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Hoofdredacteur Brecht Vissers
“The ship of fools is coming in”, zong John
Cale. Want de poulains gaan straks verdwalen — zoals ik ooit verdwaalde — in
de cumulatieve kilometers aan gangen die
onze universiteit rijk is. En Cales verwijzing naar de antidemocratische metafoor
van Plato komt in mij op, want daarin hoort
het stuurloze schip nergens aan wal te komen. Daarin gaat de hele rimram aan idioten zijn ondergang tegemoet: de kapitein is
overboord gegooid, drank vloeit sindsdien
rijkelijk en de plebejers die overblijven weten verdomd weinig af van de kunst van het
navigeren. Dat kan natuurlijk niet blijven
duren. Sinds een eeuw of twee begint het te
dagen dat de idioten op het schip uiteindelijk zullen inzien dat ze zo nu en dan eens
iets te eten nodig hebben en de verantwoordelijkheid moeten opnemen. Hop aan wal.
Studeren dus.
Zie ze daar staan: de groentjes, de jonkies
en de idioten, amper hun eerste schaamhaar verwerkt en — de Heer zij geloofd —
hongerig naar kennis. Niet wetende dat ze
geen vaste grond gaan hebben eens ze hier
terechtkomen. Want vergeleken met the ship
of fools, komen de newbies van onze unief
slechts uit een kleine feestschuit gekropen.
Shipception? Eerst en vooral is hun verblijf
hier aan de Universiteit Gent één groot feest.
Dat wisten ze al. De Overpoortstraat is voor
velen de enige straat die ze bij naam en toe-

naam kennen. Maar niet alleen dat permanente delirium maakt het geheel stuurloos.
Zo engageert de student zich niet genoeg.
De posities in het dagelijks bestuur van de
Gentse StudentenRaad geraken maar moeizaam gevuld. LUCA School of Arts vindt
geen geëngageerde vertegenwoordiging. De
overkoepelende VVS heeft geen voorzitter.
Die van Stura KULeuven diende haar ontslag in. Het gehele studentenbestand beschuldigen van apathie zou hier wat kort
door de bocht zijn. De vinger wijzen naar
de unief ook. Vertegenwoordigers mogen
heus meer dan alleen maar over het muurtje meekijken. Al stelt het bijzonder statuut
voor studenten die zich inzetten maar weinig voor. Misschien zijn de studenten bang
geworden. Bang om te falen. Misschien lijkt
het alsof er zoveel van afhangt. Het zet alleszins aan tot veronderstellingen maken.
Zo ook voor wat betreft de kringen die met
imagoproblemen kampen. Het zijn heus
meer dan zuipclubs. En wat dan nog? Je hebt
de kans om enkele jaren te genieten op the
ship of fools van John Cale, hier aan onze
universiteit, vrijwillig opgesloten tussen de
eerste zin van het nummer (waarmee ik begon) en de tweede: “Take me off, I’ve got to
eat”. Kortom: nu kan je af en toe iets doms,
iets idioots doen en terloops vrienden maken. Want hierna hangt er pas écht veel aan
vast.
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KORT
door Adel Mouchalleh
ADM Aah, het is weer zo ver. Tijd om de
terug-naar-school-clichés uit de kast te halen. Eerstejaartjes hebben plannen om elke
les flink bij te wonen en daarna thuis te studeren, terwijl de rest van de studenten nog
afspraken heeft om hun geïndividualiseerd
traject (GIT) samen te stellen. Ook Jimmy*
kan niet wachten om naar den unief te gaan.
Van zijn vriendjes in het secundair moet hij
niets meer weten. Die oppervlakkige trutten
en de voetbalmacho’s mogen in zijn boerendorp/thuisgemeente blijven. Hij gaat wel
vrienden met hen blijven op Facebook, om
af en toe te zien hoe miserabel hun leven is.
Jimmy weet dat Gent veel beter is om vrienden te maken. “Echte vriendschappen, dat
zal ik daar wel vinden!”, roept hij naar zijn
mama terwijl zij verder zapt tussen Vitaya
en VIJF.
Bij zijn inschrijving heeft Jimmy gehoord
dat studentenverenigingen dé plaats zijn om
vriendjes te maken. Op de maatschappelijk
relevante en bovendien superoriginele activiteiten zal elke vereniging — elk op zijn
eigen manier — de Jimmy’s van dit jaar naar
zijn rangen proberen te trekken. Zo hebben onder andere Filologica, de Vlaamse
Geschiedkundige Kring, de Kunsthistorische Kring en de Kring Moraal en Filosofie
hun openingsevent op de eerste schooldag
(ik zei toch dat ze allemaal superorigineel
zijn). Op deze evenementen gaat Jimmy gegarandeerd vriendschappen voor het leven

maken. Of voor een semester, als hij na de
examens merkt dat een academische bachelor toch te hoog gegrepen is.
Om te leren zingen en zuipen is Jimmy van
plan om de Cantus voor Dummies (24/9)
van het VPPK bij te wonen in het nieuwste
café van de Overpoort: de Delta (OMFG!
Driehoeken! Hipsters!). Thuis werd hij namelijk verboden om te zingen. Telkens als
hij Baby van de Beebz meebrulde, regende
het klachten van boze buren. Ook zijn gezin had er op den duur genoeg van, tot grote
ergernis van onze vriend. Daarom besluit
hij in Gent ook een nieuwe familie te zoeken die wel zijn talenten weet te koesteren.
De zoektocht vangt aan tijdens de Peter- en
meteravond van de Kring Moraal en Filosofie (24/9) in ‘T Unief, die van de VGK
(30/9) in de Amber of op die van de Vlaamse Logopedische en Audiologische Kring
(1/10) die in het Universitair Ziekenhuis
begint en in de Porter’s House eindigt. Na
een week merkt Jimmy al dat het bier zuipen en Julientjes eten hem niet enkel nieuwe vrienden, maar ook een buikje oplevert.
Gelukkig heeft de Vlaamse Economische
Kring haar befaamde Student Street Soccer event op het Sint-Pietersplein naar 30
september en 1 oktober verplaatst, zodat
Jimmy terstond zijn lichaamsvet kan wegsporten.*Jimmy is een fictief personage. Elke gelijkenis met
een echte Jimmy berust op puur toeval. Als dat het geval is, leeft
de redactie van Schamper serieus met Jimmy mee, en verwijzen
we naar de studentenpsychologen van de UGent. ■

cartoon door Bos Goderis
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ON THE ORIGIN OF

- DE OVERPOORTSTRAAT 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, doen wij
dat in zijn plaats. Vandaag: de Overpoortstraat.

door Pieter Gordts

De Overpoort: instituut der studentikoze
zuiplapperij. Menig Gents student hypothekeerde er zijn examenresultaten maanden op voorhand, dronk er zijn geld op één
avond door of deponeerde er zijn maaginhoud zonder gêne op de straatstenen. Kortom, studenten zijn baas in de straat die
ouders de vraag doet stellen waarom ze
inschrijvingsgeld hebben betaald. Maar de
student was hier niet altijd thuis.

STADSOMWALLING
De naam doet het al vermoeden: de Overpoortstraat vormde samen met de naburige
Heuverpoort — nu de Heuvelpoort — één
van de vijftien poorten in de tweede stadsomwalling uit de dertiende eeuw, nadat de
eerste uit de elfde eeuw te klein was geworden. De lakennijverheid had Gent immers
uit haar voegen doen barsten waardoor een
uitbreiding zich opdrong. Het militaire nut
van de omwalling verdween echter in de
negentiende eeuw waardoor ze werd afgebroken. Rond diezelfde periode zag Gent de
opkomst van vele kleine fabriekjes en werd
de stad volgebouwd met vele arbeiderswoningen, de ‘beluiken’. Ook in de Overpoortstraat, al is dat vandaag enkel nog te zien
aan de huizen op het Kramersplein.

UNIEF BREIDT UIT
De Overpoort, zoals we die nu kennen,
is eigenlijk een recent fenomeen. Om de
massificatie van de universiteit vanaf 1950
op te vangen, moest de Gentse universiteit uitbreiden. Dat deed ze door buiten het
stadscentrum, waar de oorspronkelijke universiteitsgebouwen zich bevonden, nieuwe
campussen te bouwen zoals de Ledeganck
en de Sterre. Hierdoor werd de Overpoort-

straat de voornaamste verbindingsweg
tussen de ‘nieuwe’ en ‘oude’ universiteit.
Niet alleen de universiteit zelf speelde daar
handig op in door er de nieuwe homes en
studentenrestaurants te bouwen, maar ook
particulieren zagen het potentieel van de
steeds grotere studentenpopulatie in. De
straat nam zo langzaam maar zeker de functie van uitgangsbuurt over van de Kuiperskaai. Daar waren de studenten in de jaren
50 neergestreken, nadat ze de voorgaande
150 jaar hun avondlijke vertier hadden gezocht in de Veldstraat en Volderstraat.
De nieuwe student beschikte over een dikkere portefeuille dan zijn negentiende-eeuwse
voorganger. Hierdoor konden de uitbaters
in de Overpoort zich voortaan enkel op studenten richten, wat niet mogelijk was op de
Kuiperskaai. Sinds de beginjaren veranderde het uitzicht van de straat zelf echter fel:
clubcafés verloren sinds de opkomst van de
gsm hun functie van ontmoetingsplaats en
moesten plaats ruimen voor danscafés. Enkel cafés zoals de beroemde ‘Salamander’
overleefden de grillen van de uitgangscultuur en herinneren ons aan vroegere tijden.
schamper.ugent.be
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SIMON SAYS

HET DEBAT ROND DE KERSVERSE GENTSE ORIËNTERINGSPROEF
door Esther Beeckaert & Arthur Joos
Cartoon door Emilie Devreese

Een test nog voor de eigenlijke examens
bezig zijn? Dat kan volgens Hilde Crevits.
Vlaams minister van Onderwijs maakt zich
sterk dat prestaties in het hoger onderwijs
met de SIMON-test gemeten kunnen worden. Maar is dat zo?
Crevits wil tegen het academiejaar 20162017 een ‘instellingsneutrale proef ’ klaar
hebben voor de oriëntering van leerlingen uit
het secundair onderwijs. De KU Leuven en
de UGent zijn op dat vlak de primussen van
de klas. Zij zijn al langer bezig met het ontwikkelen van hun eigen oriënteringsproeven,
respectievelijk LUCI, Leuvens Universitair
Competentie Instrument, en SIMON, Studievaardigheden en -Interesse MONitor. De
VUB reageerde eerst weigerachtig, maar stelde die mening eind vorig academiejaar, bij
monde van haar vicerector Yvette Michotte,
bij. Sindsdien is er een samenwerkingsverband tussen de VUB en de UGent. Kop van
jut is bijgevolg Luc De Schepper, rector van
de Universiteit Hasselt. Hij neemt als enige
publiekelijk de handschoen op tegen een verplichte oriënteringsproef.
Met nog een jaar te gaan vooraleer de deadline verstrijkt, is het tijd om eens te polsen
hoe ver onze eigen Gentse universiteit staat
met het ontwikkelen van SIMON. Is deze
jongen klaar om op duizenden studenten
losgelaten te worden? En wat met zijn populariteit? Wordt SIMON door iedereen in de
UGent even enthousiast onthaalt?

SIMON WIE?
Met SIMON, de oriënteringsproef van de
Universiteit Gent, is het de bedoeling het studierendement, dat vandaag behoorlijk laag
is, op te drijven. “40% van de Vlaamse studenten die starten in een academische opleiding haalt niet het diploma van de opleiding
waar ze starten. De helft daarvan haalt nooit
een diploma, dat kost jaarlijks ongeveer 40
miljoen euro (4000 studenten X 10.000 euro,
red.). De andere helft haalt uiteindelijk een
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ander diploma, maar verliest dus een jaar,
wat jaarlijks ook tot ongeveer 40 miljoen
euro oploopt.”
Dat leidt volgens Wouter Duyck, onderzoeker aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en grondlegger van
SIMON, tot grote maatschappelijke en persoonlijke kosten.
“SIMON werd sinds 2011 afgenomen bij zo’n
4882 kersverse UGent-studenten om ons orienteringsinstrument te valideren”, vertelt Lot
Fonteyne, verbonden aan de faculteit PPW,
die de test opstelt. “Maar pas vanaf volgend
academiejaar zullen we de test voor het eerst
massaal inzetten om studenten optimaal te
begeleiden tijdens hun eerste jaar.”
Op 14 september wordt een vernieuwde versie van de test online geplaatst. “Vooral op
interface- en softwarevlak zijn enkele kleine veranderingen nodig en eind september

SIMON ZAAIT
VERDEELDHEID
Het is het duidelijk dat er nog volop gesleuteld wordt aan SIMON. Toch luiden hier en
daar kritische stemmen, zo onder meer die
van Mieke Van Houtte, actief aan de vakgroep sociologie, de alarmbel. “Op basis van
de vooropleiding in het secundair onderwijs kan je vrij accuraat voorspellen wat de
slaagkansen aan de universiteit zullen zijn,
daarvoor is geen extra test nodig.” De test
zal volgens Van Houtte het secundair onderwijs verder loskoppelen van het tertiair
onderwijs. “Universitaire studies worden
maatschappelijk aangemoedigd, dus kiezen
sommige leerlingen nu al tegen beter weten
in voor een niveau of een richting die ze niet
aankunnen. Een oriënteringsproef zal ervoor
zorgen dat de band tussen het secundair en
het tertiair onderwijs nog meer wordt doorgeknipt.”

volgt een update van de slaagkansberekeningen. Die zullen voor meer opleidingen beschikbaar worden”, aldus Fonteyne. Volgens
haar maken op dit moment nog niet alle opleidingen onderdeel uit van SIMON omdat er
nog niet voldoende data beschikbaar zijn om
voor iedere opleiding de slaagkans nauwgezet te kunnen berekenen. “We zijn heel voorzichtig met slaagkansbepalingen. We willen
immers zo weinig mogelijk studenten een
negatief advies geven wanneer zij toch zouden kunnen slagen.” Fonteyne benadrukt dat
het op termijn wel de bedoeling is om voor
alle opleidingen een slaagkans ter beschikking te stellen.

“Een reëel gevaar van orienteringstesten is dat ze
ongelijkheid in de hand
werken” - Van Houtte

“Studenten met een zeer
lage score slagen in 95%
van de gevallen niet”
- Duyck

Van Houtte stipt nog een tweede negatief
effectief van de oriënteringsproef aan: sociale segregatie. Kristiaan Versluys, directeur
onderwijsaangelegenheden,
verkondigde
eerder dat de test kan voorkomen dat jongeren uit minder gegoede kringen tijd en geld
verspillen aan een universitaire studie die ze
niet aankunnen (DS 01/09, red.). Hierop rea-

Volgens Duyck is het mogelijk om zeer accuraat te voorspellen wie een heel lage kans
heeft op studiesucces. “Een massa historische
cijfers wijst uit dat studenten met een zeer
lage score in 95% van de gevallen ook effectief niet slagen. Enkel dan wordt er negatief
advies gegeven.” Tot nu toe geldt de slaagkansbepaling enkel voor het studiesucces in
het eerste jaar, wat als indicatie kan gelden
voor het verdere verloop van de studies.
“Het ultieme doel is om onze voorspellingen
rechtstreeks te maken op het behalen van een
bachelordiploma. Dat vereist echter een opvolging van minstens vier jaar. Volgend jaar
zullen we dus voor het eerst die voorspellingen kunnen maken”, aldus Fonteyne.

Simon says: “Je hebt de X-Factor niet
om aan de Blandijn te studeren.”
schamper.ugent.be
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geert Van Houtte fel: “Geldt dit dan niet voor
jongeren uit gegoede kringen? Voor jongeren
uit meer gegoede kringen bestaat eerder het
gevaar dat ze onder druk van thuis en niet gehinderd door financiële beperkingen blijven
proberen, om hun sociale status hoog te houden.” Onderzoek toont volgens haar aan dat
kinderen van lager opgeleide ouders daarentegen meer geneigd zijn advies en resultaten
van testen op te volgen, voor hen staat er veel
meer op het spel.
“Een reëel gevaar van oriënteringstesten is
dus dat ze ongelijkheid in de hand werken.”
“Dat argument kan ook omgedraaid worden:
de test kan ook voorkomen dat studenten
aan studies beginnen die niet passen bij hun
interesses of competenties. Op die manier
worden ook studenten die het financieel
moeilijker hebben behoed voor tijdverlies en
financieel verlies”, stelt Versluys ter verdediging.
SIMON test volgens Duyck wetenschappelijk gezien waterdicht op het vlak van on-

gelijkheid. “Met SIMON is het mogelijk om
vaardigheden te meten onafhankelijk van
de sociale achtergrond van leerlingen. De
SIMON-test is dus eigenlijk sociaal rechtvaardiger dan het secundair onderwijs zelf.”
Dat zegt wel niets over de verschillende resultaten die studenten met een andere sociale
achtergrond behalen op hun test. “Al moet
men die verschillen in studieresultaten ook
niet overdrijven”, aldus Duyck. Hij pleit er
dan ook voor om studieadvies te baseren op
een proef zoals SIMON en niet op de gevolgde richting in het secundair onderwijs, zoals
Van Houtte verdedigt: “Stellen dat zo’n test
nodig is, is eigenlijk hetzelfde als toegeven
dat het secundair onderwijs niet werkt”.

“SIMON is sociaal rechtvaardiger dan
het secundair onderwijs” - Duyck
SIMON IN HET ZWEET

Simonneke says: “Wèh!”
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Ook aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is er geen sprake van ongenuanceerd
enthousiasme. “Wij hebben vanuit onze faculteit enkele bedenkingen gemaakt omtrent
SIMON”, vertelt Jürgen Pieters, onderwijsdirecteur van diezelfde faculteit. “Het gaat
vooral over de manier waarop niet enkel
onze opleidingen, maar het ruimere pakket
van menswetenschappen gerepresenteerd
zijn in de test. Die opleidingen komen daar
op dit moment niet heel precies in naar voren.” Concreet betekent dit volgens Pieters
dat bijvoorbeeld meerdere richtingen binnen
de opleiding Taal- en Letterkunde in SIMON
eenzelfde profiel vormen. “Dat strookt niet
met de realiteit, de verschillende opleidingen
zijn zeer divers van elkaar. Het moet voor
ons dan ook veel meer verfijnd zijn, zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor de opleiding
psychologie.”
Pieters benadrukt dat het contact met zowel
het rectoraat als de werkgroep goed verloopt.
“SIMON veroorzaakt wat nervositeit aan
onze faculteit, maar dat betekent niet dat er
slechte relaties zijn. Wij willen er vooral voor

zorgen dat we goed gerepresenteerd zijn in
de test en aan die bezorgdheid, zo wordt ons
beloofd, zal gehoor worden gegeven.”
Ter verklaring van de tekortkomingen suggereert Pieters voorzichtig dat de werkgroep
aan de faculteit PPW misschien verrast geweest is door een zeer snelle beslissing van
het rectoraat en de Vlaamse Overheid ten
voordele van SIMON. Een dergelijk gevoel
uit ook Van Houtte: “Er is op de verschillende niveaus alleszins wel overleg geweest,
maar de invoering van een oriënteringsproef
leek een uitgemaakte zaak.” Fonteyne bevestigt dat een aantal aspecten van de test nog
niet optimaal zijn. “Er zijn bijvoorbeeld nog
niet voor alle opleidingen slaagkansen en
we kunnen die slaagkansen voorlopig enkel
formuleren voor het eerste jaar. Het duurt
immers jaren vooraleer we volledig valabele
gegevens hebben en daar moet de overheid
rekening mee houden.” Dat weegt volgens
Fonteyne echter niet op tegen tal van voordelen die SIMON nu al biedt. “Het besluit ten
voordele van SIMON is genomen na ruime
consultatie en via verschillende kanalen van
het bestuur, maar we kunnen natuurlijk nooit
iedereen persoonlijk raadplegen, op een bepaald moment moeten er knopen doorgehakt worden”, besluit Versluys.

“SIMON veroorzaakt
nervositeit aan onze faculteit”
- Pieters

Simon says: “Beep boob boob.”

loveblogging.be

Stuur jouw blog de wereld in. Registreer een
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IN MEMORIAM: ALEXANDER BAERT
ALEXANDER BAERT (14 JUNI 1991 – 2 AUGUSTUS 2015, 24 JAAR)

Eind juli vertrok Alexander met een vriend
naar Tirol voor wat de afsluiter van een
geweldig jaar had moeten worden. In de
afgelopen twaalf maanden behaalde de oudSchamperredacteur onder meer een tweede
masterdiploma, keek zijn ogen uit op de
Egyptische piramides en schreef zelfs een
roman. Alexander was, zoals velen zouden
zeggen, dit jaar helemaal opengebloeid.
Tijdens de zoveelste reis door de Oostenrijkse
bergtoppen liep het echter fout. Plots noodweer,
gladde rotsen, een klif. Het werd de afsluiter
van zijn leven.
Hard.
Keihard, voor iedereen die de 24-jarige
creatieveling gekend heeft. Naast fervente
wereldreiziger, notoir boekenwurm en eeuwig
dromer was Alexander bovenal een warm
persoon. Een zoon, een broer, een vriend wiens
verhaal nog vele hoofdstukken langer had
moeten zijn.
We gaan je missen, Baertje.
Jonas, namens de hele Schamperredactie
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COLUMN
SCHAMPER SCHERPT
WAAROM HET DEBAT WEL EENS MAG AANWAKKEREN AAN DE UNIVERSITEIT
door Pieter De Smet

Zo, de vaten worden aangesloten in de
Overpoortstraat, lange rijen ontstaan voor
de tafels vol keurig ingepakte boeken die
toch pas in december worden geopend, en
de studenten nemen vol goede moed plaats
in het auditorium voor … hoorcolleges.
De democratisering van het hoger onderwijs is zonder twijfel een positief verhaal
gebleken, al heeft het ook zo zijn negatieve uitwerking op bepaalde aspecten van de
universitaire opleiding. Eén zo’n negatief effect is de verwatering van het contact tussen
professoren en studenten, en tussen studenten onderling. Door de overvolle auditoria
wordt die interactie noodgedwongen naar
de achtergrond gedrongen, terwijl het buiten
kijf staat dat net fricties en probleemstellingen de beste incentives zijn voor intellectuele ontwikkeling. Dat laatste is iets waar een
universiteit met de leuze ‘Durf Denken’ toch
wel voor zou moeten staan.
Laten we even de huidige situatie toelichten.
In vele grote richtingen is het eerder de regel dan de uitzondering dat een student pas
in dialoog treedt met zijn of haar proffen
in de masterjaren, blijkt uit een rondvraag
bij facultaire studentenvertegenwoordigers.
Honourprogramma’s zijn daarop een uitzondering. Maar als we de democratisering
als een voldongen feit zien, is een optimale
didactiek niet minder dan een recht, en zou
de interactie een vanzelfsprekend iets moeten zijn over de volledige universitaire lijn,
en niet enkel een houding van de universiteit tegenover een bepaalde niche.
Tot voor enkele decennia was het niet meer
dan normaal dat proffen en studenten in

debat gingen. En dat is een goede zaak. Interactie draagt immers bij aan ondernemerschap, creativiteit en maatschappelijk
engagement. Hoorcolleges hebben zeker
hun waarde, maar dat mag iets als de Socratische methode niet buitenspel zetten. De
inzichten die verschaft kunnen worden in
de setting van de academische dialoog, zijn
immers net zo onlosmakelijk verbonden
met de academische vorming als de academische kennis (die u nu voornamelijk in de
blokperiode ontmoet) an sich.
De universiteit tracht uiteraard al jaren een
alternatief te bieden voor de directe dialoog tussen onderwijzer en leerling, maar
dat is niet altijd evident. Een grote richting
als Economie heeft geïnvesteerd en ingezet
op zaken als problem based learning, maar
door het feit dat zowel professoren als assistenten verzuipen in hun academische
verplichtingen, blijft dit in de praktijk een
zeer moeizaam gebeuren, ondanks de vele
inspanningen. Praktijkassistenten vormen
een belangkrijke schakel in het proces hieromtrent. Een andere benadering van hun
statuut, een statuut dat eerder al voer was
voor debat omdat het “niet overeenstemt
met de werkelijkheid”, en de daarbij aansluitende werkverdeling zou enigszins soelaas
kunnen bieden. Duidelijkheid zou ervoor
kunnen zorgen dat de inzet van die assistenten voor dat praktijkgericht onderwijzen
optimaler kan gebeuren.
Maar eigenlijk moet er meer gebeuren, en
op grotere schaal.
Wat opvalt, is dat net bij de leerstoelen die
mee aan de wieg staan van de maatschap-

pelijke dialoog, de interactie ontbreekt. Dit
hoeft niet te verwonderen, omdat het vaak
richtingen uit de humane wetenschappen met een groot aantal studenten betreft. Denk Taal- en Letterkunde, Rechten,
Pol&Soc en Economie.
Wat weliswaar ook opvalt, is de trend van
studentenverenigingen die een rol willen
spelen in het universitaire debat. Op politiek-filosofisch vlak zijn enkele universitaire debatten buiten het academische
curriculum als die van VRG, VVN, CDS,
Jong N-VA UGent en LVSV zeker vermeldenswaardig als uitstekende initiatieven, al
gebeurt de interactie daar toch nog steeds
vooraan het auditorium, dat met de zaal —
en dus vaak de studenten — blijft beperkt.
De ontwikkeling en erkenning van politiek-filosofische studentenverenigingen aan
de universiteit kan alleen maar aangemoedigd worden, maar jammer genoeg blijven
deze verenigingen maar al te vaak dobberen
in het eigen ideologische water. Dat er dan
ook nog eens andere politieke studentenverenigingen worden geweerd van de eigen
evenementen of lezingen, is zeer betreurenswaardig en kan bezwaarlijk democratisch of
constructief worden genoemd.
Dat kan en moet anders in de toekomst.
Want wat betreft het aanvuren van het debat
en de dialoog, blijkt de bal vandaag te liggen
in het kamp van ons, studenten. Een open
houding met kritische ingesteldheid is een
must voor eenieder aan deze universiteit.
Voor minder doen we het niet.
pédé

schamper.ugent.be
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door Charlotte Vanacker

ACCO MAAKT
KENNIS MET U
door Charlotte Vanacker

De boekhandel die in 1960 in Leuven opgericht werd, verovert ondertussen ook
Gent. Studenten aller faculteiten, graag
uw aandacht voor een boeken-en cursusleverancier die de mening van studenten
apprecieert.
U vraagt zich misschien af waar u nu uw
boeken voor het nieuwe academiejaar moet
gaan kopen nu Acco in de Sint-Pietersnieuwstraat verdwenen is. Niet getreurd,
Acco is niet verdwenen, maar gewoon verhuisd naar de Sint-Kwintensberg, 87. De cooperatieve vennootschap werd maar liefst
55 jaar geleden opgericht en staat sinds zijn
startpunt in het teken van het voorzien van
studiemateriaal aan studenten aan de meest
democratische prijs.

DE BOEKHANDEL VOOR EN
DOOR STUDENTEN
Het grote pluspunt van de vennootschap is
volgens Acco dat er ook studenten zetelen in
de raad van bestuur. Deze telt drie studenten uit Leuven, aangeduid door LOKO (Leu-
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vense Overkoepelende Kring Organisatie),
een student uit Antwerpen en een student
uit Gent, aangeduid door het welbekende Faculteiten Konvent van Gent. De student-manager voorziet het contact met de
studenten in de Raad. Aangezien de studenten een stem hebben en daardoor kunnen
meebeslissen over investeringen en zelfs de
kostprijs van boeken en cursussen, mag de
invloed van dergelijke studentenvertegenwoordiging in de organisatie toch niet on-

derschat worden. De studenten worden voor
zes jaar aangesteld, maar vaak blijven ze niet
zo lang actief. Dit komt vooral doordat je als
student niet gebonden bent en elk moment
kan opstappen en ook omdat vooral ouderejaarsstudenten zich opgeven om te zetelen
in de raad van bestuur. Als eerstejaar heb
je namelijk maar weinig kennis van zaken
of tijd om je met zo’n dingen bezig te houden (want dan studeren we allemaal flink en
gaan we niet uit!).

CONCRETE VOORDELEN
VOOR STUDENTEN
Acco biedt op vier manieren voordelen aan
de studenten. Ten eerste kan je als student
een Acco-aandeel kopen. Dat kost je eenmalig 31 euro, maar je krijgt er grote kortingen
voor in de plaats, zowel op eigen uitgaven
van Acco als ook in de boekhandels en op
boeken van derden die door Acco verkocht
worden. Een tweede manier waarop Acco
de cursussen goedkoop bij de studenten
probeert te brengen, is door samen te wer-

ken met studentenkringen. Door lid te worden van een studentenkring die samenwerkt
met Acco, verkrijg je ook kortingen op boeken en cursussen. Een Acco-aandeel lijkt
overbodig als je enkel je studentencursussen bij Acco koopt, maar als je er meer wil
kopen, is een aandeel voordelig. Studenten
Geneeskunde kunnen sinds dit jaar al via
VGK (Faculteit Geneeskunde) boekpakketten bestellen bij Acco; een primeur in Gent.
Het monopolie van Story, en ondertussen
Standaard Boekhandel, raakt stilaan doorbroken. Een derde manier is de webshop
van Acco. Van thuis uit je boeken bestellen
is gewoon veel leuker dan staan drummen
in een overvolle winkel, terwijl je er meestal
al als een muilezeltje bijloopt door een hele
hoop startpakketten en welkomstbundeltjes
van je faculteit en/of studentenkring. Voorlopig staat dit nog niet voor alle steden en
alle hogescholen en universiteiten op punt,
aangezien dit logistiek gezien enorme aanpassingen vraagt. Een vierde manier ten
slotte is het project SOFIA, een online leerplatform dat een interactieve samenwerking
tussen professor en student toelaat. Onze
Minerva krijgt dus een nieuw vriendinnetje. Dit leerplatform geeft de proffen de kans
om met een gemengd aanbod te werken (dus
cursus op papier én online leerplatform),
maar er kan ook volledig online gewerkt
worden. Of nog volledig op papier, niet iedereen maakt al deel uit van de hippe technologiebewuste generatie zoals wij.
Acco is dus een degelijk alternatief voor de
Standaard Boekhandel. Gelukkig hoef je
voor het grootste deel van je cursussen helemaal niet zelf na te denken over waar je die
gaat kopen en doen proffen en je studentenvereniging dit voor jou.

JE VERTROUWDE
WETENSCHAPPELIJKE
BOEKHANDEL
OP EEN NIEUWE
LOCATIE:

Sint-Kwintensberg 87
9000 Gent

Kom langs en maak
kennis met ons studie- en
kantoormateriaal!
gent@acco.be
www.acco.be

Like

Gent op Facebook!
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VAN DE RUBBERBOOTJES
NAAR DE SCHOOLBANKEN
door Amélia Malfait & Adel Mouchalleh
Foto’s door Adel Mouchalleh en Justine Vergotte

HET VERHAAL VAN DE MENSEN ACHTER DE CIJFERS
Over de vluchtelingen is de laatste maanden enorm veel inkt gevloeid. Schrijnende
beelden lijken naar de keel te grijpen bij de grote massa tegenwoordig. Helaas
wordt als gevolg daarvan het kritisch denkvermogen bij de sensatiezoeker uitgeschakeld. De ene heeft het over de vluchtelingenproblematiek, de andere over de
vluchtelingenthematiek.

We lezen overal hoe grote groepen Europa
bereiken, terwijl er nóg grotere groepen
onderweg zijn. Ook horen we politici van
zowel linkse als rechtse signatuur uitspraken
doen over hoe Europa deze uitdaging moet
aanpakken. Wat we echter te weinig in de
reguliere media lezen, zijn de verhalen van
de mensen achter de cijfers. Een korte wandeling in het Maximiliaanpark te Brussel,
tegenover de dienst Vreemdelingenzaken,
leert ons over de hel waar deze mensen
leefden, over het vagevuur waar zij nu in
belanden, en wat hun toekomstplannen zijn.
Hoop kennen zij zeker.

De volledige interviews met de vluchtelingen en de meest
recente cijfers van de dienst Vreemdelingenzaken verwijzen
we naar onze website: schamper.be

HORROR IN EIGEN LAND
Het eerste verhaal komt van Omar uit AlSha’aar in Aleppo. De 24-jarige banketbakker had in Syrië een eigen bakkerszaak, waar
hij tot twee jaar geleden de typische Syrische
gebakjes maakte. In 2013 verliet Omar zijn
gezin om samen met zijn jongere broer te
vluchten voor de gruwelijkheden in het land.
“Er zijn verschillende redenen voor ons
vertrek uit Aleppo. Ten eerste waren er de
bomvaten die op ons gedropt werden. Eén
keer scheelde het niet veel of ik was geraakt,
mijn broer raakte lichtgewond. Bij dat voorval zijn mijn drie neven omgekomen. Een
tweede factor was dat er helemaal geen werk
te vinden is in Syrië. Bovendien durfden
we ook de straat niet meer op. Als jonge
mannen hangen we vast aan de legerplicht,
waardoor het officiële leger mij zou oppakken omdat ik in hun ogen een deserteur
ben. De regio waar ik in woonde is ook een
gebied waar de controle vaak verschuift van
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het leger van de Syrische president al-Assad
naar het Syrische Vrije Leger. Het werd echt
gevaarlijk. Het grootste deel van de jongeren
wil bovendien niet vechten, we willen niet
betrokken worden bij de oorlog. Daar heerst
de chaos. De wet van de sterkste staat boven
alle wetten. Wie over zware wapens beschikt
kan mensen — soms zelfs buren of familieleden — afpersen om zijn eigen wil uit te
voeren. Ten slotte is het leven daar onmenselijk geworden. Elektriciteit is er maar
enkele uren per dag, watervoorzieningen
worden zelfs dagen aan een stuk afgesloten.” Je zou voor minder dus wat koffers bij
elkaar scharen en een zoektocht starten naar
westerse heil en voorspoed.

WENSDROOM BELGIË
De keuze om in België te stranden is niet
toevallig. Velen vertrekken uit de conflictzones met Duitsland als eindbestemming.
Wanneer zij echter zien hoeveel anderen
ook daar hopen toe te komen, passen zij hun
einddoel aan, meestal richting België. Obada
koos voor België, dat als centrum van de
Europese Unie bekend is, maar ook omdat
de universiteiten internationaal gekend zijn.
Bovendien circuleren op verschillende Facebookgroepen van vluchtelingen
berichten over de snelheid waarbij mensen
hier een verblijfsvergunning krijgen. Ons
land zou ook een bijzonder goede reputatie
hebben wat de opvang van vluchtelingen
betreft. Wat daarvan strookt met de realiteit
is misschien een andere kwestie. Abir is 25
jaar oud en komt uit de platgebombardeerde
wijk Khaldiya in Homs, Syrië: “Van velen
heb ik gehoord dat men in België eten en
huisvesting aanbiedt. Dat is wat ik zoek.”
Samen met haar vier kinderen vluchtte zij
vijf jaar geleden. “Ik wil mijn kinderen naar

“Ik zag het nieuws op televisie en zat enorm
in met de vluchtelingen. Wanneer zij België
bereikten, besloot ik om ook een steentje bij
te dragen. Door te helpen zorgen we dat hun
korte verblijf aangenamer wordt. Het doet
vooral veel deugd om te zien hoe de kinderen veilig kunnen spelen terwijl hun ouders
even kunnen uitrusten.”

STUDENT OP DE VLUCHT
De meeste jongeren die uitweken uit hun
land van herkomst willen hun studies
hier afwerken. Obada heeft zijn diploma
secundair onderwijs, specialisatie ingenieurswetenschappen, gehaald voor hij het
land ontvluchtte. Daarmee hoopt hij hier

“Ik wil hen een
menswaardig leven
bezorgen.”
school sturen. Ik vind het enorm jammer
dat ze als elfjarigen niet eens kunnen lezen
noch schrijven. Ik wil hen een menswaardig
leven bezorgen.”
Het warme onthaal dat deze vluchtelingen
krijgen, is vooral te danken aan de aanwezigheid van de tientallen vrijwilligers
in het park. Wie denkt dat het er vuil en
verloederd bij ligt heeft het bij het verkeerde
eind. Opruimploegen rapen al het vuilnis
bij elkaar terwijl andere Belgische jongeren
wat broodjes choco en confituur uitdelen.
Obada: “Het volk hier is echt fantastisch, de
ontvangst is hartverwarmend. De Belgen
zijn bij wijze van spreken tot niets verplicht,
en toch komen ze ons een overvloed eten,
kledij en tenten geven.”
Alicia Nkuli is één van deze vrijwilligers:

verder te mogen studeren. Ali behaalde zelfs
zijn Bachelor in Bank- en Financiewezen,
en droomt van een Master aan de VUB.
Een ander deel van de jongeren kan niet
wachten om opnieuw te mogen werken.
Omar wil bijvoorbeeld zijn ambacht hier
verder uitoefenen: “Ik heb een vermoeden
dat de mensen hier de Syrische gebakjes
zullen lusten. Laat ze maar komen (lacht).”
Op lange termijn willen zij terug naar hun
families in hun land wanneer de chaos er
achter de rug is.

schamper.ugent.be
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STUDEREN AAN DE UGENT
Aan de Universiteit Gent is de Beleidscel
Diversiteit en Gender het referentiepunt wat
de opvang van deze studenten betreft. Ook
staat de cel in voor het plannen en uitvoeren van projecten die kansengroepen beter
begeleiden met als doel ze structureel in te
bedden. Marieken Demunter: “Ons doel is
de instroom, doorstroom alsook uitstroom
van kansengroepen te verbeteren door allerhande projecten. Als we de omgevingsanalyse in Gent bekijken, merken we op dat toch
één op de vier studenten een migratieachtergrond heeft.” Een duidelijk onderscheid
tussen een asielzoeker en vluchteling is
binnen deze polemiek wel op zijn plaats. De
meeste Syriërs die in België toekomen zullen
het statuut krijgen van erkend vluchteling.
Wanneer zij nog in de asielprocedure zijn,
is het onwaarschijnlijk dat zij zich zullen inschrijven aan een universiteit of hogeschool.
“Studenten die onder de noemer vluchtelingen vallen, hebben de aanvraagprocedure
doorlopen en worden na een positief besluit
beschouwd als normale generatiestudenten.
De meesten hebben eerst een onthaalklas
doorlopen waarna ze lessen Nederlands
hebben gevolgd. Indien zij een secundair
diploma hebben behaald, kunnen ze gewoon
instromen aan de universiteit.”
De meeste Syriërs die vandaag de dag de
grote oversteek doen, vallen in de categorie
van asielzoekers. Zij worden wel materieel
opgevangen door de overheid, maar buiten
een inburgeringscursus krijgen zij in het
begin niets van opleidingen. Wanneer de
asielzoeker zich wenst in te schrijven aan de
UGent moeten hij/zij aan twee voorwaarden voldoen. Demunter: “Ten eerste is een
academisch niveau Nederlands vereist. Met
de ITNA-test (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen, red.) wordt hun
kennis getoetst.” Deze test is geen overbodige luxe, zeker niet wanneer een student op
de Vlaamse arbeidsmarkt zal terechtkomen
na het afstuderen. “De tweede voorwaarde is
dat die jongeren ook een secundair diploma
kunnen voorleggen. Dat laatste is vaak een
knelpunt aangezien zij meestal hun huis
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ontvluchten tussen de bombardementen
door, en dus hun diploma’s noodgedwongen
achterlaten. Op de ambassades van hun land
van herkomst kunnen deze bewijzen aangevraagd worden, maar dat loopt zelden van
een leien dak. Sommige jongeren willen zich
daar niet kenbaar maken omdat zij de angst
hebben om opnieuw opgeroepen te worden.
In dat geval is een bijzondere toelatingsproef
voorzien. Die loopt aan onze universiteit
vrij vlot en er zijn zelfs mensen zonder
wettig verblijf die kunnen instromen”, aldus
Demunter.

HULP VAN VLAAMSE STUDENTEN
Al een paar jaar bestaat het keuzevak
Coaching en Diversiteit dat studenten voor
drie studiepunten kunnen opnemen. Voor
dit academiejaar is dat mogelijk aan acht
faculteiten, vanaf volgend academiejaar zal
het een universiteitsbreed keuzevak worden.
Vlaamse studenten krijgen een mentee toegewezen om hem/haar op academisch, maar
ook op praktisch en sociaal vlak te begeleiden. De mentors krijgen uiteraard ook een
opleiding om al doende hun mentees op een
optimale manier door het academiejaar te
loodsen. Voor meer info kan je terecht bij
de Beleidscel Diversiteit en Gender en de
monitoraten van je faculteit.

ACHTERKLAP

door Selin Bakistanli

DRIEHOEKJES

HET VERDRIET VAN BURGIE

WE ZIJN ER BIJNA!

Maandag 21 september zal Delta de deuren
openen in Stalhof. Met dit café zorgt de VTK
voor de tweede fakbar in Gent, naast de Yucca
(VEK) en het derde café dat uitgebaat wordt
door studenten, naast ‘t Unief. De burgies bewijzen dat het menens is: hun cantuszaal is
voor zo goed als heel het jaar gereserveerd.
Concurreren willen ze echter niet, het Deltabestuur heeft al samengezeten met de VEK
om keiharde concurrentie te vermijden.

Nog meer burgienieuws! Een beruchte buisprof — rijmt op Haeyels —, die normaal gezien januari 2016 met pensioen zou gaan, stopt
een semester vroeger met het geven van zijn
vak. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor 186554
liter minder burgietraantjes. Zijn vak wordt
dit semester overgenomen door decaan Van
de Walle.

We hebben er zoveel over bericht: het Dagelijks Bestuur van de Gentse StudentenRaad dat
maar niet gevuld raakte. Vorige week donderdag kwam hier verandering in. Tijdens
de eerste AV van het academiejaar werd
Frédéric Piccavet verkozen als ondervoorzitter en Tim Hautekiet verkozen als bestuurslid Participatie. Beiden unaniem! Ook hier
vloeiden er vele liters traantjes. Traantjes van
geluk weliswaar. Ze hebben bijna een voltallig
Dagelijks Bestuur, jongens!
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GRIMMIG GENOOTSCHAP

door Selin Bakistanli, Laetitia Mouton & Charlotte Vanacker
foto’s door Arthur Joos

HET GROTE STUDENTEN-ABC: STUVERS EN KONVENTEN
“De UGent is meer dan studeren alleen”, luidt het motto van de
campagne Durf Doen. Die heeft als doel engagement bij studenten
aan te wakkeren. Zie je echter door de bomen het sprookjesbos niet
meer? Deze broodkruimels wijzen je de weg.

SNEEUWWITJE EN DE ZEVEN
KONVENTEN
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, in welke UGent-structuur zijn we nu beland? De
Vereniging der Konventsvoorzitters (VKV)
is een praktisch overlegorgaan voorgezeten door Sneeuwwitje van dienst, Joyce
Albrecht. In dit orgaan zetelen de zeven
konventsvoorzitters, samen met de hoofdredacteur van Schamper — hoera! — en Urgent.fm. Alle 116 erkende verenigingen aan
onze universiteit zijn aangesloten bij een bepaald konvent en worden zo onder een bepaalde categorie gesorteerd.

FACULTEITENKONVENT

Met de hulp van Matthias, de gelaarsde
kat, kon Benoit, Markies van Carabas, zich
over 29 onderdanen meester maken. Zij
staan hun verenigingen bij met raad, daad
en zoveel andere zaken. De markies wil zijn
kringen ten volle ondersteunen, op het FK
kunnen ze altijd leunen. Daarnaast is dit
konvent er ook voor andere studenten: voor
hen organiseren ze verscheidene evenementen. Een ding is zeker, hun aanwezigheid
zal je al snel merken. Nu maar hopen dat de
iPads dit jaar wél werken.

INTERNATIONAAL
KONVENT

Lieselore, Roodkapje van de UGent, dartelt
door het wereldwijde bos en verzamelt internationale verenigingen in haar mand. Zo
heeft ze er al tien: verenigingen voor internationale studenten of met interesse in een
bepaald land. Ze brengt deze verenigingen
samen in het Internationaal Konvent. Hier
houdt ze dit multiculturele boeltje content.
Lieselore helpt hen in de zoektocht naar
ontspanning en informatie. Voor een eenkoppig bestuur vergt dat ongetwijfeld veel
organisatie.
18
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HOME KONVENT

HK-voorzitter Jasper, de Antwerpse Aladdin, brengt samen met zijn Jasmijn, de
vijf UGent-homes en het International
Home Council bij elkaar. Zij zullen strijden voor alle home-bewoners dit jaar. In de
maandelijkse InterHomeRaad worden infrastructuurproblemen aangekaart en overkoepelende activiteiten georganiseerd. Ook
de Dienst Huisvesting is daar aanwezig: wat
kan er anders, wat doen ze verkeerd? Dit bestuur zetelt wel korter dan duizend-en-eennacht, toch gaan ze er 365 dagen voor met
volle kracht.

KULTUREEL KONVENT

Lisa zorgt met haar Bremer stadsmuzikanten voor de groepering van de culturele studentenverenigingen. Vroeger gebeurde dat
in de Kulturele Commissie van het Gents
Studenten Korps, maar aan de UGent houden we van veranderingen. De spellingfout
is er wel in gehouden. Is dat omdat de acht
verenigingen dit wilden? Of zijn ze daar gewoon heerlijk tegendraads? Soit, actieve cultuurliefhebbers, bij een vereniging van dit
konvent zit je op je plaats!

SENIOREN KONVENT

Bram, Ali Baba van het SK, trotseert elk jaar
de veertig rovers in het Gravensteen. Zij willen de bierprijzen verhogen, Ali Baba zegt
‘neen’. Zijn 22 streekgebonden, studentikoze
clubs staan hem bij in zijn strijd. Voor drank
en spelen maakt het SK al 82 jaar tijd. Wil je
streekgenoten leren kennen of zit je graag op
café? In dit konvent kan het alle twee. Het
bier vloeit er rijkelijk, en wel continu. En nu
allen in koor: Sesam, open u!

POLITIEK EN FILOSOFISCH
KONVENT
Het PFK lijkt op het eerste gezicht een warrige poel die de biotoop vormt van uitgesproken politieke standpunten en uitermate
interessante figuren. Kikkerkoning Simon
zal dit jaar zijn best doen om dit zootje ongeregeld zo goed mogelijk te besturen. Met de
eerste editie van de PFK-barbecue is de toon
van zijn heerschappij gezet. Ideologisch verschillende verenigingen werken hier samen,
dolle pret. Veertien kringen met een ander
politiek of filosofisch idee, maar aan ‘t einde
van de dag gaan ze samen op café.

WERKGROEPEN EN VERENIGINGEN KONVENT
Maatschappelijk-sociaal geïnspireerde studentenverenigingen en wetenschappelijke
werkgroepen zullen zich thuis voelen bij het
WVK, onder de veilige vleugels van het immer goedlachse tinnen soldaatje Feliciaan.
Samen met zijn vicevoorzitter Pieter is hij
met de belangen van deze verenigingen begaan. Zelf activiteiten organiseren doet dit
konvent niet,
het voornaamste doel is dat de subsidiëring
voor hun verenigingen omhoog schiet. De
jongens zullen het dit jaar niet verprutsen; ‘t
is duidelijk die van ‘t WVK zijn geen dutsen!

VIER MUSKETIERS
Een voor allen, allen voor een. Het zou ook de leuze van onze studentenvertegenwoordigers kunnen zijn. Allen dragen zij de belangen van de studenten hoog in het vaandel. Hun missie is dan ook
deze het komende academiejaar vurig te verdedigen in een van de
vier raden die de universiteit rijk is. Gaarne stellen we ze hier aan
u voor.
Lennert Noppe, voorzitter van de Gentse
Studentenraad:

Met welke leider zou je jezelf vergelijken?

“Wij verdedigen de belangen van de studenten binnen de universiteit, maar ook naar
buiten toe bij bijvoorbeeld het Ministerie
van Onderwijs; eigenlijk in de hele onderwijswereld in Vlaanderen en voor een stukje
ook in Europa, want we werken samen met
verschillende andere universiteiten. Daarnaast zorgen we voor het beheer van het Bijzonder Fonds voor Studentenvoorzieningen
waarmee we zaken zoals de Student KickOff, Cultour en Studentenmobiliteit ondersteunen.

Hoe zou je jouw tijd dan doorbrengen
mocht je geen stuver zijn?

Wat doet de GSR precies?

Het was geen gemakkelijke opdracht
om bepaalde posities binnen de GSR
ingevuld te krijgen. Welke charmes
heb je precies uit de kast moeten halen?

“Ik ben op mijn knieën moeten gaan, ja.
Mijn broek is intussen behoorlijk versleten daar. Ook het gesprek aangaan met veel
mensen is een absolute must. Gelukkig ben
ik daar goed in.”

Hoe ervaar je het om een van de jongste voorzitters in de geschiedenis van
de GSR te zijn?

“Vermoedelijk heb ik identiek hetzelfde gevoel als alle ex-voorzitters. Het is een soort
rare mix van trots, angst en verantwoordelijkheid. Soms is het wel vreemd om voornamelijk samen te werken met mensen die
ouder zijn dan ik. Gelukkig maakt niemand
daar echt een probleem van en zien ze het
allemaal nog zitten met diene jonkie.”

“Met Basil van Fawlty Towers. Ik ben wel
een betere baas dan Basil, maar helaas ben
ik even chaotisch. Al hoop ik wel van harte
dat de keuken nooit door mijn fout in brand
staat.”

“Ik zou me vervelen of meer tijd in de de
Overpoort doorbrengen. Dit academiejaar
zal ik er zeker wel nog eens passeren, maar
het merendeel van mijn tijd zal ik toch doorbrengen in het GSR-lokaal. Vooral de Overpoortmensen ga ik missen.”
Betty Borgers, lid van het Bestuurscollege:

Wat doet het Bestuurscollege precies?

“Wij houden ons bezig met de dagdagelijkse werking van de universiteit. De zaken
die worden besproken zijn zeer uiteenlopend. Het kan gaan van over welke zeepjes
we aankopen voor toiletten, maar evengoed
over de financiering van gebouwen.”

Je studeert geneeskunde, weet je al
waarin je je graag zou willen specialiseren?

“Mensen opensnijden. Het is echt mijn
droom om chirurg te worden. Mijn papa is
dierenarts en toen ik klein was, mocht ik altijd helpen bij de operaties. Er werd me vaak
gevraagd of ik ook dierenarts zou worden.
Maar dat wou en wil ik niet. Het is mijn
droom om chirurg te zijn in Afrika. Op zomerstage in Rwanda heb ik vastgesteld dat
ik daar echt goed kan functioneren.”

Hoe zou je jouw tijd doorbrengen
mocht je geen stuver zijn?

“Dat is voor mij iets vree raar om over na
te denken. Ik ben immers al vanaf mijn eer-

ste jaar studentenvertegenwoordiger. Het
spreekt me wel aan om vrijwilliger te zijn in
een zorghuis voor kankerpatiënten. Ze krijgen daar de mogelijkheid om een beetje te
bekomen van de chemo. Dat of toneel, want
ik speel graag met mijn stem. Gewoon studeren zonder meer, dat kan ik niet.”

Het klinkt alsof je een heel druk leven
hebt. Hoe kom je tot rust?

“Door naar Disneyfilms te kijken. Meestal
hou ik me bezig met serieuze zaken, maar
als ik ontspan, dan moet ik echt ontspannen, godverdikke. Dan durf ik wel eens naar
hersenloze dingen te kijken. Sommige mensen doen daar een beetje judgy over, maar ik
kijk echt heel graag naar Disneyfilms.”

Wat is jouw mening over genderquota?

“Zelf ben ik daar tegen. Ik heb altijd gehoopt een plaatsje in de Raad van Bestuur of
in het Bestuurscollege te bemachtigen. Tijdens mijn verkiezingsjaar werden de quota
ingevoerd. Velen beschuldigden me ervan
gewoon om die reden deel te nemen. Ik heb
echter altijd die passie en interesse gehad.
Het is niet zo dat ik niet begrijp dat men de
natuurlijk evolutie een duwtje in de rug wil
geven, maar soms word je bekeken alsof je
daar enkel zit omdat je een vrouw bent. Alleen capaciteiten en karaktereigenschappen
zouden een rol mogen spelen. De nadruk
komt zo ook te veel te op die gendershizzle
te liggen. In de Raad van Bestuur werden dit
jaar er trouwens meer vrouwen dan mannen verkozen. Door de quota werd dit gecorrigeerd. Het is echt een dubbeltje op zijn
kant.”“

En jouw favoriete drankje?

“Melk of cocktails. Dat is typisch voor mij:
eigenlijk probeer ik heel gezond te leven,
maar soms durft dat wel eens mislukken.”
Tim Van Den Bossche, lid van de Sociale
Raad:

Wat doet de Sociale Raad precies?

“We behandelen alle zaken die verband
houden met de sociale voorzieningen van de
schamper.ugent.be
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UGent zoals de homes en de resto’s. Het is
onze hoofdtaak om de sociale belangen van
de studenten te verdedigen door bijvoorbeeld de kwaliteit van de resto’s proberen
te verbeteren, de huurprijzen van de homes
laag te houden, maar ook het doopdecreet
wordt overlopen en bijgesteld.”

Waarom heb je je kandidaat gesteld als
SoRa-stuver?

“Ik woon in Home Vermeylen en ben daar
praeses geworden. Ondertussen had ik ook
een functie opgenomen in het Home Konvent zelf. Op die manier ben ik talloze keren in aanraking gekomen met de Afdeling
Huisvesting om, onder andere, de belangen
van de Homestudent te verdedigen. Iets wat
me sindsdien niet meer heeft losgelaten.”

Lukt het om jou in te werken nu Jordy, jouw voorganger, de Sociale Raad
verlaat?

ste plaats in de homes en de resto’s, maar ik
zou de haalbaarheid graag eerst overleggen
met andere studentenvertegenwoordigers.”

Nu we het toch over de resto’s hebben:
wat is jouw lievelingsgerecht in De
Brug?

“Nasirolletjes of loempia’s met currysaus.
Vroeger de spaghetti bolognaise, maar die
ben ik tegenwoordig een beetje beu. Veel te
vaak gegeten, vrees ik.”
Marcel Vandamme, lid van de Raad van
Bestuur:

concentreert op één zaak die totaal banaal
is om een punt te maken over de hypocrisie
van de politiek. Langs de andere kant zou
dat wel heel erg onverantwoordelijk zijn.”

In de wandelgangen wordt wel eens
verteld dat je je ergert aan linkse hippies die er slecht gekleed bij lopen. Wat
is jouw grootste ergernis?
“Dat wens ik formeel te ontkennen. Ik erger
me er wel aan dat sommige mensen ervan
uitgaan dat ik politieker word omdat ik politieke wetenschappen studeer.”

Wat doet de Raad van Bestuur precies?

En jouw Age of Empires-strategie?

examens afneemt, wat de visie van de universiteit is op onderwijs en waar we de accenten zullen leggen. Ook kwaliteitszorg is
een belangrijk aspect.”

“Ik heb de computers van Schamper gered
en dan het Byzantijnse rijk tot de laatste snik
verdedigd.

“Het beheer van de universiteit. Wij bepalen het beleid en de grote strategische doelstellingen. Dat houdt in dat wij beslissingen
nemen over het toetsbeleid, hoe je correcte

“De Byzantijnen met hun katafracten en
sterke muren.”
Voor welke heldendaden ben jij verantwoordelijk?

“Hoewel het academiejaar natuurlijk nog
moet aanvangen, nam ik al een aantal keer
deel aan de AV’s van de GSR en wanneer
Jordy niet aanwezig kon zijn tijdens de vergaderingen van de Sociale Raad, heb ik hem
vervangen. Bovendien kon ik me al verdiepen in de documenten van het afgelopen
jaar zodat ik op de hoogte ben van de huidige stand van zaken.”

Je werkt voor je thesis in een labo.
Moeten we ons een professor Gobelijn
of eerder een Marie Curie bij je voorstellen?
“Zeggen eiwitinteractienetwerken je iets?
Neen? Wel, in ons lichaam zitten er heel veel
eiwitten en op een of andere manier communiceren die met elkaar. Ik bestudeer eigenlijk welk eiwit met welk eiwit bindt en
dan vooral het verschil tussen zieke en gezonde eiwitten. Zo’n eiwitinteractienetwerk
kan je een beetje vergelijken met het Facebook van de eiwitten in de cel, als in: wie is
bevriend met wie. Dat is natuurlijk heel basic uitgelegd.”

Heb je al af te rekenen gehad met het
cliché dat kleine mannen iets willen
compenseren?

“Er is net een auto gepasseerd, ik heb je
vraag totaal niet begrepen.”

Wat hoop je te verwezenlijken volgend
jaar?

“Ik heb al een aantal zaken in mijn hoofd
die ik graag zou verwezenlijken. Op de eer-
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Jouw wapperende lokken vormden
meer dan eens het gespreksonderwerp
tijdens de 12-urenloop. Wat is jouw
ultieme geheim voor die glanzende
haardos?
“Euh, er is eigenlijk geen geheim. Being
awesome. Ik gebruik de goedkoopste shampoo van de Colruyt.”

Mocht je zelf een partij kunnen oprichten welke standpunten zou die dan
uitdragen?

“Mag ik niet gewoon zeggen dat ik absoluut
geen ambities heb om een politieke partij op
te richten? Dat is saai zeker? Ik zou waarschijnlijk zo een one issue-partij zijn die zich

Zijn genderquota een noodzaak volgens jou?

“Genderquota zijn in heel veel gevallen nodig. Vroeger was de Raad van Bestuur een
mannenbastion. Dat is echt onverantwoord.
Toch laat de implementatie van die quota
aan de universiteit te wensen over. Op sommige faculteiten is er een grotere instroom
van het ene geslacht dan van het andere.
Bijvoorbeeld zijn er aan de Faculteit Psychologie meer vrouwen dan mannen, terwijl
dat bij de ingenieursfaculteit omgekeerd is.
Toch moeten er aan alle faculteiten evenveel
jongens dan meisjes worden verkozen en
wordt er dus geen rekening gehouden met
de instroom.”

DE GLEUF
LEZERSBRIEVEN

Zelf een lezersbrief schrijven?
Stuur dan een mail met als onderwerp “lezersbrief ” naar
schamper@schamper.ugent.be
of een brief naar Schamper, Hoveniersberg 24, 9000 Gent.
Geachte heer hoofdredacteur,
Gaarne richt ik heden dit schrijven tot u. Ik zou willen aanvangen met de bekentenis dat het
mij oprecht deugd doet dat onze
schampere jeugd van tegenwoordig het zo goed stelt. Op het
vlak van morele integriteit, intellektuele scherpzinnigheid en
ironisch-burleske negerhumor
worden vandaag dezelfde hoge
toppen geschoren als welke er de
afgelopen veertig jaar ooit qua
hoogte geschoren zijn geweest.
De geest van de oude garde leeft
duidelijk voort. Een garde waar
ondergetekende in de zeventiger
jaren nota bene ooit trots mee
in het gelid liep. Spreekwoordelijk dan. Trots in het gelid lopen vonden wij persoonlijk meer
iets voor kollaborerende klakskes, rooms-katholieken, studenten-vertegenwoordigers, en
ander onguur volk waar de zichzelf respekterende werkschuwe
linkse querulant liever niet mee
ge-associeerd wordt. Bref. Wat
deze ancien duidelijk tracht te
maken, is dat hij zich in een positie bevindt om geloofwaardig een
dissonante noot te laten weerklinken. Als er dan toch iets is dat
voor verbetering vatbaar is —
een sentiment dat vele oud-col-

laboratoren met mij delen — is
het het gebrek aan journalistieke durf in de huidige periodiek.
Aan lef. Aan onthulling. Aan een
zeker je-ne-sais-quoi.
Nemen we het voorbije jaar als
voorbeeld. Natuurlijk. Er was de
reeks over de studentenhuisvesting. Het stuk dat de problematiek van de tijdelijke contracten
onder de nationale aandacht
bracht. De artikelen over de
toenemende publicatiedruk. Et
cetera. Allemaal goed en wel.
Maar hoeveel ontblote brassières
hebben we dat jaar gezien? Hoevéél? Ik heb het geteld. Ik zal het
u zeggen.
Eén.
Eén. Dat is de trieste balans van
dertien kansen om er werkelijk
iets van te maken. Natuurlijk.
Niemand heeft ooit beweerd dat
het gemakkelijk zou zijn. Het
hoeft niet meteen een opulente D-mamzel te zijn, maar hoe
moeilijk kon het pakweg geweest
zijn om naast het stuk over het
pestgedrag aan de unief twee
mooie appeltjes te zetten? Of een
ronde blanke bips, eventueel liefdevol gemasseerd door de vrijgevochten hand van een vriendin,
naast een vraaggesprek over de
nieuwe master genderstudies? Er
kan hier enkel uit besloten worden dat journalistieke kwaliteit
een kostbaar goed is dat nooit
vrijblijvend is, maar generatie na
generatie opnieuw geconcipieerd
moet worden. Of dat ideaal ooit
bereikt kan worden, is twijfel-

achtig, maar is het zoeken soms
niet belangrijker dan het vinden?
Meer dan één overpeinzing
waard, me dunkt.
In afwachting daarvan,
Met de grootste hoogachting,

J.B.W. Backebaerts

Beste redactie,
Niet dat ik ooit onrealistische
verwachtingen gekoesterd heb
over de journalistieke merites
van ons universitaire blad, maar
de ervaring leert andermaal dat
weekbladkundige standaarden
slechts dienen als spreekwoordelijke limbopaal voor de volgende
generatie journaille. Ik doel uiteraard op de betreurenswaardige beslissing om ingezonden
lezersbrieven met ingang van
dit jaar opnieuw een prominente plaats te verschaffen in de papieren publicatie. Achterhalen
wat de redactie bezield heeft om
deze nieuwe laag faux-intellectuele slettensop op de ooit redelijk
acceptabele naam van dit blad
aan te brengen, heeft weinig zin.
Veeleer zal ik de beperkte ruimte
die mij gegeven wordt gebruiken
om in enkele korte argumenten
uiteen te zetten waarom lezersbrieven het intellectuele equivalent zijn van het gaatje missen na
een succesvolle Overpoortnacht.
Het voelt weliswaar bevredigend
aan, maar uiteindelijk ben je wel
de matras aan het neuken.

Ten eerste is de lezersbrief het
domein van de wanking dead.
Wie schrijft er de lezersbrief?
Wie leest er de lezersbrief? Ik
acht mijn punt afdoende bewezen.
Ten tweede getuigt de schrijver
van de lezersbrief zonder uitzondering van een schromelijke zelfoverschatting. Dit sujet
meent steevast dat hij een Mening heeft. En niet zomaar een
mening, maar een mening over
een Belangrijke Maatschappelijke Kwestie. Dit doet hij om het
Publiek Debat aan te zwengelen.
Op zich is dit koddig geloof in
de maakbaarheid van de mens
slechts een verschoonbare zonde. Wat echter onvergeeflijk is
— en hetgeen de argeloze lezer
die per abuis een dergelijk stuk
heeft moeten ondergaan de vinger naar de keelholte doet brengen — is de moraliserende toon
die hiermee onverbeterlijk gepaard gaat. Het moge duidelijk
zijn in welke plaats van het big de
schrijver zijn bekommernis om
het leed van dier en medemens
mag bewaren.
Ten derde spreekt het voor zich
dat… Weet je wat.
Kust allemaal mijn kloten.
Respectvolle groet,
Brecht Pissers
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WE KREGEN NOG GEEN LEZERSBRIEVEN BINNEN. DEZE VERZONNEN WE ZELF.

INTERNATIONAAL

door Michiel Geldof & Koba Ryckewaert

STELLENBOSCH OP STELTEN
STUDENTENPROTESTEN AAN DE ZUID-AFRIKAANSE US

Aan de Universiteit Stellenbosch (US), een zusterinstelling van de
UGent, zijn momenteel studentenprotesten aan de gang. De protestbeweging klaagt racisme aan op de overwegend blanke universiteit en
richt zich tegen het Afrikaans als onderwijstaal.

De protesten zijn aan verschillende
Zuid-Afrikaanse universiteiten aan de
gang, maar vooral US kwam onder de aandacht door de spraakmakende video Luister. In de korte documentaire die massaal
werd gedeeld, getuigen 32 studenten en een
leerkracht van US over gevallen van racisme in en rond de universiteit, en over de
moeilijkheden die studenten ervaren met
het Afrikaans als onderwijstaal. Afrikaans
wordt voornamelijk gesproken door blanke Zuid-Afrikanen en is samen met het
Engels onderwijstaal aan de US. Engels en
Afrikaans zijn er officieel evenwaardige onderwijstalen, maar die gelijkwaardigheid
wordt door de studenten van protestbeweging Open Stellenbosch in vraag gesteld. Ze
eisen dat alle lessen beschikbaar zijn in het
Engels.
Volgens Majaletje Mathume, een student
die ook getuigde in de Luister-video, is Afrikaans de default onderwijstaal aan de US.
“Sommige lessen worden in het Engels en
het Afrikaans tegelijk gegeven, waardoor
ik de helft van de les niet versta. Omdat ook
Engels niet mijn thuistaal is, wordt het bijna onmogelijk om de lessen te volgen”. Ook
Simone Cupido, tweetalig Engels en Afrikaans, voelt zich benadeeld door de taalpolitiek aan US: “Academisch Afrikaans
is voor mij gewoonweg onverstaanbaar. Er
wordt vertaling via koptelefoons aangeboden, maar dat is een erg oncomfortabele
ervaring, en je voelt je uitgesloten tijdens
de les.” In de documentaire kaarten ande-
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re studenten ook de slechte kwaliteit van de
vertalingen aan en vertellen ze dat interactie
met Afrikaanstalige lesgevers bijna onmogelijk is.

RACISTISCH KLIMAAT
De protestbeweging kaart een grotere problematiek aan dan enkel discriminatie op
basis van de onderwijstaal. Ze protesteren
tegen een algemeen racistisch klimaat in en
rond de universiteit. “Een zwarte student
zijn aan de US is traumatiserend”, vertelt
Mathume. “Het koloniaal verleden is nog
zeer zichtbaar in het universiteitsgebouw en
in de stad. Bijna alle lesgevers zijn blank, en
de hele universiteit is ingericht alsof er gewoonweg geen zwarte mensen bestaan in dit
land. Er zijn zelfs leden van Open Stellenbosch die hun studie hebben stopgezet door
de combinatie van racisme en misogynie
waar ze slachtoffer van zijn.”

“Een zwarte student zijn
aan de US is traumatiserend” — Mathume
De geschiedenis van US is dan ook sterk
verweven met het apartheidsverleden. Yves
T’Sjoen, hoogleraar aan de UGent en verbonden aan de US, verblijft momenteel in
Stellenbosch. “Ten tijde van apartheid was
de universiteit een blank bastion, een elite-universiteit waar latere partijleiders en
regeringsleden van de blanke Nasionale

Party hun diploma behaalden”, maar volgens professor T’Sjoen heeft de US dat verleden achter zich gelaten. “Vandaag is de US
een multiculturele universiteit. De participatie van studenten en personeel van diverse etnische achtergrond kan inderdaad
verbeteren, maar dat zal ook gebeuren. Tegen 2020 wil men 50% niet-blanke academische onderzoekers, maar daarvoor zullen
grotere maatschappelijke veranderingen
nodig zijn. Elke aanklacht van racisme en
discriminatie wordt zeker au sérieux genomen op de US, en grondig behandeld door
bevoegde commissies.”
Zo ervaren de studenten van Open Stellenbosch het echter niet. “Ik sloot mij aan bij de
protesten, omdat ik mij ongemakkelijk voelde in een omgeving waar zo weinig mensen
lijken op mij”, zegt Cupido. Daarnaast was
ze getuige van een racistisch incident, wat
de woede bij haar aanwakkerde. Ook in de
documentaire getuigen enkele studenten
over gevallen van discriminatie en racisme en uiten ze hun ontevredenheid over de
zwakke reactie van de universiteit daarop.

OPROEP AAN UGENT
Er is een nauwe samenwerking tussen
UGent en de Universiteit Stellenbosch, gebaseerd op een institutioneel akkoord uit
1996. De UGent heeft nog geen officiële verklaring gedaan in verband met de studentenprotesten en volgens professor T’Sjoen
is dat ook niet nodig. “Het gemediatiseerde
beeld laat uitschijnen dat de betrokken campussen in Zuid-Afrika in brand staan, maar

daar is niets van aan. Er zijn geïsoleerde gevallen van geweld, maar over het algemeen
wordt er vreedzaam geprotesteerd en vooral
gediscussieerd. De hele discussie is volgens
mij ook politiek verankerd. Ik vermoed
dat bepaalde politieke groeperingen belang
hebben bij commotie, maar die veronderstelling kan ik niet hard maken.” Volgens
T’Sjoen is er daarom ook geen enkele reden
om de samenwerking tussen UGent en US
ter discussie te stellen.

“Er is geen enkele reden
om de samenwerking met
US ter discussie te stellen”
— T’Sjoen
Cupido en Mathume roepen daarentegen
op om dat wel te doen. “We geloven in constructieve samenwerking, maar rector Wim
de Villiers blijft weigeren om in dialoog te
gaan”, zegt Mathume. “We hopen dat de
UGent De Villiers kan aansporen om dat
wel te doen.” Cupido vraagt van de UGent
dat ze de apartheidscultuur aan de US officieel veroordeelt. “Het lijkt erop dat alleen externe druk tot echte verandering zal leiden.
De Villiers wil niet luisteren naar ons, maar
hij is wel erg bezorgd om het imago van de
universiteit en we vermoeden dat hij snel
zal reageren als dat imago in gevaar komt.”
Daarnaast roepen zowel Mathume als Cupido de Gentse studenten om Open Stellenbosch te steunen in hun strijd.
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De Gouden Saté
door Charlotte Van Acker
foto door Brecht Vissers
Je studententijd kan je niet beëindigen zonder een frietje gestekt te hebben bij de
Gouden Saté. Stefaan, één van de vaste waarden in het frietkot verblijdde Schamper
met enkele memorabele anekdotes.

“Een Julientje”

Zes à zeven op de tien pakken friet die Stefaan inschept, zijn ‘Julientjes’. Oorspronkelijk was dit de ‘Hugo Claus’: een combinatie
van frietjes, een frikandel, stoverijsaus, satékruiden, mayonaise
en nog wat andere vettige dingen. De Hugo Claus werd uitgevonden door een zekere Tim, die boven de Gouden Saté op kot
zat. Het recept testten ze uit in de Gouden Saté. Nu is niemand
het concept ‘Hugo Claus’ of een ‘Julientje’ nog onbekend. Zo bekend zelfs dat ook andere frituren de creatie kennen en maken, van
Hasselt tot Ieper.

“Gij zijt ook zat zeker?”

Stefaan dacht dat ook Schamper te diep in het glas gekeken had
toen we vroegen of hij veel zatte mensen zag. Elke dag komen er
zatte studenten, maar ook volwassenen binnen gestrompeld. Stefaan hoort echter het liefst de zatte vrouwen bezig, die veel te luid
uit bed klappen. Diegenen die door het raam op straat proberen
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op de sauspompjes te duwen, krijgen een cadeautje van Stefaan:
pikante satékruiden. De meesten drinken daarna vooral water in
plaats van pintjes …
De zatte studenten zijn volgens Stefaan best goed opgevoed en verontschuldigen zich al snel als ze iets onbeleefds zeggen of doen.
Oudere mensen of ‘marginalen’ zoals Stefaan ze noemt, durven al
eens in discussie gaan.

“Ik ben een BG, een bekende Gentenaar!”

De achternaam van Stefaan blijft geheim, aangezien de uitbaters
zelfs ’s nachts in Frankrijk aan een afgelegen tankstation herkend worden. Stefaan zegt dat er geen ontkomen aan is: “Ik volg
dansles met mijn vrouw en zelfs daar herkennen ze mij!” De bekende Gentenaren leven voor hun zaak en hun klanten, maar een
beetje anonimiteit zou voor hen toch ook een mooi cadeau zijn.

DIT LIJSTJE MOET JE ZEKER GELEZEN HEBBEN ALS
JE AAN DE UGENT STUDEERT!

Clickbaits zijn vandaag de reden waarom mensen batshit crazy
worden in de reacties van elke facebookpost. Clickbaits zijn vaak sensationele titels die gemaakt zijn om lezers naar een bepaalde website
te lokken. Tegenwoordig zijn het niet alleen de Buzzfeeds en Newsmonkeys van deze wereld die baits gebruiken, ook De Morgen laat op
sociale media zijn beste clickbaits passeren. In dit lijstje lees je welke
clickbaits de sociale media van Schamper niet gehaald hebben:
door Adel Mouchalleh

- Zeven Redenen Om De Middenpagina Van Schamper
Over Te Slaan (Die Derde, Wow!)
- Deze knotsgekke selfie van Anne De Paepe met Joy
Anna Thielemans op de nieuwe Albatrostram móét je
gezien hebben.
-101 Redenen waarom er in elk Auditorium kleine Katjes Moeten.
- 9 Foto’s die Bewijzen Dat Hilde Crevits eigenlijk een
man is.
- Vijftien Schamperredacteurs Die Verbazingwekkend
Schattig Waren Als Baby.
- Deze Variant Op Bicky Burgers Is Echt Het Beste OOIT!
- Exclusieve foto’s van onze redactieleden voor en na
een layout: Opgelet, schokkende beelden!
- 10 ex-studentes van professor Marc Declercq die ook
in de Porno-industrie terecht zijn gekomen.
- Verrassend! 15 jobs die studenten Taal- en Letterkunde
ook wel aankunnen!
- Deze 21 soorten mensen op Tinder gaan je verbazen
en inspireren.
- 35 Facebookreacties die onder elke post van Het Laatste Nieuws voorkomen.
- 49 Soorten soa’s die je liever in de Overpoort achterlaat!
- Deze 16 GIFs zijn gepubliceerd om ons gebrek aan
journalistiek talent te compenseren.
- SEKS! Meer niet (eerlijk: seks werkt altijd)
- 25 Lifehacks om je ouders te overtuigen dat dit jaar
écht wel je laatste jaar aan de universiteit is.
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WETENSCHAPSKORT

door Pieter Gordts

“MAY THE FORCE BE WITH YOU!”
Een prothese bewegen via je gedachten:
klinkt als sciencefiction? Niet in het UZ
Gent: artsen zijn erin geslaagd een zogenaamde ‘innovatieve kunstarm’ succesvol
te implanteren bij een jongen die zijn arm
verloor. Deze prothese werd via de techniek
van osseoïntegratie in het overgebleven bot
van de stomp gefixeerd. Daarnaast werden
de overgebleven zenuwresten vastgehecht
aan spieren in de stomp en schouder. Elek-

troden op de huid pikken de signalen uit die
spieren op waardoor de jongen zijn prothese
kan bewegen. Osseoïntegratie en herbezenuwing mogen dan wel courante technieken zijn, de combinatie ervan is dat niet,
waardoor het UZ Gent zorgt voor een echte
wereldprimeur!

HOMO NALEDI: MISSING LINK?
Wetenschappers hebben restanten gevonden van een nieuwe mensachtige soort in
Zuid-Afrika. Deze nieuwe soort, die de
naam Naledi kreeg, wordt net als de Homo
Sapiens geklasseerd onder de mensachtigen
(Homo). De Naledi zou meer dan drie miljoen jaar geleden geleefd hebben, hoewel onmogelijk exact te zeggen. Haar vondst moet
de overgang van aap- naar mensachtigen
beter verstaanbaar maken. Opmerkelijk aan

MESSAGE IN A BOTTLE
Een bericht de ruimte in sturen in de hoop
buitenaards leven te bereiken? Niet langer
het scenario van een slechte B-film maar
binnenkort werkelijkheid als het van Yuri
Milner en Stephen Hawking afhangt, oprichters van de Breakthrough Initiatives.
Deze zijn gericht op het vinden van buitenaards leven en vallen uiteen in twee verschillende initiatieven. Ten eerste is er de
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Breakthrough Listen waarbij gedurende 10
jaar lang met de meest gesofisticeerde apparatuur de ruimte wordt afgezocht naar
een teken van leven. Daarnaast looft de
Breakthrough Message een miljoen dollar
uit aan de samensteller van de beste boodschap om de ruimte in te sturen naar andere
civilisaties.

de vijftien gevonden partiële skeletten is de
vindplaats: diep in een grottenstelsel in een
vermoedelijke begraafkamer. De moeite die
de groep hiervoor moet hebben gedaan impliceert een vorm van ritueel en symbolisch
denken die tot nog toe enkel aan meer recente groepen werd gelinkt.

GENT KLEURT ORANJE

Cultureel themajaar 2015 — PROGRAMMA najaar
1

9/06/15

10:51

20

15

design derby affiche A3 zonder logo's.pdf

Stadsmuseum Gent



Willem I (1772–1843), koning der Nederlanden © Rijksmuseum
v.u.: Annelies Storms, AGB Erfgoed, Botermarkt 1, B–9000 Gent
affiche: Dooreman & Dams

DE
BE

SIG

K

ED

N
Y

N

ER

LA

D

&

BELGIË

N

RB

15.10.2015

IË

28.03.2016

LG

NK

RIJ

DE

E
TV

RE

NK

Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit
Koning Filip der Belgen en onder het tijdelijke Beschermheerschap van
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander der Nederlanden

HE

O
RL

I
ON

18

.

15

.

2
1
2 3
20 3 0 01 10
16 3 5

V. U . A N N E L I E S S T O R M S – B O T E R M A R K T 1 – 9 0 0 0 G E N T — O N T W E R P PJ O T R . B E

ontwerp.indd 1

2/06/15 12:45

Het Verloren Koninkrijk.
Willem I en België

Design Derby
België-Nederland 1815–2015

Expo – STAM
15.10.’15 t/m 27.03.’16

Expo – Designmuseum
23.10.’15 t/m 13.03.’16

Piano & co

Stadsdichters
langs Schelde en Rijn

Een Muzikale confrontatie
tussen Noord en Zuid

15.10.’15 – 20u, Lullyzaal, Vlaamse
Opera, reserveren via Uitbureau

24.10.’15 van 13u30 tot 18u in de
Gentse binnenstad

De Stadsbibliotheek
kleurt Oranje

Wie is jouw favoriete
Nederlander en waarom?

3.12.’15 tot 12.12.’15

Laat het ons weten en win
een mooie prijs! Stuur een mail
naar cultuurdienst@stad.gent

MIAT – 26.04.’15
t/m 25.10.’15

In Europa
Meeslepende trip door het
Europa van de 20ste eeuw
NTGent – 6.10.’15, 10.11.’15,
15.12.’15, 22.02.’16, 19.04.’16 – 20u

MEER INFO

De Gouden Eeuw revisited.
Een curieuze collectie
uit de Nederlanden
Expo – Museum voor Schone
Kunsten – vanaf 15.10.’15

stad.gent/gentkleurtoranje

GENTINFO

09 210 10 10
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SCHAMPER
door Liz Dvorkina & Justine Vergotte
foto’s door Liz Dvorkina
Al eeuwen is de mensheid op zoek naar antwoorden op prangende vragen allerhande, zo ook onze redactie. Omdat we niet allemaal een geneesmiddel voor kanker kunnen zoeken, onderzoeken wij voor u wat
echt belangrijk is. Op een explosie meer of minder kijken we niet. Deze
keer: een smartphone laden met fruit.

The end is near! Stroompannes komen alsmaar vaker voor. De
zon is niet meer wat ze geweest is. Grote gemuteerde vogels
vernielen elektriciteitskabels. Elektriciteit wordt even duur als
saffraan. Maar hoe post je een foto op Instagram van je koude
ravioli uit blik (#foodstagram) zonder batterij op je smartphone? Geen nood! De oplossing is hier.

BENODIGDHEDEN:
- smartphone
- kabel om hem te laden
- 2 koperen spijkers
- 2 koperdraden
- een appel
- een banaan
- een mandarijn
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STAPPENPLAN:

STAP 1: Draai de koperdraden elk rond

STAP 2: Steek de ene spijker in de appel,
de andere in de mandarijn.

STAP 3: De uiteinden van de draad plaats
je in de banaan op twee centimeter van
elkaar.

STAP 4: Wacht een halfuur. Laat chemische processen hun werk doen.

een spijker.

STAP 5: Steek de laadkabel in de iPhone
en het andere uiteinde tussen de twee koperen draden in de banaan.

STAP 7: Ga die Instagram foto maken.

STAP 6: Geef het een paar seconden.
Smartphone begint te laden.

schamper.ugent.be
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FROM SEWER TO BREWER
door Laura Massa & Nicolas Van Laere
foto’s door Brecht Vissers

In de hemel is geen bier, daarom drinken
we het hier. Om God toch niet te boos te
maken, kunnen we het beter ecologisch
brouwen. De hel is schijnt niet zo leuk.
Daarom brouwen bio-ingenieurs Ingmar
Nopens en Wouter Naessens zelf hun bier
met afvalwater. Prosit!
Druipend nat van de gietende regen worden we ontvangen in een Gents herenhuisje.
“Zijn we hier wel juist?”, vraagt een redacteur zich nog af. Langs de buitenkant zou
je nooit vermoeden dat hier bier gebrouwen wordt. Eens in de woonkamer worden
we omringd door groene flesjes. “Ja, we zijn
juist, denk ik.”
Als je thuisbrouwer wil worden, moet je dat
in je woonst doen. “Dat is de wet”, vertelt de
grootvader van Ingmar ons.

INSANE IN THE MEMBRANE
De jonge bio-ingenieurs zijn niet aan hun
proefstuk toe. Ze hadden al eens bier gebrouwd met een hoge gisting voor een conferentie, omdat hen dat interesseerde. “Daar
kon niet echt iets mis mee lopen”, verklaart
Wouter zelfverzekerd. “In het kader van een
conferentie Resource Recovery wilden we
dan proberen om bier te brouwen van afvalwater. We wilden testen of dat iets is waar
mensen voor openstonden. Het werd verrassend positief onthaald. Natuurlijk was dat
wel in een kring van wetenschappers die zelf
bezig zijn met onderzoek naar hernieuwbare grondstoffen, dus die kenden de technieken en vertrouwden ons brouwsel wel.”
Ook wordt het bier natuurlijk grondig getest. Maar liefst 67 parameters — de gekste
die je kunt bedenken — worden geanalyseerd door een erkend drinkwaterlabel. “Afvalwater in commercie brengen heeft echter
op sommige mensen wel een yuck-factor
(lacht). Maar evengoed hebben we mails
gekregen van bierverenigingen die wilden
proeven. We hebben ook veel media-aandacht gekregen, dus mensen waren enthou-
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siast om te kopen. Dat hadden we niet direct
verwacht.”
Het proces om van rioolwater zuiver water
te maken verloopt via verschillende kanalen. De bio-ingenieurs leggen het voor ons
geduldig uit. Het afvalwater wordt gefiltreerd door twee membranen, een soort van
zeefjes. Het ene werkt via microfiltratie, het
andere via inverse osmose. Deze biologische
processen zorgen ervoor dat deeltjes zoals
bacteriën en virussen gevangen worden in
het membraan en het water zuiver wordt.
Het is nodig dat er twee membranen in serie
staan, omdat eerst de grotere partikels gefilterd moeten worden, anders kan het membraan verstoppen.

“Afvalwater heeft op sommige mensen wel een
yuck-factor”
KOKEN, POT.
En dan begint het echte brouwproces. To the
point: in een grote ketel warm je het gezuiverde water op tot 100 graden, tot het kookt.
Daarin worden de gemalen granen gestort.
Stelselmatig komt er dan water bij en wordt
de temperatuur verhoogd. “Dit doen we in
stappen, om de enzymen hun werk te laten
doen. Zo kunnen we zetmeel omzetten naar
suikers. Het wordt dan afgekoeld met de
warmtewisselaar en komt in de gisttank terecht. Suikers worden omgezet naar alcohol
tot het eindproduct: bier.”
Op de vraag of het anders is om met afvalwater te brouwen, antwoordt Wouter affirmatief. “Het water is twee membranen
gepasseerd, dus krijg je een soort gedestilleerd water. Dit water is eigenlijk te proper
om te gebruiken. Er zitten te weinig zouten
in, de zuurtegraad zit niet helemaal goed.
Daar zijn we moeten gaan zoeken naar oplossingen om het eigenlijk terug aan te passen naar brouwwater. Voor de rest is het vrij
gelijkaardig aan het reguliere brouwproces.”

BLONDE AMBITION
Hoe ziet het eindproduct er dan uit? Het bier
van 7,1 graden is lichtblond tot amberkleurig
en heeft een bittere smaak. “Dat komt ook
omdat het nog jong is”, leggen de brouwers
uit. Ze kozen een donkerblond bier omdat
het klaar zou zijn in de zomer, voor de conferentie die ze meehielpen organiseren. “We
dachten dat blond bier wel toegankelijk was
voor iedereen. Dat zou wel iets verfrissender
werken dan donker bier.” Een smaaktest is er
niet geweest voor de conferentie. “Er was eigenlijk geen tijd om het bier op voorhand te
proeven. We hadden één kans om dat bier te
doen slagen. Uiteindelijk is alles gelukt; we
hebben toestemming gekregen van het Federaal Voedselagentschap.” Uiteraard ging
het niet enkel om het celebreren van alcohol
op een conferentie. De brouwers verdedigen
zich: “Het schone aan hergebruikt water is
dat je van een leeg blad kan beginnen. Gents
water heeft al bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld een vrij hoge hardheid. Dat geeft
al een bepaald karakter aan het bier dat je
uiteindelijk zal bekomen.”

“Lekker blond
biertje met een
bitter hart”
Het verdict: een lekker blond biertje met
een bitter hart. Zeker zeer geschikt voor een
warme zomeravond. Vergelijkbaar met Bon
Voeux — een vaste waarde bij de redactieleden — maar iets minder zoet. Als beloning
krijgen we twee flesjes mee en een ander bier
van Louis XVIII (lees: die zwiet, ’t schijnt
dat hij nogal zweette door zijn corpulentie).
Wij weten weer waarom we de regen getrotseerd hebben. Love our jobs.

ECOBITCHES
De laatste tijd zijn er veel brouwerijen die
ecologisch gaan denken en ook ecologische
technieken willen toepassen. “Vooral voor
grote brouwerijen kan dit ook schaalvoordelen opbrengen: er is immers zeven liter
water nodig in het brouwproces voor één liter bier”, aldus Wouter. “Zes liter belandt in
de riool, maar kan ook intern gerecycleerd
worden, bijvoorbeeld om mee op te kuisen.
Hoe meer je daarvan kan hergebruiken, hoe
schoner je proces is.” Weinig mensen weten
het, maar Vlaanderen is een waterschaarse
regio. De grondwatertafels zijn stelselmatig aan het zakken, doordat er steeds meer
water wordt opgepompt voor consumptie.

Op termijn kan dat wel problemen geven,
bijvoorbeeld in de kustregio kan zoutwater
infiltreren in de duinen en zo de zoetwatervoorraad aantasten. “Niet zo recent is er een
project gestart waarbij rioolwater klassiek
gezuiverd wordt en nadien naar een zuivering gestuurd wordt die ook met die membranen werkt. Dat water laten ze infiltreren
in de duinen om de grondwatertafel weer te
stabiliseren. Op zich niets nieuws, het wordt
al gebruikt. Ons hoofdidee was de bereidheid van te mensen te testen bij dat soort
zuiveringsprocessen. Mensen moeten leren
dat de technologie bestaat en dat daar op
zich niets mis mee is. Het is compleet veilig.”

schamper.ugent.be
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DIY: BIER
Wie nu direct ook een brouwinstallatie wil
installeren in z’n kot, moet toch twee keer
nadenken. Ingmar haalde de drie ton wegende bottelinstallatie uit de Walen. Hij
bouwde de hele installatie zelf in elkaar. Er
moet ook opslagplaats voorzien worden,
want het bier moet een maand gisten. Ain’t
nobody got time for that.
Toch willen ze het kleinschalig houden,
want het moet geen fabriek worden. Daarom wordt er ook niet gedistribueerd bij cafés, want dan moeten ze bij een constant,
zelfde recept blijven. “De vraag is er zeker,
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maar we kunnen daar niet aan voldoen. De
kans is dus klein dat je ons bier binnenkort
op een drankkaart zal zien staan. We hebben nog maar één keer een batch van 400 liter geproduceerd. Daar blijft nu al niet veel
meer van over”. Initieel wilden de twee eenmalig brouwen, maar nu denken ze erover
na om het permanent te organiseren. “We
blijven graag experimenteren”, klinkt het
bij De Wilde Brouwers. “Als het te routineus
wordt, gaat het romantische er een beetje
af.” En romantisch voelen we ons zeker, zoals wel vaker indien lichtjes geïntoxiceerd.

PANDAKAK TO THE RESCUE
door Adel Mouchalleh

Hoera, Hoezee! We hebben weer een excuus
om over panda’s te schrijven! Dit keer gaat
het niet over de beestjes zelf, wel over hun
uitwerpselen. Jawel, u leest dit goed. Wetenschappers van de UGent gaan de uitwerpselen van Hao Hao en Xing Hui bestuderen,
de twee reuzenpanda’s van het dierenpark
Pairi Daiza. Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van LabMET
(het Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie), een onderzoeksgroep
die deel uitmaakt van de vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie aan onze
universiteit. Hiermee willen de wetenschappers nagaan welke bacteriën voor een snelle vertering van bamboe zorgen. Het menu
van onze pluizige vriendjes bestaat namelijk
voor 99% uit bamboe, die dan weer voor een
groot deel uit lignocellullose bestaat. Dat is

een bijzonder moeilijk te verteren stof die
onder meer in gras, stengels en hout zit. De
zwart-witte badasses hebben een spijsverteringsstelsel dat die stof wel kan verteren en
omzetten in suikers.
In een eerste fase zullen de onderzoekers
van LabMET van de Universiteit Gent de
uitwerpselen bestuderen om in een volgende fase te proberen om het verteringsproces
in een labo na te bootsen. Met die kennis
wil LabMET trachten om de enorme afvalberg van papier en tijdschriften (die voor
een groot deel uit lignocellulose bestaat)
efficiënter af te breken. Ten slotte kunnen
de nieuwe inzichten ook helpen om het dieet van de reuzenpanda’s te verbeteren. Wie
weet kunnen Hao Hao en Xing Hui binnenkort ook genieten van een Julientje en een
pint.
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JAGERS-VERZAMELAARS IN
WEST-VLAANDEREN

door Selin Bakistanli & Pieterjan Schepens
foto’s door Selin Bakistanli & Amber Myngheer

Te midden van glooiende heuvels woont een groep mensen: zij leven
van wat de natuur hen te bieden heeft. We vergeven het de lezer als hij
denkt dat het om de hedendaagse inwoners van West-Vlaanderen gaat,
maar we maken hem er toch attent op dat de scène die we hier beschrijven zich tienduizend jaar geleden afspeelde.

In die tijd zag het landschap van Kerkhove,
deelgemeente van Avelgem, er niet zo beschaafd uit als vandaag. Op dat moment was
de Schelde geen meanderende rivier zoals
nu: het was eerder een netwerk van stroompjes met her en der land ertussen. Toen de
Schelde zich als een echte rivier begon te
ontpoppen, veranderde het landschap in
een veenmoeras. Latere overstromingen van
de volwassen Schelde wierpen daar een flinke laag klei bovenop. De sporen van oudere
menselijke bewoning verdwenen zo diep onder de grond, maar in die natte bodem konden ze goed bewaard blijven.
Anno 2015 staat de omgeving voor nog een
transformatie. Waterwegen- en Zeekanaal
bouwt er een nieuwe stuw op de Schelde,
en ter voorbereiding kregen archeologen
het recht om het gebied tot eind 2016 te onderzoeken. De job ging naar de UGent, in
samenwerking met GATE Archaeology, de
archeologische spin-off van de universiteit.
Het is een buitenkansje: de omvang van de
werken laten onderzoek toe over de grootte van een voetbalveld en tot op een diepte
van acht meter. Het is daarmee een van de
grootste opgravingen ooit in Vlaanderen.

MODDER EN MEER
Na enkele maanden is het graafwerk al ver
gevorderd: op acht meter diepte is hier en
daar onder de zwarte veenaarde de bodem
te zien waarop onze jagende en voedsel verzamelende voorouders rondgedarteld hebben. Dit wil niet zeggen dat de ondertussen
weggegraven lagen daarboven oninteressant
waren. Zo is er onder meer een weg uit de
Romeinse periode gevonden. Hij bestond
uit twee greppels met daartussenin opgehoopte aarde, met daarbovenop houten
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Het opgravingsterrein. De foto toont de oorspronkelijke heuvel.
De bovenste zwarte laag is veengrond; de aarde eronder stamt uit
het mesolithicum.

balken en beschoeiing: geen grote heirbaan
dus, maar een weg om het toenmalige moerassige landschap te doorkruisen. Houten
resten blijven uiteraard vrij zelden bewaard,
maar de natte ondergrond liet dit in deze
site wel toe.
De mesolithische bodemlagen leveren geen
dergelijke grote vondsten op. Dit is uiteraard niet verwonderlijk, omdat de toenmalige bewoners min of meer permanent
doorheen het landschap rondtrokken. De
site in Kerkhove moet niettemin een interessante (tijdelijke) vestigingsplaats geweest
zijn: het was toen een heuvel — de glooiing
ervan is in de bodem op ongeveer acht meter
diepte zichtbaar — omringd door de kleine
voorlopers van de Schelde.
Archeologisch onderzoek voor deze periode vergt een verschillende aanpak dan voor
recentere periodes (ja, de Romeinen zijn recent). Na proefboringen worden bepaalde

Het zeven van de afgegraven aarde.

dan ook af in het labo, waarna onderzoekers
de gegevens verder kunnen analyseren. Ze
zetten de gegevens onder meer uit op zogenaamde densiteitskaarten die in detail aangeven in welke mate er menselijke activiteit
voorkwam in elk van de vierkantjes van een
halve op een halve meter. Het is dan ook begrijpelijk waarom de opgraving in Kerkhove
zo interessant is voor de archeologie van het
middensteentijdperk: haar schaal geeft ons
een ongeziene hoeveelheid data, en zal zo
ons inzicht in de levensstijl van jagers-verzamelaars aanzienlijk verbeteren.

vlakken van vijf op vijf meter geselecteerd;
deze worden dan onderverdeeld in kleinere
vierkanten met zijden van een halve meter.
De aarde in die vierkanten wordt dan in een
dunne laag afgeschept en met water gezeefd:
wat overblijft wordt onderzocht op zaken als
plantenresten, botten, of vuursteenschilfers
(stukjes steen die afketsten wanneer vuurstenen werden gebruikt om andere voorwerpen
te vervaardigen, red.). De bedoeling is dus
niet om Indiana Jones-gewijs artefacten op
te sporen, maar het landschap te reconstrueren waarin onze voorouders leefden. De
volgende fase van het onderzoek speelt zich
De zeefresidu’s. Deze worden vervolgens gesorteerd in vondstcategorieën.

schamper.ugent.be
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CULTUURAGENDA

DANS DANS/POLAR BEAR

KARAKTERKOPPEN

Donderdag 1 oktober, Vooruit

Tot 27 september, Dr. Guislain museum

CONCERT Het trio dat Dans Dans vormt mag niet zonder reden

EXPO En te denken dat u alleen was. Het tegendeel wordt bewezen

SLIJK

FILMFEST

1 oktober, Bijloke

13 - 24 oktober

THEATER Hoe maak je comedy van het ergste? Met Wouter Deprez
in de loopgraven moet dat al eens lukken. Deze cabaretvoorstelling met muziek van Kristof Roseeuw ter herdenking van de Eerste
Wereldoorlog raakt alle gevoelige snaren. Slijk is geen theatraal epos
over moed en heldendom, maar een prachtige vertelling met komische
noot. Daarbij is het ook nog eens een benefiet ten voordele van Music
Fund, zodat de centjes die avond eens niet zonder doel door ramen en
deuren naar buiten gegooid kunnen worden. Tickets kan je reserveren
via de site, afspraak in de Bijloke op 1 oktober, 20u.

FESTIVAL Terwijl de meesten onder jullie bevend van anticipatie zitten te wachten op de 42e editie van Film Fest Gent en al lang tickets
hebben gereserveerd, blijft het belangrijk die enkele uitzonderingen
hieraan te herinneren. Officieel opent het festival op 13 oktober, maar
op 12 oktober kunnen we al gaan zitten bij de vooropening met de film
The Walk en gedurende twaalf dagen zullen films zoals D’Ardennen,
Carol, Arabian Nights en tal van andere pareltjes vertoond worden.
Op de koop toe komen daar ook nog eens de 15e World Soundtrack
Awards bij op 24 oktober. Ik zie geen enkele reden om nog thuis te
zitten.

bogen op een indrukwekkende reputatie. Hun sound balanceert fijnzinnig tussen jazz, rock-‘n-roll en blues en stroomt over van muzikale
vaardigheid. Alsof dat nog niet genoeg was overtreffen ze live alle verwachtingen door hun ideeën samen te gieten in een sfeer van improvisatie. Niemand kan zeggen wat er zich in de Vooruit zal afspelen, wel
dat het publiek niet meer zal weten van welke parochie hij is. Het meer
ervaren Polar Bear zal hen met hun grimmige jazzklanken bijstaan.
Gaat dus allen in haast en spoed tickets reserveren voor donderdag 1
oktober om 19:30u!
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door Elena De Bacquer
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in het Dr. Guislain museum met de tentoonstelling Karakterkoppen;
over haviksneuzen en hamsterwangen, die nog loopt tot zondag 27
september. Hier wordt dieper ingegaan op de relatie tussen uiterlijk-innerlijk in de psychologie, sociologie en publieke opinie. Hoewel
het vooral oude opvattingen toont, mogen we de huidige rol die vooroordelen en stereotypes spelen in ons dagelijkse leven en de media niet
onderschatten.

GROENTJES UIT GENT

De Mets-broers zijn al van jongs af aan bezig met illustratie. “Mijn grootouders hebben nog vol getekende facturen en agenda’s
bewaard die ouder zijn dan mijn vroegste
herinneringen, dus dat zat er altijd wel al
in”, dixit Vincent. De overgang naar een
professionelere carrière begonnen ze via
graffiti en street art. “Kwestie van Pokémon
te blijven tekenen en toch wat semistoer
over te komen. Met twee ben je ook sneller
geneigd iets nieuws uit te proberen: zo hebben we samen toch ons eerste spuitbus opgenomen, na een schilder aan het werk te zien
op MTV.”

Vincent en Laurens (Gent, 23) studeerden Beeldende Vormgeving aan LUCA Gent. Nu studeren ze beiden in Brussel een Master in Animatie.

POSSIBLE WORLDS
De Mets kan je kennen van hun werk voor
Fake label. Als duo zijn ze al een tijdje freelance aan het werken in illustratie, vormgeving en animatie. Laurens vertelt ons dat hij
vaak probeert nieuwe werelden te creëren
die wel ergens op aarde zouden kunnen bestaan. “Ze zouden allicht niet geaccepteerd
worden, maar wel als grappig ervaren worden. Een zekere vreemdheid is denk ik wel
iets dat in al mijn werk zit.”

TIP 1 ‘Workspace’ en ‘chillspace’ niet op dezelfde plek
houden. (V)

TOEKOMSTBEWEGING
“We hebben nu een eigen naam als duo en
we zijn aan een website aan het werken. Er
wordt gezocht naar een atelier zodat we niet
meer van thuis uit moeten werken. Wanneer
we afgestudeerd zijn, hopen we direct te
kunnen beginnen als klein bureautje – misschien een gewaagde move, maar we geloven
wel dat we daar ons het meest in zullen kunnen uitleven.”

TIP 2 Werk voor anderen waarvan je weet dat ze het
zullen appreciëren. (L)

schamper.ugent.be
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KNIGHT OF CUPS
van Terrence Malick

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldfilms in de beste omstandigheden:
Digitale cinema in een uniek kader. En een gezellig filmcafé met ‘coole’ drank en muziek.

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45
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ONTROEREND
GOED
door Laetitia Mouton, Koba Ryckewaert & Marie Van Oost
foto’s door Brecht Vissers

Op 24 september gaat Are we not
drawn onward to new erA van
theatergezelschap Ontroerend
Goed in première in de Vooruit.
De voorstelling is, net zoals de
titel, een palindroom: je kan ze
van voren naar achteren en van
achteren naar voren bekijken.

In de krochten van het Gentse studentenleven ontstond in 1994 een dichterscollectief, Ontroerend Goed. De volgende jaren
ontpopte de groep zich tot een theatergezelschap met internationale allures en een
voorkeur voor het verleggen van de grenzen van het theatermedium. Eerder werden
hun toeschouwers al geblinddoekt en vastgebonden in een rolstoel, en in een andere voorstelling kon het publiek de acteurs
wegstemmen. Nu gooit het gezelschap alle
middelen in de strijd voor een palindroomvoorstelling. Que? Regisseur Alexander
Devriendt, actrice Charlotte De Bruyne en
scenograaf Philip Aguirre y Otegui leggen
het u uit.

Wat moeten we ons voorstellen bij een
palindroomvoorstelling?

Devriendt: “Het eerste deel van de voorstelling wordt achterwaarts gespeeld, en het
tweede deel is een teruggespoelde opname
daarvan. Daardoor krijg je dus een palindroom: er wordt iets opgebouwd wat nadien
door een omgekeerde beweging weer wordt
afgebroken. Ik vind het zalig dat zulke dingen mogelijk zijn in het theater. Daar ga ik
altijd naar op zoek, naar iets wat mensen
nergens anders kunnen meemaken. Het is
ook niet helemaal duidelijk of Are we not
drawn onward to new erA nu een voorstelling, een installatie, een choreografie of een
optreden is: er wordt live een muziekstuk
gebracht door Spectra Ensemble, en beeldhouwer Philip Aguirre y Otegui heeft de
scenografie verzorgd.”
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“Ik ga altijd op zoek naar
iets wat mensen nergens
anders kunnen meemaken” - Devriendt
Jullie staan er ook om bekend steeds
de grenzen van het theatermedium op
te zoeken.

Devriendt: “Volledig, voor mij is dat een
noodzaak. Want alles wat ik vertel, weet iedereen al. Het draait echter om de manier
van kijken naar dingen. Een nieuwe vorm
leidt tot een nieuw inzicht. Natuurlijk ga ik
nooit alleen een vorm opzoeken omwille van
de nieuwe vorm, maar ik vind het wel spannend en uitnodigend om naar te kijken. Het
is ook een van de weinige keren dat vorm en
inhoud zo natuurlijk samengaan. Als we een
blik werpen op hoe het er vandaag aan toe
gaat in de wereld, zeggen sommigen dat we
moeten terugkeren. Minder mensen, meer
natuur … de vraag die we willen aanreiken
is in hoeverre we willen terugkeren. Wat wil
ik opgeven voor een toekomst waarvan ik
geen deel zal uitmaken? En zou de wereld
niet gewoon beter af zijn zonder ons? Wat je
te zien krijgt door die palindroomstructuur,
lijkt op het verhaal van het Paaseiland. Die
civilisatie bouwde iets op, maar de bronnen
geraakten uitgeput. De bewoners probeerden op hun stappen terug te keren, terug in
de tijd, maar uiteindelijk ging de samenleving ten onder.”

In het eerste deel spelen en spreken
jullie achterstevoren, hoe pak je zoiets
aan als acteur?
De Bruyne: “In het begin voelde het een
beetje als een beperking, omdat je je meer
moet focussen op het vormelijke aspect dan
op het spelen zelf. Ik genoot er dan ook echt
van als het achteruit praten begon te lukken.
Dan kan je daar echt mee spelen. Ik haal er
dus zeker voldoening uit, ook al gaat het
soms nogal diep.”

Devriendt: “Het is tijdens de repetities soms
echt een zottenkot. We hebben wel afgesproken dat je gewoon op de rest moet vertrouwen en je niet te veel opwinden wanneer je
even niet meer mee bent. Als iedereen constant zou proberen om het te snappen, zouden we helemaal doordraaien.”

Het klinkt alvast allemaal zeer veelbelovend. Ervaren jullie dit zelf ook als
een nieuw hoogtepunt?

De Bruyne: “Wanneer je aan een voorstelling werkt, heb je sowieso altijd het gevoel
dat dat je nieuwe hoogtepunt zal worden.
Als je dat ontbreekt, is dat het teken dat je
die voorstelling niet moet maken. Los daarvan is het inderdaad voor Ontroerend Goed
zeer spannend, omdat het niet alleen een
grotere productie is, maar ook omdat het
op een breder publiek mikt. Het voelt echt
als een nieuwe stap, want we spelen anders
enkel in kleinere zalen. Artistiek gezien was

het tijd voor Alexander om zoiets te doen.
Wel zonder de authenticiteit van Ontroerend Goed te verliezen, natuurlijk.
Ik vind het ook fantastisch dat Philip (Aguirre, red.) wil samenwerken met ons. Op een
bepaalde manier is het ook een risico, omdat
we iemand vrijheid geven binnen ons stuk.
Maar zelf zouden wij echter nooit kunnen
wat hij kan, dus die samenwerking is zalig.”

“Het voelt echt als een
nieuwe stap” - De Bruyne

Philip, hoe heeft Ontroerend Goed jou
kunnen overtuigen om samen te werken?
Aguirre: “Eerlijk gezegd had ik nog nooit
een voorstelling van hen gezien, maar het
concept sprak me meteen aan. De combinatie van de muziek, de teksten en de ideeën
van Alexander leek mij heel boeiend. Bovendien vind ik het altijd fijn om een nieuwe
uitdaging aan te gaan. Anderzijds is het niet
evident om een werk te maken dat ten dienste staat van de acteurs en van het stuk. Eigenlijk maak ik iets dat uit de gedachten van
Alexander en de acteurs komt, en dat is wel
nieuw voor mij. We hebben samen gestreefd
naar een monumentaal werk, een immens
beeld met een archaïsch kantje, dat ook verwijst naar monumentale beeldhouwwerken.
Tegelijk is het een jongen van nu, met sneakers en een jeansbroek aan.”

“Ik vind schoonheid op
zich al een engagement”
- Aguirre
Het stuk van Ontroerend Goed is zeer
geëngageerd, iets wat ook vaak terugkeert in uw eigen werk. Is dat voor u
een must?

Aguirre: “Nee, zeker niet. Volgens mij kan
je ook geëngageerd zijn zonder een expliciete boodschap te hebben. Eigenlijk vind ik
schoonheid op zich al een engagement. Mijn
werk heeft ook niet altijd een direct leesbare
boodschap, soms is het cryptischer en surreëler. Wat dit stuk mooi maakt, is ook juist
dat de toeschouwer het op zeer veel manieren kan lezen. Het is een soort parabel of een
sprookje, iets mythisch.”
schamper.ugent.be
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STUDENT KICK-OFF
door Olivier Vander Bauwede

EEN HISTORIEK

Foto door Joost Vanderdeelen
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Ach, herinnert u zich nog die eerste Student Kick-off? Dan is het hoog tijd om uw
studies te beëindigen en een job te zoeken,
want ons aller geliefde studentenfestijn
is al aan haar tiende editie toe! Daarom
haalden wij voor u de annalen uit het stof,
spraken met de nog levende veteranen en
deden enkele archeologische opgravingen.

BROOD EN SPELEN
Op een donkere dinsdagavond van het
jaar 2006 kwamen zeven studentenleiders
heimelijk samen in Gent met één gemeenschappelijk opzet voor ogen: het op touw
zetten van een massa-evenement dat de
studenten zou laten kennismaken met hun
studentenfeestje; eerste coma’s, eerste ongeplande zwangerschappen en eerste berovingen van hun jassen incluis.
Al was het voor de geestelijke vaders vooral een eerbare daad die hen verloste van de
beloftes die ze het jaar daarvoor hadden
gemaakt tijdens de studentenverkiezingen.
Er was namelijk vraag naar een Gents antwoord op het Antwerpse ‘Studay’, dat toen
al twee jaar meeging, en het Kortrijkse ‘Student Welcome’, dat haar levenslicht al in
2001 zag. Het volk vroeg brood en spelen, en
het volk kreeg een barbecue en een optreden
van Eddy Wally.
U leest het goed, op die bewuste 27 september vierde de democratie hoogtij. Ruim
9.000 studenten zakten af naar het Gentse
Kramersplein, waar vervolgens ook nog ‘t
Hof van Commerce en Das Pop schitterden. De kip was misschien wat mislukt, en
toiletten werkten misschien niet, maar de
eindbalans sprak boekdelen: voor een uitgebreide herhaling vatbaar.
Daar het Kramersplein uit z’n voegen
barstte, reserveerde het bestuur het Gentse Sint-Pietersplein voor een vervolgeditie,
waar meer dan 19.000 studenten op afkwamen. Dat kon ook moeilijk anders, want
ook dat jaar was Eddy Wally van de partij,
met onder meer Mintzkov, Bart Peeters en
Vive La Fête als aanvullende affiche. Bovendien ontstond voor de eerste maal het lokale
rockconcours ‘DE VEDETTE’, met als inzet
een plaats op het hoofdpodium.

AD FUNDUM

MOOI WEER VANDAAG

De editie van 2008 ging de geschiedenis in
met een wereldrecord Ad Fundum drinken,
waar 1328 dappere studenten succesvol aan
deelnamen, met als resultaat het officiële
wereldrecord en heel wat persaandacht, al
kan dat laatste ook aan de rock-’n-roll
van Clement Peerens Explosition gelegen
hebben.

In 2011 stampt een inmiddels geherstructureerd bestuur Students for Students uit de
grond: hiermee wilt de organisatie geld inzamelen voor een Ethiopisch schoolbouwproject, en dat doen ze door één euro inkom
te vragen. Met Vengaboys, Gorki en Daan
was ook de zesde editie een groot succes.
Bart Kaëll zette 2012 in voor een nuchter,
doch laaiend enthousiast publiek. Angst
voor een natte editie bleek overdreven en
met headliner Absynthe Minded kon niets
meer stuk.
Reeds op de eerste editie van 2006 was rector Paul Van Cauwenberge, vergezeld door
gitaar, een welkome aanwezigheid op de
Kick-off, en ook in zijn laatste week als rector in 2013 kon hij niet ontbreken. Voor dertigduizend studenten nam hij een muzikaal
afscheid met een vleugje Johnny Cash en
Ray Charles, waarna ’t Hof Van Commerce
het West-Vlaams weer mocht inzetten, tot
grote vreugde van de Hentse student.
De weergoden waren 2014 behoorlijk minder gunstig dan vorige jaren, met als gevolg
een minder grote stormloop aan studenten
met droge kelen. Geleidelijk aan stroomde
het volk dan toch binnen voor acts als Mintzkov en De Jeugd Van Tegenwoordig, wat
toch voor een goede — natte — 24.000 bezoekers zorgde.

In 2009 was het letterlijke hoogtepunt de
Boekentorenrun, waarbij honderden studenten — wonderlijk minder dan bij dat
drinkrecord — om het snelst de 352 treden
beklommen. De meeste studenten begaven
zich wellicht dat jaar op het terrein, waar ze
vanaf dat jaar dankzij videocaptatie ook iets
konden zien van Raymond van het Groenewoud, Customs en 2 Fabiola.
Per editie bleef het aantal bezoekers stijgen:
Student Kick-off 2010 telde 35 000 bezoekers
op het Sint-Pietersplein en, voor de eerste
maal dat jaar, ook op de speciale afterparty in De Vooruit. Maar dat was u wellicht,
vanwege het Mega Bicky festijn op het plein,
volledig ontgaan.

schamper.ugent.be
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door Elena De Bacquer & Nicolas Van Laere

Voor wie het originele testament te
vergezocht vond (Wie gelooft immers
die hippie die over water kon lopen?),
there’s a new Messias in town. Blasfemie
en levensvreugde: voor die ene keer is de
sequel écht beter dan het origineel.
U hoeft zich niet langer af te vragen waarom
de andere wachtrij altijd sneller vooruit gaat
en de telefoon rinkelt op het moment dat u
zich in bad laat zakken — God bestaat. Hij
is een klootzak en woont in Brussel, waar hij
zijn gezin terroriseert en gewetenloos van
achter zijn computer de ene na de andere
absurde wet verzint om het mensdom te
kwellen. Zelfs zijn zoon J.C. (je weet wel,
die kerel die water in wijn kan veranderen)
kon het niet langer verdragen en trok de
wereld in om een einde te maken aan de
wreedaardige willekeur van zijn vader. Nu
rebelleert ook dochter Ea door alle sterfdata
vrij te geven en weg te lopen van huis. Eens
gearriveerd in het aards paradijs probeert
ze een nieuw testament te schrijven, met
behulp van enkele nieuwe apostelen. Zes
stervelingen, correct getypeerd als losers,
schuiven aan het laatste avondmaal van
Da Vinci aan met een relaas over hun
alledaagse leven, inclusief giraffen die door
de Wetstraat kuieren en wasmachines die
geheime doorgangen verbergen.
Hoewel de film Franstalig is en de cast
uitstekend standhoudt, is het de Vlaamse
Laura Verlinden — bekend uit films zoals
‘Ben X’, ‘Loft’ en ‘de Behandeling’ — die
met haar engelachtige ongrijpbaarheid
de grootste zondaars (zelfs hier en daar
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een psychopaat) week kan maken. De
soundtrack die hen begeleid is geen
willekeurig deuntje op de achtergrond,
maar wordt geïntegreerd in de verhalen van
de apostelen en geeft de term ‘lijflied’ een
heel andere dimensie.

God is echter geen DJ — maar misschien
wel een regisseur. Jaco Van Dormael
haalt het beste van de schepping en alles
wat ervan overblijft uit de kast om deze
Frans-Luxemburgs-Belgische productie te
realiseren. De hilarische, surrealistische

(en dus op en top Belgische) prent zit vol
geestige eigenaardigheden, kwinkslagen
van fijnzinnige humor en poëtische
dialogen. Als uw ziel net zo verdorven is
als de onze, zal u zeker giechelen bij alle
sodomie en heiligschennis. De geforceerde
sentimentele momenten die poogden de
film wat emotionele diepgang te geven zal
u wel ongemakkelijk moeten doormaken.
Maar hey, alles om Catherine Deneuve en
een gorilla te zien neuken, nietwaar? Wat
u Van Dormael eventueel ook nog zou
kunnen verwijten is zijn soms vreemde of
schijnbaar overbodige verhaalwendingen,
maar misschien moet men daarvoor in het
land van melk en surrealisme geboren zijn.
Voor wie toch diep in het communiezieltje
gekwetst is: geen zorgen, de wereld vergaat
niet. U heeft het eenvoudigweg niet
begrepen.

MUZIEK
Het had de nieuwe titel van een spraakmakend Lana del Rey-nummer kunnen zijn,
maar dat is het niet. Beach House heeft
een vijfde studioalbum klaar! Het duo bestaande uit Victoria Legrand en Alex Scally van de dreampopband uit Baltimore
klinkt zachter dan ooit tevoren. Als we de
gezaghebbende recensenten mogen geloven is het soms “wat teveel van hetzelfde”,
maar laat dat nu net de sterkte van het geheel zijn. “Something can be repeated, but
it’s never the same”, aldus een filosofische
Victoria. Akkoord, grote stijlbreuken moet
je op Depression Cherry inderdaad niet
verwachten, de computerbliepjes en ijle
arpeggio’s maken deze nazomer toch een
heel stuk spannender. De hoogmis der zoetigheid wordt verbluffend ingezet met het
verzadigde Levitation. Meerstemmigheid
en zwarte romantiek blijken hét sacrament

door Laura Massa

voor gekwelde zieltjes. Terwijl Sparks flirt
met gospel en post-rockgitaren, refereert
Space tekstueel aan Scott F. “Tender is the
Night” Fitzgerald en doet PPP dan weer
heel hevig denken aan The Vaselines op een
regenachtige dag in de Schotse Highlands.
Maar echt donker wordt het nooit in dit zoetige universum. Flarden natuurschoon zien
we weerspiegeld in Wildflower en Bluebird.
Tot slot brengt Days of Candy toch twijfel in
het spel: de engelenstemmen zijn terug, een
microseconde dachten we zelfs aan Enya,
maar halverwege de song verdwijnt die
scepsis gelukkig. Drumcomputers en dissonant snaargeweld jagen alle barokke ballast
van zich af. Pikant detail voor de fetisjisten
onder ons: deze kersenplaat is uitgevoerd in
rood velours. Het kan een alternatief zijn als
je niemand anders hebt om bij kaarslicht te
strelen.

BOEK
door Lieselot Le Comte

Twee vrienden, Bardur en ‘de jongen’ gaan
tijdens de eeuwige IJslandse winter uit vissen. Bardur vergeet zijn overjas en wordt
een prooi in de klauwen van het ijzige water en de nietsontziende wind. Hij raakt onderkoeld en sterft. Een deel van ‘de jongen’
sterft met hem mee. Zijn gevecht tegen het
verscheurende verdriet en de beukende elementen laat hem besluiten een lange reis te
ondernemen. Een odyssee vol liefde voor literatuur en fascinerende figuren.
De Inuït mogen dan vijftig woorden
voor sneeuw hebben, auteur Jon Kalman
Stefánsson overtreft dit aantal moeiteloos.
Een staande ovatie voor vertaler Marcel Otten, die de verbluffend rijke woordenschat
van Stefánsson meer dan geslaagd naar het
Nederlands wist te brengen. Maar dit boek
is meer dan een virtuoze schrijfoefening.
Vooral in het tweede en derde deel komen

naast de oorlog tegen de weergoden ook de
strijd tegen sociale ongelijkheid en vooral
de inwendige verscheurdheid die elke mens
moet zien te helen aan bod.
Wie dit boek somber noemt, verstaat de
troostende kracht van poëzie niet. Je zult
er inderdaad niet gelukkiger van worden,
net zoals de personages het leven leren aanvaarden zoals het nu eenmaal is. Dankzij
de mildheid waarmee Stefánsson zelfs de
meest hartverscheurende situaties toedekt,
wordt deze trilogie geen gitzwart naturalistisch drama. Zijn prachtige zinnen zijn om
te koesteren in je handpalm als een klein
vogeltje: zo mooi, teer en breekbaar. Een
boek dat de tijd neemt om langzaam neer
te dwarrelen en net als sneeuw de wereld
verstilt onder een dik deken meedogenloze
schoonheid.
schamper.ugent.be
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DE LIEGENDE REPORTER

STUDENTEN UGENT VLUCHTEN
MASSAAL NAAR MIDDEN-OOSTEN
door Emilie Devreese

Vrienden, de mama, de poes … Alles en iedereen laten de wanhopige studenten achter
om toch maar aan de extremistische “Durf
Denken”-politiek van de UGent te ontsnappen. Ze spenderen honderden euro’s
aan krappe vliegtuigzitjes, desnoods met
een schrijnend tekort aan beenruimte, om
Turkije te bereiken. Van daaruit zullen ze
doorreizen naar de veroverde Syrische gebieden van Islamitische Staat. Daar hopen
ze te kunnen genieten van een opleiding aan
de befaamde International Islamitic State
University of IISU, een onderwijsinstelling
die kritische vraagstelling en de inbreng van
de student gelukkig heel wat minder hoog in
het vaandel draagt. Eén van de academische
vluchtelingen is Henri T. uit Z. We treffen
hem in het geïmproviseerde kotenkamp

vlak naast de hoofdcampus van IISU. Elke
ochtend probeert de voormalige rechtenstudent de campus binnen te dringen, zonder
succes. “Toen ik begon met studeren wou
ik gewoon nog enkele jaren flink feesten en
soms even blokken om dan uiteindelijk de
rest van mijn leven te kunnen genieten van
een dikke pré. Dat viel tegen: opeens moest
ik kritisch denken, ideeën ontwikkelen ...
Nadenken. Dat was ik niet gewoon. In het
secundair hoefde ik nooit actief mee te denken. Ik liet dat over aan de strever van de
klas en toch haalde ik goede punten. Toen
we vorig academiejaar ook nog eens een onderwijsevaluatie moesten invullen, was de
maat voor mij vol. Ik ben onmiddellijk vertrokken”, getuigt hij.

MEI ‘68 = achterhaald
“Ik begrijp die jongelui wel”, vertelt papa
Dirk T. ons aan de telefoon. “Mijn vader
heeft in ’68 nog dapper meegestreden voor
meer inbreng en respect voor de studenten
in het hoger onderwijs. Nu, ruim 45 jaar later, zien we dat de idealen waar hij toen voor
vocht geëvolueerd zijn tot een pervers systeem waarin de student gedwongen wordt
tot mentale participatie en verplichte zelfontplooiing. Geen wonder dat de jeugd zich
wil afzetten tegen de idealen van hun grootouders.” Het moge duidelijk zijn: de student
is zijn stem binnen de universiteit beu. Duidelijke tekenen hiervan zijn overigens de
massale weigering van het invullen van de
onderwijsevaluaties en het leeg blijven van
de eens zo gegeerde zetels in het Dagelijkse Bestuur van de GSR. Laten we hopen dan
UGent hieruit haar conclusies trekt en het
geld dat normaal aan nutteloze organen zoals de GSR besteed wordt voortaan investeert in nuttige zaken.

Noodhulp voor UGent
De IISU zelf kan de vluchtelingenstroom
naar eigen zeggen niet meer aan en roept
Noord-Korea en zelfs Rusland op om ook
enkele Gentse vluchtelingen op te nemen in hun universiteiten. Aangezien de
noodoproepen tot nog toe onbeantwoord
bleven, overlegt het bestuur van IISU momenteel over het sturen van pedagogische
hulptroepen naar de UGent om ons onderwijssysteem weer op de rails te zetten. Op
hoop van zegen! ■
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