze verwoesten de zeebodem en dus
het ecosysteem.”
Zelf stond Heirman onder andere in voor de
bediening en de reparatie van de onderwaterrobot die tot de ontdekking heeft geleid. Daarmee
haalde ze niet alleen bodemstalen en een krab
mee boven, maar nam ze ook foto’s en videoopnames: “Er was zelfs een team van National
Geographic aan boord dat onze reis en onze
beelden wilde gebruiken voor een reportage,
maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan”, vertelt een ietwat teleurgestelde Heirman. Gelukkig heeft Schamper dat euvel nu rechtgezet. ■

door Wouter De Rycke en
Lise Beirinckx

Wetenschapskort
ND Dat piranha’s geen aangename
aquariumvisjes zijn, weten we al
langer dan vandaag, maar blijkbaar
maken ze ook drie soorten onaangename geluiden. Sandie Millot en
Eric Parmentier van de universiteit
van Luik onderzochten hoe de roofvissen met elkaar communiceren.
Het eerste geluid is een soort van
blaffen. Daarmee proberen twee
piranha’s die op elkaar afzwemmen elkaar schrik aan te jagen. Het
tweede geluid klinkt als een percussie-instrument. Vooral de grote
piranha’s gebruiken dit wanneer ze
vechten om voedsel, als teken van
dreiging en agressie. Ten derde is er
nog een raspend geluid, hoorbaar
wanneer een piranha tijdens een
achtervolging een soortgenoot probeert te bijten. Dat geluid heeft wellicht geen verdere betekenis dan het
dichtklappen van de kaken. ■

Psychologen van de Duitse
Christian Albrechtsuniversiteit in
Kiel hebben ontdekt dat de hersenactiviteit van pedofielen afwijkt van
niet-pedofielen. De onderzoekers
lieten een groep zelfverklaarde pedofielen en niet-pedofielen foto’s
bekijken van naakte mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Met behulp van hersenscans wisten ze 95%
van de proefpersonen juist aan te
duiden als wel of niet pedofiel. Dit
betekent echter niet dat we een pedodetector kunnen inschakelen om
toekomstige zedendelinquenten op
het spoor te komen. De hersenscans
tonen namelijk niet of de pedofielen
al dan niet geneigd zijn om een zedenmisdrijf te plegen. Met de scans
wil men controleren of veroordeelde zedendelinquenten wel degelijk
pedoseksuele gevoelens hebben.
Pas dan kan men overgaan tot een
gepaste behandeling. ■
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Liber Floridus, de hele wereld in één boek

Een schotel vol lekkernijen uit een koninklijk banket, nu
te bezichtigen in het STAM

Sinds 30 september loopt in het STAM een tentoonstelling van een van de schitterendste middeleeuwse boeken ooit gemaakt, het Liber Floridus. Het manuscript, opgenomen op de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap, lag tot nu veilig opgeborgen in een of andere kelder, maar
krijgt nu eindelijk zijn eigen tentoonstelling.
door Dominique De Meyst

De refter van de vroegere Bijlokeabdij

is omgevormd tot tijdelijk nieuwe thuis voor
het Liber Floridus, een dikke middeleeuwse
kloefer en encyclopedie avant la lettre. Dat net
de refter dienst doet als tentoonstellingszaal
is geen toeval. Lambertus, pater en de auteur
van het werk, beschreef zijn boek zelf immers
als “een schotel vol lekkernijen uit een koninklijk banket”. Toen Lambertus in 1121 zijn
pen ter hand nam, had hij een duidelijke missie: zoveel mogelijk kennis verzamelen in één
boek, in een poging het overzicht te bewaren.
De echte bestaansreden van het boek is
evenwel een stuk pragmatischer: Lambertus
had gemerkt dat zijn tijdgenoten in hun lectuur de grote schrijvers uit het verleden aan
zich lieten voorbijgaan. Hij wou dit euvel verhelpen en besloot de belangrijkste geschriften
samen te vatten in een nieuw, allesomvattend
werk.
De bibliotheek in het andere
klooster
Lambertus was kanunnik in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Omaars in het toenmalige Frans-Vlaanderen. Even verderop was er
de Sint-Bertijnsabdij, die beschikte over een
veel grotere bibliotheek, waaruit Lambertus
het merendeel van zijn bronnen heeft geplukt.
Doorheen de jaren is de rivaliteit tussen beide
abdijen danig gegroeid, waardoor Lambertus
het zich hoogstwaarschijnlijk heeft beklaagd
dat hij voor de foute had gekozen.
Het boek vangt aan met de gevleugelde
woorden “Ik, Lambertus, heb dit boek sa-
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mengesteld”. Samengesteld, dat klopt. De
kanunnik heeft nooit ontkend dat hij het merendeel van zijn schrijfsels klakkeloos heeft
doorgekalkeerd uit gerenommeerde werken
van voor zijn tijd. Voor sterren en planeten
bijvoorbeeld, ging hij inspiratie zoeken bij
Macrobius, een neoplatonist. Net als Plato
geloofde hij rotsvast dat het heelal een toonladder was, in de vorm van de Griekse letter
lambda. De beweging van de hemelsferen
bracht dan ook muziek met zich mee. In die
hemelsferen woonden engelen. Ook dienstdoend als inspiratiebron waren de Etymologiae van Isodorus van Sevilla, die dankzij zijn
baanbrekend werk destijds gekroond werd tot
patroonheilige van de encyclopedie. Tegenwoordig staat de wijze beter bekend als patroonheilige van het internet.
De wereld in de middeleeuwen
Letterlijk uit het Latijn vertaald betekent
Liber Floridus bloeiend boek. Deze naam is
goed gekozen, want waar manuscripten uit
de elfde en twaalfde eeuw doorgaans amper
geïllustreerd zijn, bewijst het Liber Floridus
dat het ook fleuriger kan. Het staat barstensvol kleurrijke miniaturen, die bovendien niet
slechts illustraties bij de tekst zijn, maar ook
op zichzelf een verhaal vertellen. In die miniaturen, de zogenaamde mappae mundi, krijgen we de eigen visie van Lambertus op de
wereld te zien, die door een eenentwintigsteeeuwse bril soms best wel wat wenkbrauwen
doet fronsen.
De wereldbol bestond toen nog uit vier
continenten in plaats van zeven, van mekaar

gescheiden door oceaangordels en evenaarsoceanen. Zo’n evenaarsoceaan was een voor de
mens onzichtbare waterplas, zo verschroeiend
heet dat de overkant onmogelijk te bereiken
viel. Tussen het noordelijke en zuidelijke halfrond was dan ook geen doorgang mogelijk.
Licht was de verbindende kracht in het
universum en de sterren werden door de zon
verlicht. De minuscule gedaante van de aarde
verbleekte bij de gigantische aanschijn van
God en het universum. “De aarde is welbeschouwd niets als je ze met de hemel vergelijkt”, wist een geleerde hierover te vertellen.
Het enige echte origineel in
Gent
Het boek is een autograaf, vakjargon voor
oorspronkelijk handschrift. De kopie die achter vitrine te bezichtigen is, is dus om en bij
de negenhonderd jaar geleden neergepend
door Lambertus himself. Er slingeren her en
der nog een negental kopieën rond, maar de
inhoud daarvan is nooit identiek aan het origineel.
Hoe het document precies in Gent is beland, is een mysterie. Alleszins vertoeft het
hier ondertussen al een zevental eeuwen. In de
zestiende eeuw lag het opgeslagen in de SintBaafskathedraal. Na de Franse Revolutie heeft
de stadsbibliotheek er zich over ontfermd en
kort na de stichting van de Rijksuniversiteit
Gent is het in handen gekomen van de universiteitsbibliotheek. ■
De tentoonstelling loopt van 30 september
2011 en nog tot 8 januari 2012 in het STAM.
Meer informatie op www.liberfloridus.be.
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Wetenschap voor Dummies

W

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept
op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: de geluidsbarrière en sm.
door Jago Kosolosky
JK Stel, je zit in je favoriete sm-kelder en
na het klappen van de zweep overvalt je plots
een scherpzinnig gemoed. Je bent allerminst
verbaasd over het geluid dat de zweep maakt
wanneer ze je tedere lichaam geselt, maar je
vraagt je wel af waar de knal vandaan komt
als het tuig je lendenen mist. Licht opwindend, hier geen klachten, maar hoe kan een
zweep knallen wanneer ze niks raakt? En in
naam van het Flying Spaghettimonster, wanneer start de uitleg over vliegtuigen?
Het antwoord op de tweede vraag is bovenmatig eenvoudig: nog lang niet. Een antwoord op de eerste vraag vergt echter wat
meer inzet. En niet kutkammen — zeuren —
over de techniciteit, alstublieft.
Het lieflijk geluid dat je vult met koude
rillingen, weerklinkt omdat het uiteinde van
de zweep door de geluidsbarrière heen gaat.
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Hoe? Wanneer de zweep met een snelheid
kleiner dan of gelijk aan de geluidssnelheid
beweegt, bouwt ze een golffront op. Dit golffront van geluidsgolven bevindt zich voor de
liefdesroede en ontstaat door de turbulentie en de luchtweerstand die het voorwerp
in kwestie ondervindt. Een golffront is een
drukverstoring in de lucht en beweegt zich
dus met de geluidssnelheid voort. Wanneer
het uiteinde van de zweep zich supersonisch
voortbeweegt, neemt het golffront een kegelvorm aan. De luide knal duikt op wanneer
het kegelvormige golffront doorkruist wordt.
Op dat moment overlappen de geluidsgolven elkaar en zo ontstaat er een geluidsgolf
met een fikse amplitude. Hoewel een verdere
uiteenzetting over adiabatische expansie en
Prandtl–Glauertsingulariteiten enkelen ze-

ker zal bekoren, volstaat het wellicht voor de
meesten.
Vroem, vroem. Nu over de vliegtuigjes!
Er bestaat enige discussie over wanneer een
vliegtuig voor het eerst de geluidsmuur heeft
doorbroken. Verschillende piloten die tijdens
de Tweede Wereldoorlog met de Duitse Messerschmitt Me 262 vlogen, rapporteerden dat
ze de geluidsbarrière hadden doorkruist. Officieel echter suisde de Amerikaan Chuck Yeager als eerste over de geluidsbarrière in 1947.
In de jaren die hieraan voorafgingen, waren
velen ervan overtuigd dat een vliegtuig zich
te pletter zou storten bij zo’n poging. Vandaar de term geluidsbarrière of geluidsmuur.
Hieruit kan slechts één levensles gedestilleerd
worden: let beter op tijdens sm-praktijken.
Wetenschap schuilt namelijk in de kleinste
hoekjes. ■
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Cultuuragenda
Concert
Hoewel de vorst de Gentse nachten belaagt
en de winter vervaarlijk nadert, blijft het volk
onverstoord door de straten stromen op zoek
naar warmte. Jongeren schurken zich tegen
elkaar aan op plakkerige Overpoortse dansvloeren tot de vonken in het rond vliegen.
Koppeltjes proeven elkaars vuur in de verlaten steegjes van het Patershol. Soms is er een
enkeling die de kille stad afschuimt, wanhopig zoekend naar de hitte die nodig is om de
nacht mee door te komen.
Je ziet hem op 26 oktober naar De Bijloke
marcheren, waar hij het jazz-trio Phronesis
aan het werk ziet. Met hun hoekige bas en
complex samenspel slagen ze erin de zaal te
laten knetteren. Twee dagen later, op 28 okto-

ber, bewijzen Isabelle Faust, Teunis van der
Zwart en Alexander Melnikov dat er ook serene methoden bestaan om de vrieskou door
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te komen. In de Handelsbeurs smelten ze hun
publiek van binnenuit met stukken van Schubert, Brahms en Ligeti. De brug naar november maak je het best in de Vooruit. De laatste
zonnestralen hebben het land dan al lang verlaten, maar Lefto vs Dyn-O-Mite halen hulp
uit het zonnige zuiden. Met concerten van de
soulvolle Kings Go Forth en de zwoele dance
van Ben Westbeech, wordt het gebouw daar
op 31 oktober in lichterlaaie gezet.
Podium
De Gentse cultuurhuizen spannen zich
extra in om de eenzame nachtbrakers een
toevluchtsoord te bieden. Zo organiseert de
Vooruit van 25 tot 29 oktober een week lang
dansvoorstellingen van choreograaf Mark
Vanrunxt. Dansers als Eva Kamala Rodenburg en Etienne Guilloteau laten
met de stukken For Edward Krasinski,
Extraction en Zeit de planken smeulen.
De week daarop neemt het NTGent de
toorts over, en biedt het een week lang
theater ter ere van het Landjuweelfestival. Van 1 tot 6 november wordt het
kruim van het amateurtheater aangeboden. Zowel klassieke stukken zoals
Hamlet of moderne werken zoals Diplodocus Deks, Triomf der Archeologie
van Tom Lanoye passeren hierbij de
revue. Tussen al dat cerebraal genot
biedt Philippe Geubels op 30 en 31 oktober
wat welverdiende ontspanning in de Vooruit.
Met kurkdroge oneliners en zijn overbekende

deadpan blik legt hij het publiek het vuur aan
de schenen tijdens zijn tweede zaalshow Hoe
moet het nu verder? Dat deze twee voorstellingen ingeblikt worden voor de dvd-versie, kan
enkel een goed voorteken zijn.
Expo
Wanneer dat alles niet volstaat, kan men
nog altijd aan de vrieskou ontkomen in een
van de vele musea. Zo loopt in het S.M.A.K.
de tentoonstelling Brei, waar het recente werk
van Manfred Pernice wordt voorgesteld. De
voorstelling, gecentreerd rond de installatie
TUTTI, onderzoekt het steeds veranderende
karakter van gebruiksobjecten. Fashion-aficionado’s kunnen op hun beurt hun hart ophalen in het MIAT. Tijdens de tentoonstelling
Futiel Textiel wordt de geschiedenis van alledaagse kledingstukken op interactieve wijze
uit de doeken gedaan. Ten slotte organiseert
het MSK vanaf 22 oktober De wereld van George Minne en Maurice Maeterlinck. Tijdens
de tentoonstelling worden de banden tussen
schrijver Maurice Maeterlinck en George
Minne benadrukt en geïllustreerd aan de
hand van een honderdtal kunstwerken, variërend van boeken en schilderijen tot beelden
en affiches. Als dat alles dan toch niet volstaat
om de herfstkou te trotseren, kan je natuurlijk ook ervoor kiezen om de jaarlijkse winterslaap een maandje vroeger te starten. ■

door Stefaan Glorieux
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Ontwerp: Dimitry Neyt

Les Géants
B.B. Oh, wat missen we die
landerige zomerdagen. We waren meesters van de verveling
and all we had to do was nothing
at all, under the sun. Al jointjes
rollend joyriden in de auto van onze
overleden opa, zoals de hoofdpersonages in
Les Géants, hebben we echter nooit geprobeerd.
De broers Zac en Seth worden door hun ouders tijdens de zomervakantie in een onooglijk dorp in de Ardennen gedropt. Daar
sluiten ze vriendschap met Dany, een haveloze mec, wiens enige bron van liefde vloeit uit de harde hand van zijn psychotische
broer Angel. Regisseur Bouli Lanners trekt zijn film op gang met
het heerlijke No Love Lost en streelt, net als Bram Vanparys die de
muziek schreef, in het eerste halfuur alle juiste snaren. De jongensachtige humor — er wordt al eens keihard van ta mère est une pute
geschreeuwd, het lome tempo en de poëtische cinematografie ontlokten ons een ingehouden jubelkreetje. Een laaiend enthousiaste
bespreking stond al in het klad op ons notitieblok.
Alas my love, hoezeer we liever zalven dan slaan, we kunnen
deze review niet besluiten zonder te wijzen op de fouten . Zo gaat de
film ten onder aan de drang van Bouli om toch maar een verhaal te
willen vertellen in een film die, alle wetmatigheden van de cinema
daargelaten, aan een banale vertelling geen nood heeft. Waarom de
film baat heeft bij de verkoop van het huis van de twee broers aan de
drugsdealer Le Boeuf, is ons een enigma. Eenmaal dat Le Boeuf op
het toneel verscheen, verging ook ons het lachen. Alle flamingantische trots daar gelaten, aan die typische francofone humor — Louis
de Funès trekt een gekke bek en het publiek wordt verwacht in een
deuk te liggen — zijn we al teveel uitgeregende zondagnamiddagen
verloren.
Als we u een tip mogen geven, zo onder vrienden cinefielen, hou
dan de vinger op de knip van uw portemonnee tot The Invader van
Nicolas Provost de zalen binnendringt. Alleen al de perfect georkestreerde scène die dit tot een thriller transformerend sociaal
drama opent, is uw geld meer dan waard. Vertrouw ons maar. ■
www.schamper.ugent.be

Tonio
TV Op Pinksteren wordt Tonio Van der Heijden, enig kind
van schrijver A.F.Th. Van der Heijden, in de vroege ochtend op
weg naar huis aangereden. In kritieke toestand wordt hij naar
een Amsterdams ziekenhuis overgebracht, waar hij later die dag
overlijdt. Hij werd 22 jaar oud. In het jaar na zijn dood graaft
vader Van der Heijden in zijn geheugen en schrijft een pijnlijk
mooi requiem, Tonio. Spijt en troost doorkruisen het associatief vertelde boek, waarbij Van der Heijden vaak onverbiddelijk
hard is voor zichzelf. Geen franjes, geen sentimenteel zelfbeklag,
geen kans laat hij onbenut om zijn eigen nederige miezerigheid
onder ogen te zien. Vanaf Tonio’s geboorte was de vreugde altijd gepaard gegaan met een angst om zijn bloedeigen schepping
achter te moeten laten. Meer dan eens vraagt hij zich af waar jaren bekommernis en ouderliefde toe geleid hebben. “Al die jaren
van trots op het mooie en slimme wezen dat wij samen hadden
voortgebracht… Uiteindelijk was het toch dit opgegeven wrak
dat ik bij haar verwekt en dat zij voor ons gebaard had.”
Af en toe vervalt Van der Heijden in het alleen-op-de-wereldgevoel, maar echt storend wordt het nooit. Zijn observatiekracht
is zo gedetailleerd en onversneden dat de lezer zich bij momenten een schaamteloze voyeur voelt. De doolpaden van een
onverwerkbaar verdriet worden bijna uitgekotst, omdat zich inhouden niet langer mogelijk is. Het boek begint dan ook met een
stuurloze schreeuw “Tóóóóóóó-niii-ióóóóó…!”, waarna Van der
Heijden zich de huid afstroopt tot een kwetsbare vader zonder
zoon. Tonio is ondanks zijn ruim zeshonderd pagina’s gedoemd
voor altijd onaf te zijn. Het is een beklijvende en beklemmende
krachttoer geworden om Tonio het eeuwige leven te schenken,
om hem toch maar met woorden warm te houden.

Tonio is verkrijgbaar bij Fnac. ■
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Grunberg in Minnemeers
Tot 22 oktober was in het Minnemeersgebouw
van het NTGent Onze paus te zien, een theaterstuk van de hand van Arnon Grunberg. Het
Poolse Współczesny Teatr vroeg de Nederlandse
auteur in 2007 om het stuk te schrijven. Na het
resultaat gelezen te hebben kreeg de opdrachtgever er toch wat spijt van: het werd geweigerd en
Onze paus werd nooit opgevoerd. Tot nu.
ND Wie het stuk gezien heeft, zal er niet van opkijken dat het afgewezen werd. Polen wordt namelijk niet in het mooiste daglicht gezet.
Grunberg grijpt hier de kans om de spot te drijven met het voormalige Oostblokland dat probeert mee te gaan in een kapitalistische
wereld, maar nog hard getekend is door het communisme.
Het verhaal draait om Guillaume van Rompuy, een Vlaamse
universitair docent Nederlands. Samen met zijn vriendin Louise
verhuist hij naar het Poolse Wroclaw, omdat hij daar werk heeft gevonden aan de plaatselijke universiteit. Sinds hun aankomst loopt
alles echter in het honderd. Van Rompuy verliest zijn voortanden
na een val met zijn fiets en moet zo zijn studenten ontmoeten. Zijn
relatie met zijn vriendin komt onder vuur te liggen en hij komt in
de problemen met de faculteit door een rolstoel en een vuile matras.
Om dat alles nog eens erger te maken, lijkt niemand Engels te spreken, behalve een vertaalbureau bestaande uit twee halvegaren die
later op de avond naakt en geblinddoekt op scène rondwaggelen.
Het acteurscollectief Wunderbaum zag het artistieke in de tekst
van Grunberg en ging de uitdaging aan. Wie het onderwerp maar
niets vond, kon zeker genieten van hun acteerprestaties en de vele —
om het braaf te zeggen — ondeugendheden. Ze wisten de absurde
humor van Grunberg perfect weer te geven en maakten rijkelijk gebruik van hun lichaam.
Wie Onze paus nog zou willen zien, kan dat opnieuw in november en december. Momenteel voert Wunderbaum het stuk op in Nederland, maar van 15 tot en met 17 november en op 6 en 7 december
kan je de acteurs opnieuw aan het werk zien in Antwerpen. ■
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Films uit alle uithoeken van de wereld,
films in het blauw, films over liefde,
films gebaseerd op boeken, documentaires, kortfilms en zwart-witfilms. Het
aanbod op het 38ste Filmfestival Gent
was gevarieerd en aantrekkelijk.
S.I. Tussen 11 en 22 oktober vertoonde het Filmfestival meer dan 100 langspeelfilms en 30 kortfilms, waaronder een niet te onderschatten hoeveelheid Belgische films
en een gezonde dosis Scandinavische cinema, met onder
andere de legendarische Ingmar Bergman. Hoewel het
leeuwendeel vertoond werd in de Kinepolis, was het festival verspreid over alle cinemazalen van Gent: KASKcinema, Sphinx, Film-Plateau en Vooruit.
Op dinsdag 11 oktober opende het Filmfestival officieel. Dit gebeurde natuurlijk met een rode loper op de
trappen van Kinepolis Gent. Allerlei bekende Belgen en
Gentenaren, waaronder rector Paul Van Cauwenberge,
tekenden present. Ook enkele internationaal bekende
namen lieten hun gezicht zien op de openingsavond, zoals Benedict Cumberbatch, een ster uit een van de openingsfilms van die avond: Tinker, Tailor, Soldier, Spy, een
spionnenfilm die zich afspeelt ten tijde van de Koude
Oorlog. Ondertussen trapte Vooruit het festival af met
Magic Trip, over een roadtrip door de VS, of over de acidtrips die ze onderweg hadden.
Een filmfestival is niet compleet zonder prijzen. De
Grote Prijs voor Beste Film ging naar Elena van Andrei
Zvyagintsev. De Georges Delerue Prijs voor Beste Muziek/Sound Design werd gewonnen door Sacha Galperine, Evgueni Galperine en Senjan Jansen voor hun werk
voor The Invader van Brusselaar Nicolas Provost. Daarnaast gaf de jury speciale vermeldingen aan Blue Bird van
Gust Van den Berghe, aan Issaka Sawadogo voor zijn
rol in The Invader en aan Elizabeth Olsen voor haar rol
in Martha Marcy May Marlene van Sean Durkin. ■
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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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Abonneer je nu op MO
Wil je als student elke maand een boeiende portie mondiale informatie
in je brievenbus ontvangen? Bestel dan nu een jaarabonnement op MO*.
Je betaalt slechts € 28 i.p.v. € 34, een korting van 20%.
Bestellen kan via promotie@mo.be of via 02 536 19 77
MO* Uw maandelijks mondiaal magazine.
www.MO.be

Almost Cinema
Film meets art

C

De afgelopen weken was Gent weer dé hotspot voor de internationale filmscene. Film is een lui
alternatief voor échte cultuur, bedoeld om de grote massa zoet te houden. Een opinie die wijd
verspreid is onder de zelfverklaarde herders van de goede smaak.
Maar niets is minder waar, dat bewijst het Almost Cinema-project,
een samenwerking tussen Filmfestival Gent en Vooruit. Almost Cinema bevindt zich op de dunne scheidingslijn tussen kunst en film.
Het platform biedt de kans aan een verzameling artiesten om hun originele visie op cinema te spuien. Laat je zeker niet afschrikken door
eventuele vooroordelen jegens tentoonstellingen en spring onderweg
naar het Ufo eens binnen in de Vooruit.
Opmerkelijk is vooral het gebruik van zowat elke zaal in Vooruit
om kunstenaars hun ding te laten doen. Die ruimte wordt door sommigen zeer creatief ingevuld, zoals bij Julius von Bismarck. Gewapend met een 16mm-camera (hoe old school, na de voorstelling moet
de camera even lang terugdraaien als hij speelde) en muren volgeklad
met fluorescerende verf probeert hij een 3D-effect te creëren. Door de
uv-filter op de camera blijft het beeld op de muur gebrand staan en
vervaagt het naarmate de tijd vordert. Het resultaat is een cirkel van
vage groenige scènes over een naakte man in de woestijn.
In de zolder van de Domzaal staan de overheadprojectoren van
Tina Tonagel opgesteld. Nooit gedacht dat er zo veel creativiteit en
vooral muziek schuilde in een vluchtige herinnering aan onze middelbareschooltijd. Nostalgie is ook het codewoord bij de machine van
Wim Janssen, die een optisch spel maakt van filmrolletjes. Van ver lijken de rolletjes op buisjes, elkaar continu kruisend. Verstandsverbijstering slaat toe wanneer je probeert te staren naar eenzelfde punt (na
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een uitvoerige studie blijkt dit nagenoeg onmogelijk te zijn). Ideaal om
op een goedkope en gezonde manier bijzonder dronken te worden!
Voorbij de bar van het café liggen enkele adembenemende werken
te schitteren. Dat schitteren mag je in veel gevallen letterlijk nemen.
Een van de basisprincipes van film is het gebruik van licht, en dat
weegt door in de verschillende installaties. In de verduisterde Mokabon stuit je op twaalf ronddraaiende wielen met plastic flessen die
langzaam oplichten en uitdoven. Volgens Diane Landry — kunstenares van dienst — symboliseert het werk de “drang van de mens om de
tijd te vatten” en beeldt het draaien van de wielen “het eeuwige verloop
van de uren en maanden” uit. Wat het ook zij, de installatie is hypnotiserend mooi.
Minder bespiegelend, maar zeker ook de moeite waard is het lichten lijnenspel van HC Gilde. De Antiekzolder lijkt rond je te bewegen
en komt haast tot leven. Naast de Vooruit, in de Snoepwinkel, kun je
proeven van de speelse werken van Kathy Hinde. Haar rondfladderende vogeltjes toveren spontaan een glimlach tevoorschijn.
Zelfs echte expositiehaters zullen moeten toegeven dat Almost Cinema de moeite waard is. Al is het maar om gratis de hele Vooruit te
verkennen. Maar doe het niet — zoals ondergetekende — op torenhoge hakken. Het gebouw herbergt namelijk een schier eindeloze reeks
trappen. Kortom: een niet te onderschatten workout. ■

door Esther Sevens en Lieselot Le Comte
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De laatste weken van het usEUm

Hier in onze geliefde studentenstad wordt volop gebouwd aan een nieuwe multimediale site: De
Waalse Krook. In een compleet nieuw gebouw zal de Stedelijke Bibliotheek en een Centrum voor
Nieuwe Media gehuisvest worden. Dat gaat echter ten koste van een stukje Gentse cultuur.
door Jago Kosolosky

I

n de Waalse Krook, een zijstraat van de
Platteberg, wordt momenteel druk gewerkt.
Wie de kranten gevolgd heeft, weet dat er al
veel te doen was rond het project. Zo was er
Erwin Declerck, zaakvoerder van Stadium
Ucon dat noodgedwongen de deuren moest
sluiten, die lange tijd protesteerde tegen de
werkzaamheden. Het sportcomplex is echter
niet het enige wat Gent zal verliezen.
Schamper sprak met Peter De Prez, bedenker en dragende kracht van het usEUm.
Hij woont en werkt in de Platteberg en hoewel hij nog uitstel van executie kreeg, zal
ook hij in februari de boeken moeten sluiten. Hoewel hij geen keuze heeft, koestert hij
geen wrok ten opzichte van de beslissing van
de stad Gent: “Ik heb hier altijd de steun gekregen die ik nodig had en begrijp hun beslissing.” Politiek of sociaal verzet heeft hem
trouwens nooit aangesproken: “Bij mij draait
het om de kunst. Dat moet altijd op de eerste
plaats komen.”
En wat is het usEUm? De Prez, beeldend
houtkunstenaar en voormalig tuinarchitect
ziet het usEUm als “een feitelijke vereniging
die organisch gegroeid is tot wat ze vandaag
is. De feitelijke oprichting vond plaats in mei
2006. Hoewel de focus aanvankelijk lag op de
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beeldende kunst, verschoof het hele gebeuren
zich al snel naar de experimentele muziekscène. Heden ten dage bied ik vooral intieme
improvisatieoptredens aan. Vaak, maar zeker
niet altijd, zijn het freejazzartiesten die hier
komen spelen.”
Ongeveer elke zondag is er wel een activiteit en is iedereen welkom. De toegangsprijs?
“Dat hangt er vanaf, ik ontvang sporadisch
subsidies van de stad Gent maar that’s it. Ik
ben dus voornamelijk afhankelijk van de
goodwill van artiesten die hier vaak voor een,
naar hun talent, schandalig laag bedrag komen spelen. De toegangsprijs bepaal ik vaak
zo dat ze de rest van de kosten dekt. Al draai
ik meestal met verlies.” De komende tijd
staan er nog heel wat activiteiten op het programma. Tot eind december worden er nog
evenementen gepland. Een kleine greep uit
het aanbod: Op 13 november komen Gianni
Mimmo (sopraansax) en Gianni Lenoci (piano) het beste van zichzelf en van hun laatste
album Reciprocal Uncles brengen. De Prez is
een hevige fan en had Mimmo al eerder over
de vloer: “Daar zouden nu wel eens wat meer
mensen naar mogen luisteren, zeg dat maar.”
Wie hij verder nog aanraadt, is Antoine Prawerman (klarinet), die komt op 27 november samen met Frederik Leroux (gitaar) zijn

kunsten tonen. Online vind je een meer uitgebreid programma.
De voornaamste troef van het usEUm is
volgens De Prez de mentaliteit die er altijd
heeft geheerst: “Dat is ook net wat vele artiesten hier naartoe trok. Ze waren bereid om
hier te spelen voor een klein publiek en voor
weinig tot geen geld omdat ze wisten dat ze
carte blanche hadden. Velen kwamen hierdoor nog een aantal keer terug. Ik breng verschillende fantastische artiesten samen of zet
ze solo voor het publiek. Wat ze daarna doen,
laat ik aan hen over.”
Dat De Prez zich artistiek niet beperkt
tot muziek, wordt duidelijk wanneer we een
kijkje nemen in zijn huis, dat tevens het usEUm is. Poëzie op de muren, beeldende kunst
overal verspreid, et cetera. “Mochten er studenten zijn, muzikanten of kunstenaars, die
een ruimte zoeken om hun talenten te ontwikkelen, mogen ze altijd contact met mij opnemen. Ik heb wel een kamer vrij waar ze hun
ding mee kunnen doen!” Zo spreekt iemand
die al het grootste deel van zijn leven op zoek
is naar kunstenaars die een kans zoeken in het
harde wereldje, steeds op zoek naar nieuw talent.
Voor verdere info: www.useum.be ■
www.schamper.ugent.be
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De liegende reporter

Forse herstructurering dringt zich op aan UGent
door Joost Depotter

Nauwelijks drie weken na de feestelijke opening van de nieuwe
studentenhomes stroomden de eerste klachten binnen op de schamperredactie. Home Benidorm, de nieuwe
thuis voor de Spaanse Erasmusstudenten
blijkt een hels oord van verderf te zijn.
De muren, verteerd door beschimmelde paëlla-resten, de zatte Sancho’s in de
gangen en de overdaad aan onverzorgde
gezichtsbeharing vormen een afstotelijke aanblik. Ik trok mijn voet van de sangria-plaktegel en begaf me in een verhaal
waarvan de ware toedracht...
Vijf uur later word ik wakker tussen
wat door de tomaatresten heen de lijvige
boezem van een wulpse mediterraanse blijkt te zijn, haar naam ontglipt me
even, waarschijnlijk Maria. Ik betwijfel
of ze me nog terug belt. Manuel gebaart
me zijn beste vriend te zijn. We pissen
broederlijk in een leeg bierflesje. Op de
vraag wat er precies gebeurt is, blijft hij
mij het antwoord schuldig. Hij komt uit
Barcelona. Olé. Na een korte kerkdienst
staan ik en mijn koppijn met evenveel
vragen terug op straat. Vriendelijk zijn
ze wel, die Spanjolen, maar ik begrijp dat trop teveel kan zijn voor de
buurtbewoners.
Ik fris me op en confronteer vicerector Luc Moens met mijn vragen: “Lucske, wat was jij nu toch aan het denken? Kom we steken alle
Spanjaarden samen in één gebouw en dan gaan die veel kalmer zijn?
Das toch niet meer sérieus he, maat.” Deze kijkt mij beminnelijk aan,
gebiedt me plaats te nemen aan het vuur en bij het flakkeren van de
likkende vlammen begint hij zijn verhaal. “Kijk kameraad, pakt u een
druppel en zet u, want wat ik u nu ga vertellen daar gaat ge sérieus
van verschieten!”
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“In de laatste Sjanghairating haalde de UGent een 90ste plaats, eigenlijk zijn we daar niet meer content mee. Zeker nu minister Pascal
precies alleen nog maar geld over heeft
voor het secundair onderwijs. Dan is
er nog de economische crisis en al die
gefaalde typen die zonder leerkrediet
aan ons deur kloppen. Om kort te zijn:
we hebben een groot probleem met de
Brainflow en we zien ons genoodzaakt
om drastische maatregelen te nemen. “
“Wat we gaan doen, noemen ze in
de vakliteratuur een DeadBraincellCut.
We zijn momenteel alle assets aan het
concentreren die we liever kwijt dan
rijk zijn. Dit is de reden waarom we alle
Spaanse studenten in eenzelfde locatie
proberen samen te brengen, waarom we
alle bibliotheken uit de Blandijn hebben
verwijderd en alle studenteninspraak
binnen de GSR proberen samen te brengen.”
“We hebben het project UGent Bis
gedoopt. Van heel die Bad University
maken we dan een schoon pakketje dat
we kunnen doorsluizen naar ‘t buitenland. Er zijn zelfs al contacten gelegd met de Sorbonne in verband
met een verkoop. Die geloven dat er uit het aanbieden van een algemene bachelor wel nog geld te kloppen valt.”
“Zo houden wij een kwaliteitsinstelling over die met de rest van
de wereld zal kunnen concurreren op het vlak van onderzoek en efficiëntie. In de nieuwe verbeterde UGent steken we dan een aantal
checks and balances om te verzekeren dat we ook on top blijven. Drie
buizen en je ligt buiten, bovendien krijgen studenten enkel nog toegang tot de meer deftige etablissementen van de Overpoort. Strak
plan he!” ■
www.schamper.ugent.be

