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Kort
Veel tijd is er niet. Zuster Fredine is net
mijn middagmaal –plastieken bestek inclusief – komen ophalen. Dat wil zeggen dat
ze over een half uur komt controleren of ik
al slaap. Mooi geprobeerd! Maandenlang al
weet ik de pillen uit het vlees te peuteren en
verberg ik ze in de uitholling achter een losse
wandtegel. Niet dat het veel uitmaakt. Als de
Witjassen me echt willen uitschakelen, gaan
ze rechtstreeks naar de aderen.
Ooit had ik het allemaal opgeschreven: citaten uit de schriftuur, voortekens in obscure
krantenartikels… Toen ik alles had geordend,
was het onderliggende patroon onmisbaar.
Toen ik opgesloten werd namen ze mijn
schrift, maar in mijn hoofd geraken ze niet!
Het is al een jaar geleden sinds de revelatie.
Toen was het nog 2011 en was niemand zich
van enig kwaad bewust. Ik had geen keuze.
Ik moest mijn boodschap verkondigen aan
een publiek met een open geest. Met een duizendtal flyers trok ik vol goede moed naar het
Gentse stadscentrum.
Ik was voorbereid toen ik naar het Kofschip ging, waar het Hoger Instituut voor
Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie een kerstfeest (19/12) gaf. Mijn boodschap had ik samengevat in een toegankelijke
voordracht, met hier en daar zelfs een spitsvondige woordspeling. Tevergeefs, zo bleek:
tegen het gedreun van de geluidsinstallatie
was ik niet opgewassen. Ik besloot die avond
nog een kans te wagen tijdens de Goliarde
van de Vlaamse Technische Kring, maar
ook daar werd ik genegeerd. Dachten zij de
antwoorden onderaan een glas te vinden?
Gewoon een andere doelgroep zoeken, dacht
ik nog. De Kunsthistorische Kring bijvoorbeeld! Wist ik veel dat ze een avond Jeneverschaatsen (21/12) hadden gepland. Was er
dan niemand die zich met serieuze dingen
bezighield?
Het StudentenPastoraal Gent zou me
wel begrijpen, zij waren bekend met de
Schrift. Helaas bleken er enkel onwetende
poseurs aanwezig op hun adventsontmoeting (22/12). Hadden zelfs zij het eind dan
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overgeslagen? Mijn laatste pamfletten
deelde ik uit op de Christmas and New
Year Party (24/12) van Vinasag. In een
laatste wanhoopspoging nam ik de dj zijn
micro en sprak de zaal toe: “Luister dan
toch verdorie! De Openbaring 20:12, het
oordeel wacht ons allen!” Toen moest ik
het op een lopen zetten, de Witjassen waren verwittigd.
Daarna was het een kwestie van wachten. Elke donderdag van januari probeer-

de ik mijn gedachten te verzetten tijdens
de jongerenviering van het StudentenPastoraal Gent. Tevergeefs… Waarom
ik nog naar de nieuwjaarsreceptie (9/1)
van het Senioren Konvent ging, blijft
een raadsel. Misschien voelde ik dat ze
me daar stonden op te wachten, de Witjassen. Ik verzette me niet toen ze de
dwangbuis aanbrachten. ■

door Stefaan Glorieux

www.schamper.ugent.be
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Autonomie

Onderwijskort

door Pieter Van Nuffel
De European Association of Universities bracht onlangs een
rapport uit waarin de autonomie van zevenentwintig verschillende universitaire stelsels wordt vergeleken. Groot-Brittannië
en Estland komen er het best uit, Griekenland het slechtst en
voor België zijn er geen resultaten. In haar conclusie pleit de
EAU sterk voor een grote vrijheid van de instellingen. Zo adviseert ze onafhankelijkheid in de keuze van externe leden in
het bestuur en waarschuwt ze voor onnodige bureaucratie en
bemoeienis.
Het moet gezegd: als Vlaamse Gemeenschapsuniversiteit
staat onze eigen alma mater op dat vlak een stuk minder ver
dan de vrije universiteiten in ons land (de KUL en de VUB).
Bijna kwam daar verandering in. Het Vlaams parlement keurde
vorig jaar goed dat de UGent in de toekomst een vergelijkbare
autonomie moet krijgen als de vrije instellingen. Dat houdt in
dat onze unief zelf haar interne organisatie mag regelen en zelf
mag kiezen welke bevoegdheden de verschillende bestuursraden krijgen. Ook onze rector had dat zo begrepen. In zijn rectorale rede op de opening van het academiejaar stelde hij in al zijn
optimisme ‘eind oktober’ voorop om het zaakje af te handelen.
Het enige dat nog moest gebeuren, was dat de Raad Van Bestuur de statuten van de UGent uit het zogenaamde Bijzonder
Decreet van 1991 haalde. Op die manier moet men niet steeds
wachten op een tweederde meerderheid in het Vlaams Parlement, wanneer men bijvoorbeeld de termijn voor decanen wil
veranderen.
Maar toen liep het fout. Aan de UGent heeft immers elke
geleding haar zegje in alles. En elke geleding plaatst haar eigen
belangen boven die van de universiteit. Bovendien zijn er tien
buitenstaanders vertegenwoordigd die politiek afgewogen zijn,
maar niets met onze universiteit te maken hebben. Wanneer zij
in blok stemmen, bepalen ze volledig de stand van zaken. Uiteindelijk werd er niets structureel uit het decreet gehaald, maar
werd er alleen voorgesteld om enkele interne wijzigingen door
te voeren binnen het decreet (zie pagina 12).
Op die manier maakt men gebruik van het decreet om het
nog meer te verankeren en het eigen plaatsje nog meer te verstevigen. In een tijd waarin de ontzuiling een feit is en universiteiten voor de uitdaging staan om zich te herpositioneren in
een complexe samenleving, vertoont de Raad van Bestuur een
lamlendigheid om moedeloos van te worden. In plaats van méér
autonomie krijgt onze universiteit uiteindelijk nog minder autonomie. Dat is godgeklaagd. Weg met de politieke moeials die
er een erezaak van maken om in de Raad van Bestuur te kunnen
zetelen. Het wordt tijd dat een volwassen instelling als de UGent
het heft in eigen handen neemt en eindelijk eens haar boeltje
kan organiseren zoals zij dat zelf wil. ■
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W.D.R. De examens zijn weer in aantocht en
voor veel eerstejaarsstudenten betekent dat een
harde confrontatie met de realiteit. Slechts een
schamele 38% van alle nieuwbakken studenten
slaagt voor alle vakken van het eerste jaar, waardoor uiteindelijk maar liefst twee derde van de
eerstejaars vakken meeneemt of van studierichting verandert. Dat is vaak te wijten aan een
gebrekkige studiekeuze in de humaniora. Het onderwijstijdschrift Klasse pakte onlangs uit met de
vaststelling dat een op vier scholen haar leerlingen nauwelijks voorbereidt op het hoger onderwijs. Uit onderzoek van de UGent blijkt dat een
kwart van de zesdejaars nooit een zogenaamde
studie-informatiedag (SID-in) bezoekt. Bovendien worden zij die wel gaan overstelpt met informatie over allerhande mogelijke studierichtingen
zonder dat ze daar voldoende individuele begeleiding bij krijgen. Veel scholen rekenen op een
gemotiveerde leerkracht of geven hooguit wat
klassikale begeleiding, maar net daar loopt het
spaak. De leraren kampen met tijdsgebrek en de
leerlingen zelf kunnen hun eigen mogelijkheden
en talenten slechts moeilijk inschatten.
Tot 2001 rekende men op het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) voor studiekeuzebegeleiding. Nu is hun rol echter beperkt tot het
voorzien van vormingsdagen voor leraren en het
aanbieden van werkmateriaal. Vlaams minister
van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) is op de hoogte van de problemen en belooft maatregelen in
samenwerking met minister van Werk Philippe
Muyters (N-VA): “Samen met de CLB’s gaan we
een keuzetest ontwikkelen die peilt naar de interesses van jongeren.” De minister verwacht beterschap met de langverwachte hervorming van het
secundair onderwijs. ■

www.schamper.ugent.be
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Weg met cultuursjeks?
Zoals je in de achterklap van Schamper 509 kon lezen, besliste de Gentse Studentenraad (GSR)
de cultuurcheques af te schaffen. Maar kunnen zij dat wel alleen beslissen? Een relaas.
We schrijven 2002. In een van de vele vergaderzalen die de Therminal telt, besluiten
CJP, Stad Gent en de Gentse onderwijsinstellingen (Arteveldehogeschool, HoGent en
UGent) de Gentse student van het bier af te
houden en — verantwoord verwoord — een
manier te zoeken om studenten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met
cultuur, en met de minder bekende kleine cultuurhuizen in het bijzonder. Hoezee, de cultuurcheque is geboren! Voor wie een culturele
nitwit zou zijn: dankzij de cultuurcheques kan
je voor twee euro aan cultuur met een grote C
gaan doen. Van een avondje Gentse opera tot
een bezoek aan de Vieze Gasten, alles (of toch
zeer veel) behoort tot de mogelijkheden.
Laten we even naar de statistieken kijken:
sinds zijn ontstaan kende de cultuurcheque
een sterke stijging tot 2004, waarna hij een
vrije val maakte tot 2008, om in 2009-2010
opnieuw een hoogtepunt te bereiken met de
uitverkoop van alle boekjes. Door het individualiseringssysteem in 2010-2011 werd het
verschil met het voorgaande academiejaar
pijnlijk duidelijk: in februari moest men het
individuele systeem laten vallen om toch nog
maar enkele cheques verkocht te krijgen. Dit
jaar ziet het er heel wat beter uit: volgens de
laatste cijfers zijn er nu nog 672 boekjes beschikbaar. Let wel: met 1000 aangekochte
www.schamper.ugent.be

boekjes minder dan vorig jaar is dit nog steeds
geen resultaat om over naar huis te schrijven.
Communication disrupted
Maar op de jongste Algemene Vergadering van de GSR werd besloten de jaarlijks
begrote 45 000 euro te schrappen. Say what?
“Die beslissing komt er na heel wat praktische
problemen”, legt Maxime Vervaet, GSR-afgevaardigde in de Stuurgroep Cultuurcheques,
uit. “Zo werden de cheques vaak enkel voor
filmvoorstellingen gebruikt, terwijl dat net
niet de bedoeling was. We willen studenten
tonen dat er veel meer te beleven valt in Gent
dan alleen filmvertoningen.” Ook het oorspronkelijke doelpubliek werd niet bereikt:
de verkoop van cultuurcheques kwam in de
praktijk neer op de sponsoring van studenten
die al aan cultuurparticipatie deden. Zo ging
het project dus volledig aan zijn globale doel
van verruiming van de studentenblik op cultuur voorbij.
En wat met de samenwerking en communicatie tussen de verschillende partners? Ook
die loopt niet op wieltjes, zo blijkt. Na heel wat
fraudemeldingen in het academiejaar 20092010 klopte de GSR Margaret Thatcher-gewijs op tafel. Jammer genoeg stond die alleen
in zijn strijd, want zowel CJP als Stad Gent za-

gen het probleem niet. Die combinatie zorgde
ervoor dat de GSR zich miskend voelde door
zijn cultuurpartners, en het besluit nam de
budgetpost voorzien voor de cultuurcheques
niet meer “structureel in te plannen” (lees: te
schrappen).
De volgende!
Wat nu? Is er een alternatief? “In overleg
met onze partners (dat op dinsdag 20 december zal plaatsvinden, n.v.d.r.) gaan we op zoek
naar een oplossing. Want ik wil duidelijk maken dat de cheques niet zullen worden afgeschaft, maar dat dit enkel een beslissing van
de GSR is”, zegt Maxime. “De meest voor de
hand liggende oplossing is dat Stad Gent zich
wat actiever betrekt bij de uitvoering en afstapt van zijn lakse houding. Dan zijn wij ook
nog bereid te investeren. Gebeurt dat niet,
dan zullen wij op zoek gaan naar een ander
initiatief, misschien zelfs met andere partners.” Kan de GSR dit financieel alleen aan?
“Dat wordt zeer moeilijk. Niet alleen financieel trouwens, contacten met the right person
on the right place zijn ook cruciaal.” Wat er
ook van zij, feit is dat de cultuurcheques geen
rooskleurige toekomst te wachten staat. ■

door Esther Sevens
Schamper 510
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Bacchus uit SK gezet

Onlangs werd studentenclub Bacchus uit het SeniorenKonvent (SK) gestemd. Daarmee ging de
nodige heisa gepaard. “Dit lijkt op een afrekening van het SK”, klonk het bij de god van de roes
en de dronkenschap.
door Pieter Van Nuffel
Het SeniorenKonvent Ghendt is een overkoepelende organisatie tie te vermijden hebben we dan toch maar gestemd en heeft de overaan de UGent voor alle streekclubs. In de loop der tijd zijn daar ech- grote meerderheid beslist om Bacchus eruit te zetten.”
ter ook allerhande hogeschoolverenigingen en caféclubs bijgekomen.
Waarschijnlijk zat u, lezer, zich al de hele tijd af te vragen waarom
Bacchus was tot voor kort zo’n caféclub, maar aangezien die al voor een Konvent dat gesubsidieerd wordt door de UGent zich überhaupt
drie kwart uit informatici bestond, wilde ze zich omvormen tot hoge- moet bezighouden met de akkefietjes van café- of hogeschoolclubs.
schoolclub. Omdat er al zo’n club bestond met dat doelpubliek, Salmo- Het antwoord daarop is vooral een historische anomalie, te wijten aan
nella, werd Bacchus uit het SK geschopt.
het feit dat er geen overkoepelende konventen bestonden aan de GentDat zorgde voor nogal wat frustratie bij de club van de Overpoort se hogescholen (vorig jaar werd wel het Hogescholen Konvent Gent
Bowl, “Omdat dit op een smerige manier is gebeurd”, klaagt Jeroen opgericht). De argwaan van de UGent tegenover de hogeschoolclubs
Baeken, pro-senior van Bacchus. “Eerst heeft het bestuur er ons zon- leidt echter nog steeds tot de absurde situatie dat het SK zelf jaarlijks
der stemming proberen uit te gooien, daarna werden onze berichten zo’n 8000 euro krijgt, maar dat geen enkele studentenclub ervan erop Facebook verwijderd waarin we uitleg deden over onze erkenning, kend is.
en uiteindelijk werd iedereen van Bacchus uit de Facebook-groep verEnkel de streekclubs laten erkennen dan? Die procedure zit nog
wijderd. Op de koop toe geven ze ons de schuld van het offline zijn steeds vast. Het agendapunt wordt op de Sociale Raad keer op keer afvan hun site.”
gelast. “De studentenbeheerder heeft ons daar altijd in gesteund, maar
“Ik heb inderdaad enkele posts met valse geruchten verwijderd”, om een of andere reden geraakt dat dossier niet verder, waardoor mijn
inschrijvingen
of meer
info: www.
geeft Nathalie Schoup toe. De senior seniorum van
het SK, schept
streekclubs
niet erkend en dus ook niet verzekerd zijn”, aldus Nathasalsafever.be
weliswaar meteen duidelijkheid: “Dat gebeurde pas na de stemming. lie Schoup. Intussen mogen de streekclubs wel al gebruik maken van
We kunnen echt niet aanvaarden dat een club achterMail:
onzesalsa.fever.vzw@telenet.be
rug het de- vergaderlokalen aan de Therminal. Voor de UGent zou die erkenning
tel: 0486893553.
partement van een andere inneemt. Bacchus was statutair
niet in orde, natuurlijk een stuk eenvoudiger zijn als het SK zich op termijn zou
dus konden we ze eigenlijk meteen uit het SK zetten. Om alle commo- ontdoen van haar café- en hogeschoolclubs. ■

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

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

eén dansreeks bestaat uit 6 lessen, 1 x per week, elke les duurt 1 uur en de hele dansreeks kost € 55.
inschrijvingen of meer info: www.salsafever.be, mail salsa.fever.vzw@telenet.be of bel 0486893553.
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Het is officieel: de examens komen er aan. Je verlaat de Overpoort telkens voor middernacht
en staat elke dag tegen je goesting op. Doe jezelf een plezier en deel de last door samen met je
vrienden te studeren.
door Bram Lemmerling

B

uiten dwarrelen de zachte vlokken gedwee op de hoofden van de vele shoppende
stadsgangers. De cadeautjes beginnen zich
langzaam maar zeker op te stapelen tegen die
vrolijk versierde kerstboom. Een aangenaam
haardvuur knispert in de woonkamer en je
mama leest rustig een boek, of nog beter: bakt
koekjes!
Plots hoort u echter het geluid van een vinyl schijf die stilvalt. U opent de ogen en kijkt
recht in de camera van een smartphone. U
volgt de arm van de hand die de smartphone
vasthoudt en ziet aan het andere eind uw gezworen vriend grinniken terwijl hij een foto
trekt. Fuck.
Jawel, de Kerstmis die we ons herinneren
uit onze jeugd is reeds lang vervlogen. De
sneeuw is regen, de cadeautjes zijn een hoop
lijvige boeken en de koekjes zijn afkomstig
van de Aldi. Maar de Gentse student heeft nu
ondertussen al enkele jaren hét middel bij uitstek gevonden voor het aangenamer maken
van die immer demotiverende blokperiode.
Weer u samen met ons tegen de kou en de
eenzaamheid des winter en hokt samen met
uw lotgenoten in één van de vele daarvoor
voorziene publieke studieruimtes.
De Grote Drie
De Therminal blijft één van de voornaamste en ook populairste studieplekken in het
Gentse. Door een overvloed aan ochtendlijke
kampeerders werd sinds vorig jaar een nieuw

www.schamper.ugent.be

systeem in gebruik genomen dat eist dat een
student online zijn plekje reserveert om zo de
stake-out in het ochtendgloren en de daaropvolgende stormloop voor een zitplaats te vermijden. Ook deze blokperiode zal dit systeem
gehanteerd worden. Elke zondagavond om 19
uur stipt gaan de online registraties open op
www.student.ugent.be. Hou het uur dus goed
in de gaten want de 50 zitplaatsen in de Turbinezaal en de 138 zitplaatsen in de Trechterzaal gaan over de toonbank als zoete broodjes.
Jammer genoeg voor onze collega’s aan de hogescholen moet je ingelogd zijn met je Ugentaccount om te kunnen reserveren en ook bij
het betreden van de Therminal je studentenkaart kunnen voorleggen. Na de overgang
van het nieuwe jaar zijn hogeschoolstudenten
echter wel in het weekend welkom in de Therminal. De Therminal blijft open tot 4 februari
en is uitzonderlijk gesloten op 24, 25 en 31 december alsook op 1 januari.
Is al dat inschrijven en registreren niets
voor jou, dan kan je nog altijd terecht in
de Boekentoren en de 2e verdieping van de
Openbare Bibliotheek bij de Zuid. Beiden
zijn – in tegenstelling tot de Therminal – niet
voorzien van een ontspanningsruimte maar
leveren zeker een vast ook een broodnodig
aantal extra plaatsen. Wees gewaarschuwd, de
Boekentoren is een pak strenger dan de Therminal, zo wordt het niet geaccepteerd dat je
eet of iets anders dan water drinkt in de studiezaal. De Boekentoren is meestal open van
8 uur tot 22 uur en hier zal je met zekerheid
wachtrijen mogen trotseren bij het krieken
van de dag. Wil je met zekerheid de ope-

ningsuren te weten komen, dan neem je best
een kijkje op de website van de boekentoren:
www.lib.ugent.be. Ook voor de openingsuren
van de bib aan de Zuid kan je best een kijkje
nemen op hun website.
Facultaire Bib’s
Niet iedereen vindt dat en masse studeren
aangenaam vanwege het overvloedige lawaai
van klikkende balpennen, schuivende stoelen en hoestende medestudenten. Maar aan
de andere kant is alleen op kot of thuis studeren ook geen optie vanwege de insluipende
stilte of het gebrek aan sociaal contact. Voel
je je verbonden bij dit type student dan moet
je deze blokperiode misschien eens afzakken
naar jouw facultaire bibliotheek. Het is er rustiger dan in de Therminal of de Boekentoren,
je moet er niet aanschuiven en hebt bijna altijd een ruim plekje. Studieplezier met een
groepje vrienden of vriendinnen verzekerd!
Voor de echte smulpapen
Iets minder populair onder de Gentse student, doch een goed alternatief voor zowel de
vroege als de late uurtjes: De Brug. Dit studentenrestaurant in de Sint-Pietersnieuwstraat
blijft ook naast de gewoonlijke eetmomenten
open en biedt een ruim aantal plaatsen. En
waar beter studeren dan naast een keuken?
Just like home! ■
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Extreme Make-o

Heb je er genoeg van meer dan honderd meter waggelend terug te moeten keren na een nachtje
Overpoort? Wil je er blijven overnachten, maar is de goot niet comfortabel genoeg? Spoedig
kan je crashen in de voormalige Resto Overpoort.
door Sebastian Ippolito

Resto Overpoort krijgt een volledige make-over, inclusief naamsverandering. Volgende generaties studenten zullen het gebouw kennen
als Forum Overpoort. De UGent heeft namelijk het zogenaamde Octopusgebouw — de resto— voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan Comm.
VA Wereldhave Belgium. Erfpacht, c’est quoi ça? De UGent blijft in
feite eigenaar van het gebouw: het is een soort langdurige huurovereenkomst waarbij de erfpachter in alles behalve naam eigenaar is. De
grootschalige verbouwingen zouden de huidige constructie en volume
van de voormalige resto grotendeels behouden. In het gerenoveerde
complex zullen winkels, diensten en horecafuncties “specifiek gericht
op de universiteits- en hogeschoolstudenten” – veel cafés dus — ingeplant worden op een oppervlakte van ongeveer 3.700 m².
Op kot in de Overpoort
Daarnaast zullen er achter en bovenop de bestaande constructie
zo’n 119 studentenkamers gebouwd worden. Deze kamers zullen van
verschillende types zijn: klassieke kamers, kamers met individueel
toilet, kamers met individueel toilet en douche en kamers voor mindervaliden. De verblijven worden nog aangevuld met gemeenschappelijke keukens, sanitair, terrassen, fietsenstallingen en hopelijk goede
geluidsisolatie om het feestgedruis van de Overpoort buiten te sluiten.
Ook zal er een conciërgewoning zijn om permanentie te garanderen.
De kotenmarkt in Gent, en elders in Vlaanderen, heeft grote nood
aan kwaliteitsvolle koten, bijgevolg kan dit initiatief enkel toegejuicht
worden. Verder wordt de huidige fietsenstalling op de hoek van de
Overpoortstraat en de Stalhof uitgegraven om een verlaagd pleintje te
8
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creëren. Dat betekent niet dat de fietsenstallingen zullen verdwijnen.
Er worden immers 120 fietsenstallingen voorzien voor bezoekers van
het complex.
Studentenontmoetingsplaats
Wereldhave was niet helemaal tevreden met de oppervlakte van het
pand en diende een aanvraag in om een deel van het grasveldje tussen Resto Overpoort en Home Fabiola te gebruiken, voornamelijk als
brandweg voor de vele geplande koten. Studentenvertegenwoordigers
stonden hier over het algemeen negatief tegenover. Zij zijn van mening
dat het perceel beter gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Zo
ziet men stiekem een ‘studentenontmoetingsplaats’ – lees studentencafé — wel zitten, hopelijk in de lijn van de Leuvense fakbars, met goedkope pintjes. Een ander voorstel hield de bouw van een cantuszaal in.
De uiteindelijke beslissing is nog niet gevallen, maar als het voorstel
van Wereldhave afgeschoten wordt en er een café of een cantuszaal gepland wordt, zal wederom goede geluidsisolatie van groot belang zijn.
Zo’n bouwwerk zou immers net tussen twee gebouwen vol met koten
staan.
De verbouwingen zijn gepland om in maart 2012 van start te gaan
en in augustus 2013 afgewerkt te zijn, mits de stad Gent een gunstig
advies levert voor de stedenbouwkundige vergunning en ze toestemming krijgt om eveneens op het grasveld te bouwen. Het is dus nog
even afwachten voor ik de penthouse bovenop Forum Overpoort kan
afhuren. ■

www.schamper.ugent.be
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De mooiste plekjes van Gent:

Het Pand

u

‘Onbekend is onbemind’ is een uitdrukking die wel vaker opduikt in deze reeks. Ook bij Het
Pand is ze van toepassing. Hoewel het in het hartje van Gent gelegen is (moeten we iemand nog
de straat van de Kastart wijzen?), kent slechts een fractie van de studentenpopulatie er de weg
naartoe. Tijd om daar verandering in te brengen.
door Dieter Bauwens en Lise Eelbode
Wanneer je Het Pand bezoekt, zie je eerst de
prachtige tuin (“Versailles in het klein”) en de
mooie gevelrij. Vandaag is Het Pand het cultureel en congrescentrum van de UGent. In
het reusachtige gebouw vind je vergaderzalen,
tentoonstellingsruimten, een restaurant en een
cateringdienst. Daarnaast zijn er ook verschillende musea in ondergebracht: het museum
voor Archeologie, het museum voor Etnografie,
het museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde en onze favoriet: het Imaginair Museum Dierick.
Stelende moffen
Mieke Dutré, verantwoordelijke van Het
Pand, geeft ons een rondleiding door het gebouw dat in 1201 als ziekenhuis werd opgericht.
Al in 1228 was het gebouw te klein geworden
om aan de noden te voldoen, en het ziekenhuis
verhuisde naar de oude Bijloke. Het gebouw in
Onderbergen werd aan de orde der Dominicanen geschonken. Dutré vertelt de verhalen die
over het gebouw de ronde doen. Zo zou er in de
middeleeuwen een ondergrondse gang geweest
zijn die Het Pand met het Gravensteen verbond.
In de kelder liggen nog enkele skeletten. Het was
immers de gewoonte dat de Dominicanen daar
begraven werden in alkoven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw ingenomen

www.schamper.ugent.be

door de Duitse bezetter. Die zou de alkoven,
die normaal gezien gesloten waren, geopend
hebben om de ringen en andere juwelen die de
overleden Dominicanen droegen, te ontvreemden. Uit die periode dateert ook een intrigerend
gerucht: de Duitsers zouden de stoffelijke resten
die er lagen, verwijderd hebben en vervolgens
vervangen hebben door... Ja, waardoor eigenlijk? Moedige Belgische soldaten en verzetsstrijders die strijdend ten onder gingen? Of zijn het
toch gewoon nog steeds de brave paters? Het
blijft voorlopig een mysterie.
In 1822 werd het gebouw verkocht aan een
zekere meneer Velleman. De sacristie en kapittelzaal werden omgevormd tot opslagruimten voor wijn, de refter werd een verkoopzaal
voor meubelen. Velleman moet een commerciële geest gehad hebben, want hij maakte van het
klooster een huurkazerne. Overal werden scheidingsmuren gemetseld om het aantal kamers te
vergroten. Het Pand begon tekenen van verval te
vertonen, net als de twee kerken die er toen nog
naast stonden. De toenmalige eigenaar besloot
één van de twee kerken af te breken. Sinds 1860
staat enkel de Sint-Michielskerk nog overeind.
Muizenissen
Na de Tweede Wereldoorlog bleef het klooster met zijn goedkope kamers een trekpleis-

ter voor studenten, artiesten en clochards. Het
verval zette zich door. In 1963 werd de Rijksuniversiteit Gent de nieuwe eigenaar. De daaropvolgende decennia werd het hele gebouw
gerenoveerd. Dutré leidt ons door het Dormitorium, waar de Dominicanen vroeger sliepen. Ze
toont ons haar bureau, dat in één van de voormalige slaapcellen is ondergebracht.
Verschillende voorgangers van rector Van
Cauwenberghe worden geëerd met zalen die
hun naam dragen. Zo passeren we de Vermeylenzaal, de Bouckaertzaal... De zolder is een
omgekeerd schip dat zich over tientallen meters uitstrekt. For real! In de bibliotheek staat
een maquette van het gebouw, enkele jaren geleden ontdekt op zolder. De creatie van de Italiaanse kunstenaar Chichi is volledig uit kurk
opgetrokken, iets wat de muizen blijkbaar ook
konden smaken. De boekenkasten bevatten
theologische werken, maar ook encyclopedieën
en literatuur uit de biologie, alle bijna uitsluitend in het Latijn. In sterk contrast daarmee
staan de moderne schilderijen in flashy kleuren
aan de muren. Voor de meerwaardezoeker die
nu met zijn enthousiasme geen blijf meer weet:
rep je als de wiedeweerga naar Onderbergen en
beleef je eigen ontdekkingstocht in dit fascinerend complex.
■
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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: Robert, verantwoordelijke van de jobdienst.

door Ann-Sophie Vandaele

Naast de Brug, achter het bordje ‘studentenvoorzieningen’, gebeuren er wonderlijke
dingen. Daar komen de jobs naar de studenten en de studenten naar de jobs. Vandaag
zoomen we in op de man die deze verkeerschaos in goede banen leidt.
Naam?
“Robert Mendonck”
Geboortedatum?
“12 juni 1965”
Functie?
“Verantwoordelijke van de jobdienst. Ik
zorg ervoor dat er genoeg studenten zijn om
bijvoorbeeld in de Brug te werken of om in
de zomer met de inschrijvingen te helpen.
Sinds kort moeten al die contracten ook bij
mij getekend worden, dat zorgt wel voor veel
papierwerk.”
Studies?
“Eigenlijk niets. Ik heb wel een cursus
Sociaal Secretariaat & Arbeidswetgeving ge10
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volgd bij de VDAB. Daarna kon ik bijna onmiddellijk bij de UGent beginnen. Ik werk
hier nu al sinds 27 januari 1999. Ja, ik weet
nog de juiste datum. Het is dan ook een toffe job, vooral omdat je heel veel met andere
mensen in contact komt. Op deze dienst komen er niet alleen studenten langs, er werken
hier ook verschillende studenten. Dit is echt
een dienst voor en door studenten.”
Vrije tijd?
“Van alles. Voor de kinderen zorgen natuurlijk, want mijn vrouw is nooit thuis. Ik
hou wel van avontuurlijke sporten en ik speel
zelf muziek. Koken doe ik ook zeer graag en
veel. Mijn lievelingsgerecht? Zojuist heb ik
nog spruitjes met spek klaargemaakt, zo met
een goed krokant korstje, mmm ...”
Favoriete vakantiejob?
“Ik heb eigenlijk maar één keer een vakantiejob gedaan, in een niet nader te noemen
rijstpapfabriek. In Merksem was dat, de mensen die van daar zijn, zullen wel weten waarover ik het heb. Echt een leuke job kan je dat

niet noemen. Laat ons zeggen dat ik daarna
toch een paar maanden geen rijstpap meer
heb aangeraakt. Voor de rest deed ik eigenlijk
vooral veel vrijwilligerswerk. Wel veel werken
dus, maar niet veel betaald.”
Motto?
“Keep it simple. Het moet allemaal niet te
moeilijk zijn. Let op, het moet juist zijn, maar
simpel. Dat komt ook veel terug in mijn job.
Ik probeer al die ingewikkelde wetten en regels zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Op die
manier ben ik toch een beetje een onderwijzer. We zorgen niet alleen voor de studentenjobs bij de UGent, we geven ook advies.”
Goede raad?
“Aan je cv werken! Studenten denken daar
niet aan, maar je moet echt wel beginnen solliciteren van zodra je aan je studies begint. Bij
de UGent bijvoorbeeld! Deze week hadden
we meer dan tien mensen te kort in de resto’s.
Het is toch weer een hele soep om dat op te
lossen. Zet dat maar in Schamper: de jobdienst
kan nog heel wat studenten gebruiken!” ■
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: Thomas Vanthournout
vanuit Neuchâtel.
Voor je het weet, hang je aan een beveiligingskoord boven een
afgrond in het Juragebergte, rijden de treinen altijd op tijd en betaal
je omgerekend meer dan vijf euro voor een Big Mac. Zwitserland
putain, het land dat tijdens het wereldkampioenschap voetbal nog
wist te stunten tegen de latere winnaar Spanje. Het eurosceptische
Alpenland mag dan misschien een buitenbeentje zijn, het weet wel
telkens mee te dingen met de top in internationale vergelijkingen
tussen landen. Jaar na jaar staat het op het podium als het op innovatie, levenskwaliteit of lage belastingsdruk aankomt. Wat hebben
die fonduevreters dan toch dat ons dierbaar België niet heeft? Op
veel vlakken lijken beide landen immers bijzonder goed op elkaar.
Net als bij ons zijn er verschillende taalgroepen die feitelijk naast
elkaar leven, hebben ze elk hun eigen media en bestaan er duidelijke
sociaal-economische verschillen tussen de taalregio’s.
De succesformule zit hem niet in hun koekoeksklok, berggeiten
of goed presterend curlingteam, maar voornamelijk in hun staatkundig model. Het grootste deel van de bevoegdheden is immers gedecentraliseerd, waarbij een hoger niveau slechts bevoegdheden krijgt
als die niet op een lager niveau kunnen worden geregeld. Daarnaast
zijn deze bevoegdheden ook altijd duidelijk afgebakend en niet van
alles een beetje tegelijk, zoals in België. Professor staatsrecht Johan
Vande Lanotte mag onmiddellijk de helft van zijn cursus schrappen,
mochten we dit hier consequent toepassen (en graag ook de prijs
halveren). Daarnaast is door het gebruik van directe democratie in
Zwitserland de burger ook echt aan de macht. De staat heeft maar
de macht die het volk hem toekent. Na de verkiezingen iets anders
uitvoeren dan wat je voordien gezegd hebt, kan niet. Eat that Verhofstadt en Leterme! Daarenboven krijgen parlementsleden enkel
en alleen een vergoeding voor effectief gepresteerde zittingsdagen.
Ha Belgische parlementairen! Er wordt ook elk jaar van staatshoofd
gewisseld via een beurtrol. In Zwitserland gaat het niet zozeer om de
postjes of de mensen, maar om de inhoud.
Tussen de kantons wordt een harde concurrentiestrijd gevoerd,
die met aantrekkelijke regelgeving bedrijven proberen aan te trekken. Geen gevreesde race to the bottom, maar een quest for excellence!
Niet dat alles hier zo fantastisch is: ik drink nog altijd liever Stella
dan Feldschlösschen, speel liever voetbal dan ijshockey en prefereer
de nieuwe van dEUS boven het Alpenhoornconcerto van Daetwyler. Maar als het op het staatkundig en economisch model aankomt,
zou ik niet twijfelen. Zwitserland als gidsland voor België? Gerne,
volontiers, prego, gugent! ■

door Thomas Vanthournout
www.schamper.ugent.be

Achterklap
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Zet uw prof eens te kakken
Naar aanleiding van UGent for life wilde ook
Schamper zijn steentje bijdragen. Alle konventen
namen deel (op het Seniorenkonvent na). Vandaar dat we — barmhartige samaritanen als we
zijn — onze cover beschikbaar stelden, en studenten de kans boden om hun proffen te kakken
te zetten. Professor Politicologie Hendrik Vos
haalde het net voor professor Mensenrechten
Eva Brems en professor Psychologie Frederik
Anseel.
Nog steeds geen alternatief voor
pc-knooppunt Blandijn
De renovaties aan de Boekentoren gooien roet
in het eten voor wie graag gebruik maakt van de
voorzieningen van de pc-zaal in de Blandijn. De
datum staat nog niet vast, maar ten laatste in februari wordt het grootste pc-knooppunt van ’t
unief voor enkele jaren gesloten. “We zijn aan
het zoeken naar een alternatief ”, vertelt Freddy
Mortier, decaan van de Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte. “Er is daar wat te weinig naar gekeken. Het laatste voorstel is het computerlokaal
in het Ufo, maar we hebben eigenlijk een bestemming nodig waar bijvoorbeeld ook kan geprint
en gekopieerd worden. Er wordt momenteel nog
onderhandeld over een alternatieve oplossing,
maar als dat ook niet lukt dan zitten we met een
serieus probleem”, geeft de decaan toe.
Correctie
Vorige keer stond hier vermeld dat de nieuwe
broodjes mozzarella, gerookte zalm en garnaal
zouden geïntroduceerd worden aan alle resto’s
en cafetaria’s. ‘Garnaal’ moest eigenlijk ‘Gandaham’ zijn. Bovendien strookte de omschrijving
‘kartonnen smaak’, ‘eentonig aanbod’ en ‘geplastificeerde groentjes’ niet helemaal met de realiteit. Integendeel, de broodjes zijn eigenlijk ‘vers
gebakken’ en de groentjes ‘dagvers’. “Waarom
zouden de studenten anders de lange wachtrijen trotseren om massaal onze broodjes te kopen? Jaar na jaar kopen zij er meer en meer. We
hebben vorig jaar de kaap van 300 000 broodjes
ruimschoots overschreden”, aldus Vera Putteman, het verontwaardigde afdelingshoofd Maaltijdvoorzieningen. ■
Schamper 510
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Hoewel wij simpele Schamperjournalisten weinig kaas gegeten hebben van de subtiele machtsverhoudingen die spelen in de hogere gelederen van onze alma mater, hadden we het gevoel dat
er toch iets stond te veranderen in de Raad van Bestuur. Of hadden we ons vergist?
door Pieter Van Nuffel

Onze universiteit is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, wat concreet wil zeggen dat haar statuten bij decreet worden
vastgelegd. In het zogenaamde Bijzonder Decreet van 1991 staat mooi
beschreven hoe het bestuur van de UGent georganiseerd is: dat de
kandidaat-rector of vicerector de titel van hoogleraar moet dragen, dat
hun mandaat maximaal twee keer kan verlengd worden, enzovoort.
Het is geen geheim dat zowel rector Paul Van Cauwenberge als vicerector Luc Moens al een tijdje vragende partij zijn om een bestuurlijke hervorming door te voeren. Dat ligt echter niet zo voor de hand: dat
oubollige Bijzonder Decreet moet herzien worden en daarvoor is een
bijzondere (tweederde) meerderheid in het Vlaams Parlement nodig.
Bovendien stond niet iedereen meteen voor het idee te juichen. Het
bestuur van de UGent steunt immers op het participatiemodel waarbij
elke geleding (vertegenwoordigers van studenten, proffen, assistenten,
administratief personeel, externen) inspraak heeft in de Raad van Bestuur. Dat is op zich natuurlijk vree schoon, maar het brengt soms het
probleem met zich mee dat elke groep geneigd is om alles bij het oude
te laten uit angst om inspraak te verliezen. En zo is het natuurlijk niet
gemakkelijk om gerichte beslissingen te nemen. Uiteindelijk werd het
dossier enkele maanden uitgesteld, tot begin deze maand de Raad van
Bestuur werd bijeengeroepen om het twintig jaar oude decreet te wijzigen.
Rector niet langer voorzitter
Belangrijkste verandering is dat de Raad van Bestuur volheid van
bevoegdheid krijgt. “Dat schept meer duidelijkheid en op die manier
krijgen we ook meer armslag”, vertelt Paul Van Cauwenberge. Bovendien zullen de rector en de vicerector niet langer voorzitter en ondervoorzitter zijn, maar worden er twee nieuwe mandaten gecreëerd voor
een externe voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.
“Persoonlijk vond ik dat niet nodig en de studenten ook niet, maar
12
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als je kijkt naar andere openbare instellingen worden die bijna altijd
voorgezeten door een tweekoppige leiding, zoals de methodes van de
corporate governance dat voorschrijven. Nu ben ik niet langer zowel
het uitvoerende als het wetgevende orgaan van de Raad van Bestuur”,
weet de rector. Het idee dat Luc Moens in een vorige Schamper opwierp, om naar een systeem te gaan met meerdere vicerectoren (zoals
aan andere universiteiten), werd dan weer weggestemd.
Decaan blijft vier jaar aan
Er bestond een vrij grote consensus dat een termijn van twee jaar
voor een decaan te kort is. Daarom werd die verlengd van twee naar
vier — even lang als de termijn van de rector en de vicerector. Opvallend is dat het eerdere idee om zoiets voortaan gewoon door de universiteit zélf te laten beslissen er niet doorkwam. Wanneer de UGent
in de toekomst de termijn van decanen opnieuw wil veranderen, zal ze
dus opnieuw de omslachtige weg moeten bewandelen met het obstakel
van de bijzondere meerderheid in het Vlaams Parlement. Bovendien
werd het aanduiden van externe bestuurders door de minister-president nog eens expliciet verankerd in het decreet. Rector Van Cauwenberge geeft toe dat deze maatregelen inderdaad wat indruisen tegen
het principe van ‘meer autonomie’. “Wat onze autonomie betreft, hebben we inderdaad niet echt een stap vooruit gezet.”
Nochtans stelde de Vlaamse Gemeenschap dat de UGent een bestuurlijke organisatie moet krijgen die gelijkwaardig is aan die van
andere universiteiten in Vlaanderen. Op dat vlak is de aanpassing van
het decreet dus een gemiste kans. Het is eigenlijk een typisch compromis geworden van verschillende geledingen die vooral hun eigen
belangen hebben verdedigd. Op de vraag of het participatiemodel dan
misschien onverzoenbaar is met de vraag naar autonomie volgt na enige aarzeling: “Goh, ik geloof nog steeds dat participatie en autonomie
elkaar niet hoeven uit te sluiten.” ■
www.schamper.ugent.be
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“Het is een nieuwe wer
Illustratie: Robbe verschueren

Elk jaar komen studenten uit alle hoeken van de wereld speciaal naar Gent om hun masteropleiding te starten in een geconcentreerde multiculturele mix. UGent heeft namelijk iets unieks: de
opleiding Master in de Nematologie.
door Nathalie Dujardin
Het binnenwandelen van de afdeling Nematologie in de Ledeganck geeft je een exotisch gevoel. De meeste studenten komen
immers uit Azië of Afrika. Dit jaar is er zelfs
geen enkele Belgische student met de opleiding gestart. Die buitenlandse interesse is
enerzijds te danken aan het feit dat er in ontwikkelingslanden meer problemen zijn met
nematoden. Anderzijds is UGent de enige
universiteit ter wereld die de masteropleiding
Nematologie aanbiedt.
“De meeste mensen die de cursus volgen,
komen voor het bestuderen van de plantenparasitaire nematoden. Deze brengen wereldwijd een gigantische schade teweeg: tien
procent van de wereldoogst wordt vernield
door nematoden. Buitenlandse studenten komen naar hier om de beestjes beter te leren
kennen”, verduidelijkt Wim Bert, professor
Nematologie.
14
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De wereld van de wormpjes
Voor wie de beestjes nog niet kent: nematoden zijn kleine doorzichtige wormpjes die
bekendheid verwierven als de veroorzakers
van allerlei plantenziekten, zoals aardappelmoeheid. Ze hebben zich aangepast aan elk
ecosysteem en komen zowat overal voor, van
de polaire regio’s tot de tropen. Nematodenstudie is uitermate belangrijk voor het beoordelen van de bodemkwaliteit en komt terug
in vele takken van de biologie. Zo onderzoekt
de mariene biologie nematoden in zee en gebruikt de terrestrische ecologie nematoden
als modelsystemen om ecologische controle
te begrijpen. De fysiologie doet dan weer aan
nematodenstudie om veroudering te bestuderen. Wim Bert: “Zo’n wormpje lijkt veel op
een mens: het heeft darmen, spieren, zenuwen, enzovoort. Bij de mens is het moeilijk te

onderzoeken waarom wij verouderen, bij een
wormpje is dat makkelijk. Het nageslacht is
er immers al na vierentwintig uur. Hierdoor
kunnen we ook snel effecten zien wanneer we
genetische tests uitvoeren.”
In het derde bachelorjaar wordt de masteropleiding Nematologie voorgesteld aan de
studenten biologie, maar zonder veel succes:
de meesten kiezen gewoon voor een master Biologie. “Een opleiding over ‘wormpjes’
spreekt de studenten niet onmiddellijk aan”,
vertelt Bert. “Zich twee jaar bezighouden met
het bestuderen van wormpjes lijkt enorm gespecialiseerd en zelfs een beetje absurd. Toch
gaat het om een zeer brede opleiding. Zo komen onder meer moleculaire technieken, evolutie, herkenningsmethoden en toepassingen
met betrekking tot bestrijding aan bod.”
Het bestrijden van de ongewenste nematoden gebeurt op verschillende manieren.
www.schamper.ugent.be

reld die voor je open gaat”
Traditioneel werd gebruik gemaakt van nematiciden. Deze zijn echter zeer schadelijk
voor mens en milieu en hun gebruik wordt
stelselmatig verboden. Een belangrijke beheersingsmaatregel is het gebruik van een
aangepaste vruchtwisseling. Na identificatie van de aanwezige plantenparasitaire
nematoden kan men resistente gewassen
opnemen in het teeltschema. De schadelijke
nematoden zullen zich dan niet langer vermenigvuldigen en de populatiegrootte zal
afnemen. Biologische bestrijding van nematoden is ook een heel waardevol alternatief
en tot slot kan men planten ook genetisch
modificeren zodat ze resistent worden tegen
nematoden.
Nic Smol, coördinatrice en medeoprichtster van de cursus, begrijpt dat het geen voor
de hand liggende studiekeuze is. “Niemand
van ons had ooit het idee om op nematoden
te gaan werken. Op de een of andere manier
geraak je daarin. Zo zijn er veel professoren
in de biologie die ook nematoloog zijn.” Ook
Wim Bert is er per toeval ingerold: “Toen
ik bezig was met mijn thesis moest ik onderzoek doen naar die wormpjes. Plots ontdekte ik een hele diversiteit die ik daarvoor
niet zag. Het is een nieuwe wereld die voor
je open gaat. Vergelijk het met iemand die
vogels bestudeert: iedereen heeft elke vogel
al duizend keer gezien, terwijl ik onmiddellijk nieuwe dingen kan ontdekken wanneer
ik hier een staal neem in de Plantentuin.”
Internationale allure
Er zijn twee soorten masteropleidingen in de Nematologie: een PINC-parcours
(Postgraduate International Nematology
Course) en een Erasmus Mundus-parcours.
De inhoud van de opleidingen is grotendeels
gelijklopend, de studenten volgen gewoon
een verschillend traject. Het PINC-parcours
wordt gesponsord met ontwikkelingsgeld
en trekt vooral studenten aan van buiten
Europa. Zij werken hun volledige masteropleiding af in Gent. De studenten van het
Erasmus Mundus-parcours daarentegen
verplaatsen zich doorheen Europa. Zij kunnen een deel van hun opleiding volbrengen
in Duitsland, Portugal of Spanje.
Hoe vinden al deze buitenlandse studenten nu precies hun weg naar Gent? “Vroeger hoorden studenten over onze opleiding
www.schamper.ugent.be

dankzij mond-tot-mondreclame, nu gaat
dat vooral via het internet. Zo’n internationale studie staat immers zeer goed op hun
curriculum”, legt Smol uit. Giovanni dos
Santos, professor en voormalig student van
de opleiding, heeft een hele weg afgelegd om
er te geraken. “Toen ik afgestudeerd was aan
mijn universiteit in Brazilië, wou ik Nematologie komen studeren in Gent. Door een
staking kreeg ik echter mijn diploma niet in
handen, wat ik nodig had om een beurs aan
te vragen. Ik heb dan alles wat ik nog had
uit mijn spaarrekening opgenomen en ben
naar België gekomen. Nu ben ik professor
Nematologie in Brazilië, maar geef ik hier
een maand lang gastcolleges.”
Op naar de top
De wereldtop van de Nematologie bevindt zich in Gent en dat is zeker niet te sterk
uitgedrukt. “Wij worden zeer geapprecieerd
door onze collega’s en worden vaak uitgenodigd om lezingen te geven. Iedereen zegt
dat je voor Nematologie naar Gent moet komen”, vertelt Smol. Gastproffen komen vrijwillig van de andere kant van de wereld naar
Gent om hier les te mogen geven.
Toch worden Belgische succesverhalen
op universitair vlak vaak gelinkt aan onder
andere het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie). “Daar is vaak veel geld mee
gemoeid. Eens er een pot geld staat, beschouwt men zich gauw als de belangrijkste.
Voor onze opleiding kwam de meeste roem
en interesse eigenlijk pas met het Erasmus
Mundus-parcours. Toen we daarvoor geselecteerd werden, kregen we onmiddellijk felicitaties van de rector. Eens je op Europees
vlak zit, zien ze in dat je belangrijk bent”,
legt Smol uit.
De opleiding biedt heel wat kansen. Zo is
het relatief makkelijk om een wereldexpert
te worden in de Nematologie. Nic Smol is
specialiste in mariene nematoden en aangezien er zo weinig experts zijn, reist ze
vaak op uitnodiging naar Brazilië. “De helft
van onze afgestudeerden hebben gedoctoreerd of zijn aan het doctoreren. Zij zitten
verspreid over de hele wereld. Al een heel
aantal hebben het gemaakt en kennen internationale faam. Ineens staat de wereld voor
je open.” ■

W

Wetenschapskort
FL Nonnen aan de pil, pleiten wetenschappers van de universiteit van Melbourne. Onderzoek toont dat hoe meer
menstruele cycli een vrouw doorloopt,
hoe meer de kans op borst-, eierstoken baarmoederhalskanker toeneemt.
Vermoedelijk heeft het te maken met
de constante opbouw en afbraak van de
baarmoederwand. Vooral nonnen die
hun geloften hebben afgelegd voor ze
ooit aan kinderen zijn begonnen, lopen
een verhoogd risico op kanker. Tijdens
de zwangerschap stoppen de menstruele cycli, waardoor het totale aantal cycli
doorheen de levensloop daalt. Onderzoekers stellen nu voor om nonnen de
pil te geven. Studies bewijzen dat de pil
de kans op eierstok- en baarmoederhalskanker verlaagt. Voor borstkanker
was er geen effect merkbaar. De wetenschappers vermoeden dat de pil ervoor
zorgt dat de cycli oppervlakkiger zijn in
vergelijking met een normale menstruatie.

De sneeuw laat op zich wachten dit
jaar. Dat verhindert fysicus Kenneth
Libbrecht echter niet om sneeuwvlokken van naderbij te onderzoeken.
Sneeuwvlokken groeien namelijk zeer
specifiek en afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Bij -2°C vormen ze
kleine, smalle schijfjes. Smalle cilinders en naalden worden gevormd vanaf
-5°C. Bij -15°C ontstaan de grootste en
dunste vlokken en na -30°C vormen ze
opnieuw cilinders. Waarom de verschillende temperaturen een verschillend
effect teweeg brengen, is nog onduidelijk. Sneeuwvlokken beginnen als een
simpele zeshoek. Aangezien de hoeken verder uitsteken, vangen deze meer
vochtige lucht en groeien ze ook sneller.
Zo worden de hoeken steeds groter en
scherper. Denk dus maar twee keer na
voor je dit huzarenstukje op je tong laat
smelten. ■
Schamper 510
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Atleten bereiden de grote oversteek voor
De sprongen van het ene naar het andere wereldrecord nemen exponentieel af. De ultieme
hoogste lat voor de mens is een onzichtbare barrière geworden. Om toch hogerop te komen,
klopt het woeste leeuwenhart van Gent nu volgens de regelmaat van een sporthart, het hart
van topsporters wereldwijd.
door Stijn Bruneel

Gateway to Londen

Illustratie: stijn bruneel

Naar aanleiding van de Olympische en Paralympische Spelen van
2012 in Londen, heeft Gent zich ontpopt tot internationaal lanceerplatform voor atleten, gateway to London. Een project dat atleten in
staat stelt gebruik te maken van Gent als sportstad. Oost-Vlaanderen
bezit achttien sportsites die in aanmerking komen om atleten voor te
bereiden, waarvan elf in deze stad. Daarnaast
zijn er ook nog de talrijke sportevenementen
zoals de Ronde van Vlaanderen en het Internationaal Gymgala. Gent, dat in de negentiende
eeuw groot werd dankzij enkele uit Engeland
gesmokkelde mechanische weefgetouwen, lost
zijn onuitgesproken schuld in. De fiere stad
stuurt nu haar eigen motorisch organische
hoogstandjes de geschiedenis in, in de vorm van
getrainde atleten.
Gent is immers in 2011 verkozen tot eerste
sportstad van Oost-Vlaanderen. Niet alleen is
Gent de gedroomde omgeving voor topsporters
door zijn vele sportfaciliteiten en evenementen,
de relatieve nabijheid van Londen en het eigen
bruisende stadsleven, ook zijn wetenschappelijke ondersteuning is aanlokkelijk. De UGent
en meer bepaald de vakgroep bewegings- en
sportwetenschappen, zijn gedreven in hun onderzoek en de uitwerking daarvan. Tia Hellebauts glansrijke carrière bijvoorbeeld, heeft
altijd kunnen rekenen op de bewegingsanalyse
van de UGent.
Ieder kind springt even ver
Bewegingsanalyse is maar één aspect van de
vele onderzoeken die de UGent verricht. Topsporters die de Olympische Spelen waardig zijn, worden immers niet in de schoot geworpen.
Atleten worden liefst zo vroeg mogelijk ingewijd in de sportwereld.
Maar bepalen waar het talent verscholen zit, is op de leeftijd van een
kind een moeilijke zaak. Ieder kind springt even ver. Talentdetectie,
onderzoek met een negatieve bijklank die ons terugbrengt tot de concentratiescholen van Oost-Duitsland, is een proces dat jongeren met
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potentieel selecteert. Oorspronkelijk was dat een keihard filtersysteem;
de medaillehonger leidde er zelfs tot dopinggebruik.
Na de val van de Berlijnse muur vluchtten de Oost-Duitse onderzoekers naar Australië wegens hun controversieel onderzoek. Down
under was geen grootmacht op de Olympische Spelen en maakte dus
gretig gebruik van de kennis voorhanden. Het dopinggebruik werd
echter niet overgenomen. Aangezien Australië een uitgestrekt land
is met een lage bevolkingsdichtheid, lag
talentdetectie geografisch moeilijk. Het
Australian Institute of Sport, richtte verscheidene sportcentra op in satellietsteden
om zo veel mogelijk gebieden en mensen te
bereiken. Daarnaast kwam er in die periode de hulp van het internet.
Australië was op een gegeven punt niet
meer bereid de dure onderzoeken financieel te ondersteunen. Het leidde tot een heuse sport brain drain naar Londen, waar het
onderzoek naar talentdetectie nog steeds
verdergaat. De Engelse hoofdstad richt
haar aandacht nu op de heroriëntering van
atleten. Een voorbeeld hiervan is het Giantproject, wat praktisch inhoudt dat grote
basketbalspelers zich ontpoppen tot eersteklas roeiers.
Toekomst
Het is duidelijk dat Londen ver staat op
wetenschappelijk vlak. De Olympische samenwerking tussen België en Brazilië en
de daarbij aansluitende uitwisseling van
knowhow is dan ook een vereiste voor een
klein land als België, als het wil wedijveren
met de grotere landen op de Olympische Spelen. Aan inzet zal het de
Belgische topsporters alvast niet ontbreken. Evi Van Acker, die onlangs tweede werd op het WK in Australië, laat in de Standaard weten:
“Het is terecht dat België een medaille van mij verwacht, en liefst een
gouden. Ik ben niet tevreden met zilver, ik ga nog harder werken voor
de Olympische Spelen.” ■

www.schamper.ugent.be
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Wetenschap voor Dummies

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept
op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: poollicht.
door Wouter De Rycke

W.D.R. Volgens de Romeinse mythologie werd de komst van de zon
aan het eind van elke nacht aangekondigd door de godin Aurora die
in haar vurige strijdwagen een brandend spoor door de nachtelijke
hemel trok. Met haar wapperende purperen mantel achter haar aan
zouden er voor haar geurige bloemen opschieten. De eeuwig jeugdige
godin van de dageraad was even mooi als haar naam doet vermoeden en hield er bovendien als een nymfomane avant la lettre menig
aards minnaar op na. Een antieke seksbom, kortom. Het hoeft dus niet
te verwonderen dat een van de verleidelijkste fysische fenomenen op
onze aardbol naar haar is vernoemd: het aurora oftewel poollicht.
Het welbekende nachtelijke fenomeen wordt ook wel eens omschreven als aurora borealis — Boreas was de Griekse god van de noordenwind — maar dat gaat enkel op voor het poollicht in het noordelijke
halfrond. In het zuiden heet het passend aurora australis. Toch heeft
het fenomeen zijn naam niet gestolen: de fel oplichtende en beweeglijke lichtbanden roepen het beeld op van Aurora’s mantel. Regelmatig
verschijnt het poollicht als een sluierend gordijn dat onophoudelijk
flikkert en vervormt. Een enkele keer lijkt het zelfs op een fel zoeklicht dat aan de horizon naar boven schiet, maar soms is het ook niet
meer dan een lichte gloed die over de horizon zweeft. De kleuren zelf
www.schamper.ugent.be

variëren van rood tot geelgroen en blauw tot violet, afhankelijk van de
elektromagnetische straling.
Poollicht ontstaat immers doordat energiedeeltjes afkomstig van de
zon de atmosfeer van de aarde binnendringen. De zogenaamde zonnewind stuurt onophoudelijk geladen deeltjes het heelal in. Er is dan ook
een verband te bespeuren tussen de elektromagnetische stormen (zonnevlekken) die ongeveer elk decennium op de zon woeden en de hoeveelheid poollicht op aarde. Wanneer zo’n uitgestoten deeltjesstroom
rakelings langs de aarde scheert, buigt het magnetische veld van onze
planeet de stroom naar de aarde zodat die uiteindelijk met verhoogde
snelheid ter hoogte van de polen de atmosfeer induikt. Op zo’n tachtig
kilometer hoogte botsen de individuele deeltjes dan met de stikstofen zuurstofatomen in onze atmosfeer, waardoor ze hun energie op die
atomen overgedragen. Afhankelijk van het type atoom en het soort
emissie dat uit de botsing voortvloeit, komt de energie uiteindelijk
weer vrij in de vorm van elementaire lichtdeeltjes: fotonen. Het zijn
die fotonen die ons de hemelkleuren schenken die mensen zo poëtisch
associëren met halfnaakte godinnen. ■
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Cultuuragenda
door Stefaan Glorieux

T

oen Gregory op een ochtend ontwaakte uit onrustige dromen, ontdekte hij dat hij
in bed was veranderd in een reusachtig eng
beest. Zijn gezicht zat onder een laag acne,
en het vet droop van zijn verwilderde haardos. Wat hij in de spiegel zag, kon hij amper
nog herkennen. “Wat is er met me gebeurd?”
dacht hij. Kwam het door de nachtelijke sessies Skyrim die hem de laatste weken wakker
hielden of waren het de liters Red Bull die hij
daarvoor moest slikken? Wat ook de reden
was, iets moest veranderen en snel!
Concert
De oplossing
leek eenvoudig:
als Gregory zich
wat meer onder
de mensen bevond, zou hij er
heus wel weer
op een gaan lijken. Hij had
geluk, op 23
december vond
de Dyn-O-Mite
Xmas Party in de
Vooruit plaats.
Een avondje dansen op de funkgrooves van
het James Taylor Quartet zou hem wel weer
in de Gentse scene werpen. Wie had nu kunnen voorzien dat het dürüm-dieet waarop
hij al maanden leefde zich zo tegen hem zou
wreken. Na amper twee minuten werd hij met
hartsteken en acute dehydratie uit de zaal gedragen.
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Op advies van de cardioloog besloot Gregory zijn tijd te nemen voor zijn herstel. “Babystapjes”, zo verwoordde de dokter het. Een
avond klassieke muziek was bijvoorbeeld een
prachtige aanzet. Rustig en toch een prachtig
excuus om zich onder het volk te begeven.
Daarom trok Gregory op 17 Januari naar de
Bijloke waar hij een concert van het Apollon Musagete Quartett bijwoonde. Hun interpretaties van Mendelssohn, Stravinski en
Prokofjev wisten de hele zaal moeiteloos mee
te slepen. Wanneer de statige man hem een
plots misprijzende blik toewierp, kon Gregory zich niet langer op het spel concentreren.
Welke faux pas had hij deze keer begaan?
Later die avond begreep Gregory zijn misdaad: je kunt vrijwillig afstand nemen van de
maatschappij, maar verwacht geen sympathie
als je later beslist terug te keren. Daarom kan
een verstoteling enkel rekenen op het gezelschap van een lotgenoot. Gelukkig kwam opperparia Bonnie “Prince” Billy op 24 januari
naar de Vooruit. Terwijl hij luisterde naar de
trieste liederen van de bluesbard, realiseerde
hij zich stilaan de omvang van zijn isolement.

betraande wangen achter een wollen sjaal en
keerde het volksgebeuren snel de rug toe.
Podium
Op 21 januari trok Gregory moedeloos
naar het NTGent. SKaGeN voerde daar Berlin
Alexanderplatz op, een stuk over een ex-crimineel die er maar niet in slaagt op het rechte
pad te blijven. “Schuld is toch een merkwaardig fenomeen,” merkte Gregory op nadat het
doek gevallen was.
Toen Gregory de show Met Alle Respect
van Theo Maassen (27/1 en 28/1) in het Capitole bijwoonde, had hij zijn lot aanvaard.
Voor de lichten doofden liet hij zijn blik over
het publiek glijden. Ooit was hij zoals hen, een
mens, een gelijke. Hoe kon hij zichzelf nu nog
noemen? Een insect misschien. Wanneer een
onstuimige bulderlach de zaal overspoelde,
vroeg ik me af wat zo grappig was. Was het de
Hollandse cabaretier die op de scene stapte,
of was het de dikke kever die in het midden
van de zaal op z’n rug lag terwijl zijn pootjes
wanhopig in de lucht spartelden? ■

Expo
Enkel een buitenstaander ziet de genegenheid die binnen een groep aanwezigheid is.
Tot die conclusie kwam Gregory tijdens de
Bosmarkt (7/1) in Pierkenspark. Enkele kunstenaars hadden daar een boom gebouwd met
gerecycleerde materialen, waarna jong en oud
werd uitgenodigd om samen het kunstwerk
te decoreren. Terwijl hij het evenement aanschouwde, voelde hij voor het eerst wat hij
die laatste maanden miste. Hij verborg zijn
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Lena
Wie naar de bioscoop trekt met de verwachting een tweede
keer te worden aangereden in Moscou, komt bij Lena van een kale
reis thuis. Christophe Van Rompaey sprak voor zijn tweede langspeler een ander register aan. Hij trok naar Nederland en maakte
een veel donkerdere film. Af en toe biedt Van Rompaey een humoristische toets, maar die moet veelal van situatiehumor komen. Ook
de soundtrack, waarin we Amatorski, Daan en MGMT herkennen,
zorgt voor een draaglijke onlichtheid. Voor de rest schetst Lena een
grauwe realiteit. Lena, een dik zeventienjarig meisje dat stage loopt
in een kinderdagverblijf, wordt nergens echt aanvaard. Haar Poolse
moeder verwijt haar haar jeugd te hebben ontnomen en ze krijgt enkel aandacht van jongens als ze zich door hen laat gebruiken.
De rol van Lena wordt voortreffelijk vertolkt door debutante
Emma Levie. In het begin van de film word je meteen geconfronteerd met haar lege blik terwijl een klasgenoot zijn lusten op haar
botviert in een opbergruimte. Achteraf flakkert er even wat hoop op,
maar die wordt meteen tenietgedaan door de opmerking “nou niet
lief gaan doen, hé”. Wanneer Lena het boefje Daan tegenkomt en hij
zich niet lijkt te schamen voor haar maar net openlijk voor hun relatie uitkomt, lijkt een variatie op Assepoester aangebroken. Lena verlaat het appartement van haar moeder en trekt bij Daan en zijn vader
in. Helaas: mooie liedjes duren niet lang. Al snel komen er barsten
in Daans masker. Zijn vader is aanvankelijk nog een baken van rust
en vertrouwen, waar Lena gefascineerd door raakt. Maar net Lena’s
vriendelijkheid doet hem breken en veroorzaakt de stevige botsing
tussen vader en zoon die er al lang zat aan te komen.
Een feelgoodfilm is Lena niet, een sociaal drama dat je met de neus
op de feiten drukt wel. Van Rompaey toont dat hij meerdere genres
aankan, maar Lena klopt af en toe te veel op dezelfde nagel. Is reculer
pour mieux sauter ook van toepassing in de filmbusiness? ■
DB
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Ai Weiwei
Architecture
M.G. De bekende Chinese dissident, overheidscriticus en kunstenaar Ai Weiwei had een simpele reden om zijn talenten op architectuur te richten: een fundamenteel wantrouwen in Chinese
architecten. Als zoon van één van China’s internationaal meest
vermaarde schrijvers, Ai Qing, werd hij al van kinds af aan geconfronteerd met censuurpolitiek en het dissidentschap van zijn
vader. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ai Weiwei jaren later die fakkel overneemt.
Het boek ‘Ai Weiwei Architecture’, samengesteld door Caroline Klein, bespreekt kort 31 van zijn projecten. Zowel architectuur als kunstinstallaties, landschapsontwerpen en stedenbouw
komen aan bod. Elk project wordt summier besproken in het
Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans en (uiteraard) Chinees.
Aan u de keuze. Wat opvalt, is hoe Ai bij elk project specifieke
materiaalkeuzes maakt — hij is allerminst een doorsnee betonarchitect. Het gebruik van lokale bouwproducten zoals plaatselijk
geproduceerde baksteen duikt vaak op, maar hij experimenteert ook met materialen als aluminiumplaat, houten lamellen,
een loods in PVC of een ‘Cola House’ uit plastic flessen. Zijn
bekendste project is uiteraard het ‘National Stadium’, a.k.a. ‘het
Vogelnest’, dat hij samen met het Zwitserse bureau Herzog & de
Meuron ontwikkelde.
Het boek bespreekt een groot aantal projecten die gerust ‘megalomaan’ te noemen zijn, wat wel vreemd is voor een man die
luttele jaren later als staatsvijand bestempeld wordt en een zogenaamde ‘belastingaanslag’ (lees: willekeurige reden voor een
boete) op zich ziet afkomen van 15 miljoen Rmb, omgerekend
1,73 miljoen Euro . Wederom een illustratie van China’s manische relatie met haar artistieke genieën. ■

Ai Weiwei Architecture is te koop in Fnac.
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19

foto: benn deceuninck

Anathema sit

Van de Veldes kunstbibliotheek sluit na 70 jaar

De bibliotheek van de vakgroep Kunstwetenschappen sluit. Naar aanleiding daarvan loopt er
ter plekke de tentoonstelling Art(silence). De kunstwerken thematiseren de stilte die gepaard
gaat met een bibliotheek. “In de toekomst zal het waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn dergelijke initiatieven ten volle tot hun recht te laten komen”, aldus bibliothecaris Benn Deceuninck.
door Tom De Maerschalck en Dominika Homa

Art(silence) loopt 22 december al ten einde. Waarom dan toch nog
dit artikel? Heel eenvoudig, de historische bibliotheek van Henry van
de Velde himself sluit. Net zoals alle andere seminariebibliotheken
dient de kunstbib te verhuizen naar de nieuwe facultaire bibliotheek
in de Rozier-Plateau, gepland voor de zomer van 2012. Erg jammer
natuurlijk, want het oude gebouw werd door van de Velde speciaal
ontworpen om te dienen als kunstbibliotheek. Het gebouw heeft zijn
typisch minimalistisch-modernistisch design meegekregen. De ramen
zijn hoog geplaatst, zodanig dat de lezende bezoekers niet gestoord
worden door de buitenwereld maar toch een optimale lichtinval krijgen. Dat laatste was erg belangrijk voor van de Velde, getuige ook de
glasramen van de Centrale Bibliotheek naast de Boekentoren.
Inspraak
Ironisch genoeg is de bib enkel aan de buitenkant beschermd verklaard, niet aan de binnenkant. Nóg ironischer is dat het nog helemaal
niet bekend staat wat er met de ruimte zal gebeuren eens de boeken
verhuisd zullen zijn. Er zou sprake zijn van een cafetaria, maar de
Blandijn heeft al een cafetaria. Verder zal het ook niet meer mogelijk
zijn om tentoonstellingen in te bedden in het materiaal dat al aanwezig is, zoals nu het geval is. Studenten zullen ook niet langer kunnen
binnenwandelen en rustig grasduinen tussen de rekken, aangezien alle
boeken zullen moeten worden aangevraagd zoals in de Boekentoren
het geval is. Benn Deceuninck, bibliothecaris sinds 2003, heeft gemengde gevoelens.
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Hoe esthetisch is de nieuwe bibliotheek tegenover de oude?
“Een van de kunstenaars die nu tentoonstelt, Samira El Khadraoui, denkt mee naar de toekomst toe. Zij heeft een foto gemaakt van de
buitenkant van de Rozier waar we naar toe verhuizen. Daar moet nog
enorm veel aan gewerkt worden. Het is een ruimte waar een bibliotheek gemaakt wordt, terwijl men hier al een bibliotheek heeft en verlaat. Het grote verschil ligt er in dat de ruimte hier specifiek voor dat
doel ontworpen is terwijl men daar een bestaande ruimte renoveert.”
Denkt u dat het echt handiger is dat alle facultaire bibliotheekjes
nu samen moeten zitten in één bibliotheek?
“Ik denk dat het handiger zal zijn omdat men nu allerlei ruimtes
heeft die niet permanent bemand zijn. Soms door niet in bibliotheekwerk opgeleide mensen. Je moet weten dat die seminariebibliotheken
zeer vooruitstrevend waren in de 19e eeuw. Een prof had een ruimte met boeken en kon lesgeven en de studenten konden zelf werken.
Dat was toen prachtig, dat was geen ex cathedra, dat was een vernieuwing.
Hoe komt het dat u zelf geen inspraak kreeg over de beslissing
van verhuis? Werd er niet gevraagd naar de mening van de werknemers van de bibliotheken zelf?
“Neen. Professor Claire Van Damme (intussen emerita, n.v.d.r.) is
naar de decaan geweest om een uitzondering te vragen op deze maatregel wegens het belang van deze van de Velde-kunstbibliotheek. Maar
men komt niet graag terug op gemaakte beslissingen.”
www.schamper.ugent.be
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De beslissing om te verhuizen is blijkbaar half achter de schermen gebeurd?
“*Marc Bracke*, de directeur Studentenvoorzieningen, is ook
eens naar hier gekomen om een tentoonstelling te zien. Toen ik
hem vertelde over de plannen, bleek dat hij er nog nooit van had
gehoord. ‘En mijn cafetaria dan, het Aquarium?’, vroeg hij. Wat
daarmee gaat gebeuren, is ook maar de vraag.”
Is er nog geen respons gekomen van werknemers uit andere
seminariebibliotheken?
“Dat zou ook een onderzoek waard zijn. Er zijn veel mensen
wiens werk zal veranderen. Nu is men ofwel een gedreven mens die
werkt, ofwel een grijze muis die gewoon afwacht. Elke verandering
is niet per se slecht en veel mensen juist protesteren omdát er een
verandering is. Ik daarentegen vind het gewoon jammer dat het decanaat de eigenheid, de ziel en de identiteit van een ruimte als deze,
gelinkt aan zo’n grote architect, opgeeft . Zonder dat ze het hier kennen, zonder dat ze hier komen.”
Uzelf verhuist waarschijnlijk mee. U gaat in een totaal andere
werkomgeving terecht komen. Wat vindt u daarvan?
“Onze mening wordt niet echt gevraagd. Ik ga wel op de een of
andere manier trachten creatief te blijven en verder initiatief te nemen, maar ik kan niet garanderen dat dat in zo’n nieuw, groter geheel gaat lukken.”
Gaan alle kleinere bibliotheekjes nu geïntegreerd worden in
één groot systeem of blijven ze daar naast elkaar bestaan?
“Dat heb ik zelf ook gevraagd. Ik heb mijn diensten aangeboden
omdat ik in negen jaar toch wel wat expertise heb op gebied van
kunst, wetenschap en boeken daarover, maar men wil er niet echt
naar luisteren. Ze laten ook niet in hun kaarten kijken.”
Zou het een troost zijn als de mogelijkheid blijft om hier tentoonstellingen te houden?
“Enkel als men de ruimte dan ook houdt zoals ze nu is. Ze willen een bar maken, wat wil zeggen dat er dan automatisch ook een
dampkap, een aanvoer, een afzuigsysteem komt. Er komt ook een
nieuwe toegang, dus er gaan muren sneuvelen.”
Esthetiek
Vindt u het passen in de mentaliteit van heden ten dage, dat er
enkel naar het praktische gekeken wordt?
“ Het is inderdaad een teken des tijds. De poëzie van een ruimte,
van een mens of van een werk moet plaats maken voor meer rationele materiële factoren.”
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Het UFO is nochtans een tegenvoorbeeld. Architecturaal zit
het mooi in elkaar en er is duidelijk oog voor esthetiek. Voor de
esthetische architectuur die hier al is, heeft er dan weer geen oog
naar. Ligt het aan te hoge renovatiekosten?
“Ik ben natuurlijk geen specialist in bouw. De muren zijn hier
relatief dun, er is geen dubbel glas, enzovoort. In die tijd was het
allemaal ook nog niet geïsoleerd zoals het zou moeten zijn. Denk
wel even na over het feit dat men de bibliotheek in een groter geheel wil steken voor besparing, maar dan toch wil investeren in een
cafetaria. Ook Dirk de Meyer, prof Architectuur, verdedigt de idee
dat deze ruimte representatief is. In Amerika doen veel rijke families schenkingen aan de universiteit. Zij worden graag ontvangen
in een mooie ruimte, zodat ze weten dat wat ze schenken bewaard
en gerespecteerd wordt. Waarom zou deze ruimte, al is ze dan leeg,
zonder boeken, geen goede representatieve ruimte kunnen zijn?”
Deceuninck organiseerde in de loop der jaren verschillende tentoonstellingen in de bibliotheek, van meer dan zestig kunstenaars.
Daarnaast maakt hij ook erg degelijke foto’s, onder andere voor het
boek van Art(silence), waarin alle kunstwerken met teksten van de
kunstenaars gebundeld staan. Een aantal kunstenaars hebben gewerkt met materialen van de bibliotheek zelf, om nog iets van de
authentieke ruimte te bewaren. Zo zijn er zelfs boeken ingemetseld
in de vloer van de bovenverdieping. Eén erg opvallend werk is dat
van de vermaarde kalligraaf Brody Neuenchwander, die de glazen
tussenwand van de bibliotheek beschreef met “anathema sit”. Die
Latijnse vloek uit de twaalfde eeuw valt terug te vinden in handschriften en werd gericht aan boekendieven. Erg passend in de verhuizende kunstbibliotheek dus.
Meer info kan je vinden op www.kunstbib.ugent.be ■

Getal van de week
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miljard

C.T. Zo veel gevallen van diarree zijn er jaarlijks wereldwijd.
En als je bedenkt dat er daarvan 1,5 miljoen kinderen sterven,
kan je het geen slechte zaak noemen dat Music For Life dit jaar
de strijd tegen diarree aangaat. Ook de UGent zet zich in voor
MFL. Via enkele ludieke acties zoals ‘glazen wc’s bezet houden’, proberen we dit jaar maar liefst 44 000 euro te verzamelen
door het volgende simpele rekensommetje te maken: (38 500
studenten + 5500 personeelsleden) x 1 euro = 44 000 euro. In
de voorbij edities schonken we respectievelijk 25 000 en 33 000
euro te schenken, dus de lat ligt dit jaar beduidend hoger! ■
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Spelletjes

om uw blok mee te verkloten

Het Blandeindeloze doolhof
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Illustratie: I. Van nuffel & R. Verschueren

raadsel: lode rummens

Horizontaal

1 Plotse kindersterfte (10) - 8 's Werelds beroemdste cyborg (7)- 12 Vlaams Rechtsgenootschap (3)- 13 Studio ... (5)- 14 Geluid van een aap (2)16 Spotnaam voor Fransman (9)- 20 Eerste nacht van december, wanneer studenten nog eens cultureel doen (11)- 21 Oude naam van de Ugent (3)22 Universiteit van Maastricht (2)-23 Vogeleigenschap (3)- 26 Lichtbediener (2)- 28 Cartoonist 'Ge zult nog beloond worde' en 'Prof De Backer' (12)
30 Verlangen (3)- 31 Vloeibaar gerecht (4)- 32 Gokstad in Nevada (4)- 33 De liegende ... (8)- 34 Elektronegativiteit (of voegwoord) (2)
35 Na een maand blokken ziet het doorsnee kot er zo uit (4)- 38 Vulkaan op IJsland (2)- 39 Garagist uit 'FC De Kampioenen' (3)
40 Science Fiction Research Association (4)- 41 Teruggrijpen naar het verleden (5)- 44 Waar de faculteit Diergeneeskunde ligt (9)
45 Halfaap (4)- 46 Oosters Afrikaanse Kring (3)- 47 Verenigde Naties (2) - 48 Lekker wild (3)- 50 Bachelor of Science (2)- 51 Opnieuw (3)
52 Huid (3)- 54 Trappist (5)- 56 Bekende leeuw van op de Nederlandse televisie (5)- 57 Studentenresto met goedkope pintjes (4)
58 Internationaal Verenigde Naties spelen (8)- 61 Favoriete bezigheid in intersemesterieel verlof (5)- 63 Universiteit in Boston (2)
64 Laughing Out Loud (3) - 65 Wetboek Inkomstenbelasting (3) - 67 Scandinavisch behaard persoon (6)- 68 ... Harvey (2)
69 Internationaal studentenlied (7) -70 Frans lidwoord (2) -71 Wat de student niet meer kopen kan om aan cultuur te doen (13)
73 Hier zoek je naar je punten (5)- 76 Internet Protocol (2)- 78 Grieks eiland (3) - 80 Stamcafé van de VEK (5)
81 De man langs tramlijn 1, waarvan de zotste roddels de ronde doen (6)- 82 Waar bier uitkomt (3) -83 ... Cherso (1x) (2)

Verticaal

1 Lekker bier dat eventjes verkocht werd in Colruyt (12) -2 Eventueel (2) -3 Gents bier gebrouwen aan de St-Pietersnieuwstraat (5)
4 Bijvoorbeeld (2)- 5 Gedood door SEALS, codenaam Geronimo (5)- 6 Akkoord (2)- 7 Donkere kamer (4)
9 Voorzetsel (3)- 10 Kentucky Fried Chicken (3) -11 Scant heel wat boeken in van de UGent (6) -15 Film van Spielberg (2)
16 Plaats waar je die gele of grijze fietsen haalt (19)- 17 Je hebt er twee (5)- 18 Oud president van Brazilië (5)
19 Studentenradio (8) -24 Het ... van Colombus (2) -25 Gentse Studentenraad (3)- 26 Waar het Citadelpark naar ruikt in oktober (4)
27 Gentse rapper bekend van ‘Gele Fiets’ (6) - 28 Home aan Stalhof (9) -29 De andere kant van de Plateau (6)
31 Geestverschijning (5) 32 Energiedrankje met verdacht hoge verkoopcijfers in december/januari (7)
35 Vriendjes van Hitler (2) 36 Zandneger (7) -37 Nalatig (4) )42 Pinguïnpakje dat je mag dragen bij je proclamatie (4)
43 Zonnegod van de Egyptische mythologie (2) -49 Voornaam presentator Slimste Mens ter Wereld (4)
53 Pak frieten met stoofvleessaus, satékruiden, viandelstukjes en mayonnaise (9) -55 Kring voor studenten LO en kine (5)
57 Duitse centrale bank (4) -59 Trappistenbier met vis in logo (5) -60 Elk student heeft er een account (7)
61 Shitty Little Job (Acroniem) (3) -62 Boksterm (2) -63 Belasting die je moet betalen op een nieuwe auto (3)
65 Naast hun pc of rekenmachine, is dit hun leven (4) -66 Goud bij de Gouden Saté (5) -68 Volkssterrenwacht Armand ... (4)
72 ... Tac (3) -74 ... feet under (3) -75 Studentikoos startschot nieuw academiejaar (3) -77 Geluidsinstallatie op een festival (2)

-
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79 ... Tirol (1x) (2)

Het Grote Colle

De dobbelsteen is een muntje: gooi je kop, ga dan één vakje vooruit. Munt, dan twee vakjes. Je
vindt wel een pion in je pennenzak.
door Lise Eelbode en Joost Depotter
Illustratie: Martijn vermeersch

1) Onderlijn je cursus tot je aan het woord ‘cultuurrelativisme’ komt.
2) Vat je cursus samen in minder dan vijftig pagina’s. Ga naar 11.
3) Tel het aantal geboortevlekken op je armen. Leer het aantal pagina’s vanbuiten
dat overeenkomt met dit aantal. Ben je rost, tough luck.
4) Vraag je buur om je een vraag te stellen uit het laatst gestudeerde hoofdstuk
Faal je, bel dan naar je mama en zeg haar dat het vandaag niet zo goed vlot.
5) Fluoresceer alle lidwoorden op het openliggende blad van je buur.
6) Je bent al aan het zesde vakje. Proficiat! Tijd voor een masturbatietip. Wanneer
je eerst een half uur op je hand zit, lijkt het daarna of je door iemand anders
bevredigd wordt. Bedankt Schamper!
7) Stel een intelligente vraag op het Minervaforum. Ga daarna naar 8.
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ectieve Blokspel
8) Het leven is een loterij. Bij munt, ga omhoog. Bij kop,
naar beneden.
9) Kijk naar de examenvragen op het forum van je
studentenvereniging. Komt meer dan de helft van de
vragen je vagelijk bekend voor, beloon jezelf dan met
vakje 15.
10) Je eet een maaltijd van De Brug. Sla een dag over.
11) Cursussen samenvatten is nutteloos. En in deze
periode vooral veel tijdverlies. Ga terug naar start.
12) Leer je inhoudstafel vanbuiten.
13) De minister van Onderwijs besluit het onderwijs te
democratiseren. Wissel je pion van plaats met de
persoon die laatst staat. Ben je de enige speler, ga dan
terug naar start.
14) Wijs naar het blad van je buur en lieg: “Ha, dat
hoofdstuk moet je helemaal niet kennen!” Loop
vervolgens weg met zijn cursus boven je hoofd.
15) Tijd voor een tweede pauze! Ga nu op je beide
handen tegelijk zitten voor een half uur. Geniet van
je ménage à trois. Ga daarna naar je examen.
7*) Het studeren vlot niet zo. Spreek de persoon aan die
tegenover je zit: “Je moet niet zo kijken, je kan mij
toch niet krijgen!”
6*) Het kan altijd erger. Zoek ‘unicorn Pug’s tea party’ op
op YouTube.
5*) Je hebt een pauze verdiend. Sla je woordenboek open
op een willekeurige pagina en lees tot je een grappig
woord tegenkomt.
4*) Toon je buren Angry Birds. Je ziet dat je je veel beter
voelt als je mensen om je heen tijd ziet verliezen.
3*) Dat kan grager!
2*) Verzin een originele Facebookstatus. Krijg je meer
dan vijftien likes? Ga terug naar acht.
1*) Vijf uur voor je examen. Rol je in foetushouding op in
een publiek toilet. Nou, nou, het komt allemaal wel
goed.
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De liegende reporter

Home Sweet Therminal
Interdisciplinair onderzoek aan de UGent wees uit dat studenten die thuis blokken gemiddeld betere resultaten behalen dan zogenaamde collectieve blokkers. De UGent besloot dit
door Bart Bruneel
probleem aan te pakken.
Het is een bekend fenomeen. Waar studenten zich voordien nog
vrolijk vol vraten met kennis en Brugfrieten, verandert Gent in januari en juni in een spookstad. The Last Post, op wanstaltig hoge
toon geblazen door de doedelzakclub van de Sint-Pietersabdij, is
het enige geluid dat nog door de straten van Gent echoot. Waar trekken al
die studerende jongelingen toch naartoe?
Chicas y hombres
Professor Lulu Lensos, Peruviaans
guest lecturer aan de onderzoeksgroep
Ornithologie, besloot het conundrum te ontrafelen. “De ervaring die
ik opdeed tijdens mijn studie naar de
migratiebewegingen van El Condor
Pasa kwam hierbij goed van pas. Met
hulp van mijn collega’s ving ik een
honderdtal willekeurige individuen,
die we vervolgens merkten. Omdat
een halsring volgens de ethische commissie niet door de beugel kon, lijmden we sombrero’s op de hoofden van de proefpersonen. Daarna
werden ze in hun natuurlijke habitat opnieuw in vrijheid gesteld.
Vanuit het rad van de Winterdroom probeerden we de subjecten
te spotten.” De resultaten spraken boekdelen. “Ruwweg een derde
van de chicas y hombres bleek huiswaarts te keren, een derde verzamelde zich op zogenaamde collectieve blokplaatsen, terwijl de rest
van de studenten zich in hun kot verschansten tot het einde van de
examens.” Eén persoon stierf toen zijn sombrero tussen de deur van
tram 1 bleef steken.
Om te achterhalen wat de invloed van deze tegengestelde migratiestromen is op de behaalde resultaten, klopte professor Lensos
aan bij professor Sociologie Jacques Zacan van de vakgroep Kudos. “Tijdens het mondelinge examen van het vak Glazen Plafond
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vroeg ik de examinandi waar ze gestudeerd hadden. Na een eenvoudig t-testje bleek dat ik de ondervraagden die thuis achter hun
bureau waren gekropen significant hogere punten toebedeeld had.”
Het experiment ging niet ongemerkt voorbij. “Deze eerste A1-publicatie in jaren redde in feite onze onderzoeksgroep van het faillissement”, lacht de
professor, een traan van ontroering uit zijn
rechterooghoek wegpinkend.
Kuisvrouwen
Ook studentenbeheerder Werner Raeymaeckers kreeg de resultaten onder ogen.
Hij vatte het plan op studentenhuis de
Therminal en andere collectieve blokplaatsen huiselijker te maken. “Uit een brainstorm kwamen al snel enkele eenvoudige
voorstellen. Zo installeren we momenteel
in de Therminal een PA-systeem. Boekenwurmen kunnen via een website eten bestellen. Wanneer hun maaltijd dampend
op de balie van de Therminal staat, zal Sofie de naam van de hongerigen omroepen,
gevolgd door een zo schel mogelijk ‘kooomen eten’.” Tot nu toe beperkt het aanbod zich tot broccoli uit de groentepakketten van de
GSR, vis en troosteten zoals chocolade. “Daarnaast werd ook de
taskforce B.E.T.U.T.T.E.L.I.N.G in het leven geroepen. Deze bestaat
uit met dienstencheques betaalde Poolse kuisvrouwen, die geconditioneerd worden om voldoening te scheppen uit het opbeuren
van oververhitte studiehoofden. Ze leren standaardzinnen zoals “je
had maar vroeger moeten beginnen studeren” en “wat je resultaten
ook zijn, je blijft mijn kleine jongen/meisje” vlekkeloos uitspreken.
Verder worden ze getraind in het zetten van kopjes rozemarijnthee
en het op de vingers tikken van facebookende studenten.” ■
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