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edito
Firenze, 1512. De politieke carrière van Niccolò Machiavelli
ligt aan diggelen. Geveld door de compromisloze machinaties
van zijn rivalen en beschuldigd van samenzwering, verdwijnt de
ooit zo succesvolle Florentijnse staatsman achter de tralies van Le
Stinche. Drie weken later komt hij weer bovendrijven, gemarteld
en gedesillusioneerd. Ontdaan van alle politieke verplichtingen
kruipt de ambteloze republikein misnoegd in zijn pen. Puttend
uit zijn jarenlange ervaring met de Italiaanse renaissancepolitiek
, geeft hij in Il Principe gestalte aan zijn verzuchtingen. Een troon
zit nooit gemakkelijk en macht is kwetsbaar. Het volk is dan ook
per definitie wispelturig en ondankbaar. De kleinste misstap kan
een politicus de kop kosten. Zijn pessimistisch mensbeeld stak
Machiavelli dan ook niet onder stoelen of banken, maar bepaalde
inzichten overstegen in hun tijdloosheid de renaissancepolitiek:
macht is geen spielerei , macht moet je verdienen. De politicus is
niet enkel een sluwe vos, maar evenzeer een sterke leeuw.
“Natuurlijk zijn wij geen heiligen, maar dat zijn jullie ook niet.”
, foeterde Fientje Moerman deze maand in De Standaard. Vijfhonderd jaar nadat Machiavelli zijn staatkundig traktaat het leven
schonk, is zijn gedachtengoed actueler dan ooit. Deze maand namen we dan ook niet alleen afscheid van Nelson Mandela en de
giscorrectie, maar eveneens van mevrouw Moermans geduld. In
haar opiniestuk klaagde de politica het gebrek aan respect voor
politici aan en daarbij schuwde ze het drama niet. Twijfel. Wanhoop. Kwaadheid. Angst. Burgers en pers, wij maken haar leven
er niet bepaald gemakkelijk op. Moerman houdt ons een onfraaie
spiegel voor en eist ons respect, want “anders hebt u binnenkort
geen politici meer.”
Begrijp me niet verkeerd, ik twijfel niet aan de oprechtheid van
mevrouw Moerman en ik kan me inbeelden dat het leven van een
politicus allesbehalve a walk in the park is. De politiek is niet verruwd, maar de media zijn een versnelling hoger geschakeld. Er
ontgaat hen niets meer. En de burger komt alles te weten.
Maar door de burger de levieten te lezen, geeft Moerman vakkundig haar eigen publieke leven een kaakslag van jewelste. Wie
de publieke arena betreedt, moet aanvaarden dat ook het privéleven niet langer vrij van is van openbare bemoeienis. Dat is niet alleen het lot van politici, maar van alle figuren die enige aanspraak
op bekendheid claimen. Wie met enige realiteitszin het electoraat
de handen schudt, weet – zoals Machiavelli ook wist – dat datzelfde electoraat even gemakkelijk in die hand spuwen kan. Wie
zich verantwoordelijkheid op de schouders haalt, krijgt heus niet
alleen een laurierkrans op het hoofd. Daarop voorbereid zijn, dat
levert een staatsman of -vrouw meer respect op dan te preken
over het schrijnend gebrek eraan. Bovendien is Moerman wel erg
selectief in haar doelpubliek. In plaats van naar onder te trappen
en de man in de straat met de vinger te wijzen, had ze beter haar
collega’s een veeg uit de pan gegeven. De angst van Moerman is
net zozeer het gevolg van de onder politici heersende lastercultuur. Ik hoop dat dat haar niet ontgaan is.
Met haar scherpe uitlating heeft mevrouw Moerman in ieder
geval haar leeuwenmoed getoond. Ik wacht vol vertrouwen op
de vos. ■
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de leukste tijd
van het jaar

Zucht. Het is weer die tijd van het jaar.
Sinterklaas is naar Spanje met zijn stoomboot, de Kerstman komt binnenkort, de
sneeuw begint te vallen en het openbaar
vervoer zit zoals gewoonlijk in de knoop.
Lachen, gieren, brullen. Jingle bells overload.
Die miserie is ondertussen een jaarlijkse
traditie geworden, net als het schaatsen met
LILA op het Sint-Pietersplein (17/12). Mis
je een dosis sterke drank? Dan wacht je beter een dagje: de Kunsthistorische Kring gaat
dan jeneverschaatsen (18/12). Zatte kunstgeschiedenisstudenten op schaatsen zijn de
max! Echt waar! Om naar te kijken, niet om
mee te doen. Ik kan toch niet schaatsen. Niet
dat ik er ooit aan begonnen ben, maar toch.
Al die melige koppeltjes die hand in hand
schaatsen, de kindjes die door hun overbeschermende moeder in de gaten gehouden
worden en die venten die aan de kant blijven staan, enkel om de meisjes te versieren.
Neen bedankt. Geef me liever een zwoele
avond met wat passie, muziek en schuddende
heupen. De Salsa Course (18/12) is dé perfecte gelegenheid. Niets dat je een warmer
gevoel kan geven dan even dansen met die
hete Erasmusstudenten in de Club Central.
Een zotte avond zal het zijn, daar ben ik zeker van. Zo zot dat de Adventsontmoeting
(19/12) van Studentenpastoraal Gent in mijn
agenda staat. Kwestie van te scoren bij onze
Heer, ik kan de komende blok zijn hulp wel
gebruiken. Daarnaast zijn we ook eens in de
Sint-Baafskathedraal geweest. Check!
En dan komt de leukste periode van het
eerste semester: de blok. Jeuj! Blokplaatsen
vinden die te snel zijn volgeboekt (zoals de
Therminal) is een extra uitdaging. Op kot
blokken is een risico: voor je het weet zit je
op het World Wide Web K-Pop te ontdekken,
kom je eindelijk te weten wat the fox effectief
zegt en zit je rare filmpjes (die we allemaal
eens gezien hebben) op YouTube opnieuw op
te zoeken (geef toe, jij bent ook wel eens in de
weird side of YouTube geweest).
Ik kijk dan ook uit naar het einde van deze
studentonvriendelijke periode. Vooral naar
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31 januari, wanneer alle verenigingen de origineelste uitstap voor hun leden organiseren.
Het verbaast me eigenlijk dat er nooit een
andere reis op de planning staat. Op skireis
gaan met de kring. Weinig keuze dus. Enkel
het gezelschap waarmee ik wil mee gaan is
nog vrij om te kiezen. Zou ik met de mannen

UGENT

van Geografica gaan, of zou ik toch kiezen
voor Wina, het VGK, VTK of het VRG? Zo
veel mogelijkheden, zo veel keuzes ...
Foert, het is te moeilijk om te kiezen. Ik blijf
thuis. ■
door Adel Mouchalleh
cartoon Robbe Verschueren

www.schamper.ugent.be

God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn eigen
vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doet Schamper
door Willem-Jan Persoons
dat in zijn plaats. Vandaag: Het Gentse Manneken Pis.
Iedereen kent Manneken Pis. U weet wel,
dat broekventje dat in het hart van de Brusselse binnenstad op een straathoek zijn gevoeg staat te doen. En dan nog zonder daar
ook maar een enkele GAS-boete voor te
krijgen. Het beeldje is zo populair dat het is
uitgegroeid tot één van onze nationale symbolen. Zo belangrijk is het, dat het steevast
een stopplaats vormt op menig toeristische
rondleiding. Ziedaar Japanse toeristen, voorzien van een pakje friet of een Luikse wafel,
die in hele kuddes samendrommen om foto’s
te nemen van ons Manneken Pis en zijn kleine Jan. De Brusselse cafés achtten Manneken
Pis zo belangrijk, dat een extra familielid niet
mocht ontbreken: Jeanneke Pis. In een tijd
waarin onthullingen van pedofilieschandalen
schering en inslag zijn, zouden we ons bijna
vragen kunnen stellen bij dit soort voyeurisme. Mocht Gent nu ook zo’n beeltenis in zijn
binnenstad hebben, zou het toerisme hier
ongekende hoogtes kennen. Of nee wacht,
er is wel degelijk een Manneken Pis in Gent.
Waar bevindt het beeldje van deze knaap zich
dan, vraagt u zich af. Niet ver van het Gravensteen, op de gevel van Kraanlei nummer
zeventien. Vlak onder — of veeleer boven —
onze neus dus.
Net zoals er aan het Brusselse Manneken
Pis een legende verbonden is, zo heeft ook
het Gentse manneken zijn eigen ontstaansverhaal. In dit verhaal is het manneken echter geen held die een brandend Brussel van
de vuurdood redt. Het verhaal van ons manneken speelt zich af in de twaalfde eeuw, toen
Filip van den Elzas graaf van Vlaanderen
was. Die had na zijn kruistocht in het Heilige
Land een vondeling meegenomen, genaamd
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Boudewijntje. Terug in Gent, kreeg de graaf
het na enige tijd aan de stok met de abt van
Sint-Vaast. Het meningsverschil liep zodanig
uit de hand, dat de abt besloot om een vloek
uit te spreken over de kleine Boudewijn. Vanaf dat moment zou de jonge knaap niet meer
groeien, en kreeg hij een waarlijk onuitstaanbaar karakter. Het jongetje dat vroeger zodanig geliefd was bij de bevolking, was nu een
klein snertjong dat door iedereen gemeden
werd. Toch wist de kleine Boudewijn met zijn
kwajongensstreken de harten van de Gentse
bevolking voor zich te winnen.
Tot er iets gebeurde dat het leven van de
jongeman voor eeuwig zou veranderen. De
onfortuinlijke gebeurtenis vond plaats tij-

dens één van de feestelijkheden ter ere van
de teruggekeerde kruisvaarders. Over wat er
exact gebeurd is, doen verschillende verhalen de ronde. Volgens het ene verhaal stond
Boudewijntje op de Kraanlei naar de stoet
kruisvaarders te kijken toen hij plots heel
dringend naar het toilet moest. Door gebrek
aan enig sanitair begaf hij zich naar het water om een plasje te doen. Een ander verhaal
vertelt dat hij de processie verstoorde, door
en plein publique zijn kleine Jan te tonen. In
ieder geval werd het optreden van de kleine
niet gesmaakt door de abt, die ook aanwezig
was op de feestelijkheden. Toen hij Boudewijntje betrapte, besloot hij een tweede vloek
uit te spreken. De kleine deugniet veranderde terstond in een stenen beeld. Graaf Filips
barstte in tranen uit toen hij zag welk noodlot
zijn zoontje had getroffen. De inwoners van
Gent probeerden de graaf te troosten, door
hem te overtuigen dat het beeldje op een
zichtbare plaats moest tentoongesteld worden, als hommage aan Boudewijntje.
Althans, zo luidt de legende. Het beeldje is te vinden op de gevel van een gebouw
waar vroeger een wijnhandelaar gevestigd
was. Het kwam vroeger wel vaker voor dat
mensen in deze branche dergelijke beeldjes
op hun voorgevel plaatsten. Dit soort beeldjes verwijzen naar de Griekse/Romeinse god
Dionysos/Bacchus, god van — u raadt het al
— de wijn. Het beeld dat nu op de gevel van
Kraanlei zeventien te vinden is, is een bronzen replica van het origineel stenen beeld. Dit
beeld was door de tand des tijds zo gehavend
geraakt, dat het stadsbestuur besloot het te
vervangen. Nu is het te bezichtigen in de collectie van het Huis van Alijn. ■
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De pu-pillen
van vandaag
Morgen heb je examen economie. Je begon gisteren pas met studeren en pagina twee ligt nog altijd open op je bureau, nog driehonderdentwaalf te gaan. Er zit niets anders op dan een nachtje
doordoen, in opperste concentratie. Wat als er een middeltje bestond om je daarbij te helpen?
door Arno Vanhollebeke en Brecht Vissers

illustratie Ine T'Sjoen en Nick Dillen

Rilatine en Concentra — medicatie op voorschrift verkrijgbaar voor ADD- (Atttention Deficit Disorder) en ADHD-patiënten (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder) — zijn zo van die
middeltjes. Studenten gebruiken die middelen
soms ook bij het studeren, om de concentratie
te verbeteren en de aandacht bij de leerstof te
kunnen houden. Die medicijnen halen het onderste uit uw spreekwoordelijke kan en zorgen
ervoor dat je langer aan de slag kunt. “Je hebt
in je lichaam een aantal stoffen zoals adrenaline
en noradrenaline. Die kunnen een mens aanzetten om toch nog een stapje verder te gaan”, aldus studentenarts Karen Klein. “Als je heel moe
wordt en je neemt medicatie die op kunstmatige
wijze de adrenaline uit de zenuwuiteinden laat
ontsnappen, dan krijg je het gevoel dat je nog
langer door kan gaan, maar je krijgt geen nieuwe energie. Je peutert eigenlijk het laatste beetje
uit je lichaam, waardoor je dus ook op een keer
— pats boem — helemaal kan kraken.”

Niet zonder gevaren
Bij de studentenartsen in Gent kan je alvast
geen voorschrift krijgen voor pepmiddelen zoals Rilatine en Concerta. “Ze weten dat ze hier
toch niets krijgen, dus wij krijgen nooit meer de
vraag naar Rilatine, Concerta of vitamientjes”,
vertelt Klein. “Als iemand een verklaring heeft
van een neuroloog dat de persoon in kwestie
ADHD of ADD heeft, dan schrijven we dat natuurlijk wel voor. Maar we doen het niet voor
die mensen die zeggen dat ze het nodig hebben
om beter te studeren. Dan zeggen wij njet.”
Daar is natuurlijk een achterliggende reden
voor. “Er zijn mensen die een black-out krijgen
en helemaal niets meer weten. Je hoofd heeft natuurlijk ook zijn beperkingen. Als jij daar al uren
iets aan het inproppen bent en je slaapt nadien
niet, dan kan je wel eens volledig leeg geraken.
We hebben ook al verhalen gehad van mensen
die een epilepsieaanval of hartkloppingen kregen, wat dus duidelijk lichamelijke neveneffecten zijn. Gelukkig komt dit niet zo vaak voor”,
verduidelijkt Klein. Ze gaan uit van een pedago-
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gisch verantwoord principe: wil je slagen voor
je examen, dan zijn er andere methodes om te
slagen, beter plannen bijvoorbeeld.

Studentenpsychologen en
begeleiding
Daarbij worden studenten vaak begeleid door
psychologen en studiebegeleiders die een studeermethode trachten te ontwikkelen die beter
aansluit bij de intellectuele capaciteiten van elke
student. Annick Eelbode, studentenpsychologe
aan de UGent, illustreert: “Het probleem ligt
zeer vaak in een foute manier van studeren. Studenten laten zich te snel afleiden, ze leren te lang
aan een stuk door, enzovoort. Wij bekijken wanneer de student het beste studeert en beter presteert, of hij/zij de leerstof goed kan opdelen en
hoeveel tijd hij nodig heeft om dat deeltje leerstof te beheersen.” Het is dus belangrijk om te
pauzeren voordat afleiding mogelijk is, opdat je
deel per deel de leerstof leert beheersen. En die
dus ook blijft beheersen. Maar ook mensen met
eeuwig uitstelgedrag of mensen met concentratiestoornissen kunnen bij de studentenpsychologen terecht. “Wij proberen geval per geval te
bekijken welke factoren de indruk wekken dat
de student aan concentratiestoornissen lijdt.
Eerst proberen we die factoren te reduceren en
zaken zoals de studiemethode aan te passen.”
Therapie is dus een eerste stap in de behandeling van deze problematiek. “Wij proberen
uiteraard eerst via gesprekken en persoonlijk
advies de studenten bij te staan”, verduidelijkt
Klein. “Soms volstaat dit echter niet en worden
studenten doorverwezen naar neurologen die
dan al dan niet de diagnose van ADD of ADHD
vaststellen; dan is medicatie soms onoverkomelijk.”
“Maar daar blijft ook nog steeds een gevaar
de kop opsteken. Vaak gebeurt het dat patiënten
na hun studieperiode blijven vastzitten aan het
medicijn en het in stressvolle werksituaties ook
overwegen om opnieuw een pilletje te slikken”,
waarschuwt Klein.

www.schamper.ugent.be

We vroegen enkele studenten
naar hun ervaringen met het
gebruik van pepmiddelen tijdens het blokken. Ze variëren
van 'mentale boost' tot 'fysieke
roofbouw'.
Getuigenis 1
“Mijn eerste twee jaar aan de unief waren
een flop. Na een pauze van een jaar besloot
ik een andere studie aan te vatten en tijdens
mijn eerste jaar van mijn nieuwe richting heb
ik dan Concerta gebruikt. Deels uit onzekerheid en angst om opnieuw te falen en ook
omdat ik hoopte dat mijn capaciteiten beter benut zouden worden en mijn zelfbeeld
zou verbeteren na enkele moeilijke jaren. Ik
hoopte er zelfverzekerder uit te komen. Ik
koos voor Concerta omdat deze minder neveneffecten zou hebben dan bijvoorbeeld Rilatine en een expert me dat aanraadde.
Toen ik Concerta nam, merkte ik tijdens
het studeren zelf niet zoveel verschil. Wel
kon ik veel langer aan een stuk doorwerken,
ik pauzeerde veel minder: de concentratie
bleef dus permanent aanwezig en ik verwerkte heel wat meer leerstof in een dag dan de
voorbije jaren het geval was. Aan het einde
van de examens merkte ik wel dat — zoals bij
elke student — de vermoeidheid begon toe
te slaan. Na de examens, toen ik gestopt was
met Concerta, kreeg ik een zware klap van
vermoeidheid en mijn lichaam had nood aan
recuperatie. Maar toen ik Concerta gebruikte, merkte ik zelf weinig neveneffecten. Humeurigheid en slapeloosheid heb ik sowieso
altijd in de examens, als er dus neveneffecten
waren, hebben ik of mijn omgeving ze niet
opgemerkt.
Mijn schoolresultaten waren dat jaar heel
wat beter dan ervoor, maar het jaar erop kon
ik wegens omstandigheden geen Concerta
meer verkrijgen. Ondertussen voel ik me al
enkele jaren veel beter in mijn vel dan mijn
eerste twee jaar unief, dus het is goed mogelijk dat mijn huidige studies me gewoon
veel beter liggen. Het feit dat mijn resultaten
doorheen mijn drie jaar bachelor in dezelfde
lijn lagen als in dat eerste jaar, bewijst dus
dat het zeker niet enkel Concerta was die me
deze resultaten liet behalen. Of het door mijn
persoonlijke motivatie en drive was, door de
medicatie, door de lessen die ik uit het ver-
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leden trok of door andere factoren, dat zal
ik nooit met zekerheid kunnen zeggen. Nu
maak ik mezelf graag wijs dat het puur placebo was. De mogelijkheid dat Concerta een
katalysator was die me die persoonlijke drive
liet vinden, sluit ik echter zeker niet uit.”

Getuigenis 2
“In het eerste middelbaar werd bij mij een
lichte vorm van autisme vastgesteld. Ik had
het moeilijk met schoolwerk en ik kon me
moeilijk motiveren of concentreren op opgelegde taken. Toen begon ik met Rilatine.
Aangezien je dat driemaal daags moet innemen en het slechts een korte, tijdelijke boost
veroorzaakt, stapte ik over op Concerta dat
langer werkt en je maar eenmaal per dag
hoeft in te nemen. De keuze om een medicijn te nemen hangt samen met mijn persoonlijkheid. Ik ben zelf vrij ambitieus en ik
ben overtuigd dat ik voldoende intellectuele
capaciteiten heb om veel aan te kunnen. Het
is lastig om te beseffen dat je waarschijnlijk
slim genoeg bent om hoger onderwijs aan
te kunnen maar dat je door een gebrek aan
concentratie genoegen moet nemen met veel
minder. Een oplossing voor dat gebrek aan
concentratie vond ik in Concerta. Het helpt
me om de leerstof vlotter te verwerken omdat
ik het uit mezelf niet snel genoeg kan, maar
dus niet omdat ik te lui ben.
Als ik Concerta neem, ligt mijn concentratievermogen veel hoger. Ik wil sneller
beginnen aan een taak, ik kan langer doorwerken, ik ben ordelijker en pragmatischer
etc. Concerta beïnvloedt dus ook mijn gehele
werkhouding. Het heeft verder ook invloed
op mijn persoonlijkheid. Het medicijn maakt
me meer introvert en geduldiger. Daarnaast
heb ik ook minder eetlust en moet ik mezelf
haast verplichten te pauzeren om te eten. Slapeloosheid wordt ook versterkt door Concerta aangezien je een hele dag vrij passief
aan je bureau studeert maar op het einde van
de dag met een enorme bom aan energie op
overschot zit. De examenperiodes zijn voor
mij dan ook zeer vermoeiend en in de vakanties neem ik Concerta niet. Dit is nodig om
te recupereren, enkele kilo’s bij te komen en
te ontstressen.
Mede dankzij therapie en begeleiding heb
ik een manier gevonden om mijn capaciteiten ten volle te benutten. Aan de ene kant
vind ik het natuurlijk wel jammer dat mijn
prestaties aangewakkerd moeten worden en
het maakt me onzekerder over mijn talenten
en mijn toekomst. Aan de andere kant weet
ik dan ook zeer goed welke mogelijkheden ik
bezit en heb ik vaak een betere zelfkennis dan

leeftijdsgenoten. Mijn schoolprestaties zijn
dubbel zo goed dankzij het medicijn. Ik heb
eens een jaar geprobeerd zonder medicatie;
dat jaar ben ik verloren en ik moest bijgevolg
een heleboel vakken meenemen: ik deed bijna
niets. Het is niet enkel dankzij Concerta dat
mijn schoolprestaties nu beter zijn, ik moet
mezelf ook nog altijd motiveren om door te
zetten. Het is geen magisch middel, maar met
een juiste houding kan het veel helpen.
Voor mij is het zelfs een routine geworden
na tien jaar. Vrienden van mij, die geen concentratieprobleem hebben, probeerden het
medicijn eens en hun concentratievermogen
nam nog zoveel meer toe in vergelijking met
mezelf. Ooit hoop ik ermee te kunnen stoppen maar ik vrees dat ik, zeker op prestatiegerichte momenten, er deels van afhankelijk zal
blijven. Ik hoop later een job te vinden waarin ik in een team kan functioneren waar mijn
gebreken aangevuld kunnen worden door
anderen zodat mijn positieve eigenschappen
ten volle tot hun recht kunnen komen, zonder medicatie.”

Getuigenis 3
“Op mijn achttiende werd bij mij een lichte vorm van ADD vastgesteld. Aangezien ik
toen juist naar de unief ging, vreesde ik dat
dit me parten zou spelen tijdens mijn examens. Toen besloot ik om Rilatine te nemen,
maar ik ben daar al vrij snel mee gestopt.
De eerste keer dat ik Rilatine innam, leek
het alsof ik sneller verbanden kon leggen en
dat ik meer structuur zag in de leerstof. Ik
was ook veel minder afgeleid. Deze ‘positieve’
effecten verdwenen echter weer snel. Steeds
kloppende hoofdpijn en een hogere hartslag
teisterden me ’s avonds. Toen ik in slaap wou
vallen, lukte dat vaak niet omdat mijn hoofd
op springen leek te staan. Dit was waarschijnlijk te wijten aan een soort rebound van energie en stress. Uiteindelijk bleek dat Rilatine
niet effectief was voor mijn uitstelgedrag,
noch voor de snelheid waarmee ik de leerstof
kon verwerken.
Niet alleen mijn lichaam onderging verschillende wijzigingen, maar ook mijn persoonlijkheid. Achteraf vertelde men dat ik
zeer onverschillig en apathisch was. Qua
schoolresultaten kan ik zeggen dat ze hetzelfde waren als ervoor, niet beter of niet slechter.
Maar ik nam Rilatine dus eerder preventief
en vanwege die prominente neveneffecten
heb ik zelfs niet meer overwogen om nog iets
anders te proberen, wat ook niet nodig bleek
voor mijn schoolresultaten. Uiteindelijk blijf
ik nog steeds een enorm warhoofd, met of
zonder medicatie.” ■
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Afbrokkelend
UGent?
Tussen 2009 en 2018 investeert de Universiteit Gent een
slordige 400 miljoen euro in haar patrimonium. In 2018 dreigt
echter een financiële kater door onverwachte uitgavenposten
en beperkte steun van de Vlaamse Overheid. Zelfs een
lening aangaan op de private markten behoort nu tot de
mogelijkheden. En dat zou een primeur zijn. door Frédéric Piccavet,
Joost Depotter en Olivier Vander Bauwede
foto's Lies Van Oyen en Brecht Ydiers
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Politiek van de leegstand

Investeringsplan

Op een druilerige maandag, ergens midden november 1997, klaagt Schamper de ‘politiek van de leegstand’ aan de RUG aan. Het
is de tijd waar de RUG ogenschijnlijk heel wat
van zijn gebouwen niet nodig heeft en laat
verkrotten. Voor een aantal werd onverbiddelijk de sloophamer bovengehaald. In andere
zouden krakers hun weg naar binnen vinden
en op hun manier de universiteit tot hun huis
maken. De bewoners van de gekraakte panden zouden zelfs nog woedend het rectoraat
gaan bezetten. Het gebouw werd door hen
immers wél nuttig gebruikt, vonden ze.
Het contrast met vandaag kan niet groter
zijn. Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder aan de UGent: “Vandaag is er nog bitter
weinig leegstand aan onze universiteit. Een
tijdlang was er bijvoorbeeld aan de Sterre nog
een gebouw dat leegstond en waar ook krakers in zaten. Momenteel hebben we dat gebouw een bestemming gegeven als magazijn,
om het kraken te vermijden, maar eigenlijk
zijn we op zoek naar een externe investeerder,
die er iets mee kan aanvangen.”
Dat de ‘politiek van de leegstand’ snel
plaatsgemaakt heeft voor een maximalisatie
van de beschikbare ruimte mag niet verbazen. De Universiteit Gent herbergt anno 2013
een goede 38.000 studenten en zowat 8000
medewerkers. Allen moeten die — zij het in
de aula of achter een bureau — een comfortabele plaats krijgen. En dat binnen de eindige
oppervlakte die de universiteit rijk is. “Het
meest opvallende voorbeeld van leegstand
dat vandaag nog bestaat, is het sportstadion
aan de Noorderlaan. Samen met het stadsbestuur zoeken we naar een kapitaalkrachtige
sportclub, die in het stadion wil investeren,
want zelf kunnen we er de middelen niet voor
vrijmaken.”

Het overgrote deel van het patrimonium
van de UGent wordt vandaag dus effectief gebruikt door studenten en medewerkers. Maar
dat patrimonium moet ook worden onderhouden. Vanden Berghe: “Jaarlijks geeft de
UGent tussen de 35 en 40 miljoen euro uit
aan investeringen. Wanneer we daar de kosten van onderhoud en schoonmaak bijtellen,
zou dat zelfs neerkomen op een totaal van
rond de 60 miljoen euro.” Die investeringen
gebeuren in een breder kader, uitgewerkt in
het investeringsplan. Dat plan uit 2007 werkt
concreet uit op welke manier het patrimonium in stand moet worden gehouden.
Men kijkt daarbij naar waar de verwerving,
de oprichting of uitbreiding, de verbouwing,
de instandhouding en de grove herstellingen
van ons patrimonium het hoogstnoodzakelijkst is. Vanden Berghe: “Het plan is goed
voor ruim 400 miljoen euro, te verdelen over
de jaren 2009-2016. Omwille van de trage
uitvoering van een aantal projecten werd beslist om dit plan echter te verlengen tot 2018.”
En dit terwijl verschillende herstellingswerken broodnodig zijn. Vanden Berghe: “Het
laten uitdeinen van het plan tot 2018 heeft
alles te maken met een bouwproces. Je hebt
het werk nodig van bouwpromotoren, architecten en studiebureau’s die de kosten ramen.
Je hebt ook tijd nodig om bouwverguningen
en dergelijke aan te vragen.” De investeringen
die de UGent op zich neemt kunnen worden
onderverdeeld in twee categorieën. Enerzijds
is er een lijst van dossiers met broodnodige
herstellingswerken of ontlasting van bestaande gebouwen, anderzijds zijn er de nieuwe
projecten, waar de bouw van het UFO waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van is. De
concrete investeringen per jaar worden weergegeven in Grafiek 1.
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Vlaamse investeringstoelage
De miljoenen euro’s die worden uitgegeven moeten natuurlijk ergens vandaan komen. Jaarlijks verdeelt de Vlaamse Overheid
een investeringstoelage onder de verschillende universiteiten. Voor alle universiteiten
samen zal dit bedrag voor het boekjaar 2014
neerkomen op 28,6 miljoen euro, waarvan de
UGent 29 procent of 8,3 miljoen zal ontvangen. Vanden Berghe: “Dit bedrag is duidelijk
ruim onvoldoende om onze investeringen te
dekken. Als we louter naar de investeringen
kijken, dekt de overheid amper 20% van het
totaal.” Daarnaast is het bedrag ook nog eens
te weinig als je het gewicht van de Universiteit
Gent vergelijkt met de andere Vlaamse universiteiten. “De verdeelsleutel werd in 2001
vastgelegd. Voor de UGent bedroeg die toen
29%. Hoewel dit inderdaad overeenkwam
met ons studentenaantal toen, hebben wij via
deze redenering vandaag recht op 32 à 33%
van het totaal. Wat op jaarbasis een verschil
van 750.000 euro betekent.” Zo liep de UGent
in de periode 2007-2013 al een goede 5 miljoen euro mis. Aangezien die verdeling steeds
ongelijker en dus nadeliger uitkomt, werd er
gekeken om de verdeelsleutels te actualiseren.
“Vanaf 2015 zal de UGent daardoor jaarlijks
750.000 euro meer ontvangen”, aldus Vanden
Berghe.
Naast de incorrecte en onvoldoende verdeling is er nog een kritiek op het financieringssysteem van de Vlaamse investeringstoelage.
Vanden Berghe: “Het volledige bedrag dat
ieder jaar wordt uitgegeven aan alle universiteiten is een vast bedrag. Dat bedrag bleef
sinds 2001 hetzelfde, uitgezonderd enkele in-

“het is altijd roeien
met de riemen die
we hebben, het is
absoluut geen
rooskleurig verhaal”
dexeringen. Als je dus als universiteit groeit,
maar minder snel dan de andere, zal je op het
einde van de rit minder ontvangen en niet
meer. Dit is een pervers mechanisme.” Doordat deze taart ieder jaar even groot blijft, zal
de 750.000 euro die de UGent vanaf 2015 extra krijgt dus ten koste gaan van andere onderwijsinstellingen. Stefaan Saeys, bevoegd
voor het patrimonium van de KU Leuven,
laat ons weten dat dit zonder twijfel ten koste
zal gaan van zijn investeringsbudget. “Het
mechanisme zoals dat in 2001 voorlag, had
zijn voordelen en nadelen. Wij waren geen
vragende partij om dit aan te passen. Na de
aanpassing zullen we er rekening mee houden. Maar het is duidelijk dat het ieder jaar
moeilijker wordt om onze middelen te vinden. Enkel maar voor het in stand houden
van het patrimonium dat we nu hebben, zonder enige vernieuwing, hebben wij al meer
nodig dan het bedrag dat we nu krijgen van
de overheid.”

Weg met die overschotten!
De kleine bijdrage van de Vlaamse investeringstoelage, die in 2013 zal zakken onder
de 15%, moet de universiteit aanvullen met
andere middelen. Vanden Berghe: “Het merendeel van de investeringen doen we op basis van onze reserves, die we jaarlijks op basis

Kelderlabo in Campus Coupure
van onze andere inkomsten als universiteit
trachten uit te bouwen. Die inkomsten komen onder andere uit werkingsinkomsten,
schenkingen, het verhuren van gebouwen en
inschrijvingsgelden. Door het lage aandeel
van de investeringstoelage betekent dat wel
dat we deze reserves telkens een beetje afbouwen. We kunnen dit systeem moeiteloos dragen tot 2018, maar voor de periode hierna,
zullen we op zoek moeten gaan naar andere
inkomsten, want nog langer teren op onze
reserves zou onder andere liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben.”
Aan de KU Leuven werd het punt waarop
ze hun reserves niet meer kunnen aanspreken al bereikt. Saeys: “Inderdaad, vanaf 2014
zullen we voor de eerste keer op zoek moeten
gaan naar geld op de private markten. Anders lukt het voor ons niet om onze begroting
rond te krijgen. We worden gedwongen om
wel heel creatief om te gaan met onze inkomsten.” Over lenen op private markten wil de
Universiteit Gent nog niet echt veel weten,
aldus Vanden Berghe: “Als universiteit lenen we niet, dat is belangrijk. Wel hebben we
een systeem van intern bankieren opgezet.
Professoren halen vaak onderzoeksprojecten binnen, waar ze aanzienlijke budgetten
voor ontvangen, die ze nooit in één lopend
boekjaar volledig moeten aanspreken. Op
die fondsen kunnen we kredieten nemen, die
we gebruiken voor onze investeringen.” Wat
er juist zit aan te komen post-2018 blijft een
open vraag. Zeker is dat ze zal moeten overgaan tot andere financieringsmodaliteiten
en daartoe behoort ook lenen op de private
markt. Tot dan blijft de universiteit zich arm
investeren.

Procrastineren?

Grafiek 1
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Waar stroomt dat geld nu uiteindelijk
naartoe? Vanden Berghe verduidelijkt: “Alvorens het investeringsplan werd opgesteld
maakte men een grondige studie van alle gebouwen die in het bezit zijn van de Universi-
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teit Gent.” In die studie kreeg elk gebouw een
score mee. De Therminal bleek heel voorbeeldig te zijn (83/100). Zware buizers waren
de Rozier (29/100) en de Ledeganck (28/100).
“De slechtste scoorders hebben we onmiddellijk in het investeringsplan geplaatst. In
dat plan somden we weloverwogen op welke werkzaamheden er moesten gebeuren en
wanneer die moesten worden uitgevoerd.
Jaarlijks evalueren we de volledige lijst. Dan
kijken we welke noden dringend aangepakt
moeten worden. In die lijst staan er stuk voor
stuk hoognodige projecten, waarvan we er
maar een paar binnen het budget kunnen
passen. En er dus een hoop uit de boot vallen.”
Dat de problemen groot zijn, kan je hieronder lezen en tonen de foto's bij dit artikel
aan. De teneur is duidelijk. De nood aan investering en renovatie is op bepaalde locaties
bijzonder groot en de wil die problemen aan

“de toestand
in de plateau is
verschrikkelijk.
niets is in orde”
te pakken is er zeker. Het beste bewijs daarvan is het feit dat de UGent ondanks de belachelijk lage subsidies die ze ontvangt, toch
gigantische inspanningen blijft leveren. Dat
ondanks deze inspanningen in principe toch
geen middelen beschikbaar zijn voor een aantal écht nijpende dossiers is net daarom zo tekenend voor dit sluipende probleem. Vanden
Berghe: “Het is altijd roeien met de riemen
die we hebben, de grootste brandjes blussen
en hier en daar kan er dan eens iets groots
gezet worden, maar het is absoluut geen rooskleurig verhaal.” Dat de Universiteit Gent in
dit dossier echt wel probeert het onderste
uit de kan te halen wordt door verschillende
bronnen bevestigd. Een ervan zei het zo: “We
mogen ook niet te veel kakken op het rectoraat. Die mensen doen ook hun best.”

Het hellende Plateau
Een van de grootste knelpunten blijft de
Plateau, dat oorspronkelijk niet werd opgenomen in het investeringsplan. Vanden Berghe: “Naar aanleiding van het ongeval met die
jongen in het Plateau-Rozier gebouw hebben
we daar met een aantal mensen nog eens een
bezoek aan gebracht. Van wat we daar zagen,
zijn er een aantal personen toch serieus met
hun neus op de feiten gedrukt. Ze schrokken
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Kelderlabo in Plateau
enorm van de staat van het gebouw, iets waar
ik al langer van op de hoogte was, maar gewoonweg geen budget voor kon vrijmaken.
In de lijst die we opmaakten in 2007 stond
het Plateau-gebouw helemaal onderaan. Het
bleef echter vele jaren uit de prioriteitenlijst.
Dat is gewoon omdat je keuzes moet maken.
De keuze om nog even te wachten met de renovatie van het Plateau was daar één van.
De toestand is inderdaad echt verschrikkelijk. De daken, het schrijnwerk, de evacuatiewegen … niets is in orde. Momenteel maakt
men werk van de nieuwe bibliotheek Letteren, de renovatie van de sterrenwacht en pakt
men de buitengevel aan. Uit de raming die
werd opgemaakt bleek dat er naast die vele
werken nog 52 miljoen euro nodig is. Dat is
nog een pak meer dan wat de renovatie van
de Boekentoren ons kost en past natuurlijk
niet binnen het bestaande budget. Omwille
van de bijzonder slechte staat van het complex is beslist om de voorbereidende studies
en werken al in te zetten, wat drie jaar duurt.
Dat betekent dus dat we drie jaar tijd hebben om dat geld te vinden. Ik heb nog geen

UGENT

flauw idee hoe we dat gaan doen, maar de bal
is toch al aan het rollen.” En wat als het geld
niet gevonden wordt? Vanden Berghe: “Dat is
geen optie, het moet gevonden worden. ”

Bio in slechte staat
Ook in de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen zijn de problemen niet te onderschatten. Vanden Berghe: “Aan het begin van
dit jaar hebben we een studie laten uitvoeren
over het ruimtegebruik in de faculteiten. Wie
heeft er te veel plaats en wie te weinig. De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kwam
daar zoals steeds met de slechtste score uit.
Die hebben een immens plaatsgebrek. Maar
budget om dat probleem volledig aan te pakken hebben we momenteel jammer genoeg
niet. Toch wordt het probleem deels verlicht
door het bouwen van een nieuw gebouw, het
F-blok, aan de Coupure.” Deels verlicht? Ja,
want verschillende locaties waar bio-ingenieurs nu zitten — onder andere aan de Plateau
zullen in de toekomst voor andere functies
worden gebruikt. Daarom zullen die bio-
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ingenieurs nu ook op zoek moeten naar een
andere locatie. Vanden Berghe wil nogmaals
onderstrepen dat hij de ernst van de problematiek serieus neemt. “Het voornaamste probleem ligt inderdaad bij onderzoeksgroepen
die krap behuisd zitten. Wij zullen daar dan
ook sterk op inzetten.”
Het algemene beeld over de investeringen
aan het Gentse patrimonium leest genuanceerd. Schrijnende situaties bestaan, zoals je
zelf kan zien, nog steeds. Medewerkers die
het daglicht — letterlijk — niet kunnen zien,
onderzoekers die aan de slag moeten in veel te
kleine ruimtes, gebouwen die niet meer kúnnen gebruikt worden doordat broodnodige
renovaties niet worden uitgevoerd. Dat laatste zorgt ook nog eens voor een verminderde
veiligheid. Daarvan is de student die zijn leven liet door zijn val in het Plateau-gebouw
misschien wel het pijnlijkste voorbeeld. Toch
kan het de UGent niet kwalijk genomen worden dat ze niets doet aan haar patrimonium.
Ze blijft roeien met de riemen die ze heeft.
Die riemen zullen in de eerstvolgende twee
jaar zomaar eventjes een bedrag van 100 miljoen euro verplaatsen. Problematisch wordt
het echter wanneer die riemen zich niet meer

door water maar door modder moeten verplaatsen. Zoals Grafiek 2 aantoont, neemt het
aandeel van de Vlaamse Overheid in de investeringen stelselmatig af. Nog frappanter
wordt het als je de investeringstoelage contrasteert met de studentenaantallen. In de
periode 2007-2018 zal de investeringstoelage

toenemen met 20%. Een toename die volledig tenietgedaan wordt door inflatie. In diezelfde periode stijgt het studentenaantal naar
verwachting met ongeveer 40%. De zoektocht naar nieuwe middelen is daarmee voor
geopend verklaard.■

Grafiek 2

THE GREAT GATSBY van Baz Luhrmann

Omdat film
onze passie is
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden:
Digitale projectie, digitale klank en modern zitcomfort. En niet
te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.
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volg ons ook op facebook

Erasmus: kruisende wegen
Een semester of een jaar op Erasmus gaan is voor velen een (half) jaar feesten in het buitenland. Minder geweten (of verzwegen) is dat men daar ook examens heeft. Waar de verschillen en gelijkenissen met la bella Italia zitten, vroegen we aan Clara en Nathalie.

door Adel Mouchalleh

Clara (27), uit Italië, studeert
Master Tolk: Nederlands/
Engels/Italiaans

Nathalie (22), uit België, studeert Toegepaste Taalkunde
Frans/Italiaans in Padua.

“In Italië hebben we veel meer mondelinge examens, terwijl ze in Gent liever schriftelijke examens afnemen. Verder vind ik het
raar dat, als men dan een mondeling examen
afneemt, de studenten de vragen willekeurig
moeten trekken. Bij ons stellen de docenten
gewoon de vragen.”
“De examens zijn hier beter ingedeeld.
Het is echt handig dat we een maand lang enkel examens hebben. In Italië is het al vaker
gebeurd dat ik soms lessen van het tweede
semester had terwijl ik nog examens aflegde.
Dat maakte het heel onoverzichtelijk en chaotisch.”
“Via Erasmus Student Network (ESN) is
het gemakkelijk om sociaal contact te hebben. Het zou een goede start zijn voor studenten om zich meteen in te schrijven in die
Facebookgroep. Zo ontmoet je andere Erasmussers, maar maak je ook contact met de
mensen uit Gent zelf. Voor de rest heb ik hier
veel Nederlands kunnen oefenen met de Belgen op de studentenhome. Dat is zeker een
pluspunt in het kader van mijn opleiding.”

“Het academiejaar ziet er in Italië iets anders uit dan in België, afhankelijk van de universiteit. In het algemeen bestaan hier drie
examenperiodes: juni-juli, september-oktober en februari. Gedurende elke examenperiode heb je twee of drie kansen om een
bepaald examen af te leggen (‘appelli’), en je
mag zelf kiezen in welke periode je dat doet.
Ik studeer hier aan een privéuniversiteit, die
meer autonoom te werk kan gaan dan de
openbare universiteiten. Er zijn bijvoorbeeld
bijna uitsluitend jaarvakken, maar ik mag

Papedipoupi.

gelukkig wel al in februari de examens afleggen. Het feit dat ik examens in februari heb,
betekent dat ik niet veel moet studeren in de
kerstvakantie, maar wel een maand van mijn
lessen mis in Gent.”
“Aangezien mijn universiteit dit jaar maar
vier Erasmusstudenten ontvangt, is de begeleiding optimaal. De coördinatrice heeft ons
enthousiast geholpen bij het uitkiezen van
onze vakken en we kunnen altijd bij haar terecht met eventuele problemen. Onze professor van literatuur organiseert zelfs een
privéles voor Erasmussers om ons tot in de
puntjes uit te leggen hoe we zijn vak het best
kunnen studeren.”
“Ook wat na de examens komt, namelijk
het afstuderen, is hier anders dan bij ons.
Wanneer je afstudeert, bereiden je vrienden en familie een dag voor ter ere (of beter:
ter onere) van jou. In een belachelijke outfit
moet je een hele poster luidkeels voorlezen
met alle schaamtelijke dingen die je al hebt
gedaan in je leven. Daarna moet je ook nog
wat gekke opdrachtjes uitvoeren in de stad.
Omdat er veel van die afstudeermomenten in
Italië zijn, hoor je vaak ‘Dottore, dottore, dottore del buso del cul, vaffancul, vaffancul’ op
straat zingen.” ■

Onderwijskort: het pisa-rapport
Evo Elke drie jaar worden de Vlaamse leerlingen van de middelbare scholen onderworpen aan de PISA-tests. Dit is een initiatief
van de OESO dat wereldwijd het niveau van
15-jarigen op vlak van wiskunde, lezen en taal
poogt te bepalen. De vijfde editie van dit onderzoek focuste vooral op wiskunde. De conclusies die getrokken werden na een analyse
van de resultaten in Vlaanderen zijn zeker
niet onverdeeld positief. Laten we beginnen
met het goede nieuws: Vlaanderen hoort nog
steeds bij de top wat schoolprestaties betreft
(we behaalden een negende plaats voor wiskunde, de tiende voor lezen en de achttiende
voor wetenschappen). Maar helaas geeft dit
geen volledige kijk op de zaak.
Een eerste negatieve punt is dat Vlaanderen één van de sterkste dalers is: we doen
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het een stuk slechter dan op de vorige wiskundetest van 2003. Wallonië scoort nog
steeds minder goed dan Vlaanderen, maar is
wel minder achteruitgegaan. De daling vond
plaats bij alle leerlingen: zowel de sterke als
de zwakkere leerlingen presteren minder dan
vorige jaren, waardoor nu nog maar een vierde van onze leerlingen bij de topscoorders
hoort in plaats van een derde. Verder viel
Vlaanderen ook op doordat het niveauverschil met allochtonen bijzonder groot is, zelfs
wanneer de invloed van sociale status gecorrigeerd wordt. Hoewel de nadruk dit jaar op
wiskunde lag, werden ook lezen en wetenschap ondervraagd. Ook daar weinig hoopvol nieuws, want voor beide vakken gingen
de Vlaamse scholieren achteruit.

Minister van Onderwijs Pascal Smet ziet
deze teleurstellende resultaten als een goed
argument om de geplande onderwijshervormingen zeker door te voeren. Hij zet zijn
standpunt kracht bij door te wijzen naar onder andere Polen, dat beter presteerde dan
anders en recentelijk dergelijke hervormingen doorvoerde. Dat Finland dit ook deed,
maar samen met Vlaanderen één van de
sterkste dalers was, vergeet hij wel even te
vermelden.
Wie zijn of haar kroost het beste onderwijs ter wereld wil laten genieten, kan maar
beter snel verhuizen naar Shanghai, Singapore of Hongkong, die voor elke discipline in
de top drie stonden. ■
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Tekenen voor losers
Debielen die niet weten hoe dit spel
werkt: verbind de cijfers in de juiste
volgorde. Veel succes!

illustratie Adel Mouchalleh
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spelletjes
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Red timmy
Timmy ziet graag beestjes. Hij was
aan het denken aan dat lieve konijntje
dat hij in de dierenwinkel had gezien.
Het had flapoortjes en zwarte stipjes.
Het keek een beetje simpel, maar hij
zag het beestje graag. omdat hij met
zijn hoofd bij dat konijntje zat, hoorde
hij de vrachtwagen niet aankomen.
Die reed hem plat en Timmy is aan
het doodbloeden. Jij kan hem redden
door hem naar het juiste bloedzakje te
leiden. Vlug, voor het te laat is!

VARKEN

GOED
BLOED

HEINZ

HIV

illustratie Ine T'Sjoen
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Meer huisartsen
Elke student die volgend jaar een opleiding in
de geneeskunde aanvangt en van plan is huisarts,
jeugd- of kinderpsychiater, urgentiearts of geriater te worden kan iets geruster slapen. De numerus clausus voor deze disciplines verdwijnt vanaf
2020. Deze numerus clausus, in het leven geroepen in 2004, beperkte het aantal afgestudeerde
studenten die een RIZIV-nummer ontvingen.
Dit nummer hebben artsen nodig wanneer ze
hun prestaties teruggevorderd willen zien door
de ziekenfondsen. Die beperking verdwijnt dus.
Vermits er een tekort aan huisartsen is (361 in
Vlaanderen en 96 in de Franse Gemeenschap)
en een toevloed aan gespecialiseerde artsen, wil
men zo studenten minder afschrikken om voor
deze disciplines te kiezen. Vanaf 2020 zullen er
1230 artsen een RIZIV-nummer krijgen, waarvan minstens vierhonderd huisartsen.

60

Elk jaar ontvangt de Universiteit Gent gemiddeld zestig
lijken van overledenen die hun lichaam hebben afgestaan aan
de wetenschap. De meeste lijken zijn van bejaarden die een
natuurlijke dood stierven. Studenten kunnen nieuwe chirurgische technieken aanleren door ze uit te testen op de lichamen
en verder dienen ze ook voor wetenschappelijk onderzoek. In
tegenstelling tot de VS, waar men stoffelijke overschotten
van mensen met bijvoorbeeld een te hoog BMI weigert,
aanvaardt de UGent elk lichaam dat werd gedoneerd.
Het UZ test de lijken wel op bepaalde infectieziekten om te verzekeren dat het personeel en de
studenten die met de lijken werken
geen risico’s lopen.

‘Pedoprof’ onterecht uitbetaald

Giscorrectie eindelijk afgevoerd

Gaëtan Borgonie, beter bekend als de ‘pedoprof ’, werd
gedurende vijftien maanden uitbetaald door de UGent.
De universiteit wachtte de uitspraak af van het Hof van
Cassatie in de zaak die liep tegen Borgonie. Enkele weken geleden meldde De Morgen (5/12) dat het Hof van
Cassatie al anderhalf jaar geleden het beroep in die zaak
verworpen had. Twee jaar geleden werden hij en een Nederlandse studente veroordeeld, nadat aan het licht kwam
dat beiden het kind van de studente misbruikt hadden in
de periode tussen 2006 en 2008. Borgonie had toen een
relatie met de studente en bij hun seksuele handelingen
moest de toen driejarige kleuter toekijken of zelfs beiden actief betasten. Het beroep dat Borgonie aantekende
tegen zijn veroordeling tot twee jaar cel, werd dus verworpen door Cassatie zonder dat de UGent daarvan op
de hoogte werd gesteld. Zijn loon als hoofddocent, dat
tussen de 55.097 en de 86.556 euro ligt, bleef daardoor
gedurende vijftien maanden uitbetaald. De UGent zal
de zaak zo snel mogelijk bekijken en evalueren door een
tuchtcommissie.

De kogel is door de kerk: vanaf het academiejaar 20142015 is de giscorrectie definitief verleden tijd aan de
UGent. Na het advies van de onderwijsraad om deze betwiste evaluatiemethode af te schaffen, heeft de Raad van
Bestuur beslist om dit ook effectief te doen. De Gentse
Studentenraad (GSR) meldde al dat verschillende onderzoeken aantonen dat vaak de beter voorbereide studenten nadelen ondervonden bij meerkeuze-examens met
giscorrectie. Nu wordt deze methode vervangen door
standard setting. Wat houdt dat precies in? Men gaat ervan uit dat er 50% kans is op gokken en de standaard om
te slagen wordt dan bijvoorbeeld twaalf op twintig i.p.v.
tien op twintig. Elk vakgebied moet per vak bepalen wat
de standaard is om te kunnen zeggen dat de student de
materie al dan niet voldoende onder de knie heeft om er
in de praktijk mee te werk te gaan. Je wilt toch ook geen
chirurg die er in zijn eerste jaar slechts met de hakken
over de sloot door was?

schampers
teletijdmachine
We hebben het allemaal al eens meegemaakt. Examens met
open vragen waarvan je nooit in je leven gehoord hebt. Velen
laten die vraag voor wat hij is, maar dat is ondertussen te
mainstream geworden. Ziehier de beste antwoorden die je een
bezoek aan de prof zullen garanderen.

- “Geachte professor, ik heb niet kunnen studeren omdat mijn goudvis Marina gisteren zelfmoord heeft gepleegd. Gelieve rekening te houden met mijn emotionele toestand.”
- De lyrics van de K-Pop videoclip (bijvoorbeeld: ‘Fantastic Baby’ van Big Bang) die je onlangs
uit het hoofd hebt geleerd. Die assistenten moesten maar eens naar andere muziek luisteren.
- “Uw moeder is de definitie van politiek.”
- “Ik heb een droom, waarin alle studenten in eerste zit voor hun examens slagen.”
- “Sorry, mijn #SWAG dekt het examenblad, ik kan de vragen niet lezen. #WAFA #YOLO”
- “Ik zal eerlijk zijn. Ik heb geen enkele moeite gedaan om voor dit vak te studeren. Wat voor
onzin probeert u ons wijs te maken? Mijn papa verwacht dat je hem belt. Zeg maar dat zijn
prinsesje hem graag ziet.”
- “Oh nee, deze olifant/panda/giraf/eenhoorn/koe/geit/... heeft het antwoord opgegeten. Ik
beloof plechtig dat het antwoord juist is”, met een gepaste tekening.
- Laat de cartoonist in je de vrije loop. Met wat geluk vinden de assistenten je tekeningen mooi
genoeg om niet te buizen.
- “Fuck this shit, I’ll become a stripper.”
-“I’m too fabulous to know the answer.”
- “Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus ...”
- “Ik ben er zeker van dat dit op pagina 237 stond. Linksboven. In een kader.”
- “Als ik zou mogen kiezen waar ik het laatste uur van mijn leven mag doorbrengen, dan kies
ik een van uw lessen. Ze zijn zo saai dat ze als een eeuwigheid aanvoelen.”

door Arno Van Hollebeke, Dylan Belgrado, Adel Mouchalleh
foto Michael Wolf, Michiel Geldof

Woordzoeker
1. Achternaam van de Belgische wetenschapper die de Nobelprijs voor de
Fysica won.
2. Echte achternaam van Astrid Bryan, die dit jaar scheidde van ‘den 		
John’.
3. Substantie van de druppel die maar niet wil vallen.
4. Naam van het gebergte waarboven een meteoriet begin dit jaar ont		
plofte.
5.Aantal ongeldige touroverwinningen van gevallen ster Lance Arm		
strong.
6. Naam van de ‘storm’ die enkele weken terug over ons land trok.
7. Eiland in de buurt waarvan honderden vluchtelingen omkwamen.
8. Jongste telg van Koning Filip en Koningin Mathilde.
9. Schattig diertje dat communautair kop van jut werd.
10. Hoofdstad van Brazilië.
11. Wrecking Ball.
12. Bijnaam van de geliefde oud-president van Zuid-Afrika.
13. Amerikaanse dienst die niet meer zo geliefd is bij Angela Merkel.
14. Stad waarin een bomaanslag tijdens een marathon werd gepleegd.
15. Voornaam van de Slimste Mens ter Wereld.
door Esther Sevens

Schaduwspel

Foto: Lisa Van Damme

Oh neen! Rector Anne De Paepe is haar schaduw kwijt. Help haar!

illustratie Ine T'Sjoen
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Hoe gelukkig ben jij?
Hoeveel geld heb je?

T
STAR Ben je bang in het donker?

Neen

Te veel

Te weinig

Ja

Ja

Ben je een goede student?
Ja

Neen
Neen

Neen

Ja

Neen

Ja
Jongens
ook.

Ja

Ja

Bullshit.

Ween je vaak?

Meisjes zijn stom.

Baby’s zijn schattig.
Neen

Ja

Neen

Sinterklaas is eng.

Ja!

Ben je materialistisch?

Eet je graag hummus?

Ja

Hou je van kleine katten?
Mijd je het daglicht?

Neen

Miauw!

Neen
Wordt je ongemakkelijk van affectie?
Neen

Ja
Voel je je soms eenzaam?
Neen
Zeker? Mis je de
warme borst van je
mama niet?

Soms

Altijd
Goed geprobeerd.
Terug naar start.

Ja

Stiekem wel.

Heb je gisteren geslachtsgemeenschap gehad?
Neen

Absoluut niet!

Overgelukkig
Je bent heel gelukkig, misschien
zelfs een beetje te. Je hebt geen besef
meer van de realiteit en moet daar
dringend iets aan doen. Bij het echte
leven hoort verdriet en daar moet je
naar opzoek gaan.

Gewoon gelukkig
Je bent gelukkig. Niet meer,
niet minder en dat is het beste.
Soms heb je een wat trieste
dag, maar je slaagt er telkens
weer in om de vreugde van het
leven te herontdekken.

illustratie Dylan Belgrado
www.schamper.ugent.be

Neen

De wereld is mooi.

spelletjes

Ja

Heel ongelukkig
Het koude weer, de korte dagen
en de eenzaamheid eisen hun
tol. Je bent heel ongelukkig.
Maar hé, vergeet niet dat er in
Afrika kindjes wonen die, in
tegenstelling tot jij, geen eten
hebben. Stop dus met wenen.
Schamper 536
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Wetenschap
Ga naar Mars als Spiderman
Als de mens eindelijk op de planeet Mars
wil gaan leven, doet hij dat beter zonder een
log ruimtepak van meer dan honderd kilogram. Dat was ook de gedachte van Dava
Newman, professor en ruimtevaartingenieur aan het MIT (Massachusetts Institute of
Technology) te Boston. Zij ontwierp een ‘BioSuit’: een licht en aansluitend ruimtepak,
waarin astronauten de rode planeet kunnen
verkennen als waren ze Spiderman. De huidige ruimtepakken zijn functioneel — ze
voorzien de astronauten van zuurstof en bescherming — maar ze zijn niet geschikt voor
het intensieve onderzoek dat de ruimtevaarders zullen uitvoeren wanneer ze aankomen
op Mars. Newmans BioSuit heeft echter andere voordelen zoals het feit dat het BioSuit
niet breekt wanneer de astronaut zijn knieën
of armen buigt en gemakkelijk hersteld kan
worden als er op de een of andere manier een
scheur in raakt. Bovendien kan het BioSuit
ook op onze planeet van pas komen. Sportlui
kunnen de technologie bijvoorbeeld inzetten
om hun atletische prestaties te verbeteren, en
mensen die lijden aan een hersenverlamming
kunnen er hun mobiliteit mee verhogen.

Vergeet Graspop, ga naar
Stonehenge

dateren omdat ze bewaard werden in travertijn. Dit gesteente bevat sporen van uranium
afkomstig uit het water waarin het gevormd
werd. Aangezien uranium afbreekt tot het
element thorium aan een voorspelbare snelheid, konden de wetenschappers achterhalen
uit welke tijd het gesteente precies stamt.

Ga terug naar je roots

Stone Rockhenge.
Hardrock heeft een geheel nieuwe betekenis gekregen in Wales. Experts van London’s
Royal College of Art beweren namelijk dat
Stonehenge bestemd was als prehistorisch
centrum voor rockmuziek. De stenen zouden
als drums en klokken weerklinken wanneer
ze worden ‘bespeeld’ met een hamer. Volgens
de onderzoekers zijn deze sonische stenen
speciaal uitgekozen vanwege hun ‘akoestische
energie’. Dit betekent dat de stenen een grote
variëteit aan geluiden kunnen voortbrengen,
van metaal- tot houtachtige klanken. Het
team gelooft dat dit de reden is waarom de
mysterieuze stenen meer dan driehonderd
kilometer ver werden getransporteerd: van
Preseli tot aan de vlakte van Salisbury. Hardrockfans weten dus waar ze voortaan kunnen
headbangen.

Haaien lijken misschien bloeddorstige
schepsels, toch hebben ze ook een gevoelig
kantje. Een Amerikaanse studie heeft bevestigd dat vrouwelijke haaien terugkeren naar
hun geboorteplaats om hun jongen ter wereld te brengen. In 1995 begon een team van
het Field Museum in Chicago met het vangen
van zo’n tweeduizend babyhaaien. De haaien
kregen een kenteken en werden daarna gedurende twee decennia zorgvuldig opgevolgd.
Onderzoeker Kevin Feldheim kwam tot de
conclusie dat haaien — zelfs na jaren rondzwerven — hun geboorteplaats onthouden
en dat ze in staat zijn om die plek terug te
vinden wanneer ze zwanger zijn. Deze ontdekking benadrukt het belang van de geboortehabitat, en kan een rol spelen bij het creëren
van mariene reservaten voor onze vinnige
vriendjes.■
door Nathalie Dujardin

Ga eens wandelen in de
woestijn

Ruimtemode.

20

Schamper 536

Op de grens tussen de Verenigde Staten
en Mexico zijn de voetsporen gevonden van
een jager-voedselverzamelaar die zo’n tienduizend jaar geleden een ommetje maakte in
een oase van de Chihuahuawoestijn. Volgens
dr. Nicholas Felstead, geo-archeoloog aan
de universiteit van Durham, zijn dit de oudste menselijke afdrukken die tot nog toe ontdekt werden in Noord-Amerika. Felstead en
zijn team zijn erin geslaagd de voetsporen te

wetenschap

Aangespoelde babyhaai.

www.schamper.ugent.be

Voor
eens
en
voor
altijd
Als een moderne kruisvaarder
van de waarheid, trekt Park
Meeters tweewekelijks ten
strijde tegen de onwetendheid
van de massa. Zijn nobele
doel: het volk weer kritisch
laten nadenken. En soms de
eenden in het park voederen.
Al jaren heb ik mezelf de missie opgelegd
om de studenten het licht naar de waarheid
te tonen. De queeste is lang niet gemakkelijk
geweest. Overal waar ik kom, stuit ik op onbegrip en hoongelach. Maar eindelijk lijkt de
Universiteit van Gent in te zien dat haar onwetende studentenpopulatie een messias nodig heeft. Ik vind het zelf dan ook terecht dat
Schamper mij een spreekgestoelte aanbiedt,
zodat ik mijn kennis met de massa kan delen.
De geest van menig jonge mensen wordt
vertroebeld door vele onwaarheden. Ik noem
ze graag wetenschappelijke mythes. Maar
van alle mythes is er toch één die mij veel
geweld aandoet, namelijk dat goudvissen een
geheugen van drie seconden hebben. Zoals
u allen weet, of niet weet, ben ik een grote
— zei het niet de grootste — dierenvriend.
Deze mythe doet me terugdenken aan de
tijd toen ik nog een kleine snotneus was.
In mijn prille jeugdjaren hadden we thuis
een goudvis. Woutertje was zijn naam. Aan
mijn geliefde goudvis heb ik veel dierbare
herinneringen. Woutertje en ik brachten
ontzettend veel tijd met elkaar door. We
beleefden samen onvergetelijke avonturen,
keken urenlang naar tekenfilms en maakten
samen mijn huiswerk. Dat velen onder jullie
zouden denken dat Woutertje een geheugen

www.schamper.ugent.be

heeft van drie seconden, maakt me dan ook
enorm kwaad. De bewering dat één van mijn
beste jeugdvrienden last had van een extreem
kortetermijngeheugen, wil ik hier voor eens
en voor altijd weerleggen.
Ik zal onmiddellijk met de deur in huis vallen: goudvissen hebben een uitstekend geheugen, in tegenstelling tot wat het volksgeloof
beweert. Vergeleken met andere vissoorten
behoren ze zelfs tot de slimsten van de klas.
Ichtyologen — of viswetenschappers — wisten dit uiteraard al langer. In verschillende
experimenten wisten deze slimme beestjes
de onderzoekers telkens te verbazen. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om een goudvis trucjes
aan te leren, en ze zijn in staat om deze trucjes lange tijd te onthouden. Tot een jaar lang
konden ze onthouden wat ze geleerd hadden.
Dergelijke geheugencapaciteit is zelfs beter
dan het geheugen van de gemiddelde student.
Goudvissen zijn in staat een onderscheid te
maken tussen verschillende mensen. Zo kunnen ze hun baasje uit een groep mensen uitpikken. Dat de beestjes ook muzikaal kunnen
zijn, bewees een experiment waarbij enkele
goudvissen het verschil tussen blues en klassieke muziek aangeleerd kregen. U ziet: een
ruim aanbod aan experimenten die aantonen
dat goudvissen dan toch geen domme dieren
zijn.

Van al die experimenten is er een dat me
altijd is bijgebleven, en waarvan ik vind dat
het hier vermelding verdient. U kent — of
ook niet — het programma Mythbusters,
uitgezonden op Discovery Channel. Dit programma streeft ernaar diverse mythes te ontkrachten in naam van de wetenschap. Een
doelstelling gelijkwaardig aan de mijne dus.
In hun experiment leerden ze goudvissen
hun weg te vinden door een labyrint. Vissen
met een extreem kort geheugen zouden al
snel verdwaald raken. De dappere visjes bewezen echter het tegendeel. Ze waren in staat
de structuur van het labyrint te memoriseren,
en vonden succesvol hun weg naar de overkant.
U vraagt zich nog af hoe het met Woutertje afgelopen is? Zijn gelukkig leven kwam
veel te vroeg tot een gewelddadig einde. Mijn
oudere broer — die me gedurende mijn hele
kindertijd het leven zuur maakte — besloot
Woutertje zwemles te geven. Van alle mogelijke plaatsen koos hij het toilet uit. Als er één
moment is waarop ik wens dat bovenvermelde mythe waar was, is het wel dit moment.
Dan had Woutertje niet geweten dat hij zijn
dood tegemoet zwom. ■

wetenschap

door Park Meeters
opgetekend door Willem-Jan Persoons
cartoon Robbe Verschueren
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Spelen met chemie
Wie dacht dat chemie een ver-van-zijn-bedshow was, denkt beter twee keer na. Met slechts een
paar spullen uit de keukenkast van mama kan een wondere wereld van chemie opengaan. Al
blijft het ook gewoon het perfecte excuus om eens goed te smossen en niet te studeren.
door Esther Sevens en Fabrice Luyckx, foto's Henri De Vreese, Michiel Geldof

Lavalamp avant la lettre

Stuiterende bellen
Ingrediënten
- 6 tassen gedestilleerd water (geen kraantjeswater!)
- 1 tas glycerol (je kan het makkelijk en goedkoop in de apotheek vinden)
- 2 tassen afwasproduct
- Een kom
- Stokje van een bellenblaas
- 24 uur geduld
Verloop
- Meng alle ingrediënten samen.
- Wacht 24 uur.
- Joepie, stuiterende bellen!
Hoe werkt het?
Bellen bestaan uit drie lagen: een laag
watermoleculen die tussen twee lagen zeepmoleculen zit gedrukt. Dat komt omdat elke
zeepmolecule met zijn hydrofiele kant (letterlijk ‘houden van water’) gericht is naar de
watermoleculen. De bellen zijn rond, omdat
dat de beste vorm is om de oppervlakte zo
laag mogelijk te houden en dus ook de vereiste energie. Voorts is het belangrijk geen
kraantjeswater te gebruiken: gedestilleerd
of gedemineraliseerd water bevat — what’s
in a name — geen mineralen meer die jouw
mooie bellen om zeep helpen, in tegenstelling tot kraantjeswater. Door glycerine toe te
voegen aan het mengsel, verhoog je de spanningssterkte van de bel. Zo kan je de bellen
laten stuiteren op je hand. Draag wel een
handschoen, vuil maakt de bel onregelmatig,
waardoor ze gemakkelijker ploft.
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Ingrediënten
- Een groot glas
- Kleurmiddel (wij gebruikten rodebietensap)
- Water
- Plantaardige olie (bijvoorbeeld zonnebloemolie)
- Zout of bruistabletten
Verloop
- Vul het glas voor 3/4 met water.
- Voeg een eetlepel kleurstof toe (voor het extra lava-effect).
- Voeg een halve koffiemok plantaardige olie
toe. Doe dit niet te snel! De olie begint nu
bovenop het water te drijven.
- Giet heel wat zout in de substantie of gooi er
een bruistablet in.
- Na een bepaald moment begint het zout
naar beneden te zakken, als een druppel
in een lavalamp. De bruistablet zorgt voor
verschillende bellen in het water.
Hoe werkt het?
Zoals iedereen wel al weet, drijft olie altijd
boven water. Maar zout is zwaarder dan olie
en zakt dus naar beneden zodra er genoeg
zout aanwezig is. Nadien stijgt de olie terug
naar de oppervlakte omdat het zout oplost in
het water.

Polymeer melk
Ingrediënten
- 1 tas melk
- 4 eetlepels azijn
- Een kom
- Een kookvuur met kookpot
- Zeef
Verloop
- Warm de melk op zonder ze aan de kook te
brengen.
- Haal de warme melk van het vuur en giet de
azijn bij de melk.
- Roer een minuutje door het mengsel. Je zal
zien dat de melk begint te schiften.
- Giet het mengsel door de zeef, zodat je die
klonters kan opvangen.
- Laat het witte goedje in de zeef afkoelen.
- Was de brij af. Nu kan je de brij samennemen en er allerhande vormen mee maken,
door bijvoorbeeld een gietvorm op te vullen.
- Laat dit opdrogen gedurende een paar dagen en je hebt je eigen soort van plastic gemaakt uit melk.
Hoe werkt het?
Wat je overhoudt, is caseïne. Die wordt
gevormd wanneer de proteïnen van de melk
in aanraking komen met het zuur in de azijn.
De caseïne breekt op en vormt lange ketens
van caseïne-monomeren. Zo’n keten van monomeren heet een polymeer en dat is net waar
plastic uit gemaakt is. Het resultaat doet sterk
denken aan cottage cheese. Dat komt omdat
het principe grotendeels hetzelfde is.

wetenschap
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Ontploffende diepvrieszak

DNA

Ingrediënten
- Bakpoeder
- Warm water
- Azijn
- Een diepvrieszakje (bij voorkeur ziplock)
- Toiletpapier
Als er één ding is dat je hierbij moet onthouden, is het dat je naar buiten moet om dit experiment te testen!
Verloop
- Vul het zakje met een halve koffiemok warm
water.
- Voeg daarna een volledige koffiemok azijn
toe.
- Sluit het zakje zodat je enkel nog plaats hebt
om er het toiletpapier in te steken.
- Vul wat velletjes toiletpapier met vier lepels
bakpoeder en vouw het dicht.
- Gooi het toiletpapier in het diepvrieszakje, rits hem stevig dicht en leg hem op de
grond. Zet dan een stap of twee naar achter.
- De zak zal beginnen op te blazen en zal uiteindelijk ontploffen.
Omdat wij niet onder de indruk waren
van de ‘ontploffing’, besloten we de plastic zak
te vervangen door een plastic fles. Een beslissing die onze namiddag een volledig andere
wending gaf: door de enorme kracht bleef
er niet veel meer over van de plastic fles (die
inmiddels al tot tweemaal zijn eigen grootte
was herschapen). Jammer genoeg hebben we
daar geen beeldmateriaal van!

Ingrediënten
- Halve banaan (om DNA uit te halen)
- Een snuifje zout
- 1 tas koud water
- Lenzenproduct
- 2 eetlepels afwasproduct
- 70-90% isopropyl (wij gebruikten desinfectiealcohol)
- Blender
- Zeef
- Een kom
- Proefbuisjes (of een langwerpig champagneglas)
- Een rietje
Verloop
- Gooi de banaan, het zout en het water samen in de blender. (Enkel de banaan geeft
gewoon dikke brokken). Mix stevig gedurende een twintigtal seconden.
- Zeef de brei in een kom en voeg het afwasproduct toe. Laat het geheel gedurende tien
minuten rusten.
- Vul het glas ongeveer voor een derde met
dit mengsel en voeg enkele druppels lenzenproduct toe. Roer zachtjes.
- Voeg ongeveer evenveel van de alcohol toe
als er bananenbrij was.
- Het witte spul dat tussen de lagen zit, is het
DNA van de banaan! Leg het onder een microscoop of uw ma en geniet van je eindresultaat.

Hoe werkt het?
Doordat de azijn in aanraking komt met
het bakpoeder (een proces dat je vertraagt
met de aanwezigheid van het toiletpapier),
wordt een zuur-basereactie gecreëerd waaruit een gas vrijkomt (koolstofdioxide of CO2,
wat we zelf uitademen). Doordat de koolstofdioxide behoorlijk wat ruimte nodig heeft,
ontploft de zak.

Suikerkristal
Ingrediënten
- Satéstokjes
- Wasknijpers
- Water
- 1 kg suiker
- Smal lang glas
Verloop
- Dop het satéstokje eerst in water en dan in
de suiker, zodat er suiker aan blijft hangen.
- Knijp de wasknijper vast aan het satéstokje
en leg de wasknijper over het glas, zodat het
stokje de bodem van het glas niet raakt.
- Warm twee koffiemokken water op en laat
het koken.
- Voeg telkens een handvol suiker toe en roer
nadien stevig, zodat alle suiker oplost. Doe
dit tot het water volledig verzadigd is. Je
merkt dit wanneer suiker op de bodem
blijft liggen of blijft drijven.
- Laat het suikerwater ongeveer twintig minuten rusten.
- Giet het suikerwater in het lange glas.
- Laat rusten op een koele plaats gedurende
drie tot zeven dagen.
- Als alles goed gaat, krijg je na een tijd grote
suikerkristallen aan het stokje, dat je dan
nadien kan gebruiken als lolly.
Hoe werkt het?
Het samenvoegen van kokend water en
suiker zorgde ervoor dat de oplossing zeer
verzadigd raakt. Wanneer het water afkoelt,
wordt het gescheiden van de suiker en de suiker bindt zich op het satéstokje, met extreem
zoete gevolgen. Het verschil in chemisch potentiaal tussen de vloeibare fase en de vaste
fase (in dit geval, bij oververzadiging, is het
chemisch potentiaal in de vaste fase kleiner
dan in de vloeibare fase) zorgt ervoor dat de
suiker kristalliseert.
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Hoe werkt het?
DNA zit vervat in de cellen van de banaan.
Om het DNA vrij te krijgen uit de cellen,
moeten de celwanden kapotgemaakt worden.
Dat doe je door de banaan te mixen en de vetwanden te verwijderen met de detergent. De
enzymen uit het lensproduct breken de proteïnen af. Het zout zorgt ervoor dat het DNA
vast wordt en zich scheidt van de vloeistof.
Het koude water zorgt ervoor dat enzymen
die het DNA zouden afbreken, vertraagd
worden en het DNA dus beter bewaard blijft.
De alcohol ten slotte laat het DNA naar boven drijven. Tegelijk wast de alcohol het zout
van het DNA.
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Schuim
Ingrediënten
- 2 eetlepels bakpoeder
- 2 eetlepels waspoeder
- 1/2 koffiemok warm water
- 1/4 koffiemok azijn
- Kleurmiddel (opnieuw: rodebietensap)
- Een glas waar alles in kan (wij gebruikten
een bierpul van de Beiaardcantus)
Verloop
- Giet het bakpoeder en het waspoeder in het
glas.
- Voeg het water en enkele druppels kleurmiddel toe.
- Spuit de azijn zeer vlug in de oplossing. Al
snel zal het goedje heel hard beginnen te
schuimen.
Hoe werkt het?
De reactie tussen bakpoeder en azijn is
dezelfde als hierboven, maar ditmaal zorgt
het waspoeder voor het schuimen van de oplossing. Het mengsel van bakpoeder en azijn
produceert opnieuw een grote hoeveelheid
aan CO2. Die plotse productie van gas laat het
waspoeder heel snel uitzetten.

Bioplastic
Ingrediënten
- 8 eetlepels water
- 2 eetlepels maïszetmeel (bindmiddel zoals
maïzena)
- 2 koffielepels glycerine (of glycerol)
- 2 koffielepels azijn
- Spatel
- Kookvuur met kookpot
- Aluminiumfolie om het eindresultaat op te
plaatsen
Verloop
- Meng het water, het zetmeel, de glycerol
en de azijn samen in de pot voor je die op het
vuur zet.
- Verwarm het mengsel op het vuur. Blijf
roeren. Eerst zal het nog heel vloeibaar zijn,
maar met een beetje geduld wordt het een
dikke gel.

- Wanneer de gel grote bellen begint te vertonen, haal je de pot van het vuur en smeer je
de mengeling egaal over het aluminiumfolie.
- Je kan de gel in een gietvorm gieten of
over wat gaas. Laat het opstijven. Het eindresultaat is een stevig maar flexibele plastic.
Proficiat, je hebt net je eigen bioplastic gemaakt. Hippie.
Hoe werkt het?
Zetmeel is nog zo’n polymeer. Net zoals
bij de melk voeg je azijn toe om de moleculen uit elkaar te halen. Wanneer je het water
opwarmt, helpt de azijn om het zetmeel uit
elkaar te halen en ze zodoende gemakkelijker
lange ketens vormen. Dat combineer je met
een zogenaamde ‘weekmaker’, een substantie
die flexibiliteit of plasticiteit (ha!) geeft aan je
plastic.
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Zelfhelend beton
Een zich langzaam sluitend holletje.

Beton is een veelzijdig bouwmateriaal: funderingen, muren, vloeren en ga zo maar verder. Allemaal zijn ze het resultaat van een mengsel van water, cement, zand en granulaten.
Aangezien de stad onze nieuwe habitat is, is ons vertrouwen in beton dan ook aanzienlijk en is
het belangrijker dan ooit dat eventuele nadelen ervan verholpen kunnen worden, met name het
door Arno Vanhollebeke
ontstaan van scheuren.
Beton heeft als nadeel dat scheuren na
verloop van tijd vaak de kop opsteken. Aangezien de treksterkte van beton tien keer
kleiner is dan de druksterkte, moet er stalen wapening in het beton geplaatst worden
om de trekkrachten te kunnen opnemen.
Prof. dr. ir. Nele De Belie van de vakgroep
Bouwkundige Constructies aan de faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur
verduidelijkt: “Als we ons een balk voorstellen met daarbovenop een last, dan zal die balk
buigen. Bovenaan werken er dus drukspanningen in op de balk en onderaan trekspanningen. Beton kan die trekspanningen niet
opnemen, maar de wapening kan dat wel. Dat
heeft echter tot gevolg dat het beton rond de
wapening scheuren vertoont.” Wanneer het
beton scheurt, loopt de wapening het risico
te roesten aangezien water, schadelijke stoffen en gassen (zoals CO2) nu tot bij het wapeningsstaal kunnen. Als de wapening te sterk
gecorrodeerd is, kan het draagvermogen van
de constructie zo in gevaar komen.
Professor De Belie leidt een multidisciplinair project dat het hoofd moet bieden aan
deze scheuren. Het onderzoek treedt een heel
stuk buiten de oevers van de ingenieurswetenschappen. Zo wordt er binnen de UGent
samengewerkt met het LabMET (Laboratory
of Microbial Ecology and Technology) van
de Bio-ingenieurs, de PBM-onderzoeksgroep
(Polymer Chemistry & Biomaterials Research
Group) van de faculteit Wetenschappen en
het UGCT (Centre for X-ray Tomography),
een samenwerking tussen de vakgroepen Fysica & Sterrenkunde, Geologie & Bodemkun-
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de en Bos- & Waterbeheer. Bovendien zijn
ook de VUB en andere Europese onderzoeksgroepen erbij betrokken. Maar welke oplossing reiken zij aan voor de scheuren?

Polymeren en bacteriën
Vermits extra wapening te duur is en het
opvullen van scheuren te arbeidsintensief,
zoekt men naar andere oplossingen. Daarbij
zijn al verschillende mogelijkheden aan bod
gekomen, waaronder het inbrengen van polymeren. De Belie verklaart: “Al enkele jaren
onderzochten we de mogelijkheid om superabsorberende polymeren in het beton te
mengen. Die polymeren, een soort gelpartikels in capsuletjes, kunnen een grote hoeveelheid water opnemen en zetten daarbij uit,
zodat de scheur opgevuld wordt.” Hiernaast
werd er ook onderzocht of er bacteriën ingebracht kunnen worden. Eenmaal slapende
bacteriën, die in beton jaren kunnen overleven, in contact komen met vocht en voedingsstoffen worden ze geactiveerd. Vervolgens
gaan de bacteriën carbonaationen aanmaken die met calciumionen — oorspronkelijk
aanwezig in het beton — reageren en calciumcarbonaatkristallen of kalksteen vormen.
Op die manier worden de scheuren opnieuw
opgevuld.
“Het probleem is dat de bacteriën vernietigd worden als we ze rechtstreeks in het beton mengen. We bekeken dan in welke mate
we de twee technieken konden samenvoegen
en dat lijkt niet onmogelijk. Momenteel moeten verschillende experimenten wel nog uit-

wijzen of het in realiteit haalbaar is. Door de
bacteriën in die superabsorberende polymeren in te bedden, worden ze niet vernietigd
bij het mengen van beton”, aldus De Belie. Als
er dan een scheur in het beton komt en er water binnendringt, zullen de polymeren uitzetten en de scheur snel maar tijdelijk opvullen.
In een later stadium zal het vocht de bacteriën activeren, zodat die kalksteen vormen
dat de scheur permanent vult. “Het is inderdaad de bedoeling dat het om een langdurige
oplossing gaat voor bepaalde scheuren. Voor
dynamische scheuren, zoals die bij bruggen
vaak voorkomen, lijkt voorgaande oplossing
minder nut te hebben vermits het kalksteen
eruit zou kunnen vallen.”
Bacteriën associëren we meteen met ziektes. Vormen de bacteriën dan geen bedreiging voor de mensen die ermee werken? “De
soorten die we gebruiken zijn niet pathogeen
en vormen dus geen gevaar voor de mens. De
bacteriën werden geïsoleerd uit afvalwater en
uit de bodem”, stelt De Belie ons gerust.

Duur beton
Theoretisch lijkt het alvast veelbelovend
maar of het ook financieel haalbaar is, moet
nog nagegaan worden. “Momenteel werken
we enkele grote schaalelementen uit zodat we
een grotere case study kunnen ontwikkelen.
Daarbij proberen we vooral de bacteriënproductie op grote schaal goedkoper te houden,
want zodra je iets aan beton toevoegt, stijgt
de prijs zienderogen en dat zien bedrijven
niet graag gebeuren.” ■
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cultuur
agenda

Geliefde studenten! We weten wel dat de
boeken tevoorschijn komen en de party shoes
noodgedwongen worden weggemoffeld, maar
desondanks is de cultuurwereld nog niet in
zijn winterslaap. Wallace Vanborn overtuigt
je wel om voor één keer van achter dat bureau
te kruipen. Op woensdag 18 december neemt
dit wilde Gentse trio de concertzaal van de
Vooruit in beslag. Extraatje: heel wat gastmuzikanten zoals School is Cool en Intergalactic Lovers vergezellen deze stonerockers in
hun finale show. Het evenement wordt daarom die avond niet voor niets tot WALLACE
VANBORN XL omgedoopt.

Wallace Vanborn
Wie echter niet veel gemeen heeft met
rockmuziek, kan luisteren naar de sprookjesstem van Sarah Ferri. In de vorige Schamper las je al een uitgebreid interview met deze
Gentse zangeres. Nu krijg je de kans om haar
op donderdag 19 december te aanschouwen.
Ze stelt namelijk haar debuutalbum ‘Ferritales’ voor in de Handelsbeurs.
Heb je het wel voor sprookjes en zoek je
nog het perfecte kerstcadeau? Dan heeft de
Capitole in Gent de musical Assepoester voor
jou in petto. Duizendpoot Stany Crets brengt
daar tussen 2 en 12 januari het “tamelijk ware
verhaal” van Assepoester naar voren. Eindelijk kan je het glazen muiltje in real life komen
bewonderen. Ook al schrapte hij de schattige
muisjes uit het scenario, we zijn benieuwd!
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We nemen afscheid van

En dan nog dit

De Ideale Man kan muilen.
Als je het toch liever wat actueler houdt en
wel een cynisch grapje lust tussen het blokken
door, ben je nog steeds welkom in NTGent.
Tot en met 21 december kan je nog komen
gniffelen bij De Ideale Man. De Oostenrijkse schrijfster Elfriede Jelinek, die in 2004 de
Nobelprijs voor de Literatuur in ontvangst
nam, tovert namelijk ‘An ideal husband’ van
Oscar Wilde uit 1895 om tot een actuele komedie over een monsterpact tussen politiek
en grootkapitaal. De ideale man wordt er omschreven als een schijtende portefeuille, dus
geschater verzekerd!
Tot 20 december kan je ook nog naar de
gratis expositie Sanskrit: Indische cultuur
over de grenzen heen in Het Pand. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de grote
aanwezigheid van de klassieke Indiase cultuur in de rest van Azië.

Sanskrist.

cultuur

Het is bijna weer tijd voor drie kussen,
zalige wensen, vuurwerk en gourmet. Jawel,
we hebben het over oudejaarsavond. Daarom
hier een kort lijstje van de grootste evenementen op die bewuste avond.
31/12: In de Vooruit staat er een groot
dansfeest te gebeuren. Verschillende dansstijlen, genres én zelfs karaoke staan op het
programma van Hindu Nights. Ook zouden
er naar verluidt aapjes, dwergen en giraffen
de revue passeren. Naast dit eigenwijze evenement, vindt ook naar jaarlijkse gewoonte
Poplife plaats in de Vooruit. Net zoals wijn
elk jaar moet rijpen, doet Poplife dat ook en
het zal er ongetwijfeld weer staan met hippe
muziek, bubbels en plezier.
31/12: Van oud naar nieuw kan je opnieuw
vieren in de Charlatan. Op je vast stekje het
nieuwe jaar inzetten, meer hebben jij en je
dansschoenen niet nodig. Een handvol spectaculaire dj’s laten pop, soul en hiphop samenvloeien tot een uniek potje muziek.
31/12: Ook in de White Cat, het gezellige
salon gelegen in het Patershol, kan je terecht
voor een straffe mix aan muziek die avond.
Zijzelf omschrijven het evenement als Juice
blender-Mixmonster Menno. Een mengelmoes aan muziek, cocktails en een extravagant decor proberen we ons hierbij voor te
stellen. Kan niet slecht zijn!
31/12: Liever wat grootser, harde beats
en een stevig prijskaartje? Dan is er Error
2013 aan de Wiedauwkaai. Met drie kamers
vol techno, deep house en tech house zullen
de techno liefhebbers gegarandeerd een topavond beleven. ■
door Yana Morren
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ghent theft auto
Liefhebbers van Grand Theft
Auto kunnen binnenkort al
schietend rondrijden in Gent.
Lucas Selfslagh en zijn team
zijn er namelijk in geslaagd
om verschillende buurten
van Gent na te bouwen voor
het videospel en binnenkort
zal Ghent Theft Auto gratis
te downloaden zijn op hun
website.
door Dylan Belgrado
In november 2012 startte Lucas het project op en Ghent Theft Auto kreeg toen heel
wat aandacht van verschillende media, ondanks dat er eigenlijk nog niets was ontwikkeld. Het heeft nog even geduurd eer Lucas
en zijn team effectief Gent konden namaken.
Lucas: “We hebben eerst een halfjaar nodig
gehad om te begrijpen hoe GTA IV eigenlijk werkte en hoe wij Gent in het spel konden modelleren. In het begin werkten we met
het programma SketchUp, maar de resultaten
waren niet goed. We zijn dan overgeschakeld
naar 3ds Max, maar ook met dat programma
waren de resultaten teleurstellend. Daarom
zijn we eind mei volledig opnieuw begonnen.
Nu ziet het er wel goed uit en het spel draait
bovendien veel sneller.”

Passie en Russen
Het ontwikkelen van Ghent Theft Auto is
arbeidsintensief. Jasse Lelong, de sidekick
van Lucas, verduidelijkt hoe GhTA precies
wordt gemaakt: “Als we een huis willen nabouwen, nemen we foto’s van dat huis die we
vervolgens in het programma SketchUp op
een kubus plaatsen. Op die manier kunnen
we het huis vormgeven. Dat is redelijk wat
werk, want we moeten natuurlijk al die foto’s
gaan maken. Een losstaand gebouw moet bovendien van alle kanten gefotografeerd worden. Daarna moeten we alle foto’s bewerken
in Photoshop om bijvoorbeeld fietsen, vuilbakken of tramleidingen weg te werken. Als
we met twintig mensen zouden werken, zou
het sneller gaan, maar we zijn niet met zoveel.”
Zowel Lucas als Jasse hebben zelf leren
werken met de programma’s die ze gebruiken.
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Schieten in de Schaapstal.
Wat ze doen is dus puur uit eigen interesse en
passie. Jasse: “Het is nogal vaak bandwerk,
zoals de foto’s bewerken, maar als je gepassioneerd bent en doorzettingsvermogen hebt,
gaat het allemaal makkelijker. Doordat we er
niets aan verdienen, maar er wel veel tijd in
steken, vragen we ons weleens af waar we eigenlijk mee bezig zijn. Het is dus belangrijk
om gepassioneerd te zijn en vooral uit te kijken naar het eindresultaat.”
Doordat ze er niets aan verdienen, is het
project van Lucas niet illegaal: “We kunnen
geld verdienen door in GhTA reclame te maken voor bepaalde bedrijven, maar dat doen
we niet. Zoiets zou illegaal zijn omdat we dan
geld zouden verdienen met iets dat niet volledig van ons is. We vermelden op onze website
ook dat het originele videospel ontwikkeld
werd door Rockstar, dus eigenlijk doen we
niets verkeerds. Wat wel wat dubieus is, is dat
het kraken van de code van GTA IV, wat nodig is om het spel te kunnen aanpassen, illegaal is. De code wordt door een aantal Russen
gekraakt en wat zij doen, is in principe strafbaar”, verduidelijkt Lucas.

Springen op bushokjes
Wie GTA IV op een pc speelt kan Ghent
Theft Auto downloaden en vrij rondlopen in
vier afgewerkte buurten: de Kuip, de Reep, het
Zuid en de Kouter. Het idee is om nog andere
plekken, zoals het station Gent Sint-Pieters,
aan die buurten te koppelen. “We hebben ook
al de Overpoortstraat gemaakt, maar het volgende gebied dat we hebben is eigenlijk pas
aan het Zuid, net voor de Vooruit. Alles wat

daartussen ligt is nog niet nagemaakt. We zijn
van plan om die delen fictief aan elkaar te lassen door bijvoorbeeld het Sint-Pietersplein in
te korten”, aldus Jasse.
Het spel is bespeelbaar in die zin dat je
met je personage kan rondlopen en schieten
in de stad en je in auto’s kan rondrijden. Je
kan dus vrij bewegen in de omgevingen. Zo
kan je bijvoorbeeld aan het Zuid van bushokje naar bushokje springen. Er is echter nog
geen interactie mogelijk met andere personages in het spel omdat die nog niet werden
ontwikkeld. Gent in GhTA is verlaten en is
een beetje een wasteland waarin je eenzaam
kan ronddwalen. Het is wel de bedoeling om
in de toekomst meer interactie in het spel te
stoppen. In latere versies van GhTA zullen er
dus mensen en auto’s in de buurten aanwezig
zijn waarmee interactie mogelijk is.
Een belangrijk aspect van het originele
GTA is dat je een verhaallijn kan volgen en
missies moet uitspelen. Ook dit is nog niet
aanwezig in GhTA. Lucas verduidelijkt: “Ik
wil vooral de wereld eerst afmaken voor we
aan missies en een verhaal werken. In een
klein gebied is dat niet interessant omdat je
altijd op dezelfde locaties rondloopt. Daarom
zijn we van plan om eerst de gebieden groter
te maken en om dan pas te werken aan details en missies. We willen er uiteindelijk ook
een multiplayer insteken zodat je samen met
je vrienden elkaar kan afknallen op de Korenmarkt.” ■
GhTA zal binnenkort te downloaden zijn
op www.ghenttheftauto.be.
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Glimmende wormen
op de radio
Een dampende mok thee bij het knisperende haardvuur.
Buiten duwt de wind speels een hoop bladeren voor zich uit. Je
wollen trui prikkelt een beetje, maar dat deert je niet. De radio
speelt zacht genoeg om niet te storen, luid genoeg om niets te
missen. Het is zondagavond en je luistert naar Glimworm.
door Thomas Smolders,
foto Thomas Smolders

Weinig radioprogramma’s omarmen het
zondagavondgevoel zo goed als Glimworm
op Urgent.FM. Er is uiteraard ook Duyster
op Studio Brussel, maar er zijn toch enkele
verschillen tussen beide programma’s. “Wij
proberen piepjonge bands al van bij het begin van hun carrière op te pikken”, zegt Mieke
Meskens, de Ayco van dienst. “Het is zowel
voor hen als voor ons een zeer goeie leerschool. Vaak worden beginnende groepen
snel opgepikt waarna ze vlug opbranden. Met
Glimworm krijgen ze een kans om zich beter
te ontplooien.”
Dat proberen ze onder andere te doen met
de live-sessies, waarvan er elke maand eentje op het programma staat. Deze maand was
dat bijvoorbeeld I Will, I Swear, de Gentse
formatie rond Jonathan Van Landeghem die
de voorbije maanden aan een droomparcours
bezig is. De band werd als eerste opgepikt
door … Glimworm.
“Die showcases zijn er vooral gekomen toen
Stef Moens zich met Glimworm ging bezighouden. Onder de noemer ‘Mistlicht’ maakte
hij reportages bij muzikanten thuis en haalde
hij namen — die nu zeer groot zijn — naar de
studio. Denk maar aan Amatorski, The Bony
King of Nowhere en Yuko”, vertelt Corneel
Wille. Hij zoekt samen met Mieke naar de
muziek die wekelijks in Glimworm aan bod
komt. Die vindt hij onder andere in de platen die labels opsturen, maar ook steeds meer
via het internet. “22tracks gebruik ik vaak,
maar die site is niet echt geschikt om nieuwe
talenten te ontdekken. Pitchfork, Luisterpaal
en Last.FM zijn dat wel. Als ik een blog moet
noemen die ik volg dan ga ik voor ‘Sounds
better with reverb’.”
Zo komen ze tot een mooie mix van onbekende pareltjes die dat zondagavondgevoel zo mooi vatten. “Het is onthaasten. De
muziek is niet per se rustig, maar donker en
zweverig”, zegt Mieke. Met haar betoverende
stem lijmt zij de nummers aaneen. “Wanneer
ik samen met Corneel en Lode (die onder an-
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dere bij Tomàn speelt, n.v.d.r.) de muziek heb
gekozen ga ik zaterdag aan de slag met mijn
teksten. Ik probeer vooral iets te vertellen bij
groepen die een concert geven of een nieuw
nummer hebben uitgebracht.”
Ook voor de technische kant van de uitzending staat Mieke in. “Tot vorig jaar was
er iemand die de techniek deed terwijl ik
presenteerde. Dat kan gemakkelijker lijken,
maar dat is het eigenlijk niet. Op den duur
ben je meer bezig met de gebaren die je naar
de technicus moet maken dan met het presenteren zelf. Nu ik zelf aan de knoppen sta,
heb ik veel meer zicht op wanneer ik moet
beginnen en stoppen met praten.”
De studio’s van Urgent.FM zijn groot en
professioneel. De voorbije jaren is de ‘studentenradio’ van weleer uitgegroeid tot een grote
organisatie van om en bij de tweehonderd
vrijwilligers. “Vooral ’s avonds kan het hier
druk worden, wanneer de mensen van het
programma Spoetnik vergaderen”, klinkt het.
Elke radioshow krijgt een originele naam:
hier heten programma’s niet ‘Sound of Corneel’ of ‘Mieke staat op’, maar Glimworm,
Mistlicht en Ruisbestuiving. Programma’s
waarin de presentatoren dus niet centraal
staan? Eat your heart out, StuBru!
“Ik zie het meer als een supercoole hobby”, zegt Mieke. “Mij opsluiten in de studio
en muziek spelen die je zelf graag hoort, zalig toch?” Wanneer de blauwe ‘On Air’-lamp
op rood springt lijkt het alsof iedereen in de
studio zijn adem inhoudt. Iedereen, behalve Mieke. Er speelt fluistermuziek, gespeeld
door een opkomende band die door mensen
met verstand van zaken nauwlettend wordt
gevolgd. Pilod heten ze, een groep uit Leuven. Het hoofdpodium van Werchter zullen
ze misschien niet halen — daar zijn ze de
band niet voor — maar net als Glimworm
doen ze wat ze horen te doen: in de schaduw
van het grote radiogeweld de ene muzikale
parel na de andere tevoorschijn toveren. ■
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let it snow - green, johnson, myracle
L.L.C. Een uitgebreid kerstdiner kan al
eens zwaar op de maag liggen. Na afloop nog
eens The Sound of Music bekijken, bezorgt
zelfs de meest standvastige magen een indigestie. En Tante Ria is sinds haar scheiding al
bij het aperitief emotioneel, dus ‘Het meisje
met de zwavelstokjes’ voorlezen is ook geen
optie. Gelukkig is er dit jaar in de categorie
‘Hoe overleef ik mijn familiefeest’? de bundel
‘Let it snow’ met drie romantische kerstverhalen. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen
dat vooral de naam van lettermaestro John
Green onze aandacht trok. De andere auteurs, Maureen Johnson en Lauren Myracle,
zijn aan onze kant van de oceaan vrij nobele
onbekenden. Onterecht, toch als we op deze
publicatie kunnen afgaan.
De verhalen beginnen als typische puberromans, genre ‘ik-heb-problemen-met-mijnouders-lief-wereld-mezelf ’, maar groeien
verrassend snel op tot volwassen reflecties
over dogma’s en taboes in de maatschappij.

Meer nog, ze vergroeien ook met elkaar. De
drie losse eindjes verstrengelen langzaam
maar zeker tot een afgerond geheel, een waar
huzarenwerk voor het co-auteurschap. Het
bindmiddel van de roman is de heerlijk cynische toon. Hilarische vergelijkingen loodsen
je dan weer in een hoog tempo langs minder
boeiende passages en doodlopende subplots.
Maar ere wie ere toekomt: John Green is de
ster die het geheel doet fonkelen. Zijn verhaal
heeft net dat tikkeltje meer psychologische
body, is doorleefder en beter doordacht dan
de andere twee. Sommige zinnen zijn zelfs zo
mooi, dat je ze meteen op de muur wil kalligraferen.
Verslik je echter niet in te hoge verwachtingen: ‘Let it snow’ is een goed alternatief
voor Mariah Carey’s zoetsappigheid: licht
verteerbaar en verfrissend, maar geen explosief vuurwerk. ■
‘Let it Snow’ is verkrijbaar bij Fnac.

the hunger games ii - gary ross
Na een kaskraker van formaat te hebben gescoord met ‘The Hunger Games’, is
Gary Ross er weer met de verfilming van het
tweede boek in de trilogie van Suzanne Collins: ‘The Hunger Games: Catching Fire’. Na
de 74ste Hongerspelen gewonnen te hebben
en fijntjes het spel gemanipuleerd te hebben door met z’n tweeën als winnaars uit de
arena te stappen, woont Katniss, nog steeds
gespeeld door de immer spontane Jennifer
Lawrence, samen met haar moeder en zus in
de Victors Village van District 12. Als gevolg
van die rebelse daad is er chaos in zowat elk
district en de opstanden worden hardhandig
de kop ingedrukt. Reden te meer voor president Snow (Donald Sutherland) om Katniss
liever te zien verdwijnen. Dit is echter niet
zo evident als de reeds tikkende tijdbom die
LK

Boek

je bevolking is, haar aanbidt als een tweede
Jeanne d’Arc.
Na een laatste mislukte poging om Peeta
(Josh Hutcherson) en Katniss toch nog voor
zijn kar te spannen en ze voor te stellen als
een inspirerend liefdesverhaal, besluit Snow
dan maar om naar aanleiding van de speciale 75ste editie van de Hongerspelen (een
zogenaamde Kwartskwelling) de deelnemers
te loten uit alle voorgaande winnaars. You
get the picture: uiteraard worden Katniss en
Peeta opnieuw uitgeloot en worden ze voor
de tweede maal de arena ingestuurd.
Voor al diegenen onder u die vrezen voor
een platte herhaling van het ondertussen bekende hack and slash-toernooi: vreest niet.
Waar de eerste film vooral inzette op sensatielust, focust ‘Catching Fire’ meer op de maatschappelijke situatie van de wereld rondom

film

de spelen en het effect dat Katniss op de onderdrukte bevolking heeft. Hoewel er dus nog
steeds gladiatoren — op al dan niet vreselijke
wijze — aan hun einde komen, wordt dat
stukje gore beperkt tot een minimum. Toch
is de film geen voortkabbelend stroompje
drama en zieligheid, door de spanningen tussen Katniss en zowat iedereen rondom haar,
de valse relatie met Peeta die nieuwe hoogtes
bereikt, de ietwat saaie — maar echte — relatie met Gale (Liam Hemsworth) en de kleurrijke decors en vindingrijke outfits.
Besluit? ‘Catching Fire’ is zeker de moeite
waard en kan gerust opboksen tegen de eerste Hunger Games-film. Weliswaar met wat
minder actie en wat meer romantiek, maar
romantisch als we zijn is dat alleen maar een
pluspunt. ■

examens arteveldehogeschool
voortaan in uniform
De studenten van de Arteveldehogeschool in Gent zullen voortaan hun examens moeten afleggen in een speciaal ontworpen uniform. Dat meldt het examencomité van de school in een
persbericht. “De maatregel werd doorgevoerd in samenspraak met de studenten en de docendoor Brecht Vissers,
ten”, klinkt het.
illustratie Nick Dillen
Telefoons, horloges, jassen, vesten … het
zijn maar enkele dingen die in de examenlokalen van de Arteveldehogeschool in Gent
niet meer toegelaten zijn. Het zouden namelijk dragers kunnen zijn van spiekmateriaal.
“Studenten zijn vaak early adopters van nieuwe technologie”, verklaart Diane Anthonissen, hoofd van de communicatiedienst van
de hogeschool. “Het is dus logisch dat de
school mee op de kar springt. We proberen
de nieuwe snufjes voor te zijn. Bovendien zijn
er enkele gouwe ouwe spiekmethoden die we
zo ook de wereld uit willen helpen.”
Daarom koos de school ervoor om alle
kleren uit de examenlokalen te weren en een
speciaal uniform te ontwerpen dat de studenten tijdens de examens horen te dragen.
“We kunnen ze natuurlijk moeilijk naakt hun
examen laten afleggen”, lacht Anthonissen.
“We hebben een wedstrijd opgestart onder de
studenten voor het ontwerp van dat uniform.
Dit waren de voorwaarden: unisex, comfortabel en geen zakken, zodat ze zeker niets
kunnen meenemen naar het examen. Uiteindelijk zijn we gegaan voor iets dat dicht bij
de huiskleuren ligt. De elegante plunje met
overheersend oranje van student grafische en
digitale media Benjamin Plasschaert sprong
meteen in het oog.”
Twee weken geleden werd de smartwatch
nog geweerd door het examencomité. “Dat
heeft veel leden van het comité aan het denken gezet. Er is zo veel technologie die nog in
zijn kinderschoenen staat en waar de studenten gretig gebruik van gaan maken eens ze op
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de markt komt.” Ook brillen en lenzen zullen
daarom geen deel uitmaken van de nieuwe
examenoutfit. Die beslissing kwam er aangezien er brillen en lenzen op de markt zullen
komen die verbinding met internet kunnen
maken.

satire

Het invoeren van een examenuniform kon
ook op veel steun rekenen van de studentenraad van de Arteveldehogeschool. “Het is een
goed teken dat dit erdoor is geraakt”, legt stuver Yana Stuer uit. “Het examencomité komt
vaak met goede ideeën op de proppen, vind
ik. Dat vinden wij natuurlijk goed. Het is ook
goed dat ze om de student en zijn toekomst
bezorgd zijn. Ik vind het goed nieuws dat dit
project ook zoveel positieve reacties uitlokt
binnen de studentenraad. Dat is toch een teken dat we goed bezig zijn, vind je niet?”, aldus Stuer.
Nochtans is het project bij enkele andere studentenvertegenwoordigers in het
verkeerde keelgat geschoten. “Ik gebruikte
mijn slimme zakdoek – iHanky – om grietjes
te scoren” (na rondvraag blijkt dat nog geen
succes te hebben gehad, n.v.d.r.), geeft Jef De
Rycke toe. “Omdat er geen zakken in het uniform zitten, moet ik mijn hoogtechnologische borduurwerk dus thuislaten. Nochtans
is zo’n nieuw snufje een ideale manier om tijdens een examen het ijs te breken bij klasgenotes waar ik tijdens het semester niet durfde
tegen praten.”
Bovendien denkt De Rycke dat er werd
gesjoemeld met het vergaderuur. “Kwart na
acht is echt veel te vroeg om de studentenraad te laten samenkomen. Dat weet het examencomité maar al te goed. Een deel van de
stuvers uit de richting podologie zit dan nog
in de Overpoort en veegt er zijn voeten aan,
een ander deel komt gewoon dronken toe.” ■
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Word diplomaat
voor een weekend!
Diplomatieke ambities? Zegt het leven van een diplomaat je wel
iets? Ooit al eens de belangen van een land willen verdedigen? Dit
is jouw kans! Doe mee aan GentMUN 2014! Een MUN-conferentie
is een simulatie van de Verenigde Naties. GentMUN is de MUNconferentie van de Universiteit Gent en zal plaatsvinden van 28
februari tot en met 2 maart 2014. Bekijk voor meer informatie en
voor inschrijvingen de website, gentmun.ugent.be.

Of zijn deze projecten
meer iets voor jou?
De groentepakketten voor

Cultour zorgt voor goedkope tickets voor

studenten zijn goedkoop en duurzaam! Bestel je
wekelijkse portie vitamientjes op
www.groenten.ugent.be.

cultuurvoorstellingen via je studentenvereniging.
Meer info via cultour.gsr@gmail.com

StudentENmobiliteit zorgt voor de

leert je tuinieren op kot of in
de moestuin bij de bio-ingenenieurs! Kijk op
facebook.com/stujardin!

verhuur en reparatie van je fiets!

Stujardin

Tumult.fm is een handig cultuurplatform

met een kalender, recensies, wedstrijden en nog
veel meer!

Interesse in studentenvertegenwoordiging?
Neem een kijkje op www.gsr.ugent.be en ontdek waar wij mee bezig zijn!
Vragen of ideeën? Mail naar info@gsr.ugent.be.
De Gentse Studentenraad is jouw stem aan de UGent!

