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 BUFFEL  Uw chakra scheidt deze 
maand een geur af die verdacht veel weg heeft 
van een Noord-Franse schimmelkaas. Quality 
time met uw partner kan hierdoor wel eens 

 TIJGER   Het energiepeil van Tijgers staat 
op een waanzinnig laag niveau. Voorts zal u veel last 
krijgen van niesbuien en jeuk in uw ogen (inclusief uw 
derde oog!). Prof. Sushdie wijt dit aan de stand van 
Neptunus, planeet van de onverklaarbare niesbuien en 
mysterieuze oogjeuk. 

DRAAK  Uw mantra zal op 19, 21, 24 
en 30 mei op weinig sympathie kunnen re-
kenen van Slangen.   Afgezien van die 
dagen, ziet mei er behoorlijk saai 
uit voor u. 

SLANG  Het Chi van slangen zal op be-
paalde dagen van de maand een onweerstaanbare 
drang voelen ruzie te zoeken met het mantra van Dra-
ken. Één woord: peperspray. 

PAARD  De laatste donderdag van 
de maand zult u een onweerstaanbare 
drang voelen medestudenten te bestoken 

met dreigmails. Prof. Sushdie raadt het ten 
sterkste af de horoscoop van Story te vertrou-
wen, wegens té onwetenschappelijk. 

GEIT  Geiten hun aura 
zal deze maand groen uitslaan. Dit 
zou nieuwe sociale contacten wel eens 
kunnen afschrikken: probeer vriend-
schap te sluiten met kleurenblinden. 

RAT  De kans dat Ratten deze 
maand op straat met een ‘extreme 
tuned streetcar’ op weinig zachte 
manier in aanraking komen, is buitenge-
woon groot. Prof. Sushdies raad: binnenblijven. 

     AAP   Apen zullen in de nacht van 
23 op 24 mei dromen van  Sven Ornelis . 
De daarop volgende dagen zal u een aller-
gie ontwikkelen voor tijdschriften van gerecy-
cleerd papier, andere dan Schamper. 

 ZWIJN   Zwijnen kun-
nen in de prijzen vallen deze 

maand:  

HAAN  Prof. Sushdie voor-
spelt weinig goeds voor Hanen 
deze maand. Meer nog: vanaf 18 
mei tot ongeveer 29 december zal het, 
aan de stand van Mercurius te zien, 
een behoorlijk netelige periode wor-
den. Alsof dat nog niet genoeg is: uw 
derde oog zal beginnen te etteren. 

 HOND  
 Zie Kat: binnenblijven. 
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EDITO

Beste lezers, geloof ons vrij: na vijf jaar aan deze univer-
siteit durft men al eens cynisch te worden. Niet dat we van 
kwade wil zijn of tot het mensenras behoren dat kankert om 
te kankeren, alles behalve, verzuring is ons vreemd. Maar als 
je hier lang genoeg rondhuppelt dan kan je op de duur je ogen 
niet meer sluiten voor de ontelbare défautjes die onze univer-
siteit rijk is. Het begint meestal met wat irritatie over een ad-
ministratieve formaliteit of bedenkingen bij de kwaliteit van 
enkele vakken uit je curriculum. En voor de meeste studenten 
eindigt het daarmee ook. Ze behalen hun diploma, kuisen hun 
schup en kijken nooit meer om.

Maar de arme, naïeve zielen die verstrengeld raken in de 
microkosmos van het georganiseerde studentenleven - prae-
sessen, stuvers en ander addergebroed - krijgen vaak andere 
kanten van de universiteit te zien. En wees er maar zeker van 
dat het niet altijd mooi om aanzien is. Stugge administraties, 
politiek getouwtrek, wereldvreemdheid en totale inertie zijn 
kwalen die weelderig tieren. Men krijgt soms zelfs het gevoel 
dat studenten uiteindelijk niet meer dan een goedkoop excuus 
zijn om de hele mallemolen in stand te houden. Studenten als 
een noodzakelijk kwaad, met veel tegenzin getolereerd omdat 
ze nu eenmaal geld in het laatje brengt.

Dat zeggen we niet om nodeloos tegen schenen te schoppen 
of mensen te schofferen, maar uit pure bezorgdheid. Het is im-
mers schrijnend om zien hoeveel energie er gestopt wordt in al 
het gekonkelfoes. Het roept vragen op over de effi ciëntie en de 
besteding van de middelen. De UGent is bezwaarlijk een goed-
geoliede machine en voor een universiteit die door structurele 
onderfi nanciering zwaar boven zijn stand leeft is dat dodelijk.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Au contraire, de 
laatste tijd herwinnen we ons geloof in de UGent weer wat. 
Want ondanks al haar tekortkomingen geeft onze alma mater 
de laatste tijd de indruk weer het goede pad ingeslagen te zijn. 
Deze week slaagde hoofdbibliothecaris Sylvia Van Peteghem 
er zelfs in om de waakvlam van ons enthousiasme weer aan 
te wakkeren. En nog geen klein beetje ook. De samenwerking 
met IT-gigant Google die met de nodige bombarie aangekon-
digd werd kon zelfs doorwinterde sceptici als onszelf beroe-
ren.

Zo’n zeldzame uitschieter is misschien genoeg om ons tere 
hart te beroeren, maar de vraag is of het voldoende zal zijn om 
de Universiteit Gent op te tillen naar een hoger niveau, van een 
grijze muis in de Europese middenmoot tot een volwaardige 
subtopper die zijn mannetje kan staan tegen de instellingen 
van over de plas. Want als we de UGent graag moeten zien, 
dan mag ze wel eens keer een efforken doen voor ons. Want 
niemand heeft graag een lelijk lief.



LERARENOPLEIDING VERNIEUWD
Zowat vier jaar nadat het hoger onderwijs overschakelde naar het bama-systeem meet de universi-
teit (  eindelijk / toch nog  ) ook de lerarenopleiding een nieuwe plunje aan. De communicatie naar 
de studenten hierover verliep dikwijls nogal stroef en er was lange tijd veel onduidelijkheid over 
deze hernieuwde opleiding, maar heden is de kogel door de kerk. Binnenkort zwalpt u nog een 
vol academiejaar door de Gentse straten als u puberend Vlaanderen wil laten kennismaken met 
de fi jnzinnigheden van de Nederlandse letteren, de wonderen der aerodynamica of het grote boze 
wiskundemonster.

 MAARTEN 

 Het grootste punt voor de studenten 
waarop de lerarenopleiding volgend 
academiejaar wijzigt, is dus de studie-
omvang. Voortaan bedraagt de oplei-
ding een volwaardige 60 studiepunten 
in plaats van de voormalige 34. Grote 
verantwoordelijke hiervoor is de stage 
die zomaar eventjes drie maal langer zal 
duren dan in het oude systeem het ge-
val was.  Professor Aelterman  stond ons 
te woord om verdere info te geven. 

 Vanuit welke noodzaak is men de leraren-

opleiding eigenlijk gaan herzien? 

 Al vanaf 2001 is er een balans ge-
maakt door de docenten van de hui-
dige lerarenopleiding. Het bleek dat 
een aantal basiscompetenties die de 
overheid voorschreef voor leraars niet 
gerealiseerd konden worden. Zo was 
er onder andere te weinig praktijk, de 
groepen voor de algemene vakken wa-
ren te groot, er was een veel te grote 
scheiding tussen praktijk en theorie… 

 Jullie hebben dus als docenten zelf gepleit 

voor die verandering? 

 Wij hebben eigenlijk al vanaf eind 
jaren ’80 voor een volledig studiejaar 
bij de overheid gepleit. De grootste 
moeilijkheid was evenwel dat een lan-
gere opleiding moet resulteren in een 
hoger loon voor de leerkrachten, waar 
men niet mee akkoord kon gaan. Daar-
om hadden we al een aantal knelpun-
ten van de opleiding intern aangepakt. 
Toch zijn we steeds blijven hameren op 
die 60 studiepunten. 

 Hoe is men dan tot een oplossing geko-

men? 

 In plaats dat de opleiding het sta-
tuut van master-na-master meekrijgt, 
zullen studenten in de toekomst na 
hun lerarenopleiding een ‘diploma van 
leraar’ krijgen. Op die manier voorko-
men we ook dat de opleiding nodeloos 
duur wordt, want zoals je weet springt 
de overheid fi nancieel niet bij voor ma-
nama’s. 

 Zowel hogescholen als de universiteit zul-

len dat diploma dus uitreiken. Betekent dat 

dan dat je als student zal kunnen kiezen 

aan welke instelling je studeert? 

 Nee, wanneer je aan de universiteit 
je master behaald hebt, kan je enkel 
daar je lerarenopleiding volgen. Je zal 
wel kunnen kiezen tussen de ‘klassieke’ 
lerarenopleiding of het  CVO  (centrum 
voor volwassenenonderwijs). Dat laat-
ste is de vroegere D-cursus. Beide op-
leidingen kan je spreiden over de jaren. 
Het enige verschil is dat je bij het  CVO  
voor de vakdidactische component met 
studenten van alle verschillende ach-
tergronden in eenzelfde klas zit, wat er 
dus voor zorgt dat die component daar 
heel wat minder sterk is.  

 De verlenging van de stage is wat 
het meest in het oog springt bij de her-
nieuwde opleiding. Wat zijn de verdere   

inhoudelijke veranderingen? 
 De kloof tussen theorie en praktijk 

is gedicht. Zo krijgt de vakdidactiek 
meer gewicht, wat de brug vormt tus-
sen theorie en praktijk. Ook is er een 
nieuw vak, ‘leren en instructie’, dat 
daar bij aansluit. Ten tweede wordt er 
in de vernieuwde opleiding meer zorg 
besteedt aan de leerling: de pedagogi-
sche aspecten. Zo krijgen de studenten 
mee hoe ze aandacht moeten schenken 
aan leerlingen met leermoeilijkheden, 
hoe inclusieonderwijs in zijn werk 
gaat… Een andere nieuwigheid is het 
vak ‘onderwijsorganisatie en –beleid’ 
omdat studenten niet of te weinig wis-
ten hoe het onderwijs georganiseerd is. 
Een laatste punt van vernieuwing is dat 
studenten nu ook een keuzevak moeten 
nemen: ofwel nemen ze het vak ‘educa-
tieve interactie’ ofwel een ander onder-
wijsgerelateerd vak dat ze b.v. ook aan 
de hogeschool kunnen volgen. 

 Valt de opleiding zelf nog te combineren 

met een job in het onderwijs? 

 Ja, zeker. Via een zogenaamd LIO-
baantraject (leraar-in-opleiding) zijn 
mensen die al in het onderwijs staan 
vrijgesteld van de 30 studiepunten 
praktijk. Via een portfolio moeten zij 
weliswaar aantonen dat ze in de prak-
tijk toepassen wat in de theorie gege-
ven wordt. Die theorie wordt (zoals 
nu) nog steeds ’s avonds gedoceerd 
waardoor zij nog steeds de lessen kun-
nen volgen. 

 Wanneer je de Minerva-fora erop naslaat, 

zijn studenten niet altijd te spreken over 

de huidige lerarenopleiding: het nut van de 

theoretische component is niet altijd dui-

delijk (b.v. voor een vak als ‘onderwijs en 

maatschappij’) of de studielast is niet in ver-

houding tot het aantal studiepunten… Is er 

met die klachten rekening gehouden? 

 Ja, zo hebben we ‘onderwijs en 
maatschappij’ in twee vakken op-
gesplitst. Wat die theoretische com-
ponent betreft, heb ik al vermeld dat 
die nu veel beter aansluiting vindt bij 
de praktijk. Zo zullen er mensen van 
de onderwijsinspectie komen spreken 
om uit te leggen hoe dat allemaal in 
zijn werk gaat. Op dit moment is het 
probleem eigenlijk dat de studenten de 
opleiding te zeer spreiden. Dat is geen 
verwijt naar de studenten toe, want de 
opleiding leent zich ertoe. Die spreiding 
zorgt er echter wel voor dat je niet weet 
waarom je b.v. die leerstijlen vanbuiten 
leert. Nu zal dat allemaal beter op me-
kaar aansluiten. 

 Ook vanuit de onderwijspraktijk kwam er, 

intussen al enige tijd geleden, een kritische 

noot. Leerlingen zouden te weinig over pa-

rate kennis beschikken omdat er van ho-

gerhand te veel nadruk op de praktische 

component moet worden gelegd. 

 Kennis zonder vaardigheden kan 
niet. Het feit dat leraars tot die con-
clusie moeten komen, toont aan dat 
zij niet de gepaste methodiek gebruikt 
hebben. Een goede opleiding reikt the-
orie en praktijk geïntegreerd aan. Le-
raars moeten de juiste methodiek kun-
nen hanteren en moeten weten  waarom  
ze dat doen, b.v. tot welke leerresulta-
ten een groepswerk leidt. Kennis óm 
de kennis heeft ook geen zin: dat leidt 
enkel tot blokken voor het examen. 
Daarom pleiten we voor een gulden 
middenweg: de goede, relevante kennis 
aanreiken met aandacht voor de prakti-
sche toepassing ervan naar hogere stu-
dies toe of naar de arbeidsmarkt toe. 

  Meer informatie over de nieuwe le-
rarenopleiding vind je op http://www.
fsappw.ugent.be/ailo/   •

4

NIEUWS



MOET ER NOG 
SPRITE ZIJN?

GERT

Product placement is feitelijk een geweldige 
zaak. Het ontneemt de organisator van de lood-
zware verantwoordelijkheid een originele naam 
voor zijn of haar evenement te bedenken: een 
kort belletje van één of andere gladde marke-
tingboy, en je bent vertrokken. En zo kwam het 
dat de groep Duvel-Moortgat enige maanden 
geleden enkele naïeve sukkels uit de klei trok, 
en hen zeide: “Organiseert keer een muziekcon-
coursken! En snel!”

Het spul zou de Vedette heten, en u heeft 
het ongetwijfeld al begrepen: dit is de laatste 
Schamper van het jaar, en wij hebben nog hele 
kuipen vol gal staan. En die moeten er allemaal 
tegenaan. Het evenement zelf hebben we zo 
goed als helemaal gemist (er was die avond zo 
veel te doen in ‘t Gentse), maar dat belet niet dat 
een (alles opgeteld) halfuur aanwezigheid ons liet 
concluderen dat er behoorlijk wat aan te merken 
was op het festival.

De presentator, bijvoorbeeld: op elk wil-
lekeurig moment stonden achterin de zaal wel 
vijf dronkemannen “Loser, bolletaf!” te roepen 
richting podium. En terecht: nog nooit zoveel 
geveinsd enthousiasme gezien. Bij iemand. Ooit. 
En dan was er naast de irritante presentator met 
z’n schelle patrijzenstem ook nog eens de drank: 
fl esjes Vedett aan anderhalve euro. Nu weten wij 
niet veel (dat liegen we uiteraard), maar een stu-
dentenactiviteit waar het bier zoveel kost, is een 
lullige studentenactiviteit.

De muziek? Zal wel in orde geweest zijn, 
zeker? Van *Rockefeller* weten we dat ze al 
eeuwen in de muzikale marge rondzwerven. De 
rest? Weten we feitelijk niet zoveel over. Made 
In Taiwan, Outskirts en misschien Los Skatchou 
Bottos halen het hoofdpodium van de Kick-Off 
(want dat was zogezegd de hoofdreden om deze 
wansmakelijke commerciële vertoning te organi-
seren, nieuw talent voor de Kick-Off zoeken).

U begrijpt, cultuur aan onze universiteit is in 
wezen geen goed idee. Meer nog, studenten-
activiteiten zijn ons inziens niet meer dan een 
wansmakelijke grap, historisch gegroeid en wars 
van enige maatschappelijke relevantie, die totale 
knuppels de mogelijkheid verschaffen zich te 
verhoeren aan geslepen machtspolitici en hun 
nobele idealen, de Gentse horeca of multinatio-
nals die wak bier en ongeïnspireerde reclame-
campagnes produceren. En ze verhoeren zich in 
ruil voor wak bier, georganiseerde cafébezoeken 
of een paar nobele idealen die bijzonder vlotjes 
naar binnen glijden aan elke toog. En dus: stu-
dentenactiviteiten, weg ermee. Volgend acade-
miejaar kan onze universiteit beginnen met een 
schone lei, een zuiver hart en een klare geest. 
Of niet. Zal de politieke wil er zijn? U leest het in 
oktober in de gazette van de enige waardevolle 
Gentse studentenvereniging: Schamper.

SCHAMPER VS. STUVERS: 3-2

 BERT 
 ILL. LAUWKE EN ELINE 

 Al in de eerste minuten werd pijn-
lijk duidelijk dat Schamper de wed-
strijd zou winnen: de verdediging van 
het studentenblad had nauwelijks wat 
te doen, in tegenstelling tot de keeper 
van de  GSR  die alle kanten, hoekjes en 
naden van het doel te zien kreeg. Mis-
schien had dat te maken met het feit 
dat de stuvers voor volgend jaar geen 
voorzitter vinden, ze leken op het veld 
alleszins ook een beetje stuurloos.   

Hoewel duidelijk in balvoordeel, 
bleek het tijdens het eerste deel van 

de match onmogelijk voor Schamper 
om haar talloze doelkansen te ver-
zilveren. Slechts bij het begin van de 
tweede helft werd het eerste doelpunt 
gescoord. Daarmee werd ook de af-
trap gegeven voor een glorieuze serie 
van drie goals, waardoor Schamper al 
snel bijzonder ver uitliep op de stuvers. 
 Naar het einde van de match liet haar 
verdediging echter een paar steken val-
len. Het was dus tijd voor de keeper 
van dienst om zijn kwaliteiten tentoon 
te spreiden. Die bleken achteraf gezien 
onbestaande, aangezien de stuvers kon-
den inhalen tot 3-2. Dat was meteen 
ook de eindstand bij het fl uitsignaal.  •

In de offi ciële studententoernooien verliest Schamper steeds 
schromelijk, omdat er meestal echte voetballers meedoen. Tegen 
de studentenvertegenwoordigers van de  GSR  zag het studenten-
blad echter haar kans schoon. Terecht, zo blijkt. 
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NEUKEN ZE MET ELKAAR, JA 
OF NEE?

 SWAEF 

 “Neuken ze met elkaar, ja of nee?”, 
vroeg  Tom Naegels  zich af in De Stan-
daard. Het gonsde van de geruchten 
over een affaire tussen  Marie-Rose 
Morel  en  Frank Vanhecke , beiden poli-
tici van het Vlaams Belang. Het bracht 
ons op het idee om een paar seksrod-
dels die in de gangen van onze Alma 
Mater een wild leven leiden, defi nitief 
te bevestigen of te ontkrachten.  

 In de faculteit rechten doen er vele 
geruchten de ronde. We pikten er voor 
jullie de leukste uit en hielden ze tegen 
het licht.   

Starten doen we met professor  Ludo 
Veny . Als voorzitter van de vakgroep 
bestuursrecht en voorzitter van de Hoge 
Raad van het Binnenlands Bestuur, dat 
de Vlaamse regering en het Vlaams 
Parlement adviezen verstrekt, is Veny 
het levende bewijs van de volkwijsheid 
dat macht erotiseert. De huidige vrien-
din van Veny is het oud-lief van een 
assistent van Veny. De assistent slofte 
zich uit voor de prof terwijl die zich op 
zijn beurt ondertussen amuseerde met 
diens lief. Toen de affaire aan het licht 
kwam, verliet de assistent de vakgroep 
met slaande deuren.    

Dit verhaal is (grotendeels) waar. 
“Veny geeft al enkele jaren een casus in 
zijn les over een professor die met het 
lief van een assistent gaat lopen”, ver-
tellen studenten van Veny. “Hij eindigt 
dan de casus door te zeggen: ‘Ik kan 
het weten, want het was ikzelf’.” 

 TWEE ASSISTENTEN 
 Een klassieker uit de rechtenfaculteit 

is professor  Boudewijn Bouckaert . Het 
prominente lid van de Lijst Dedecker 
deelt blijkbaar niet enkel de politieke 
opvattingen van roerganger Dedec-
ker, maar ook zijn visie op de omgang 
met vrouwen. Bouckaert zijn huidige 
vriendin  Katrien  is iemand die pas in 
2001 afstudeerde als studente rechten. 
Bovendien was ze toen lid van het pre-
sidium van het  VRG . Zolang zij nog 
studeerde, liepen beiden niet te koop 
met hun affaire. Ondanks het grote 
leeftijdsverschil van ongeveer dertig 
jaar, volgde er al snel een kindje. Mo-
menteel is het tweede op komst. 

 Dit verhaal is (grotendeels) waar. 
Bronnen in de faculteit menen dat 

Bouckaert “al verschillende vrouwen 
heeft gehad”. Het is wel enkel deze 
affaire met een presidiumlid van het 
 VRG  die door velen wordt bevestigd. 
De nieuwe zwangerschap kwam aan 
het licht toen Katrien kwam kijken 
naar de revue van de rechten en haar 
buikje niet kon verbergen. 

  ONDANKS HET GROTE 

LEEFTIJDSVERSCHIL 

VAN ONGEVEER DERTIG 

JAAR, VOLGDE ER AL 

SNEL EEN KINDJE  
 Dat er in de vakgroep architec-

tuur en stedenbouw heel wat mooie 
vrouwen rondhuppelen, is algemeen 
bekend. En waar vrouwen zijn, zijn 
ook de wildste roddels. Zo ook in de 
tweede bachelor architectuur. De stu-
denten krijgen daar namelijk begelei-
ding van Ruben Verstraeten en Frank 
Vanhulle. “Die twee assistenten zijn 
altijd samen te zien”, klinkt het in de 
wandelgangen. “Ze staan elkaar ook 
op te wachten om een sigaretje te gaan 
roken en zo. Het gaat de ronde dat Ru-
ben (de meeste studenten kunnen niet 
op zijn achternaam komen, nvdr) een 
andere begeleider heeft gekust. Een 
man, Frank.” Waarop de meeste bron-
nen dan beginnen te giechelen.   

Dit verhaal is niet waar. Schamper 
polste bij Vanhulle naar zijn commen-
taar op deze insinuaties. “Zolang u 
die insinuaties niet invult, kan ik daar 
weinig over zeggen”, stelt Vanhulle. 
“Kussen? (lacht) Moet ik dat ernstig 
nemen? Nee toch? Wij kennen elkaar 
al zeer lang en meer dan dat valt er 
echt niet achter te zoeken. Maar ik 
heb er absoluut geen probleem mee dat 
er geroddeld wordt over mij. Ik denk 
dat het normaal is dat er allerlei soor-
ten gedachten de wereld worden inge-
worpen. Moet je dit dan niet bij Frank 
checken ook?” (lacht)  

Dat is maar een woord natuurlijk. 
“Dit is onjuist”, bevestigt ook partner 
in crime Vanhulle. “Wij zijn gewoon 
vrienden.” 

 VLIEGENDE DAKPANNEN 
 Tot slot belanden we bij de facul-

teit letteren en wijsbegeerte waar ons 
vooral de vakgroep geschiedenis inte-

resseert. De eerste roddel die we chec-
ken voert ons terug naar de jaren tach-
tig. Toen is er namelijk beslist om de 
vakrgoep Middeleeuwen op de vierde 
verdieping, de vakgroep Nieuwste Tij-
den op de vijfde verdieping en de vak-
groep Nieuwe Tijden op de zesde ver-
dieping van de Blandijn te huisvesten. 
Merkwaardig, want de Nieuwe Tijden 
komen normaliter voor de Nieuwste 
Tijden. De oorzaak van deze verde-
ling zou een ruzie geweest zijn tussen 
professor emeritus  Ludo Milis  van de 
vakgroep Middeleeuwen en professor 
emeritus  John Everaert  van de vak-
groep Nieuwste Tijden. Milis zou na-
melijk een affaire gehad hebben met de 
vrouw van Everaert. Toen die laatste 
daarop uitkwam, gooide die een stuk 
van een afdak naar het hoofd van Mi-
lis. Om verder onheil tussen beide he-
ren te voorkomen, zou men dan beslist 
hebben dat het het veiligste is om een 
verdieping tussen hun respectievelijke 
vakgroepen te laten.  

 Dat verhaal is niet waar. “Neen, 
neen. Dat is totaal uit de lucht gegre-
pen”, vertelt professor  Thérèse de 
Hemptinne . “Ik ben hier al lang genoeg 
om die zaak te kennen. Toen de vak-
groepen werden opgericht, was er een 
herverdeling van de lokalen. Maar dit 
verhaal rond deze herverdeling is to-
taal uit de lucht gegrepen. Ook van het 
smijtincident weet ik helemaal niets.” 

 Tot slot nog een mooi liefdesverhaal 
uit de oude doos. Toen huidige pro-
fessor Marc Boone begon te doctore-
ren, belandde hij op een bureau waar 
ook assistente Thérèse de Hemptinne 
een tafeltje had. Van het één kwam 
het ander en er ontwikkelde zich een 
mooie relatie op de dienst van profes-
sor emeritus Walter Prevenier. De twee 
trouwden en delen tot op heden naast 
hun liefde, ook hun passie voor de mid-
deleeuwen. 

 Dit verhaal is waar. “Onze liefde 
konden we niet zolang geheim hou-
den”, herinnert professor Thérèse de 
Hemptinne zich. “We waren collega’s, 
maar van een beetje een andere genera-
tie. Wij schelen negen jaar. Onze rela-
tie heeft nooit voor spanningen op de 
werkvloer gezorgd. Ik persoonlijk er-
vaar het als iets positiefs en ik denk dat 
mijn man ook van deze mening is. We 
doen soms wel dingen samen, zoals pu-
bliceren, maar niet zo vaak. Ik zou het 
iedereen aanraden. Waarom niet?”  •

Wat doen proffen zoal tussen de lesuren door? Niet enkel weten-
schappelijk onderzoek, zo blijkt. Schamper ging enkele  diehard  
roddels na over affaires tussen proffen, assistenten en studenten. 
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WAT MET HET ONDERWIJS NA DE FE-
DERALE VERKIEZINGEN?

 BREGT 

 De laatste keer dat wij geïnteres-
seerd waren in politiek (we weten het 
nog goed,  Dedecker  was nog gewoon 
een judocoach die zijn vrouw mishan-
delde) was onderwijs al even geen fede-
rale bevoegdheid meer. Dat lijkt zo te 
zijn gebleven. Maar toch zorgt de kie-
zing voor nog genoeg miserie die ons 
studenten aanbelangt.  

 VOLMACHTEN 
 De datum alleen al – zo midden in 

de examens – zorgde al voor heel wat 
oproer bij het jonge volkje. Toch kon 
het gemor van de Vlaamse Vereniging 
voor Studenten niet veel baten, maar 
dat zijn we onderhand wel gewoon. 
De datum werd om parijpolitieke rede-
nen behouden en studenten die op 11 
juni examen hebben zijn schoon gejost. 
Gelukkig kunnen zij rekenen op het sy-
steem van de volmachten.  

 Wil je anderman in je plaats laten 
stemmen, storm dan naar de pedel 
om een attestje dat bewijst dat je wel 
degelijk student bent. Daarmee kan 
je dan later op het gemeentehuis van 
je thuisdorp om volmachtformulier 
AB/19. Met dat magische papiertje kan 
je iedere volwassen, stemgerechtigde 
persoon naar keuze in jouw plaats een 
stem laten uitbrengen, zolang ze maar 
in hetzelfde kiesdistrict wonen. Kom 
je uit een kroostrijk gezin, pas dan op 
want iedere persoon mag slechts voor 
één iemand anders stemmen. Als je 
ouders allebei al een volmacht hebben 
van je zusjes, die ze net dat ietsje liever 
zien, zal je een ander slachtoffer moe-
ten zoeken. 

 GELIJKE KANSEN 
 Politieke programma’s dan! Adrena-

line! Wat heeft men in petto voor ons? 
Bijzonder weinig op het moment van 
schrijven. sp.a en Open  VLD  hebben al 
ontwerpteksten klaar, CD&V en Lijst 
Dedecker gebaren op hun website dan 
weer als de drie aapjes van het Vlaams 
Belang. Die laatste heeft al jaren het-
zelfde programma en weet dus weer 
niets zinnigs te verkondigen. Dan liever 
die andere fundamentalisten: Groen! 
heeft als enige zijn defi nitieve program-

ma al klaar. We begrijpen dat,  Vera , je 
kunt niet de hele dag bloemkoolsoep 
maken. 

 We zullen dan maar met hen van wal 
steken: “Om de democratisering van 
het hogere onderwijs te vrijwaren, wil 
Groen! ondermeer het stand-stillprinci-
pe van de inschrijvingsgelden wettelijk 
verankeren en werken aan een meer 
coherent en minder ouderafhankelijk 
studentenstatuut.” We hebben in de 
wandelgangen horen fl uisteren dat er 
nog nooit iemand gestorven is aan wat 
objectiviteit, dus zullen we dat maar 
eens proberen. Over hun programma 
geen woord.  

 Of toch? Misschien voor de sta-
tistieken even opmerken dat qua ge-
bruik van de zinsnede ‘gelijke kansen’ 
Groen! op de tweede plaats strandt. 
De winnaar? Geloof het of niet: Open 
 VLD . Die jongens willen van ons allen 
‘weerbare mensen’ maken, en vinden 
dat onze opleiding daarvoor de basis 
is. Concreet lezen we daarover: “Voor 
Open  VLD  dient de participatie van 
kansarme kinderen aan het onderwijs, 
op een niet-stigmatiserende wijze, dras-
tisch te verhogen. Ouders moeten zowel 
geresponsabiliseerd als ondersteund 
worden wat betreft de begeleiding van 
hun kinderen op school. Dit is een be-
langrijke stap om generatie-armoede te 
voorkomen.” Wie zijn ogen een beetje 
fi jn knijpt leest daarin ook iets rele-
vants over hoger onderwijs. Aanrader, 
want meer vonden we echt niet.  

 Een mooie derde plaats op de schaal 
van gelijke kansen gaat naar de sp.a. 
In hun ontwerptekst lezen we iets over 
de plannen die  Frank Vandenbroucke  
op het Vlaamse niveau klaar heeft. Veel 
relevanter dan dat wordt dit artikel 
niet: “Frank Vandenbroucke heeft een 
plan klaar voor de fi nanciering van het 
hoger onderwijs. Eerstejaarsstudenten 
gaat hij fi nancieren op basis van de 
inschrijvingen. Dat blijft zo voor de 
eerste 60 studiepunten, ongeacht hoe 
lang de student erover doet. Vanaf het 
61ste studiepunt geldt een outputfi nan-
ciering. De overige studenten leveren 
dus pas geld op als ze slagen. Met elke 
instelling gaat hij een contract afsluiten 
over hoe ze eerstejaars willen begelei-
den. Daarvoor is er het aanmoedigings-

fonds, een pot van 6 miljoen euro die 
hij gaat verdelen.” 

 “Vandenbroucke gaat ook werken 
met een systeem van groene, oranje en 
rode lichten op het vlak van het aantal 
aangeboden opleidingen. Hij wil daar-
mee de kwaliteit van elke opleiding ga-
randeren. 45 procent van de subsidies 
zal, tot slot, voortkomen uit het onder-
zoekswerk van een instelling.” 

 GELIJKE KANSEN ANDERS 

 Bovenstaande top drie is evenwel 
nog onder voorbehoud, want van de 
CD&V vonden we niets terug dat op 
een programma voor de federale ver-
kiezingen lijkt. Misschien is er daar wel 
een verrassing in de maak, ze doen im-
mers niet graag onder voor paars.  

 Scoort iets lager op onze schaal: 
Vlaams Belang. “De openlijke pro-
paganda voor de multiculturele sa-
menleving in onze scholen vinden wij 
verwerpelijk. (…) Het Vlaams Belang 
is van oordeel dat het onderwijs jonge 
generaties vertrouwd moet maken met 
onze culturele eigenheid en met onze 
waarden, zeden en normen. Het blind 
achterna hollen van de multiculturele 
illusie staat de assimilatie in de weg en 
leidt vandaag tot grote maatschappelij-
ke spanningen.” Erg schattig is verder 
ook hun consequente gebruik van de 
term ‘meesteropleiding’, waar ze vol-
gens hun programma niet tegen zijn. Al 
een geluk! Wel oppassen met het taal-
gebruik, want: “Het Vlaams Belang 
zal er nauwlettend op toezien dat er 
geen verdere afbouw plaatsgrijpt van 
de Vlaamse decretale regeling van het 
taalgebruik in het hoger onderwijs.” 
De mogelijkheid tot een meesterop-
leiding (zó een koddig woord!) in het 
Berbers is hun een doorn in het oog, 
verstaan we. 

 Lijst Dedecker heeft tot slot maar 
weinig te vertellen over onderwijs. 
Durven we?  Yup:  zou dat conform 
zijn met hun boegbeeld? In elk geval, 
wanneer alle onderwijs na 10 juni dan 
maar ophoudt te bestaan, kunnen we 
met z’n allen nog steeds naar het leger. 
Die dient volgens Lijst Dedecker om-
gevormd te worden tot: “een nationale 
garde naar Amerikaans voorbeeld.” 

 We zijn eens benieuwd.  •

POLITIEKE PROGRAMMA’S GETOETST

Een Schamper die over de nakende federale verkiezingen han-
delt? Daar zou toch geen artikel over programmapunten omtrent 
het onderwijs in mogen ontbreken? Alhoewel…
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“GUY III IS DE 

ABSOLUTE HORROR VOOR 

ONZE BEVOLKING.”
 RUBEN 

 Interview met Boudewijn Bouckaert, 
professor aan UGent en op Lijst 

Dedecker. 

  Om heel erg ontactvol te beginnen: ik 

hoorde al met enig dedain over uw persoon 

verkondigen dat “die Bouckaert al het hele 

politieke spectrum heeft doorlopen… Wat 

moet je van hém nog aannemen?” 

 Dat ik het gehele politieke spectrum 
zou doorlopen hebben, klopt niet. Ik 
kom uit een gezin dat Volksunie-gezind 
was, maar in de hitte van de sixties 
werd ik meegesleept in het linkse élan. 
Vlaamsgezind zijn, tegen kerk, koning 
en kapitaal, het ging in die tijd nog heel 
goed samen. De enige grote ommekeer 
die ik in mijn lange leven heb doorge-
maakt, was de overgang van socialisme 
naar liberalisme. Die ommekeer werd 
niet door partij-opportunisme inge-
geven, maar wel door ervaringen in 
Oostbloklanden en voornamelijk door 
de grondige literatuur van liberale klas-
siekers zoals Hayek en von Mises.  

 Sindsdien ben ik op die lijn geble-
ven. De  VLD  heeft die lijn laten varen 
en is naar een weke vorm van sociaal-
democratie geëvolueerd. Ik ben liberaal 
gebleven. Uiteraard is het zo dat ik met 
de jaren een aantal inzichten heb aan-
gepast. Ik sta, anders dan vroeger, zeer 
sceptisch tegenover het zogenaamde 
anarcho-libertarisme, dat beweert dat 
we het zonder staat kunnen doen. Ik 
denk dat een beperkte staat die instaat 
voor de handhaving van de rechtsorde 
en het invullen van marktfalingen wél 
nodig is. Tevens ben ik de waarde gaan 
inzien van het sociale kapitaal dat ver-
vat zit in het verenigingsleven, in het 
gezin en in een gematigde vorm van 
patriottisme.  

 Dat is nu eenmaal het grote voor-
deel van hoogleraar te zijn: je kan je 
ideeën aanpassen om intellectuele rede-
nen, niet omwille van een professionele 
overstap naar een andere partij. 

  Uw passage bij de  VLD  is zeker niet on-

succesvol te noemen, maar had terzelfder-

tijd – op zijn zachtst gezegd – niet echt een 

happy ending. Lag dat aan de ideologische 

koers van de partij of aan de persoonlijke 

vetes? 

 Het was vooral de ideologische en 
programmatorische koers die me niet 
lag. Dat was al bezig sinds de peri-
ode 1995-1999 toen de VLD-tenoren 
vreesden met hun radicaal-liberaal 
programma niet meer in de regering 
te raken. Het programma inzake de 
hervorming van de sociale zekerheid, 
goedgekeurd op het congres van Has-
selt in 1994, werd verdonkeremaand 
en vervangen door de wazige derde 
weg van Tony Blair. Op het vlak van 
de staatshervorming was het plots al 
federale loyauteit wat de kok sloeg. De 
klemtoon werd verlegd van een vrije 
markt-programma naar een ‘anti-tsje-
ven’-programma met ethische hervor-
mingen. Die koerswijzigingen werden 
door strategische redenen ingegeven en 
niét door principiële.  

 Vanaf 1999 legde de  VLD  de nadruk 
op ideeën waarbij een convergentie met 
de socialisten kon ontstaan. Op de con-
gressen werd het radicaal-liberalisme 
van de jaren negentig nog wel beleden, 
maar in de praktische politiek was het 
reeds voorbij. Nu wordt het ook offi ci-
eel losgelaten. Op de laatste congressen 
waren bijvoorbeeld termen zoals ‘mini-
male staat’ of ‘bescherming van het ei-
gendomsrecht’ volledig taboe. De  VLD  
is nu open en bloot rood. Dat is hun 
recht, maar de liberaalgezinde kiezers 
moeten erop gewezen worden dat hun 
vroegere partij een grondige metamor-
fose heeft ondergaan.  

  U had de afgelopen maanden het voor-

recht aan de wieg te staan van een politieke 

partij. Hoe hebt u dat ervaren? 

 Hartverwarmend en zeer interessant. 
Hartverwarmend omdat uit de ‘buik’ 
van werkend Vlaanderen toch nog veel 

eerlijke liberale energie opduikt. In alle 
streken van Oost-Vlaanderen – dat is 
mijn actiegebied – zijn we erin geslaagd 
vrij snel besturen op te zetten   

met bekwame en zeer gemotiveerde 
mensen. Soms wat naïef, soms wat on-
ervaren, maar zeer eerlijk. Dat is het 
voordeel van een nieuwkomerspartij, 
er hangt geen smeer aan de ‘kandeleer’. 
De mensen komen met zuivere han-
den. 

 Interessant omdat je meemaakt hoe 
uit de chaos van een weinig gestuurd en 
zeer decentraal proces geleidelijk orde 
ontstaat. Een politicoloog die interes-
sant werk zou willen leveren, zou aan 
zo’n ervaring een vette kluif hebben.  

  Even was er helemaal geen sprake van een 

nieuwe partij toen uw naam op een N-VA-

partijkaart ging prijken. Ik neem aan dat die 

klucht u en uw partner in  eh  crime zwaar op 

de maag lag en nog steeds lígt?  

 Ik heb geen haatgevoelens. De poli-
tiek is een Hobbesiaanse krabbemand 
waarin je met zeer lage verwachtingen 
moet instappen. Een stuk cynisme is 
het noodzakelijke   

overlevingsproviand in die wereld. 
In het samengaan van de groep Dedec-
ker en de  N-VA  zag ik een levensgrote 
kans om de politieke markt in Vlaan-
deren een revolutionaire wending te 
geven.  

 De  N-VA  had zijn ervaring mee, zijn 
geloofwaardigheid inzake de staatsher-
vorming, wij onze sociaal-economische 
bagage. Een reëel perspectief op een 
sterke Vlaamse centrum-rechtse for-
matie. Bij het Vlaams belang en bij 
de  VLD  zaten ze echt te bibberen. De 
hoofdschuldige in het verhaal is Bart 
Dewever. Een knappe intellectueel, 
maar een bankroete politieke onder-
nemer. Hij heeft zijn job niet gedaan, 
op voorhand checken of zijn CD&V-
partner dit wel ging slikken en nadien, 
toen bleek dat zij het niet slikten, de 
fusie handig en krachtdadig verdedigen 
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in eigen rangen. Twee keer gebuisd dus. 
Jammer, maar er komen nog kansen.  

  Iets anders waar u om gevloekt moet heb-

ben, zo vermoed ik tenminste, is het doping-

dossier rond Lefèvre. Wielrennen blijft een 

populaire sport, en daar zo met de botte bijl 

op inhakken, is niét goed voor het beeld van 

een politicus. Of zie ik dat verkeerd? 

 Als christen probeer ik zo weinig 
mogelijk te vloeken, maar er zijn da-
gen waarin ik het lastig heb. Dat gedoe 
rondom doping is de speeltuin van Jean-
Marie. Ik hou me daar niet mee bezig. 
Telkens er zoiets opdoemt, trek ik mijn 
jas over mijn hoofd, wacht ik tot het 
over is en zie dan of we nog leven.  

  Veel mensen vinden de Lijst Dedecker niet 

meer dan een goekope one-man show, 

steekt dat?  

 Het klopt natuurlijk. Jean-Marie is 
het icoon waarmee we vertrokken zijn. 
Omdat er geen tijd meer was om een 
partij met een abstracte naam op de 
kaart te zetten, hebben we dan maar 
gekozen om ons icoon in de naam te 
brengen. Het is niet de   

bedoeling dat het zo blijft. De par-
tijstructuren worden zorgvuldig uitge-
bouwd zodat we er ook in 2009 en in 
2012 zullen staan. Ons grootste pro-
bleem is dat vele sympatisanten met een 
zekere naam ‘voorlopig’ eventjes aan de 
kant bliiven staan om te zien hoe we het 
gaan doen in juni. Maar we zullen deze 
klus wel klaren.  

  Belastingverlaging is wel erg prominent 

aanwezig in jullie programma. Richt u zich 

niet te veel specifi ek op uw kiespubliek? 

Zegt u niet wat men daar wil horen? E 

 Belastingsverlaging is in ons pro-
gramma geen geïsoleerd en demago-
gisch voorstel. We zijn geen ‘pouja-
disten’. De kern van ons programma 
is dat ons sociaal model, zoals het nu 
evolueert, niet leefbaar is in de nabije 
toekomst. Teveel mensen leven van te 
weinig productieven. Er moet een be-
weging op gang worden gebracht waar-
bij het aantal productieven – noem het 
belastingsproducenten – aangroeit en 
het aantal belastingsconsumenten af-
neemt. Dat kan door een jarenlang vol 
te houden beleid van afslanking van 
het overheidsapparaat, reductie van de 
werkloosheid, scherpe verlaging van de 
vennootschapsbelasting, verlaging van 
de arbeidskosten  en het verschil tussen 
werken en niet-werken groter te maken, 
door het invoeren van een maximum 
sociale enveloppe.  

 Op het gebied van belastingen zijn 
we realistisch. We stellen een vlaktaks 
voor van 30%, met degressieve vrijstel-
lingen voor lage inkomens. Dat vereen-
voudigt de belastingen aanzienlijk en 
beloont ook bijkomende inspanningen. 
We stellen een grondwettelijk maxi-
mumoverheidsbeslag voor van 40%. 
Dat is het percentage van Duitsland, 
toch geen asociaal land, me dunkt. 

  Een ander frappant punt lijkt me het hante-

ren van een referendum. Iets zegt ons dat 

u persoonlijk een Europese grondwet wel 

zou zien zitten, maar we kennen de uitslag 

van zo’n referendum over dat onderwerp. 

partijwijn? 

 Inderdaad, ik ben voor een Europese 
grondwet, maar niet voor het gedrocht 
dat vorig jaar werd aangeboden. Een 
korte grondwet waarin de burger, de 
nationale, de regionale en lokale over-
heden beschermd worden tegen de 
machtsdrift van de Europese centrale 
macht. Ik ben voor het referendum. Of 
de Grondwet daarvoor moet gewijzigd 
worden, is een juridisch-technische 
kwestie, geen politieke. De socialisten 
verdedigen de klassebelangen van mo-
nopolistische bureaucratische elites. 
Het is dus normaal dat zij tegen refe-
renda zijn. Zij kunnen het resultaat 
ervan minder controleren.  

 Referenda zijn geen vervanging van 
de representatieve democratie, maar 
zijn er een doeltreffend correctief voor. 
De partijdemocratie kan immers ‘blok-
keren’ door allerlei afspraken tussen 
de regerende elites. Deze afspraken 
kunnen soms haaks staan op de meer-
derheidsopinie bij de bevolking. In dit 
geval kan het referendum deze blokke-
ring doorbreken. 

 U wéét bijvoorbeeld toch dat uw program-

ma slechts gedeeltelijk en na vele compro-

missen verwezenlijkt kan worden, maar dat 

u er door uw kiezers tóch op zal worden 

afgerekend, te meer omdat uw voorman 

zo hard roept. Levert dat op den duur geen 

frustraties op?  

 Voor frustraties ben ik te oud gewor-
den. We proberen een radicaal-liberale 
partij op de kaart te zetten in Vlaan-
deren. In het begin zullen we, vrees ik, 
niet te veel compromissen moeten slui-
ten, omdat de elites van de klassieke 
partijen ook rondom ons een cordon 
zullen leggen. Iedereen verdedigt zijn 
winkel op zijn manier.  

  Waarom die politiek erbij? Is lesgeven en 

congressen bijwonen niet voldoende? 

 De passie om een paar van uw idee-
en ook in het Belgisch Staatsblad te zien 
belanden. Voor de rest gaat het profes-
sorschap boven alles. Er is simpelweg 
geen betere job. 

  En wat dan met het beetje vrije tijd?  

 Mijn gezin komt eerst, ik ben een 
jonge vader. Verder wat sport en ik lees 
bij momenten graag de kaviaarsocialist 
Jef Geeraerts omdat hij zo doorzichtig, 
banaal en dus zeer ontspannend is. 

  Wat zal voor u persoonlijk Het Grote Ramp-

scenario van 10 juni zijn?  

 Paars terug aan de macht en het ab-
solute status quo, zowel op staatkundig 
als op sociaal-economisch vlak. Guy  III  
is de absolute horror voor onze bevol-
king.  •
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“WIE IN EEN IK-MAATSCHAPPIJ WIL 
WONEN, MOET NIET OP ONS STEMMEN.”

Er zijn wel meer professoren politiek actief, maar de meest ronkende naam is ongetwijfeld  Johan 
Vande Lanotte . Als  hoogleraar Grondwettelijk Recht is hij verbonden aan de UGent, maar hij is 
natuurlijk het best gekend als lijsttrekker van de sp.a voor de Senaat en kandidaat-premier.

 LAURENS EN NIELS 
 ILL. PIETER 

 U wilt 260.000 nieuwe jobs creëren… 

 We hebben die jobs nodig om ons 
programma te fi nancieren. Als je de 
beste wilt zijn in sociale bescherming, 
in klimaatpolitiek en in ontwikkelings-
samenwerking, moet je ook de beste 
zijn in werkgelegenheid. We hebben 
uitgerekend dat we, als we dat alle-
maal willen realiseren, gewoon veel 
meer jobs nodig hebben. Die 260.000 
jobs zijn een doel waar we naar stre-
ven, maar ik heb niet gezegd dat we 
die sowieso gaan halen. Als we ze niet 
halen, kunnen we de andere delen van 
ons beleid niet uitvoeren. 

 Hoe gaat u dat aanpakken? 

 Niet zozeer via lastenverlagingen 
waardoor de bedrijven concurrentiëler 
worden, maar door ervoor te zorgen 
dat mensen die nu geen job hebben, in 
aanmerking komen voor al die open-
staande jobs. Door ze een extra oplei-
ding te geven, door ze op te volgen, 
door competenties te herkennen. Men-
sen die geen opleiding genoten hebben, 
moeten we er één geven. Zo is er bij-
voorbeeld in de zorgsector geld om een 
vijfhonderdtal jonge allochtonen op 
te leiden tot verpleger of verpleegster. 
Al deze acties op vlak van opleiding 
moeten ervoor zorgen dat we de open-
staande jobs kunnen invullen, zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië. 

 Zal dat volstaan om de uitdaging van de 

vergrijzing tot een goed eind te brengen? 

 Als we dat niveau van tewerkstelling 
halen, denk ik van wel. Dan kunnen we 
werken met een vrij structureel over-
schot op de begroting én dan hebben 
we de activiteitsgraad verhoogd. Vol-
gens onze berekeningen zou je dan de 
vergrijzing moeten kunnen opvangen. 

 Jullie besteden ook extra aandacht aan 

jeugdwerkloosheid. 

 We contacteren hen om hen uit de 
databank van de  VDAB  de meest pas-
sende betrekkingen te geven. Er zijn 
twee mogelijkheden: ofwel hebben jon-
geren heel veel passende betrekkingen 
die ze toegestuurd krijgen, wat bete-
kent dat hun profi el goed is. Als ze dan 
fi naal toch geen job krijgen, is het een 
teken dat ze er geen zin in hebben en 
dan moet je hen vragen: “Waarom doe 
je dat niet?”. Het kan ook dat jongeren 
weinig passende betrekkingen toege-
stuurd krijgen, wat betekent dat er iets 
mis is met hun profi el. Iemand die bij-
voorbeeld archeologie gestudeerd heeft, 
maar geen job gevonden heeft, moeten 
we vragen: “Is er behalve archeologie 
nog iets wat je wil doen?” 

 Je moet ook naar de bedrijven stap-
pen, om mensen daar via een beroeps-
opleiding te laten werken, en dan tus-
senkomen om dat bedrijf te helpen die 
opleiding te geven. In een aantal steden 
en gemeenten leidt dat toch tot een 
spectaculaire daling van de werkloos-
heid: in Ronse met bijna de helft, in 
Hasselt met de helft, in Oostende met 
60 procent. Dat willen we nu overal 
doen, al kost dat heel wat geld. Dat is 

alleszins belangrijk, want hoe langer je 
wacht met jongeren die mogelijkheid te 
geven, hoe groter het onderscheid tus-
sen sterk en zwak wordt. Iemand die 
zwak is en geen job heeft, bevestigt 
alleen maar alle vooroordelen en alle 
tekorten die hij heeft. Het is natuurlijk 
ook zo dat iemand die echt niet wilt 
werken – dat is z’n volste recht, ieder-
een heeft recht op luiheid – geen uitke-
ring moet krijgen. 

 Op 1 mei waren er heel wat pleidooien om 

te raken aan de lonen van topmanagers, is 

dat zinvol? 

 Het is zeker zinvol, maar de vraag 
is: zullen we dat kunnen? Het is na-
tuurlijk zo dat wanneer mensen in een 
bedrijf werken, ze ervan uitgaan dat ze, 
als ze goed werk leveren, naar verdien-
ste beloond worden. Hun eergevoel en 
rechtvaardigheidsgevoel wordt aange-
tast, wanneer ze geconfronteerd wor-
den met mensen met een schrikbarend 
hoog loon of met mensen die het eigen-
lijk slecht doen en ontslagen worden, 
maar er toch een hele pak geld voor 
krijgen. We kunnen natuurlijk niet bij 
wet zeggen hoe hoog de lonen mogen 
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zijn, maar we pleiten wel om de opzeg-
vergoeding te beperken tot een jaar. Dat 
is ook het meest stuitende: ze doen het 
slecht en verdienen er nog aan ook. 

 U wilt de armoede indijken door betere kin-

deropvang, volstaat dat wel? 

 Via leefl oon ga je nooit iemand 
structureel uit de armoede halen, daar-
voor moet je hem werk geven en weer 
integreren: zo leert hij nieuwe mensen 
kennen en gaat hij misschien ook een 
nieuwe relatie beginnen. Zo raakt hij 
uit zijn fi nanciële én maatschappelijke 
armoede. Die activering, ervoor zorgen 
dat mensen weer aan het werk raken, is 
de meest structurele vorm van armoe-
debestrijding. 

 We hebben de voorbije legislatuur 
een aantal uitkeringen verhoogd: leef-
loon, pensioenen, invaliditeitsuitkering, 
… Het resultaat is dat de armoede in 
Vlaanderen gedaald is van 13 procent 
in 1999 naar 10.7, alleen Zweden doet 
beter. Met dezelfde uitkeringen steeg 
de armoede in Wallonië echter van 
13 naar 17 procent. De oorzaak van 
die omgekeerde beweging is dat er in 
Vlaanderen meer mensen aan het werk 
geraakt zijn dan in Wallonië. Als we 
dan kijken: wie zijn de mensen met de 
grootste armoede? Gepensioneerden 
– daarvoor moeten we de pensioenen 
nog verhogen – maar in hoofdzaak al-
leenstaande ouders, meestal vrouwen 
met kinderen. Alleenstaande werklozen 
kunnen niet op de arbeidsmarkt komen 
omdat ze voor de kinderen moeten 
zorgen, dus zeggen we tegen hen: “We 
geven je werk, maar we geven je ook 
kinderopvang en we gaan daarin tege-
moet komen.” 

 Ook allochtonen kampen nog steeds met 

een probleem van kansarmoede. 

 Bij allochtonen is dat allemaal nog 
complexer. Men is niet de best opgeleide, 
men heeft het moeilijk gehad, men doet 
het niet zo goed op de arbeidsmarkt, er 
wordt gezegd dat men het gewoon niet 
kàn, men denkt dat men gewoon toch 
geen kansen krijgt en men gaat zich dan 
ook minder inzetten, … Het is een vici-
euze cirkel van demotivatie en discrimi-
natie. We moeten die cirkel doorbreken 
door op te treden tegen bedrijven die 
discrimineren. De antidiscriminatiewet 
laat dat voor een deel toe. Tegelijkertijd 
moeten we proberen jonge allochtonen 
eruit te trekken door ze op te leiden. 
Dát is eigenlijk het grote probleem van 
jeugdwerkloosheid in Gent en Antwer-
pen: autochtone jongeren hebben in die 
steden minder problemen op het vlak 
van werkloosheid. 

 We moeten in het onderwijs ook 
vroeger optreden: jonger beginnen aan 
de kleuterklas, een betere kennis van 
het Nederlands eisen voor men naar de 
lagere school gaat, de fi nanciering van 

het onderwijs op gelijke kansen richten. 
Als het onderwijs tot 18 slecht verlopen 
is, kan je ook niet plots zeggen: “We 
gaan ze nu eens opleiden.” We hebben 
een heel goed onderwijssysteem, maar 
het is zeer ongelijk. En dat moeten we 
vanaf het begin wegwerken. 

 De staatshervorming staat ook weer op de 

agenda… 

 Wij pleiten vooral voor tewerk-
stelling: Vlaanderen heeft meer nood 
om de tewerkstelling te verhogen bij 
de vijftigplussers, in Wallonië zijn dat 
eerder de jongeren. Laat ons dus een 
beleid voeren dat meer verschillend 
is. Wij worden ’s nachts niet wakker 
met het idee dat Vlaanderen meer be-
voegdheden moet krijgen, voor ons zijn 
dat slechts instrumenten. Maar als het 
nodig is, moet het! We liggen ook niet 
wakker van het feit dat België plots 
minder bevoegdheden zou krijgen, dat 
kan ons weinig schelen. Wij zijn in de 
eerste plaats internationalisten en voor 
ons is solidariteit belangrijk. In welke 
natie dat is, is voor ons niet het essen-
tiële.  

 Zijn Kyoto en de kernuitstap te combine-

ren? 

 Het is natuurlijk moeilijker, omdat 
kernenergie geen CO2-uitstoot veroor-
zaakt. Toch niet bij de productie zelf, 
wel vooraf. Maar het is voor de omge-
ving geen veilige productievorm, omdat 
we het kernafval niet beheren. We wil-
len niet voortdurend iets produceren 
waar dan nog duizend jaar lang miserie 
mee is. Het is ook een heel centrale wij-
ze van productie, terwijl we net minder 
afhankelijk willen zijn van één mono-
poliespeler. Er zijn genoeg oplossingen, 
maar we moeten er wel in investeren: 
windmolens bouwen, zonne-energie 
stimuleren en vooral energiebesparing 
mogelijk maken. Op dat vlak willen we 
eigenlijk zorgen voor gratis leningen: 
mensen die dat willen doen, zouden 
moeten kunnen lenen zonder dat ze de 
rente moeten betalen. 

 Renaat Landuyt bepleit een hervorming van 

justitie, wat moet er concreet gebeuren? 

 Prestatiemeting zal heel belangrijk 
zijn: je gaat na wat de rechter precies 
doet. Er zijn veel rechtbanken die hun 
achterstand drastisch hebben beperkt, 
maar de hoven van beroep bijvoorbeeld 
niet. We moeten gewoon kijken naar 
wie wat doet, dat kan geobjectiveerd 
worden. Als een postbode brieven 
rondbrengt, wordt ook gemeten hoe-
veel werk hij verricht heeft, waarom 
zou dat voor een rechter anders zijn?  

 En op het vlak van de juridische organisa-

tie? 

 We willen vooral veel meer bemid-
deling. 25 jaar geleden waren 20 pro-
cent van de scheidingen met onderlinge 

toestemming, de rest was met een pro-
ces. Nu is dat omgekeerd. Waarom zou 
dat bijvoorbeeld ook niet kunnen voor 
huurconfl icten? We kunnen uiteindelijk 
zelfs in strafzaken bemiddelen: “Slacht-
offer en dader, als we deze straf geven, 
zijn jullie dan akkoord?” Door meer 
bemiddeling zul je vlugger kunnen wer-
ken en zul je veel minder processen heb-
ben. 

 Gaat zo het vertrouwen in justitie weer stij-

gen? 

 Dat gaat volgens mij nooit erg groot 
zijn, al is het op een jaar of tien tijd wel 
verdubbeld. Maar justitie is nergens het 
summum van vertrouwen, want het 
is natuurlijk een instrument waarmee 
mensen gestraft worden of met een be-
slissing opgezadeld worden. 

 Zie u een bedreiging in de versnippering aan 

de linkerzijde? 

 Als je bang bent voor de anderen 
moet je niet meedoen, hé. 

 Hoe staat u tegenover het “goed bestuur”-

imago dat Yves Leterme zichzelf aanmeet? 

 Hij bestuurt wel rustig, hij organi-
seert ook vele zaken goed, maar er zit 
weinig inspiratie in. Hij voert het re-
geerakkoord gewoon uit, in plaats van 
het eens af te stoffen en te kijken wat de 
nieuwe uitdagingen zijn. Tegen 2009 zal 
er wel niet veel misgelopen zijn, maar er 
zal ook weinig vernieuwd zijn, terwijl 
de wereld toch vrij snel verandert. 

 Wat is de belangrijkste verwezenlijking van 

Paars? 

 Het in evenwicht brengen van de so-
ciale zekerheid en het feit dat de ziekte-
verzekering nog steeds toegankelijk en 
betaalbaar is. De meeste landen hebben 
hun sociale zekerheid enorm moeten 
veranderen, wij hebben het zelfs nog 
meer kunnen uitbouwen met onder an-
dere de invoering van de maximumfac-
tuur. Dat alles zonder de belastingen te 
verhogen. 

 Waarom moeten studenten op de sp.a 

stemmen? 

 Omdat wij proberen een solidaire 
wereld te realiseren. Zowel tegen jonge 
mensen als tegen anderen zeggen we 
dat solidariteit, samenhang, diversiteit 
en gelijke kansen waarden zijn die we 
heel belangrijk vinden. Wie in een ik-
maatschappij wil wonen, moet niet op 
ons stemmen. Wie in een maatschappij 
wil leven waar er vooruitgang en open-
heid van geest is en waar tegelijkertijd 
gelijke kansen zijn, wie de kloof tussen 
arm en rijk wil bestrijden en op een 
effi ciënte wijze aan milieupolitiek wil 
doen, die moet op ons stemmen. Dat is 
een politieke keuze.  •
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“DOOR IN DE POLITIEK TE GAAN, HOOP 
IK WAT MEER SÉRIEUX IN DE DEBAT-
TEN TE BRENGEN.”

 BERT 
 ILL. BERT 

 Heel wat mensen herinneren u als de man 

die twee jaar geleden tegen alle verwach-

tingen in verloor bij de rectorverkiezingen. 

Hoe kijkt u terug op die periode? 

 Eigenlijk denk ik daar nog weinig 
aan. Dat is ondertussen twee jaar ge-
leden en het lijkt mij weinig zinvol om 
daar nog lang bij stil te blijven staan. 
Ik ben vier jaar vicerector geweest en 
ik heb dat graag gedaan. Ik had die in-
spanningen graag verder gezet. Ik ben 
er ook nog altijd van overtuigd dat ik 
dat goed zou gedaan hebben, maar het 
kiezerskorps heeft daar anders over 
beslist.  Bij dingen die je toch niet kan 
veranderen, kan je je voor je eigen ge-
moedsrust best neerleggen. 

 Een rechtstreeks gevolg is natuur-
lijk dat ik nu vrij ben om iets anders te 
doen. Als ik rector was geworden, had 
ik geen tijd gehad om voor CD&V op 
te komen. 

 Werkte uw ervaring met de rectorverkiezin-

gen niet remmend? 

 Helemaal niet. Dat zijn overigens 
twee totaal verschillende soorten ver-
kiezingen. Ik kijk sowieso liever naar 
de toekomst dan naar het verleden. Het 
is niet omdat zoiets één keer misloopt, 
dat je daar je hele leven over moet blij-
ven piekeren. 

 Is politiek engagement een uitloper van uw 

maatschappelijke betrokkenheid? 

 Ik heb altijd al belangstelling gehad 
voor beleid. In de periode dat ik decaan 
en vicerector was, ging dat natuurlijk 
over intern beleid aan de unief. Daar-
vòòr heb ik mijn professoraat altijd 
gecombineerd met het lidmaatschap 
van verschillende commissies en poli-
tieke vehikels. In die zin keer ik nu een 
beetje terug naar waar ik voor mijn 
beleidsperiode aan de universiteit mee 
bezig was. 

 In mijn jeugd ben ik voorzitter ge-
weest van de CVP-jongeren in Lede en 
was ik lid van het nationale jongeren-
bureau van de  CVP , maar ook voorzit-
ter van de jeugdraad, stichter van de 
plaatselijke wereldwinkel en coördi-

nator van de 11-11-11 actie. Parallel 
met mijn mandaat als professor was ik 
actief  bij de  OESO , de EU, de Ecotaks-
commissie. Politiek en beleid hebben 
mij dus altijd al geboeid, mijn kandida-
tuur komt zeker niet uit de lucht geval-
len. 

 Denkt u in het parlement meer invloed te 

hebben dan als belangrijk academicus? 

 De wereld van een econoom is niet 
ver verwijderd van het beleid. Ik kan 
mijn huidige job combineren met een 
mandaat als parlementariër. Sterker: 
stel dat ik verkozen word, dan is het 
eigenlijk vooral die combinatie die mij 
zou interesseren. Ik geef immers bij-
zonder graag les en ik ga graag met 
jonge mensen om. Daarnaast zie ik 
de universiteit als een zeer vruchtbare 
plaats om ideeën te produceren en om 
te discussiëren. Het ergste wat een po-
liticus kan overkomen, is in een soort 
maatschappelijk isolement terechtko-
men waarbij hij alleen nog omgaat met 
andere machthebbers. 

 Ik heb het niet zo begrepen op men-
sen die alleen aan politiek doen. Wie 
om den brode of voor zijn carrière 
afhangt van het systeem, kan zich im-
mers moeilijk onafhankelijk of kritisch 
opstellen. 

 Wordt u door sommige collega’s scheef 

bekeken omdat u zich openlijk achter een 

politieke partij schaart? 

 Er zijn er misschien die daar hun 
bedenkingen bij hebben en dat zou mij 
ook niet verwonderen, maar ik heb 
daar nog niks van gemerkt. Het is ook 
niet mijn bedoeling om die kandida-
tuur binnen de universiteit aan de grote 
klok te hangen. Binnen de unief moet 
je afstand kunnen nemen van ideologi-
sche gezindheid. Ook indien ik verko-
zen raak, moet een student van andere 
signatuur nog even welkom zijn in mijn 
les en moet hij zijn gedacht kunnen zeg-
gen. Ik ben van plan om die scheiding 
zeer rigoureus te bewaken. 

 Zijn er reacties van de studenten? 

 Ik heb een paar mailtjes gekregen 
van alumni die achter mijn kandidatuur 
staan. Ook op het VRG-forum waren 
er positieve reacties, maar ik heb mij 

niet systematisch bezig gehouden met 
ernaar te polsen. Aangezien ik slechts 
laat gepolst werd om mij kandidaat te 
stellen, heb ik daarvoor nu geen tijd. 

 Waarom CD&V en niet een andere partij? 

 Het ligt een beetje in het verlengde 
van mijn roots, dat is de eerste reden. 
Daarnaast ben ik ook al enkele jaren 
onafhankelijk bestuurder van de VDK-
spaarbank, die zich binnen de christe-
lijke arbeidersbeweging positioneert. 
Uiteindelijk was het dan ook het  ACW  
dat mij gecontacteerd heeft met de 
vraag of ik mij niet verkiesbaar wou 
stellen. 

 CD&V stemt ook het meest overeen 
met mijn economische visie. Ik ben een 
groot voorstander van een sociaal en 
ecologisch gecorrigeerde marktecono-
mie. Ik heb mij ook altijd beziggehou-
den met duurzaam ondernemen en met 
ontwikkelingshulp, allemaal zaken die 
men misschien niet in de eerste plaats 
van een econoom zou verwachten. Die 
ideologische mix vind ik het beste terug 
in het programma van CD&V. De stap 
naar deze partij was dan ook logisch, 
temeer omdat ik uit christelijke hoek 
kom en veel belang hecht aan het per-
sonalisme. 

 Bij de rectorverkiezingen was er vakbonds-

paniek over uw economische achtergrond. 

Het  ACV  blijkt uw economische achter-

grond dus nuchterder op te vatten? 

 Die vakbondspaniek was compleet 
belachelijk en alleen bij één vakbond 
te situeren. Er was geen enkele reden 
voor vakbonden of personeel om mij te 
vrezen… 

 U bent econoom. 

 Ja natuurlijk, dat was het boeman-
idee dat overal verspreid werd door 
bepaalde mensen. Waarom zou een 
econoom altijd willen bezuinigen? De 
zaken moeten wel goed georganiseerd 
worden. Dan krijg je meer waar voor 
je geld. Als je tegen een goede organi-
satie bent, moet je natuurlijk tegen een 
econoom stemmen, maar daar stopt 
het dan ook bij. Ik ben trouwens altijd 
consequent  een sterke voorstander ge-
weest van goede sociale voorzieningen 
aan de universiteit, maar zinloze ver-
spilling mag natuurlijk niet getolereerd 
worden. Als bepaalde studentenresto’s 
bijvoorbeeld door een goede organisa-
tie met minder volk even goed kunnen 
uitgebaat worden, dan moet je mensen 

MARC DE CLERCQ: 7E PLAATS OP DE KAMERLIJST VOOR CD&V

Ere-vicerector en professor Economie  Marc De Clercq  is geen 
onbekende aan de universiteit. Op tien juni stelt hij zich kandi-
daat voor de Kamer. Een gesprek over zijn kandidatuur en wat 
hij ermee hoopt te bereiken.
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verplaatsen naar andere resto’s waar 
men ze zinvol kan inzetten. 

 CD&V profi leert zich steeds meer als voor-

stander van de Vlaamse zaak. Botst dat niet 

met uw profi el van bruggenbouwer? 

 Ik heb in Brussel een zevental jaar 
ervaring gehad als voorzitter van de 
Ecotakscommissie, waar ik moest on-
derhandelen met Vlamingen en Walen. 
Ik heb daar ervaren dat de PS bij alle 
voorstellen maar in één ding geïnteres-
seerd is: of zaken de verdere uitbouw 
van de PS macht dient.  Eerlijk gezegd: 
ik ga ervan uit dat de beste oplossing 
om ons land bijeen te houden, erop 
neerkomt zoveel mogelijk bevoegdhe-
den naar de regio’s door te schuiven. Ik 
ben dus voorstander van een confede-
raal België, wat natuurlijk niet wil zeg-
gen dat Wallonië en Vlaanderen vanuit 
hun eigenheid geen projecten kunnen 
opzetten die goed zijn voor allebei. 

 De samenwerking zal beter werken 
wanneer ze gebaseerd is op duidelijk-
heid en vrijwilligheid, vertrekkend van-
uit de eigen bevoegdheden en noden. De 
huidige staatsstructuur is simpelweg te 
complex. Er gaat op dit moment enorm 
veel tijd en energie verloren, zonder dat 
daar altijd goede resultaten tegenover 
staan. 

  HET ERGSTE WAT 

EEN POLITICUS KAN 

OVERKOMEN, IS IN EEN 

SOORT ISOLEMENT  
 Vlaanderen en Wallonië zijn ook 

zeer verschillende soorten maatschap-
pijen, wat ook een reden is voor dat 
confederalisme. Ik vind persoonlijk dat 
de PS geen goede rol speelt in Wallonië, 
maar het is niet aan mij om de Walen de 
les te spellen. Als ze echter voor de PS 
gaan stemmen, moeten ze daar wel de 
consequenties van dragen. 

 Hoe belangrijk vindt u dan de solidariteit 

tussen Noord en Zuid? 

 Er moet natuurlijk een vorm van so-
lidariteit zijn, al was het maar omdat 
het belangrijk is voor Vlaanderen dat er 
geen verpaupering gestimuleerd wordt 
in Wallonië. Die solidariteit moet dan 
wel goed georganiseerd zijn: het geld 
dat vrijkomt, moet gebruikt worden 
om effectief en structureel de dingen 
te verbeteren: een betere economie en 
meer tewerkstelling in de privésector.   

Er moet zelfs niet geknibbeld wor-
den aan de huidige transfers wat mij 
betreft, maar ze moeten wel duidelij-
ker worden en tot effectieve resultaten 
leiden. Via een ondoorzichtig systeem 
geld naar Wallonië laten vloeien zon-
der dat de Waalse economie daardoor 
versterkt wordt, daar wint uiteindelijk 
niemand bij. 

 Denkt u een positieve invloed te hebben op 

de debatten over sociale zekerheid, jeugd-

werkloosheid, vergrijzing, en dergelijke? 

 Ik zal mij daar vanzelfsprekend 
erg mee bezighouden, de vergrijzing is 
bijvoorbeeld één van onze grote uit-
dagingen. De enige methode om die 
te betalen, is nu te besparen op de in-
terestlasten, door de staatsschuld ver-
sneld naar beneden te trekken. In acht 
jaar paars is daar te weinig vooruitgang 
in geboekt: het geld dat vrijkwam door 
de lage rentevoeten is niet gebruikt om 
schuld af te betalen, maar om extra 
uitgaven te doen. Bovendien wordt de 
begroting kunstmatig opgesmukt door 
pensioenfondsen op te doen en onroe-
rend goed te verkopen. De problemen 
worden dus stelselmatig opgeschoven 
naar de toekomst: “We zullen er wel 
eens aan beginnen”, maar hoe langer 
je wacht, hoe prangender de problema-
tiek wordt. 

 Door in de politiek te gaan, hoop 
ik uiteindelijk ook wat meer sérieux, 
degelijkheid en langetermijnvisie in de 
debatten te brengen. De voorbije jaren 
had ik de indruk dat er bestuurd werd 
vanuit het idee: “hoe halen we zo snel 
mogelijk de media?”, met allerlei frat-
sen als resultaat. 

 Er is heel wat kritiek op het milieubeleid van 

Kris Peeters. U bent ook bezig met de ba-

lansoefening milieu-economie. Wat vindt u 

van zijn aanpak? 

 Ik heb zijn mandaat niet tot in de de-
tails gevolgd, maar ik sta  positief tegen-
over de algemene aanpak. Peeters doet 
weinig grootste aankondigingen, maar 
werkt zijn ideeën wel uit tot haalbare 
punten die vaak de situatie verbeteren. 
Inzake energie hebben zijn veranderin-
gen een aantal technologische innova-
ties gestimuleerd.    

Je moet uiteindelijk rekening hou-
den met de realiteit van de landbouw en 
het bedrijfsleven, om ze zoveel mogelijk 
in overeenstemming te brengen met het 

milieu. Dat is dan ook meteen de reden 
waarom ik als milieueconoom niet op 
de Groene lijst sta: zij zijn vaak te dog-
matisch. Ik ga eerder voor verstandig 
groen. 

 Peeters is echter op Vlaams niveau, 
ik kom op voor de federale verkiezin-
gen. Ik kan enkel zeggen dat hij volgens 
mij op de goede weg is, maar hoeveel 
hij van die weg al afgelegd heeft, daar 
heb ik op dit ogenblik geen goed zicht 
op. 

 Als laatste: een pronostiek. Hoe schat u uw 

eigen kansen in? 

 Ik vrees dat ik daar niks zinvols 
over kan zeggen. Het hangt af van het 
globaal resultaat van de lijst, van het 
aandeel van de ‘pot’stemmen, van het 
eigen aantal voorkeurstemmen en van 
de voorkeurstemmen van de andere 
kandidaten. Je kan dus maar probe-
ren zoveel mogelijk stemmen achter je 
naam te verzamelen. Als ik mijn beroep 
als academicus bekijk, dan weet ik bo-
vendien dat een bepaalde inspanning 
overeenstemt met een resultaat. Bij po-
litiek weet je dat niet: je kan je voor iets 
inzetten en je zaak naar de kiezers toe 
zo goed mogelijk overbrengen, maar 
uiteindelijk garandeert dat niks. Je kan, 
denk ik, maar je best doen, jezelf pre-
senteren en sereen het oordeel van de 
kiezer afwachten. 

 De verwachting is dat de eerste drie 
op de CD& V-NVA  lijst sowieso worden 
verkozen, omdat zij uit de ‘pot ’stem-
men delen; voor de overige –afhankelijk 
van het resultaat- twee tot vier plaatsen 
spelen de voorkeurstemmen. Ik moet 
echter zeggen dat ik dat niet erg vind: 
als ik ooit in het parlement raak, dan 
liefst omdat de kiezers mij rechtstreeks 
gekozen hebben, zodat ik een duidelijk 
draagvlak heb.  •
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ANIMO STUGENT

Vandaag worden politici in België 
enkel verkozen in de eigen taalgroep. 
En toch kan je op het federale niveau 
beslissen wat er met mensen van “de 
andere kant van de taalgrens” gebeurt. 
Dit is niet erg democratisch. Wie macht 
krijgt, moet uitleggen hoe hij die ge-
bruikt. Niet enkel aan het parlement, 
maar ook aan de kiezer.

Doordat politici enkel voor de eigen 
Vlaamse of Waalse achterban moeten 
preken om verkozen te raken, leidt dit 
systeem tot constante polarisering en 
gaat niemand nog uit van het belang 
van het hele land. Zo zit vervreemding 
bijna ingebakken in onze staatsstruc-
tuur. Dit leidt tot ineffi ciënt bestuur en 
versnippering van middelen. 

Een typevoorbeeld hiervan is de 
DHL-affaire, waarin politici als echte 
dorpspastoors de geluidsoverlast boven 
de eigen kerktoren te lijf gaan, elkaars 
geluidsnormen en ministers naar harte-
lust voor hoven en rechtbanken slepen 
en uiteindelijk de nationale luchthaven 
belachelijk maakten. 

Daarom zou het een goede zaak zijn 
om het Federale parlement defi nitief te 
hervormen. Het kloppend hart van de 
politieke controle, de Kamer, moet de 
federale structuur ook echt weerspie-
gelen, terwijl de Senaat een échte en 
permanente ontmoetingsplaats voor de 
deelstaten wordt.

DE NIEUWE SENAAT

Concreet wil Animo Stugent dat de 
40 rechtstreeks verkozen en 10 geco-
opteerde senatoren plaats ruimen voor 
personen met een dubbelmandaat uit 
de gemeenschapsparlementen. Deze 50 
geschrapte mandaten komen er terug 
bij in de Kamer, maar dan wel verko-
zen op federale lijsten. 

Aangezien de nieuwe Senaat enkel 
bestaat uit parlementsleden van de 
deelstaten, is het geen refl ectiekamer 
meer, maar enkel nog voor de staats-
hervorming, grondwetsherziening en 
de belangenconfl icten tussen de deel-
staten en de federale overheid.

Wie in de Senaat zetelt, doet dat in 
de eerste plaats vanuit zijn regionale 
parlement en komt daar de mening ver-
tolken van de deelstaat over onderwer-
pen die de staatsstructuur aanbelangen. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat deze 
parlementsleden uit de deelstaten ook 
zeggenschap uitoefenen over de andere 
federale bevoegdheden, zoals vandaag 
de dag. De Senaat verliest zijn evocatie-

recht op dossiers waarin de Kamer nu 
al het laatste woord heeft. 

Toch zal de rol van de nieuwe Se-
naat niet minimalistisch zijn: het is de 
bedoeling dat de Regering met ontwer-
pen over zaken die zowel Kamer als Se-
naat aanbelangen, eerst naar de Senaat 
trekt, om de mening van de deelstaat-
parlementen te aanhoren. 

Het belangrijkste voordeel aan het 
betrekken van de deelstaatparlemen-
ten, is dat ze niet meer machteloos aan 
de zijlijn staan te schreeuwen in reso-
luties die het federale niveau laconiek 
naast zich neer kan leggen. Ook kun-
nen ze zich geen extremistische verkla-
ringen meer permitteren, aangezien ze 
die moeten komen verdedigen in con-
frontatie met de parlementsleden van 
de andere landsdelen. 

DE NIEUWE KAMER
De Kamer wordt nog meer dan 

voorheen de beleidsvergadering. Ze 
moet kort op de bal spelen en de Fe-
derale Regering over het hele beleid ter 
verantwoording kunnen roepen. De 
50 federaal verkozen parlementsleden 
moeten, enkel al op basis van hun elec-
torale gewicht, de regering tot de orde 
kunnen roepen.  

De Kamer is exclusief bevoegd voor 
alle federale beleidsdomeinen, behalve 
voor die zaken waarvoor de Senaat een 
gelijke bevoegdheid heeft: de staats-
structuur, de grondwetsherziening en 
de belangenconfl icten. 

Voor de Senaat worden geen ver-
kiezingen meer georganiseerd. Hij ver-
andert van samenstelling wanneer er 
verkiezingen zijn in de deelstaten. In 
ons voorstel zijn er enkel verkiezingen 
voor de Kamer, maar dan wel op twee 
niveau’s. Het eerste niveau valt samen 
met de huidige Kamerverkiezingen: 
150 zetels, verdeeld over de 10 provin-
cies plus Brussel. Brussel wordt als een 
apart geval behandeld, aangezien het in 
de grondwet onttrokken is aan de inde-
ling in provincies.

De algemene lijnen blijven dezelfde: 
de zetels worden in provinciale om-
schrijvingen verdeeld, omdat arron-
dissementen te klein zijn om een faire 
verdeling van zetels over ook minder 
grote partijen te garanderen. Wij zijn 
tegenstander van een kiesdrempel, 
aangezien het relatieve gewicht van 
een enkele zetel, die een kleine partij 
verkrijgt, verkleint doordat de Kamer 
wordt uitgebreid met 50 extra zetels en 
het democratische debat juist gebaat is 
bij een zo groot mogelijke diversiteit. 

Ook het probleem van de vertegen-

woordiging van de Vlaamse Brusselaars 
wordt opgelost door de 50 extra fede-
rale parlementsleden. Brussel wordt 
als een aparte kieskring met 15 zetels 
behandeld. Dit betekent dat er waar-
schijnlijk slechts één of geen enkele 
Vlaamse Brusselaar op de “oude” ma-
nier verkozen geraakt. De partijen be-
schikken echter nog altijd over de mo-
gelijkheid om op de federale lijst uit te 
pakken met Brusselaars (1 kiezer op 10 
woont immers in Brussel) en er bestaat 
een gewaarborgde vertegenwoordiging 
in het Vlaamse (6 zetels) en Brusselse 
Parlement (17 zetels).

De Franstalige minderheid in 
Vlaams Brabant zal waarschijnlijk 
wel met een of twee verkozenen in de 
Kamer raken, door het fenomeen van 
de “Union des Francophones”-lijsten, 
die nu al bestaan in het Vlaamse Par-
lement, en doordat er nu eenmaal vrij 
veel Franstaligen in deze streek wonen, 
maar het effect lijkt ons vrij marginaal 
te zijn op een totaal van 200 zetels. 

De federale kieslijsten bestaan uit 
50 namen, die elke partij, of partijen 
in kartel, voorleggen aan àlle Belgische 
kiezers. De campagne wordt gevoerd 
met dezelfde mensen, van Aarlen tot 
in Oostende en van Verviers tot in 
Lapscheure. De zetelverdeling gebeurt 
volgens de oerdegelijke methode-
D’Hondt, die de meest proportionele 
toewijzing garandeert.

Het numerieke gewicht van iemand 
die verkozen is door een publiek van 
7 en niet van 4, 2 of 1 miljoen men-
sen, moet ervoor zorgen dat federale 
thema’s meer gewicht krijgen in de Bel-
gische politiek en dat er ook echt aan 
federaal beleid kan gedaan worden. 

Het huidige verkiezingsstelsel maakt 
van België een soort ménage à trois, 
waarbij politici enkel naar de eigen ge-
meenschap moeten omkijken. Federale 
kieslijsten moeten van België een echt 
federaal land maken, waar nationale 
kopstukken verantwoording moeten 
afl eggen aan de hele bevolking en niet 
langer aan één taalgroep. animo stugent 
wil geen surrogaat voor een quasi-split-
sing, maar een staat op twee niveau’s 
die er ook echt een is. Verkozenen moe-
ten het algemeen belang dienen en op 
hun daden worden afgerekend door 
zoveel mogelijk mensen. •

Deze pagina staat open voor alle 
studenten, proffen en verenigingen 
van de UGent. Mail naar schamper@
schamper.ugent.be voor meer info.
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BIJEN OP RAND VAN UITSTERVEN

 LAURENS 

 Uitsterven is van alle tijden, vraag 
dat maar aan de dinosaurus. Deze keer 
lijkt er echter geen meteoriet nodig te 
zijn om een hele soort van de kaart 
te vegen… Wereldwijd verdwijnen er 
bijenpopulaties, al lijken vooral de 
Verenigde Staten zwaar getroffen. Aan 
de westkust zijn al 60 procent van de 
bijen in rook opgegaan, aan de oost-
kust bedraagt dat zelfs 70 procent. 
Het internet wordt door imkers aller 
landen gebruikt om hun eigen wilde 
hypotheses over de oorzaken van de 
zogenaamde  Colony Collapse Disor-
der , of het verdwijningssyndroom, de 
wereld in te sturen. Het gaat van eerder 
geloofwaardige verklaringen, zoals een 
gebrek aan voedsel of het overmatig 
gebruik van pesticiden, tot wilde ver-
halen over draagbare telefonie. Al zou 
dat laatste zo gek nog niet zijn als we 
de Duitse universiteit van Landau mo-
gen geloven… 

 ZOTTE STRALING? 
 Magnetische straling, die onder an-

dere uitgaat van draagbare telefoons, 
zou volgens Duitse wetenschappers de 
beestjes totaal desoriënteren. In plaats 
van de weg naar de korf terug te vin-
den, verdwalen ze, waarna ze in een-
zaamheid een gewisse dood sterven. 
Onmiddellijk ook de verklaring waar-
om imkers de lijken van de bijtjes niet 
in hun korf terugvinden. Prof. Frans 
Jacobs van het Informatiecentrum 
voor Bijenteelt, een onderdeel van de 
vakgroep Biochemie, Fysiologie en Mi-
crobiologie van de Universiteit Gent, 
heeft daar echter z’n vragen bij. “Voor 
alle duidelijkheid: die studie gaat over 
draagbare telefonie, niet over GSM’s. 
Magnetische straling heeft inderdaad 
een negatief effect op bijen, voor zover 
de straling sterk genoeg is. Als de zen-
der van zo’n telefoon in de buurt van 
een bijenkast wordt gezet, heeft dat 
een effect op het oriëntatievermogen, 
niet op het overleven. Maar als je twee 

meter verder gaat met die zender, dan 
voelen die beesten daar niets meer van. 
Er zijn effecten, maar zeggen dat ze er-
door doodgaan, is echt wel té gek.” 

 “Een winterbij leeft normaal zes 
maanden, een zomerbij leeft zes we-
ken. Als zij echter in september en ok-
tober de winter als voorbijgaand gaan 
beschouwen en in een lentesituatie ko-
men, dan maken zij ook kortlevende 
bijen. Als er in december nog kortle-
vende bijen gemaakt worden, dan zijn 
begin januari al je bijen dood, omdat 
er op dat moment niet genoeg voedsel 
is.” 

 KAN JE GEEN BAL SCHELEN? 

 De kans is klein dat je echt je slaap 
zult laten bij het aanhoren van al dit on-
heilspellend nieuws. Toch lijkt er reden 
om ongerust te zijn: zo zou  Albert Ein-
stein  eens gezegd hebben dat de mens-
heid maar vier jaar te gaan heeft als 
de bijen zouden uitsterven. Ook prof. 
Jacobs waarschuwt voor de mogelijke 
gevolgen van het verdwijnen van deze 
kleine geelzwarte insecten. “Wanneer 
er voldoende bijen overschieten, her-
stellen de imkers hun populatie zonder 
veel moeite op een seizoen tijd. Als 
dat volgend jaar echter weer het geval 
is en je hebt op een gegeven moment 
een tekort aan bijenpopulaties – zoals 
nu bijvoorbeeld in Florida – en er zijn 
niet genoeg bijen voor de bestuiving 
van land- en tuinbouwgewassen, dan 
is het natuurlijk een miljardenzaak. Je 
moet rekenen dat zij voor 70 à 80 pro-
cent instaan voor het bestuiven van de 
appels, peren, aarbeien, augurken en 
noem maar op. Dus zonder bijen geen 
aardbeien, geen appels, … Als je daar-
mee rekening houdt, hebben bijen na 
het rund de belangrijkste taak voor de 
instandhouding van de voeding van de 
mensheid.” 

 Voorlopig is het echter nog niet zo 
ver. Profi teer er dus nog maar snel van 
om verse aardbeien en sappige peren 
naar binnen te spelen. Als je nu plots 
zin zou krijgen om de beestjes te red-
den door zelf een bijenkast te maken, 
moet je vooral onthouden dat je er best 
geen zender voor een draagbare tele-
foon bovenop zet…  •

OOK JOUW DRAAGBARE TELEFOON DE SCHULDIGE?

Het gaat niet goed met onze kleine honingproducerende vrien-
den. Hele bijenkolonies verdwijnen gewoon van de aardbodem, 
zonder ooit teruggevonden te worden. De oorzaken van dit ver-
dwijningssyndroom zijn nog onbekend, al stelt een recente studie 
van de universiteit van Landau dat draagbare telefonie wel eens 
een rol zou kunnen spelen. We legden ons oor te luisteren bij de 
Gentse bijenprof  Frans Jacobs  om er het fi jne van te weten…
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“GO SCIENCE, GO!”
Een vreemde vogel is neergestreken in het Gentse. Dr. Anders Sandberg, overgevlogen uit Oxford, 
is ‘transhumanist’. Volgens de transhumanisten wordt in duizenden labs rondom de wereld de tech-
nologie ontworpen die ons op het spoor zet naar een nieuwe evolutionaire fase van de mensheid: 
een trans-humaniteit. U gelooft er niets van? U bent er vierkant tegen? Misschien brengt Sandberg 
u wel op andere gedachten. 

 DE POON 
 ILL. BERT 

 Dr. Sandberg is een computer- en 
neurowetenschapper, verbonden aan 
het Future of Humanity Institute – on-
derdeel van het fi losofi e-departement 
aan Oxford. Dit interdisciplinaire in-
stituut onderzoekt de toekomstscena-
rio’s van de mensheid op lange termijn. 
Ze spitsen zich toe op drie domeinen: 
globale catastrofale bedreigingen, cog-
nitieve enhancement en de degelijkheid 
van voorspellingsmethoden.  

 Zijn transhumane scenario’s niet fel over-

dreven?  

 Toen ik voor het eerst geïnteresseerd 
raakte in het transhumanisme, gingen 
de meeste mensen ervan uit dat we al 
die fantastische zaken nooit zouden 
kunnen realiseren. Maar vandaag moet 
je het echt niet meer uit de science-
fi ctionboekjes halen. Sla je vandaag 
Nature of Science open, dan krijg je 
al meer dan genoeg verbluffende tech-
nologie op je bord: denk maar aan de 
genetische manipulaties van muizen, 
met drastisch verhoogde intelligentie 
tot gevolg. 

 Dat brengt ons tot bij de nog boei-
endere vragen. Horen we dit wel te 
doen? En wat zouden de consequen-
ties zijn? Vrij veel argumenten tegen 
het transhumanisme zijn gebaseerd 
op een eerder intuïtieve weerzin – “dit 
kán niet!” – en pas daarna gaat men 
op zoek naar argumenten. Een rati-
oneel tegenargument is bijvoorbeeld 
het nefaste gevolg van overpopulatie 
als ooit een transhumane levensver-
lengingstechniek op grote schaal zou 
worden gebruikt. Maar de Europese 
situatie wijst misschien wel net het te-
gendeel aan. We zetten steeds minder 
kinderen op de planeet naarmate we 
langer leven. Dat de beste ‘verbeter-

kunde’ (i.t.t. de genees-kunde, nvdr) 
enkel voor de allerrijksten beschikbaar 
zal zijn, is een andere belangrijke be-
zorgdheid. De rijken zouden zichzelf 
en hun kinderen dan nog eens slimmer, 
gezonder en mooier kunnen maken, 
en misschien wacht voor de anderen 
enkel het lot van domme dienaar van 
de ‘postmenselijke’ elite. Ook dat lijkt 
mij onwaarschijnlijk. We zien dat de 
prijs van bestaande verbeteringstech-
nologieën vaak bijzonder snel en sterk 
daalt. Daarenboven zijn er sterke ego-
istische redenen om verbeteringstech-
niek doorheen de samenleving te ver-
spreiden – het zit er dik in dat de rijken 
op die manier nóg meer geld kunnen 
verdienen.   

 De diepste vragen echter zijn die 
naar de waarde van elke verbetering. 
Het is bijzonder tricky om die te over-
denken. Het beeld op een transhumane 
toekomst drukt ons met de neus op 
een vraag als ‘wat vinden we een goed 
menselijk leven?’. Die vraag gaat over 
concrete kwesties, zoals het recht van 
mensen om geestversterkende mid-
delen te nemen en om hun lichamen 
te transformeren. Op verschillende 
plaatsen in de VS is er al een verbod 
uitgevaardigd op het verknippen van 
tongen tot ‘slangentongen’. Daarnaast 
worden we steeds met gloednieuwe za-
ken geconfronteerd. Zo hebben onder-
tussen een aantal mensen magneten in 
hun vingertoppen geïmplanteerd om er 
een rudimentair magnetisch zintuig bij 
te krijgen. Hoewel dit nu niet bepaald 
een erg nuttig voorbeeld is, lijkt zoiets 
mij wonderlijk. Dat is ontdekkende ex-
perimentatie, en via deze probeersels 
komen we interessante zaken te weten.  

 Bestaat er zoiets als een vooringenomen-

heid van het ‘gezond verstand’?  

 Zoiets speelt inderdaad soms mee. 
Op vele vlakken is het ook zo dat de 

toekomst sterk op het heden zal blij-
ven lijken. Maar daarnaast merken we 
ook een status quo bias op: mensen 
verkiezen vaak wat ze reeds bezitten 
ten opzichte van wat ze zouden kun-
nen bezitten. Daarrond zijn bijzonder 
leuke psychologische experimenten op-
gesteld. In één zo’n experiment kregen 
mensen eerst ofwel een chocoladereep, 
ofwel een koffi emok. Daarna kregen ze 
de kans om hun eerste, toevallig ver-
deelde geschenk in te wisselen voor de 
andere mogelijkheid. De meerderheid 
bleef echter bij wat ze al hadden. Dat 
suggereert dat van zodra iemand om 
het even wat in haar bezit krijgt, ze 
daarmee een band vormt. 

 Analoog kan iemand denken dat 
het eigen niveau van intelligentie het 
beste is en dat elke beduidend zwak-
kere of sterkere vorm van intelligentie 
minder genietbaar is. Maar dat is nogal 
vreemd, want waarom zou ons nu zo-
wat het optimale niveau van intelligen-
tie zijn toebedeeld? In het algemeen 
lijkt het waarschijnlijker dat een licht-
jes hogere of lagere waarde ons beter 
zou schikken. Het lijkt me daarom ver-
standig om mensen de vrijheid te geven 
om daarmee te experimenteren.  

 In 1992 dacht Francis Fukuyama dat er een 

einde was gekomen aan de ‘Grote Verha-

len’. Een acuut besef van een mogelijke 

transhumaniteit deed hem 10 jaar later op 

zijn stappen terugkeren, nu noemt hij het 

transhumanisme “the world’s most dan-

gerous idea”. Is het transhumanisme een 

nieuw Groot Verhaal?  

 Dat zou best kunnen, maar in fei-
te zou ik bezorgd zijn als het zo zou 
uitdraaien. Het transhumanisme van 
vandaag is vaak bijzonder simplistisch. 
Het verhaaltje dat de mens gelukkiger, 
gezonder en slimmer zal worden is een 
gezellig humanisme. Maar humanisme 
zonder meer stelt weinig voor: we moe-

KUNNEN WE BINNENKORT ONZE BIOLOGISCHE GRENZEN OVERSTIJGEN?
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ten onze schouders zetten onder con-
crete projecten. Kijken we terug in de 
geschiedenis, dan zien we dat de Ver-
lichting een wereld voorzag met meer 
individuele vrijheden. Dat is er echter 
enkel gekomen door een concrete poli-
tieke strijd voor democratie, universele 
mensenrechten enzomeer. Hetzelfde 
geldt voor transhumanisme. De speci-
fi eke strijdpunten vandaag zijn de ver-
dieping van het zelfbeschikkingsrecht 
tot een recht op ‘morfologische vrij-
heid’ en de rechten van niet-menselijke 
bewuste wezens.  

 U verdedigt dus een ethiek gebaseerd op 

het hebben van bewustzijn in plaats van het 

lid zijn van de menselijke soort of het bezit-

ten van een biologisch lichaam?  

 Veel weerstand tegen ‘personhood 
based rights’ is gebaseerd op speciesis-
me (een racisme op basis van de species 
of soort, nvdr). Biotech en artifi ciële in-
telligentie sporen ons aan om de criteria 
op punt te stellen waaraan een wezen 
moet voldoen vooraleer we het als een 
persoon erkennen. Velen denken nog 
steeds dat we die vragen opzij kunnen 
schuiven.    

 Er is een onderscheid tussen  bioli-
berals  en  bioconservatives.  Bioconser-
vatieven willen de vermeende wijsheid 
van de natuur niet provoceren. De bi-
oliberalen zeggen menen dat we de na-
tuur gerust verder mogen ontwikkelen. 
Het kan natuurlijk blijken dat heel wat 
vernieuwingen bijzonder dom zijn. Ho-
pelijk leren we daaruit steeds minder 
stommiteiten te begaan.   

 Maar de progressieve beweging is vaak 

tegen transhumane technologie gekant. 

Transhumanisme, zeggen zij, is de nieuwe 

eugenetica.  

 De term bioconservatief verwijst niet 
naar de traditionele rechts-conservatief. 
Er zijn zeer veel linkse bioconservatie-
ven. Vandaag zien we een shift in po-
litieke allianties. Deze kwestie is geen 
zaak van rechts versus links. We zien 
de katholieke kerk omgaan met Green-
peace. Ook de bioliberale connecties 
lopen dwars door de oude scheidings-
lijnen. Daar treffen we bijvoorbeeld 
vreemde combinaties aan van libertari-
ers met sociaaldemocraten.  

 Wat denkt u van de mateloze transhuma-

nisten die bijvoorbeeld overtuigd zijn dat we 

onszelf over vijftig jaar als informatiepatroon 

in een supercomputer zullen kunnen  uploa-

den ?   

  They can be quite embarrassing.  De 
toekomst heeft de neiging om aan de 
verkeerde snelheid en in de verkeerde 
volgorde toe te komen. Veel transhu-
manisten zullen ontgoocheld worden. 
Mij deert dat minder, omdat we van-
daag al door zoveel revolutionaire 
technologieën omringd worden, zoals 
het almaar groeiende en vernieuwende 

internet. Op zichzelf is dat een vrij een-
voudige technologie die nog maar tien 
à vijftien jaar wordt gebruikt. Beeld je 
dan maar in wat er op stapel staat voor 
de komende vijftig jaar.  

 Hoe komt het dat zo weinig onderzoek zich 

rechtstreeks op menselijke ‘verbetering’ 

toespitst? 

 Elke nieuwe drug moet een therapeu-
tische werking hebben, anders mogen ze 
niet verkocht worden. Daardoor wor-
den ‘verbeteringsdrugs’ enkel ontdekt 
en ontwikkeld als neveneffecten van 
therapeutisch onderzoek. Daarnaast 
wordt het weinige rechtstreekse verbe-
teringsonderzoek vaak door het Ameri-
kaanse leger gefi nancierd, wat beangsti-
gend is. Ten derde zijn transhumanisten 
vaak niet betrokken met rechtstreekse 
productontwikkeling. Ik beeld me ons-
zelf soms in als de cheerleaders van de 
wetenschap. We staan langs de zijlijn te 
juichen:  go science, go!   

 Ze mogen al dan niet uitgesproken 
dualisten zijn, toch willen veel mensen 
niet dat een chemisch middel ‘van bui-
tenaf’ hun persoonlijkheidskenmerken 
verandert. De gedachtegang lijkt te zijn: 
geen chemisch middel kan of mag ‘mij’ 
veranderen.  

 Het is goed mogelijk dat één van de 
grote politieke debatten van de 21ste 
eeuw tussen monisten en dualisten zal 
plaatsvinden. Het probleem met deze 
angst is dat ze niet enkel een kwes-
tie van rationele argumentatie is, het 
maakt deel uit van een breed zingevend 
wereldbeeld. Huidige bio-ethische de-
batten vernauwen vaak tot zeer smalle 
deliberaties over veiligheid en persoon-
lijke autonomie, eerder dan uit te brei-
den tot discussies over de diepgaande, 
brede kwesties als: wel, hoe willen we 
eigenlijk dat mensen zijn? Vandaag kan 
je zulke vragen nog niet op tafel gooien. 
Ze zijn  too far out there.  Maar mis-
schien zouden we ons die vragen toch 
beter stellen.  

 De problematiek van de ‘chemicali-
satie’ of ‘biologisatie’ van onze levens 
lijkt op het mechanisatiedebat in de 
nasleep van Newtons prachtige syn-
these. Iedereen kreeg plots het akelige 
gevoel zelf in een klokwerkmachine te 
veranderen. Het heeft vrij lang geduurd 
vooraleer genoeg mensen een manier 
vonden om daarmee om te gaan. Mo-
menteel lijken we te worstelen met zo-
wel een biologie- als een informatiepa-
radigma. Steeds meer stemmen gaan op 
om de mens vooral als een ingenieuze 
informatieverwerker op te vatten – ten-
slotte zijn de moleculen op zich minder 
interessant dan het proces van signali-
satie en communicatie dat zij tot stand 
brengen. Dat is een nieuw bevreemdend 
zelfbeeld. 

 We kunnen afronden met een persoonlijke 

vraag. Heeft u zelf al transhumane transfor-

maties ondergaan?  

 Ik ben het alleszins aan het overwe-
gen. Ooit dacht ik aan tatoeage. Maar 
ik zou elke dag van gedacht verande-
ren, dus ik wacht tot wanneer er een 
programmeerbare tatoeage mogelijk 
wordt. Vandaag worden ook steeds 
meer ‘cognitieve versterkers’ veilig en 
goedkoop genoeg om serieus te overwe-
gen. Modafi nil (verstekt enkele aspec-
ten van het denkvermogen, cf. Scham-
per 450, nvdr) heb ik al uitgetest. Dat 
voelde zeker goed aan, maar ik ben een 
sceptisch persoon. Als je  LSD  zou ne-
men, wordt het al snel duidelijk of het 
inderdaad een invloed heeft: de halluci-
naties zijn het bewijs. Maar een verho-
ging van je denkvermogen met ‘maar’ 
10 tot 20%, hoe merk je dat? Ik heb 
wel serieus magnetische implantaten 
overwogen. Dat is een vrij eenvoudige 
en goedkope ingreep. Het kleine risico 
neem ik er graag bij, want ik hou ervan 
de wereld te ervaren, ik wil er meer van 
kunnen zien. Maar ik zou in problemen 
komen met al die detectoren op vlieg-
havens.  •
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RAAI DJÉ-HOE?!

 LAURE & SANNE 
 ILL. ALINE MOURANT 

 Straffe leuze. Welke positieve effecten 

mogen we van jullie muziek en groep ver-

wachten? Een goede muzikale opvoeding 

misschien? 

 Wannes (zanger): Nee, enkel de 
drummer, Mario, en de bassist hebben 
één of andere vorm van lessen gehad.  

Jonas (bassist): Ik denk dat wij wat 
minder rocken dan de meeste Gentse 
bands, daarbij is het vaak  gitaar, gitaar, 
lawijt . Wij zijn af en toe wat diverser 
en meer op het nummer gericht, dat is 
misschien wel fi jner om naar te luiste-
ren.  

W: Minder gitaren, dat is ons mot-
to. (_lacht_)  

J: Wij hebben ook ons lawaai, maar 
het is niet altijd hetzelfde en we rocken 
niet om zomaar te rocken.  

 Zijn jullie dan eerder gevoelsmensen of gaat 

het toch vooral om de fun? 

 J: Toch wel met gevoel, wij zijn al-
lemaal vertellers.  

W: De nieuwe nummers zijn ook 
meer richting smartlap. Allez ja,…  

J: Levenslied! (_lacht_)  
W: Ok, gevoelige, zielvolle num-

mers, daar willen we naartoe. Het pu-
berale er nog een beetje afkrijgen.  

J: We zijn aan het groeien.  

 Welke rol speelt de tekst daarin? 

 W: De tekst wordt meestal pas ach-
teraf belangrijk. We maken eerst de 
melodie en als dat goed klinkt, brab-
bel ik erover tijdens het opnemen en 
plak ik daar achteraf een tekst op die 
bij de sfeer past. Ik kan de tekst nog 
niet schrijven als het nummer nog maar 
half bestaat. Ik moet eerst weten hoe 
het klinkt.  

Pieter (gitaar): Hij schrijft zijn tekst 
als hij moet gaan optreden. Als hij voor 
de eerste keer een nieuw nummer gaat 
brengen… (_lacht_)  

W: Onder andere. Soms stel ik ook 
wel dingen voor aan de rest van de 
groep. Maar omdat ik ze moet zingen, 
schrijf ik vooral de teksten. 

 Hoe zou je dat puberale omschrijven?  

 J: Lawijt! Veel lawijt!  
W: We waren ook maar veertien 

toen we ermee begonnen. Toen was la-
waai nog heel leuk. Je merkt dat er in 
de oude nummers nog veel gitaren zit-
ten en dat ze hard rocken. Bij de nieu-
we nummers daarentegen proberen we 
meer plaats te maken voor melodie.  

 De opbouw van jullie songs volgen vaak het 

klassieke schema niet echt. Is dat toeval of 

doen jullie dat bewust? 

 P: Ja, soms voel je gewoon dat er 
iets anders achter moet, iets wat we 
daarom niet al per se gehad hebben.  

W: We hebben wel altijd aparte 
nummers willen maken en niet echt die 
structuur willen volgen…  

J: Rock ’n roll-clichés!  
W: Wel ja, beginnende bands schrij-

ven nog vaak gewoon strofe-refrein-
strofe-refrein, dat wilden we van bij de 
start wel ontwijken.  

 ?? We noemen onze eerste plaat “é 
peeke” ?? 

 Een tweede plaats op West-talent en der-

des in de alom bekende Rock Rally van 

Humo. Mooi! Maar denken jullie dat Rye 

Jehu veel mislopen is door nooit eerste te 

worden?  

 J: Ik denk inderdaad dat het zo wel 
beter is.  

P: Ik ook!  
W: Bij een winnaar zijn er ook een 

heleboel verwachtingen, die hebben 
wij nooit moeten inlossen. We wisten 
op deze manier dat we wel geappreci-
eerd werden en uiteindelijk is het ook 
maar de winnaar van één avond. Het 
plaatje klopte ook: zelfs als we bij de 
Rock Rally zevende waren geworden, 
had het nog geklopt.   

J: Ik denk bijvoorbeeld ook dat  The 
Hickey Underworld  last gehad heeft 
van stress, omdat ze nog altijd niet hun 
plaat hebben uitgebracht! Ik weet zelfs 
niet of het wel gezond is om als begin-
nende band de Rock Rally te winnen, 
dat is wat veel in één keer.  

W: Eigenlijk zijn de andere podia-
plaatsen ook een appreciatie van de 
jury en het publiek. Daarenboven is 
het een blijvende referentie als wij iets 
uitbrengen.  

J:  Goose  heeft ook een paar jaar ge-
wacht om iets uit te brengen en zijn on-
dertussen nogal van sound veranderd. 
Ik vind het wel fi jn dat ze er hun tijd 
voor hebben genomen en gezorgd heb-
ben dat alles klopt. Het gevaar na de 
Rock Rally is vooral dat je alles ineens 
wil doen. Wij zijn op dat vlak wat rus-
tiger gebleven. Het heeft ons wel een 
heleboel optredens opgeleverd, we heb-
ben een ontzettend leuke zomer gehad.  

 Jullie hebben op korte tijd aan verschil-

lende muziekwedstrijden deelgenomen. 

Naast West-talent en de Rock Rally, ook 

aan De beloften. Hoe belangrijk zijn de po-

diumervaringen die jullie hierbij opgedaan 

hebben? 

 W: Het was zeker belangrijk, want 
uiteindelijk waren dat de eerste echte 

“RYE JEHU IS GOOD FOR YOU.”

Als je graag eens een lek-
ker ding of een sappige 
pony had versierd met 
jouw kennis van Gentse 
muziek, is het lezen van 
dit interview meteen een 
stap in de goede richting. 
En als je daarbij geen ge-
zichtsverlies wil leiden, 
spreek je de groepsnaam 
het beste uit als raai djé-
hoe. Want weet: “Rye 
Jehu is good for you!”
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grote ervaringen die we opgedaan heb-
ben. In de AB spelen, iedereen doet dat 
wel eens graag.   

J: Die fi nale was echt zot. Ik herinner 
me de soundcheck van de fi nale toen we 
Borath aan het spelen waren en het pu-
bliek al helemaal wild begon te roepen. 

 De eerste EP is op 25 april uitgekomen. Wat 

valt erover te vertellen?   

 W: Het is een titelloze EP geworden. 
We hadden oorspronkelijk wel een ti-
tel, maar we hebben die niet gehouden, 
omdat we niet wilden dat er te veel een 
naam aan gegeven werd.  

J: Ik noem hem “é peeke”. Het zijn 
eigenlijk numers die we al 2 jaar lang 
spelen.   

W: Ja, nu is het tijd voor verande-
ring! Niet dat we dat onder druk ge-
daan hebben. We wilden wel echt graag 
iets hebben.   

P: Het is een hitschijf! Dat was de 
vraag toch?  

 Hebben jullie de EP met een bepaald doel 

gemaakt? Aan welke eisen moest hij vol-

doen voor hij uitgebracht kon worden?  

 J: We hadden eigenlijk vooral een 
demo nodig voor de zomerfestivals.   

W: Maar we hadden ook wel een 
duidelijk idee hoe hij moest klinken. 
Zo hebben we gemerkt dat er een groot 
verschil is met liveoptredens, omdat er 
veel van de kracht verloren gaat. Dus 
moesten we ons echt concentreren om 
te zorgen dat alles goed zat.  

J: Ja, we hebben hem dan ook 2 keer 
opgenomen. Van de eerste opname wa-
ren we niet helemaal tevreden en dus 
zijn we opnieuw begonnen. Daar heb-
ben we ook veel uit geleerd: dan komen 
er dingen naar boven waarvan je merkt 
dat het echt niet goed is. Op zo’n mo-
ment moet je dan ook als band kunnen 
beslissen dat het  crap  is.  

 Waarom zouden mensen de EP moeten ko-

pen of naar jullie optredens moeten komen, 

of net niet?  

 J: Het is gewoon een hele goeie EP er 
staan echt fi jne nummers op.  

W: En het laatste nummer duurt wel 
8 minuten!  

J: Iedereen moet gewoon naar alle 
optredens komen, er is geen reden om 
niet te komen.  

P: Behalve als Jonas te wild begint te 
doen met zijn bas.  

W: We proberen echt wel een goede 
set neer te zetten, live is het dan ook 
nog ietsje harder dan op de EP.  

 Meer van deze jongens op 13 juni in 
de Video. Ga dat zien ! 

 Rye Jehu 
 http://www.ryejehu.com/  
www.myspace.com/ryejehu  •
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MET EEN SNUIFJE CULTUUR

SANNE

Deze zomer zal Gent wellicht op 
zijn kop staan, voor wie ànders dan een 
hoop jonge mannen met gladde benen 
en een ridicuul gebruind patroon. In af-
wachting van de Ronde van Frankrijk 
kan je vanaf 9 mei naar een fototen-
toonstelling gaan kijken in ’t Kuipke.

Tegelijkertijd loopt Tour de Force, 
een theaterstuk van en door Geert 
Hautekiet over de vergane glories en 
nostalgie van de ronde van Frankrijk 
net na de Tweede Wereldoorlog. 

Leve foute muziek: hoe fouter, hoe 
liever als je ’t aan Schamper vraagt. 
Kan een aardig eindje mee in die rich-
ting: Het volkslied in Vlaanderen. De 
Koninklijke Academie voor Taal- en 

Letterkunde gaat grasduinen in vijf 
eeuwen volkse liedjes, de laatste van 
4 avonden vindt plaats op 10 mei om 
20 uur in het Academiegebouw. Het 
thema van de avond is de amoureuze 
en erotische kant van het volkslied, of 
mooi gezegd Tussen hoofse minne en 
platte zinne. 

Ook op 10 mei speelt in de Centrale 
een niet te missen fi lm, Como agua 
para chocolate. Of hoe je passie en 
gevoelens overbrengt naar je geheime 
liefde via je kookkunsten. Kan altijd 
van pas komen. Een sprookje voor 
volwassenen dat zich afspeelt in het 
Mexico van begin vorige eeuw. Het is 
de best bekeken niet-Engelstalige fi lm 
ooit in de VS. En als ze het in Amerika 
al goed vonden…

Zoals elk jaar verzamelt Kunst-
bende de meest beloftevolle tieners van 
Vlaanderen in een grote fi nale. Dit jaar 
is Gent aan de beurt om het jonge ge-
weld op te vangen. In de categorieën 
text, text on stage, dans, performance, 
fotografi e, ontwerp, muziek, video en 
games ’n sites, laten de fi nalisten hun 
eigen werk zien. Komt dat zien, op 6 
mei in de Vooruit.

Ook al in de Vooruit, je bent al een 
paar eeuwen hip of je bent het niet na-
tuurlijk, Fuck the students. Laat je dat 

vooral geen twee keer zeggen. Voor 5 
euro, godbetert, kan je op 9 mei naar 
een hoop groepen en dj’s gaan luiste-
ren. Zeggen The Hong Kong Dong, 
Penguins know why, The Black Heart 
Rebellion en Heliopause je iets? De 
kans is relatief klein, maar wat deert 
dat! De affi che kondigt ook platen-
draaier Paul d’Hoore aan, vraag ons 
niet wat je daarvan moet verwachten.  

In de Sint-Stefanuskerk van het Au-
gustijnenklooster kan je 13 mei terecht 
voor bezinning en ook wel een orgel-
improvisatieconcert. Om 16 uur wordt 
er lustig op los gejamd met als thema 
lucht (dat kan niet moeilijk zijn, lijkt 
ons). Meer informatie is niet via inter-
net te verkrijgen, de moderniteit is nog 
niet tot in alle hoekjes doorgedrongen. 
Gewoon gaan luisteren dus.

Een laatste aanrader, uitermate ge-
schikt om te onthaasten en het vakan-
tiegevoel op te roepen. 12 mei kan je 
deelnemen aan het jaarlijkste pétan-
quetornooi. Afspraak om 13 uur in 
de Volkstuinen. De inzet (€ 2,5 per 
persoon) wordt vollédig verspeeld. De 
winnaars worden beloond met een gro-
te beker en eeuwige roem. 

Je kan nu ook geen ganse da-
gen slijten aan de Graslei met 
een ijsje in je linker- en een 
frisse pint in je rechterhand. 
Af en toe de beentjes strekken 
en de wijde wereld verkennen, 
kan nooit kwaad. Om je om-
zwervingen een beetje gerich-
ter te laten verlopen, vertrouw 
je best volledig op onze tips. 

TOUR DE FORCE: HTTP://WWW.KAIET.BE 
KUNSTBENDE: HTTP://WWW.KUNSTBENDE.BE
VOORUIT: HTTP://WWW.VOORUIT.BE 
DE CENTRALE: HTTP://WWW.DECENTRALE.BE
ACADEMIE VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE: 
HTTP://WWW.KANTL.BE  
VOLKSTUINEN: 
HTTP://WWW.VOLKSTUINEN-SINT-AMANDSBERG.BE/
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ABANDONED PLACES

 NIELS 

 URBAN EXPLORING 
 Welke nietsnut heeft Schamper nu 

weer van onder het stof gehaald, zal u 
denken? Niks daarvan! Deze 39-jarige 
fotograaf, die overigens piloot is van 
beroep, is één van de pioniers van het 
urban exploren in België, en zelfs van 
de rest van de wereld. Zijn website lokt 
een paar 100 gebruikers per dag. 

 Wat is nu juist dat urban exploring, 
vraagt u zich ongetwijfeld af? Het zijn 
een aantal nieuwsgierigaards die verla-
ten gebouwen binnensluipen en er wat 
geniepige kiekjes van nemen. Miskijk u 
echter niet, het betreft hier wel dege-
lijk een vorm van artistieke fotografi e. 
Over concepten en vormgeving is diep 
nagedacht. Ook de locaties ademen in-
tegriteit en schoonheid uit. 

 Dit relatief jonge genre kent meer 
en meer opgang. Vele urban explorers 
benutten het wereldwijde web dan ook 
om diverse foto’s en interessante loca-
ties uit te wisselen. Allen delen ze een 
fascinatie voor oude gebouwen en het 
aanzien van het verval ervan. 

 BELGIË ALS TREKPLEISTER 
 Als we Henk van Rensbergen mogen 

geloven, is België de ideale speeltuin 

van de explorers. Ons land heeft twee 
grote voordelen: enerzijds zijn er nog 
veel restanten bewaard gebleven van 
oude industriële complexen zoals bij-
voorbeeld cokesfabrieken. Bovendien 
heeft België niet het geld om ze volle-
dig op te knappen. Anderzijds beschikt 
België wel over voldoende plaats om 
deze bouwwerken te laten verloederen. 
Een ode aan het voorbehoedsmiddel is 
hier dan ook op zijn plaats. Leve het 
condoom (en al de rest)!  

 GEVAAR! GEFRUSTREERDE 
CONCIËRGE OP DE LOER! 

 Aan zij wiens goesting al begint op 
te borrelen, toch nog een tweetal kleine 
randbemerkingen. Ten eerste zijn de 
meeste gebouwen nog steeds bewaakt 
door conciërges, niet zelden voorzien 
van een persoonlijke jachthond. Je mo-
bieltje op stil zetten, is bijgevolg geen 
overbodige luxe. Aansluitend hierbij, 
valt ook nog te poneren dat vele van 
de bouwwerken ware muizenvallen 
zijn, met u als het weerloze diertje, ui-
teraard. Nergens aankomen, oppassen 
voor rottend hout en niet te veel trap-
pen doen, geldt als een nuttig devies. 
Nog een laatste belangrijke opmerking 
is de volgende: loop steeds met uw 
hoofd naar de grond gericht! De kans 
is anders groot dat u binnen een paar 

seconden onzacht in aanraking komt 
met de vogelpoep een paar etages lager. 
Zelfs voor de fetisjisten onder u, zou ik 
dat afraden.  

 DE TENTOONSTELLING 

 Nog een klein woordje over de ex-
positie zelf. De tentoonstelling draagt 
typerend de naam Abandoned Places. 
Ze bevat een honderdtal foto’s uit het 
werk van Henk van Rensbergen. Naast 
enkele Belgische bakkerijen, cokesfa-
brieken en silo’s, zij ook Franse en zelfs 
Braziliaanse bouwgiganten te zien. 
Elke plaats is voorzien van een woordje 
uitleg. 

 Ook de inkomprijs is meer dan de-
mocratisch. Als student aan een Gentse 
universiteit of hogeschool, bedraagt 
het tarief slechts €1.20. Voor die prijs 
schuift er zelden een portie gerstenat 
jouw richting uit in je stamkroeg! Kort-
om, het is de ideale plaats om een uur-
tje rond te snuisteren voor geen geld. 
De expositie loopt nog tot 20 mei en is 
dagelijks te bezichtigen tussen 10u. en 
18u., uitgezonderd op maandag. 

 Voor meer informatie over de ten-
toonstelling of de exacte locatie, ver-
wijs ik u graag door naar de website 
van het MIAT: http://www.miat.gent.
be/htm/mu_seum_set.htm 

 WAT EXTRA UITLEG OMTRENT HET 
WERK VAN HENK VAN RENSBER-
GEN, VINDT U OP HTTP://WWW.
ABANDONED-PLACES.COM/  •

Voor uw wekelijkse portie cultuur, of indien u louter indruk wil 
maken op uw nieuwste verovering met wat kunstzinnige eruditie: 
in beide gevallen is het  MIAT  de huidige place to be. Het Gentse 
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel stelt hedenten-
dage immers een greep uit het oeuvre van Henk van Rensbergen 
tentoon.
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DE NIRO OP DE DOOL

 JONAS 

  “The best spy movie ever made.”  
Het was deze leugenachtige zin in de 
nochtans veelbelovende trailer van  The 
Good Shepherd  die me er heeft inge-
luisd. Ook de indrukwekkende cast, 
met onder meer  Robert de Niro ,  Matt 
Damon ,  Alec Baldwin ,  Angelina Jolie  
en de immer fantastische  Joe Pesci  lok-
te me naar Ter Platen 12. Geheel onte-
recht, zo bleek achteraf.   

De Niro maakt niet enkel deel uit 
van de cast, zijn naam staat ook nog 
eens op de regisseurstoel geschreven. 
Daarmee is hij niet aan zijn proef-
stuk toe: misschien zegt  A Bronx Tale  
(1993) u nog iets, misschien ook niet. 
Hoe dan ook,  The Good Shepherd  zou 
De Niro’s eerste echte gróte fi lm wor-
den. Jammer maar helaas. 

 Wat eerst en vooral moet worden 
opgehelderd:  The Good Shepherd  is 
géén spionagefi lm. “Is het dan een fi lm 
over het ontstaan van de  CIA , zoals ik 
overal lees?” Niet echt. Het is in de eer-
ste plaats een fi lm over een zekere Ed-
ward Wilson (Matt Damon), wat losjes 
gebaseerd is op het levensverhaal van 
 James Jesus Angleton , één van de stich-
ters van de  CIA . Uiteindelijk wordt in 
de fi lm wel getoond hoe de  CIA  vorm 
kreeg doorheen de jaren, maar we 
zien het enkel door de ogen van deze 
Edward Wilson, gespeeld door een 
gortdroge en zelfs ronduit saaie Matt 
Damon.  

 Hoofdpersonage Edward Wilson 
studeert poëzie aan de universiteit 
van Yale, en maakt deel uit van het 
geheime genootschap ‘Skull and Bo-
nes’, waar mensen als pakweg  George 
W. Bush  ook lid van zijn geweest. Hij 
wordt gerekruteerd door een zekere 
generaal Bill Sullivan (Robert De 
Niro), en wordt lid van  OSS , een vei-
ligheidsdienst die ontstaan is tijdens 
wereldoorlog II en later de  CIA  wordt. 
Het verhaal begint in 1939 en brengt 
ons tot aan de mislukte invasie in de 
Varkensbaai in 1961.   

Dat is zomaar eventjes 22 jaar ge-
schiedenis, en duidelijk te veel ma-
teriaal voor één fi lm. Het verhaal is 
bijgevolg onsamenhangend, en om het 
nog erger te maken wordt er een er-
barmelijk subplot bijgesleurd: dat van 
de vereenzaamde vrouw van Edward 
Wilson, gespeeld door Angelina Jolie. 
Het mag dan een hete brok zijn, de 
vlam van  Brad Pitt  kan beter negertjes 
adopteren dan acteren, en in deze fi lm 
zijn Angelina en haar dikke lippen bo-
vendien volstrekt overbodig. 

 De Niro’s “grote fi lm” duurt maar 
liefst twee uur en drie kwartier, en 
sleept zich voort als de processie van 
Echternach: een verdomd trage en 
saaie boel.  The Good Shepherd  werd 
nochtans geschreven door  Eric Roth , 
de man die eerder de screenplay van 
onder meer  Forrest Gump  (1994) en 
 Munich  (2005) verzorgde. De verant-
woordelijkheid ligt echter bij De Niro: 
het geheel is slordig aan elkaar gemon-
teerd en de povere acteerprestaties kun-
nen de meubels niet redden.  Hij heeft 

een fi lm gemaakt over een interessant 
thema, maar slaagt er nergens in om 
ook maar een beetje te intrigeren. 

 Nadat De Niro al veel geloofwaar-
digheid was verloren door verschijnin-
gen in idiote fi lms als  Meet The Foc-
kers  (2004), blijft hij ook als regisseur 
ontgoochelen. De Robert De Niro uit 
fi lms als  The Godfather II  (1974) of 
 Raging Bull  (1980) zullen we wellicht 
niet meer terugzien, maar laat ons ho-
pen dat zijn beschamende jaren er nu 
haast opzitten.  •

FILM: THE GOOD SHEPHERD
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COLOFON
Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier, 
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes 
van de UGent.

Verantwoordelijke uitgever: Matthias 
Jacxsens, Sint-Pietersnieuwsstraat 45 - 9000 Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke nv,  Savaanstraat 

92, 9000 Gent
Hoofdredacteur: Matthias Jacxsens
Coördinator & reclame: Axel de Backer

Eindredactie: Katrien Depecker (chef), Andreas 
Faes, Maarten Hanssens, Julie Van Walleghem

Redactie: Gert Boel, Pieter Bonte, Axel de 
Backer, Frederik De Swaef, Stijn Debrouwere, Bert 
Dobbelaere, Andreas Faes, Matthias Jacxsens, 

Bregt Saenen, Wendy Schelfaut, Roeland Termote, 
Wim Van Lancker, Laurens Lavrysen, Ruben 
De Winne, Julie Vanwalleghem, Niels Strobbe, 
Maarten Hanssens, Francis Beeckmans, Simon 
Leenknegt, Sanne Huysmans, Jonas Vandroemme

Vormgeving: Stijn Debrouwere (chef) en Matthias 
Jacxsens
Cartoons: Axel de Backer
Foto’s: Bert Dobbelaere (chef), Pieter Morlion

Onlangs viel het federale memorandum van 

de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en 

de Fédération des Etudiants francophones (FEF) 

in mijn digitale brievenbus. Het bevat een reeks 

goede voorstellen, die getuigen van een op-

rechte bekommernis voor het sociale lot van de 

student en de belangrijke rol die hoger onderwijs 

speelt in onze kennissamenleving. De Vlaamse 

links-liberalen kunnen de studenteneisen in 

grote mate volgen.

Toch is er iets fout aan dit memorandum. 

Naar eigen zeggen willen FEF en VVS gezamen-

lijk optreden om zo sterker te staan. Een eerbaar 

streven, maar dan moeten de voorgestelde op-

lossingen ook het vooropgestelde doel dienen. 

Organisaties trekken pas samen op wanneer zij 

ervan overtuigd zijn dat ze daarmee hun eigen 

objectieven sneller zullen bereiken. Dit memo-

randum negeert echter op heel wat vlakken de 

complexe realiteit van dit land en weigert dus 

ook in te zien dat ook de complexiteit zelf een 

belangrijke reden is waarom heel wat van de 

studenteneisen geen bevredigend antwoord 

krijgen. VVS verhindert dus, wat de Vlaamse stu-

denten betreft, dat hun belangen daadwerkelijk 

meetellen. 

Onderwijs is al sinds de jaren tachtig een 

gemeenschapsbevoegdheid. Vlamingen en 

Franstaligen zijn ieder verantwoordelijk voor hun 

universiteiten en hogescholen, en dus ook voor 

de tienduizenden studenten die daar een oplei-

ding volgen. Er zijn dus ook verschillen gegroeid, 

met eigen opvattingen over de functie van het 

hoger onderwijs of de manier waarop studenten 

moeten worden ondersteund. Maar toch hebben 

de gemeenschappen nog onvoldoende instru-

menten om het sociale statuut van de student 

volledig te regelen. Voor heel wat domeinen is 

immers nog steeds de federale overheid be-

voegd, vooral wanneer het om de fi nanciële kant 

van de zaak gaat. 

We hebben echter gezien dat de federale 

overheid sinds de federalisering niet meer heeft 

omgekeken naar de student. Het is zelfs erger: 

de federale overheid is de studenten liever kwijt 

dan rijk, want studenten zijn vaak moeilijk in te 

passen in allerlei sociale regeltjes. Bovendien 

betalen ze zelden of nooit belastingen. Al te 

vaak worden studenten dus vergeten wanneer 

bepaalde sociale maatregelen worden uitge-

werkt of missen ze bepaalde voordelen wegens 

hun onduidelijk statuut. De gemeenschappen, 

die misschien wel graag een ambitieus beleid 

voeren voor de democratische toegang tot het 

hoger onderwijs, staan intussen machteloos aan 

de kant. De Vlaamse en Waalse student is hier-

van de dupe. 

Een integraal studentenbeleid is pas moge-

lijk indien de bevoegdheden worden uitgeoefend 

door een overheid die echt inzit met zijn studen-

ten. Dergelijk beleid moet uiteraard aansluiten 

bij de structuur van het onderwijs, gezien daar 

de grootste verschillen liggen. Het studenten-

beleid moet dus worden samengebracht in één 

homogeen bevoegdheidspakket op gemeen-

schapsniveau, een principe dat overigens alle 

Vlaamse partijen delen. Strategisch zou het dus 

geen slecht idee zijn voor VVS om dit streven te 

ondersteunen om daadwerkelijk een beter stu-

dentenbeleid te realiseren. Staatshervorming is 

hier geen doel, maar een middel om kansen te 

creëren om fundamenteel een aantal zaken te 

veranderen ten gunste van de student. 

VVS en FEF spreken zich helemaal niet uit 

over de institutionele aanpak. Dat kan een keuze 

zijn, maar dan is ook wel vreemd dat men voor-

stellen lanceert die eerder een terugkeer bete-

kenen naar het Belgisch verleden. Zo pleit men 

voor een ‘Belgisch kwalifi catiekader’, zogezegd 

om een grotere mobiliteit tussen de deelstaten 

te bevorderen. Een mooie doelstelling, maar is 

dat echt nodig in het Europa van morgen? Is het 

bijvoorbeeld niet zinvol of zelfs zinvoller om eerst 

zo’n samenwerking met Nederland op te zetten, 

omdat er nu al wordt samengewerkt binnen een 

gemeenschappelijke accreditatieorganisatie? 

Een gelijkaardige kronkel is te vinden inzake 

de contingentering van artsen. Terwijl Vlaamse 

studenten een onrechtvaardige toelatingsproef 

moeten afl eggen, lapt men in Franstalig België 

de contingentering aan zijn laars met alle soci-

ale gevolgen van dien. Maar volgens VVS en FEF 

mag dit geen ‘communautair dossier’ genoemd 

worden en moet men streven naar een ‘vriend-

schappelijke oplossing’ (!). Dat staat natuur-

lijk volledig haaks op de algemeen aanvaarde 

vaststelling dat de visie op gezondheidszorg in 

het Noorden en het Zuiden van het land funda-

menteel verschillend is. Wie stelt dat er geen 

communautaire aspecten verbonden zijn aan de 

contingentering, is ofwel een soort neobelgicist, 

ofwel politiek naïef. 

Hoe kan een staatshervorming de studenten 

nog helpen?

Het mobiliteitsbeleid moet worden geregio-

naliseerd. Op die manier kunnen trein, tram en 

bus beter op elkaar worden afgestemd en kan er 

een geïntegreerde dienstverlening en tarifering 

komen. Een goedkoop openbaar vervoer voor 

alle studenten kan dan realiteit worden.

Het bevoegdheid over de toegang tot de in-

tellectuele beroepen en de vestigingsvoorwaar-

den, momenteel federaal, zouden best naar de 

deelstaten worden overgeheveld in het kader 

van hun bevoegdheid inzake onderwijs en eco-

nomie. Vandaag zien we immers al te vaak dat 

beroepsfederaties en onderwijsactoren in Noord 

en Zuid uiteenlopende opvattingen hebben over 

beroepen, met discriminerende situaties tot ge-

volg.

De studiefi nanciering is momenteel een klu-

wen: de kinderbijslag is federaal en gaat naar de 

ouders, de studiebeurs is Vlaams en gaat naar 

de ouders of de student, het belastingsvoordeel 

is federaal en gaat naar de ouders, de soci-

ale voorzieningen zijn Vlaams en gaan naar de 

unief of hogeschool. Kortom, de student wordt 

wel langs alle kanten geholpen, maar er wordt 

geen eenduidig beleid gevoerd. Laat ons dus 

beginnen met de gezinsbijslagen naar de ge-

meenschappen over te hevelen en meer fi scale 

autonomie toe te staan. De Vlaamse en Franse 

gemeenschap kunnen dan ieder een stelsel van 

studiefi nanciering inrichten volgens de eigen 

wensen en noden.

Door de organisatie van de gezondheidszorg 

te regionaliseren, hoeft men geen federale con-

tingentering meer af te spreken, maar neemt 

iedere gemeenschap zijn eigen verantwoorde-

lijkheid. Vlamingen en Franstaligen hebben een 

andere benadering van de gezondheidszorg 

en dus ook andere behoeften op het vlak van 

huisartsen, specialisten,… Voor de toekomst 

van onze gezondheidszorg is het ook essentieel 

dat de opleiding van onze medici aansluit op de 

organisatie van de zorg.

De huurwetgeving moet naar de gewesten. 

Er kan dan eindelijk werk worden gemaakt van 

een coherente regeling voor studentenkamers 

in plaats van het huidige onvolledige kamerde-

creet.

Een staatshervorming is dus in het belang 

van zowel Vlaamse als Franstalige studenten. Ik 

doe een oproep aan VVS en FEF om mee in te 

zien dat het federale niveau eerder een hinder-

paal dan een hulpmiddel is. Een integraal Vlaams 

(en Waals) studentenbeleid is nodig. Misschien 

stof voor een volgend memorandum? 

Thomas Leys

Voorzitter Jong Spirit - Student K.U.Leuven
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