
N° 455 ,  17  O K T 2007

s T u d e N T e N b l a d  v a N  d e  u N i v e r s i T e i T  g e N T 

nieuw doopreglement
Violent Husbands

gezondHeidsfascisme

naar palestina



2          schampeR 455 www.schamper.ugent.be 

Kort

18/10
  × VGK, Doopcantus, 20u, 

sala

slavia, Openingsfuif, 21u,  ×
Tequila

19/10
poutrix, Betondag, 7u, Brus- ×

sels expo

Verkeerd Geparkeerd, Gay  ×
Twenties, 22u, Vooruit

22/10
VDK × , Go cart Race, Faculteit 

Diergeneeskunde (vree ver)

politeia, Doop (vree schaam- ×
lijk)

WINA × , pooltoernooi, stars & 
stripes, 19u (vree engels)

23/10
VGK × , Ouderavond, Blandijn

VTK × , Quiz, 19u, De Kring 
(Ledeberg)

VEK × , Duvelavond, 21u, Yuc-
ca

24/10
VGK × , caféquiz, amber

GUSO × , Repitie, 19u30, De 
Therminal

25/10
KHK × , Filmavond, 20u, De 

Therminal

OAK × , Zaalvoetbal, 21u, 
GUSB

26/10
KHK × , British Vision, 13u30, 

MSK

VDK × , expovet, expohal Gent

29/10
VLAK × , Doopcantus, 18u, 

Gent

VPPK × , halloween clubavond, 
pi-nuts, 22u

30/10
Filologica, sevillana, De  ×

Therminal

GBK × , stadsrondleiding, Gent

KHK × , spelletjesavond, 20u, 
De Therminal

31/10
Fotoklas, les Doka, 19u, Fo- ×

toklas

VEK × , halloweenfuif, Yuc-
ca, 22u

Hij had een probleem. Geen 
oplossing leek hem voorhanden. 
Het enige wat hij kon bedenken, 
was om wat rond de pot te gaan 
draaien. Eerst de onbelangrijke 
zaken oplossen, de meute zoet 
houden. Maar ondertussen had 
iederéén wel een probleem, want 
de overgrote meerderheid bleef 
denken dat juist híj de oplossing 
uiteindelijk wel losjes uit zijn 
mouw zou schudden. Niet dus. 
Wat zou hij doen? Hij besloot 
niets en modderde wat aan. Hij 
probeerde zijn dagen te vullen.

Op zulke momenten is een 
mens tot alles in staat. Zelfs naar 
een lezing gaan waarvan je deel 1 
én deel 2 gemist hebt. Zo besloot 
hij: Maandag 22/10 van 10u tot 
16.30u: Seminarie: Grondige 
studie van de jaarrekening 
naar Belgisch recht! – deel 3; 
op de Hogeschool West-Vlaan-
deren. Men moet wel toegeven: 
het klinkt prettig. althans, voor 
iemand als hem.

als iedereen iets van je ver-
wacht, en je hebt geen oplossing, 
moet je dat goed kunnen verber-
gen. eén van de tactieken die hij 
hiervoor placht te gebruiken, 
was af en toe zijn gezicht laten 
zien. en niets leek daar geschik-
ter voor dan de Studentikoze 
opening van het academie-
jaar 2007-2008; in de Aula op 
Woensdag 17/10 van 19u tot 
21.30u. Het was enkel hopen dat 
hij voor één keer niets verkeerd 
zou zeggen – iets wat in het ver-
leden wel eens was voorgeval-
len: hij was per slot van rekening 
een spontane mens. (“Weer een 
blunder”, zouden ze zeggen.)

de tactieken die hij aanwend-
de voor het verbergen van zijn 

probleem – zijnde zijn onvermo-
gen het probleem op te lossen en 
dit niet te laten merken – waren 
betrekkelijk goed te noemen, 
men moest daar eerlijk in zijn. 
Jammer dat er nog ‘die mug-
genzifters’ waren die ‘altijd maar 
moeten zitten zagen’. die net 
iets te kritische mensen kon hij 
niet zomaar de mond snoeren 
in onze moderne maatschappij. 
daarom besloot hij deze intel-
lectuele elite wat te vleien – niet 
slecht gezien eigenlijk. Hij ging 
ze ontmoeten op hun eigen plek: 
het  Pand, en wel op donder-
dag 18/10 van 16u tot 18u voor 
de studiedag over Vlaamse 
en Hollandse Meesters in de 
Brukenthalcollectie.

al zijn tactieken schenen 
te slagen. Hij was content met 
zichzelf. Hij was er bijna. bijna 
bij zijn doel. Nog juist dit: Vrij-
dag 19/10 van 9.15u tot 17.30u 
was er het symposium: Sexual 
and Reproductive Health Re-
search: Making a Difference; 
in het Monasterium Poortak-
ker. inderdaad, dit zou het ver-
schil maken. Het verschil maken. 
Juist. Waarvoor precies? voor 
zijn doel. Juist. Maar welk doel? 
Wat is zijn doel? – Het verschil 
te maken.

Zo bleef hij maar aanmodde-
ren. Zo zijn we gekomen waar we 
nu zijn. Het is herfst en er schijnt 
geen einde aan te komen. Maar 
iedereen is blij, de herfst is im-
mers een mooi seizoen. Er moet 
geen einde komen. We zullen toch 
nooit alles kunnen oplossen. Dat 
is wat hij inderdaad goed heeft 
gezien. Hij moet gewoon blijven 
zeggen dat hij dicht bij de oplos-
sing is. Mooi zo, Yves.

Francis beeckmans
ruben de Winne

Kringen & 
KonVenten



onze Voedende moeder
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Unief
UGent en VUB gaan een alliantie 
aan, meer op (5). Op diezelfde 
pagina kan je ook meer lezen 
over het nieuwe doopdecreet - de 
grootste vettigheid werd verboden. 
Schamper klaagt het gezondheids-
fascisme aan op pagina (6). Op (8) 
geven we je een nostalgisch kijkje 
op de leerboeken uit de middelbare 
school.

WeTenSCHAP
De SI-maten zijn aan een grondige 
kuisbeurt toe (10) - een kilogram 
die gedefinieerd wordt aan de 
hand van een blokje platinum dat 
ergens in Parijs ligt blijkt niet zeer 
handig te zijn. De arts Marc Cosyns 
(12) spreekt openhartig over het 
probleem met euthanasie in België.

OPinie 
Lara Van Royen ging naar Palestina, 
en vertelde ons haar verhaal (14). 
Satire en opinie om uw cynisme te 
masseren op (22-23).

CUlTUUr
De cultuurpagina's zijn weer van 
de partij (16-17). Jason van The 
Violent Husbands stelt hun debuut 
voor aan Schamper (18).

De sologitarist van rector pvc, zie pagina 7

stijn debrouwere, hoofdredacteur

editoriaal

oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier, 
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en 
homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks 
tijdens het academiejaar.
Vu: stijn Debrouwere, hoveniersberg 24, 9000 
Gent
drukkerij: Drukkerij Vyncke NV,  savaanstraat 92, 
9000 Gent
Hoofdredacteur: stijn Debrouwere 
coördinator & reclame: Bert Dobbelaere
eindredactie: Katrien Depecker (chef), andreas 
Faes, maarten hanssens
redactie: Gert Boel, axel de Backer, stijn 
Debrouwere, Bert Dobbelaere, andreas Faes, 
matthias Jacxsens, Bregt saenen, Roeland 
Termote, Laurens Lavrysen, Ruben De Winne, 
Julie Vanwalleghem, Niels strobbe, maarten 
hanssens, Francis Beeckmans, simon Leenknegt, 
sanne huysmans, Laure Nuytemans Jonas 
Vandroemme, Ine De Jonge, hannah Demol, 
margot van cauwenberge, Willem Wybo, David 
De pue, marjolein Roelandt, maarten Van houte, 
Tristan hoorelbeke, Nicolas Rennuy, hans 
Demeyer, stefan hopmans
Vormgeving: stijn Debrouwere en matthias 
Jacxsens, occasioneel vergezeld door Gert Boel en  
Bert Dobbelaere
cartoons: axel de Backer 
foto’s: Bert Dobbelaere, pieter morlion, Laure 
Nuytemans

Na een paar rustige eerste weken gaat 
het academiejaar dan toch goed en wel van 
start. Met de samenwerking tussen de vrije 
universiteit brussel en de ugent die einde-
lijk vorm begint aan te nemen, bijvoorbeeld. 
vandenbroucke z’n technocratische plan-
netjes werpen uiteindelijk toch vruchten 
af. Maar daarover wil ik het niet hebben. ik 
wil het hebben over de duurdere frieten in 
de resto’s en die schattige calorieaanduidin-
gen. Op onze redactie blijft het gemiddelde 
buikje maar aangroeien, en we appreciëren 
de bezorgdheid van onze studentenverte-
genwoordigers. Ze moeten onze vetzucht in 
het achterhoofd hebben gehad (de gentse 
studentenraad is immers onze buur in het 
studentenhuis) toen ze hun kruistocht voor 
gezonde voeding startten, geen twijfel moge-
lijk. We noemen ze nu vol affectie “microfas-
cisten”. en dan wil de rector daar bovenop 
nog een keuzevak l.O. invoeren. de univer-
siteit blijkt geen voedende moeder maar een 
paternalistische vader. We halen de schou-
ders op en trekken ons er niks van aan.

Het leven aan de universiteit, met zijn ei-
gen kleine besognes zoals dure frieten, kan 
heerlijk zijn. laatst nog kregen we een zin-
gende rector over de vloer, die de universiteit 
wat dichter bij de student wil brengen. Nobel 
en vooral plezierig. echter: wordt het geen 
tijd dat we 180 graden draaien en het leven 
van de student wat meer opengooien, wat 

meer loskoppelen van de universiteit? de 
universiteitsjaren zijn mooi, maar ook heel 
besloten: jarenlang snuffel je in de boeken 
zonder zinvol in contact te staan met de rest 
van de maatschappij. “lees veel kranten!” is 
gewoonlijk het meest geëngageerde dat een 
professor je zal adviseren. bijna twee decen-
nia studeren, en dan word je op de arbeids-
markt gegooid — zowel levenslang leren als 
levenslang leven begint blijkbaar pas eens je 
je diploma in je handen hebt.

en dan komt daar Paul van Cauwenberge 
met dat keuzevak lichamelijke Opvoeding 
op de proppen. Het getuigt van weinig vi-
sie, om eerlijk te zijn. Het is wat banaal. 
iets waar de media enkel opspringt om het 
nieuws te vullen. Waar blijven die echt in-
grijpende voorstellen? Waarom, ik zeg maar 
iets, de mogelijkheid tot service-learning niet 
vereenvoudigen en aanmoedigen? in de ge-
neeskunde verrichten studenten in het ka-
der van een aantal vakken maatschappelijk 
relevant werk waar ze hun wetenschappelij-
ke expertise op een positieve manier kunnen 
aanwenden én zo zelf een heleboel bijleren. 
“gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezond-
heidszorg” gooit hoge ogen, dus waarom dat 
soort onderwijs in andere opleidingen niet 
aanmoedigen? Het zou veel duidelijker aan-
tonen dat de ugent zijn onderwijs wil aan-
passen aan de noden van deze nieuwe eeuw, 
veel meer dan een onoverdacht vak l.O.
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werKen bij scHamper onderwijs in Het nieuws

Je wil werken voor een blad 
dat cynisme mengt met fri-
voliteit als waren we Nikola 
Tesla? Vinniger dan Voltai-
re en een stuk aangenamer 
dan mulisch? Ja, jij daar, je 
hebt dat goed bekeken.

Kom gewoon ‘ns af, elke 
maandagavond om 20 uur 
houden we redactieverga-
dering in studentenhuis De 
Therminal.

maar je wil eerst toch wat 
meer weten? No prob.

• Op schamper.be/werken-
voor-schamper kan je lezen 
hoe het er aan toegaat op 
de redactie

• mail schamper@scham-
per.ugent.be en we zullen je 
vragen duidelijk en zo snel 
mogelijk beantwoorden.

lezersbrieven en 
opinies zijn welkom op 
schamper@schamper.
ugent.be

commentaar?

SD internationaal onderwijsnieuws is ditmaal 
amerikaans onderwijsnieuws. de rest was een-
voudigweg te saai.

Nalini ghuman, een musicoloog die al enige 
tijd in amerika werkte, mag na een reis naar 
haar vroegere thuisland, het verenigd Koninkrijk, 
niet meer terug binnen in de vs. de american 
Civil liberties union heeft een rechtszaak lopen 
waarin ze pleiten dat de bush-administratie bui-
tenlandse academici buitenhoudt omwille van 
ideologische redenen. dat lijkt hier echter niet 
het geval te zijn: ghuman is een brave muziek-
liefhebber die haar politieke visie voor zichzelf 
houdt. Ze werd eerst 8 uur vastgehouden, onder-
vraagd en vernederd voor ze weer op een vlieg-
tuig naar de uK werd gezet. Ze heeft de steun van 
de amerikaanse beroepsvereniging voor musico-
logen, maar na een jaar mag ze nog steeds de vs 
niet binnen.

aan de george Washington universiteit heb-
ben studenten gereageerd tegen de “islamo-
fascism awareness week” van een conservatieve 
studentenvereniging door hun affiches te parodi-
eren met onder andere boodschappen als: “HaTe 
MusliMs? sO dO We!!!” de Young america’s 
Foundation die de week organiseert, beschrijft de 
actie als “haatdragend” en asserteren dat ze “fout 
begrepen worden”. schamper beschrijft de actie 
als “zeer lollig”.

in seattle dan weer protesteren docenten te-
gen het gebruik van laptops in hun colleges. er 

wordt te veel gesurft naar YouTube, en soms ver-
geten studenten zelfs het geluid af te zetten zodat 
de hele zaal kan meeluisteren. bovendien zorgen 
laptops er voor dat studenten bijna neurotisch 
notities beginnen te nemen die meer lijken op een 
letterlijke weergave dan op een samenvatting. Je 
kan immers een stuk sneller noteren door te ty-
pen, en dat heeft blijkbaar ook zo zijn nadelen.

ll een week nadat de student terug van start 
gaat, wordt traditioneel het academiejaar plech-
tig geopend in de aula. rector Paul van Cauwen-
berge pleitte in zijn rectorale rede, in de lijn van 
zijn voorstel voor een universiteit vlaanderen 
vorig jaar, voor meer samenwerking tussen de 
vlaamse onderwijsinstellingen. verder viel vooral 
zijn pleidooi op voor meer lichaamsbeweging aan 
de universiteit, zo zou een keuzevak lichamelijke 
Opvoeding de student kunnen aansporen tot een 
gezond en veilig leven. Right.

daarna verdedigde vlaams minister van On-
derwijs Frank vandenbroucke nogmaals zijn 
nieuw financieringsplan en benadrukte verder 
ook dat de universiteit gent door dat nieuwe plan 
in de toekomst de subsidies zal krijgen die ze in 
het verleden niet altijd heeft ontvangen. dat be-
toog kon de gentse studentenraad echter niet 
overtuigen, die reeds bij de start van de opening 
protesteerde aan de ingang van de aula. Ze vrezen 
dat opleidingen uit de humane wetenschappen 
het met minder middelen zullen moeten stellen.

vandenbroucke zijn rationaliseringsvoorstel-
len zullen altijd wel technisch in de oren klinken, 

maar daarom is het hangijzer nog niet minder 
heet. Zo maakt hij vijf miljoen euro vrij om de 
rationalisering van het hoger onderwijs te sti-
muleren. Hij blijft immers bij z’n plannen om te 
snoeien in de financiering van bijkomende oplei-
dingen. alleen lijkt de rationaliseringscommissie 
die hij hiervoor aanstelde min of meer op z’n gat 
te liggen, aangezien de vertegenwoordigers uit de 
verschillende instellingen vooral hun eigen belan-
gen verdedigen.

Ondertussen kreeg de K.u. leuven de twijfel-
achtige eer om als eerste vlaamse instelling de 
accreditatie voor een opleiding te verliezen. Con-
creet betekent dit dat de opleiding arabistiek en 
islamkunde nog drie jaar krijgt om zichzelf te ver-
beteren of ze wordt opgedoekt. iemand moet de 
eerste zijn, nietwaar?

als afsluiter is het het vermelden waard dat het 
einde van de traditionele colleges steeds dichter 
nabij is. rector van Cauwenberge lijkt volledig 
gewonnen voor het idee om lessen op Youtube te 
plaatsen. Onze universiteit lijkt alvast klaar voor 
het verdere verloop van de 21ste eeuw. Hoezee!



jv Over studentendopen zijn de menin-
gen altijd verdeeld geweest: voor sommigen 
is het een traditiegebonden gebruik dat in 
ere moet worden gehouden, voor anderen is 
het een wel erg primitief stukje studentiko-
ziteit, waarin vernedering en machtswellust 
troef zijn. 

Het voorbije academiejaar kwam het 
doopgebeuren opnieuw in een slecht dag-
licht te staan. de gentse Farmaceutische 
Kring kreeg hommeles met gaia en het uZ 
mocht weer een aantal geïntoxiceerde en 
onderkoelde eerstejaars verwelkomen.

Na de negatieve persaandacht trok de 
rector aan de alarmbel en moest het Facul-
teitenKonvent (FK) een nieuw doopdecreet 
opstellen: het vorige bleek immers op ver-
schillende punten te vaag.

de nieuwe tekst werd op maandag 8 
oktober in de Therminal officieel onder-
tekend door vertegenwoordigers van de 

universitaire overheid, de stad gent, de 
horeca-uitbaters en het buurtcomité van de 
Overpoort, de dienst studentenactiviteiten 
(dsa) en het FK.

gentse studentenverenigingen die dit 
jaar een doop willen organiseren, moeten 
zich voortaan houden aan een stel nieuwe 
regels. Zo mag er bijvoorbeeld geen slacht-
afval gebruikt worden, en al zeker geen le-
vende gewervelde dieren. dopen waarbij 
levende inktvissen betrokken zijn, worden 
vast al bekokstoofd.

Ook nieuw: schachtentemmers moeten 
vanaf nu gedurende de hele doop nuchter 
blijven en er moet een eHbO-kit voorzien 
zijn. de dopende kring moet bovendien een 
schriftelijke voorbereiding van de activiteit 
maken en rekening houden met controles 
van de in het leven geroepen doopcontro-
lecommissie. bij overtreding van de afspra-
ken kunnen de verenigingen uiteenlopende 

sancties krijgen, die variëren van het inhou-
den van subsidies tot het verlies van de er-
kenning door het FK.

FK-voorzitter Thijs Verbeurgt is opge-
togen over het nieuwe decreet: “Het is dui-
delijk dat er strengere regels nodig waren. 
Het is echter zeker niet onze bedoeling om 
de dooptraditie te beknotten. integendeel, 
we willen creativiteit aanmoedigen en de 
schachten een kans geven om zich op een 
originele manier te bewijzen.”

Minder opgetogen is Veerle Delerue, 
praeses van het vlaams rechtsgenootschap 
(vrg), dat samen met de kringen van de 
geneeskunde en diergeneeskunde tegen het 
nieuwe decreet stemde. “de regels zijn niet 
onlogisch en het vrg zal ze ook respecte-
ren, maar het is jammer dat we het traditi-
onele doopgeheim niet langer kunnen nale-
ven”, klinkt het. eens zien wat dat geeft, zo 
rond eind oktober.

nieuw doopdecreet goedgeKeurd

alliantie in de maaK tussen ugent en Vub
Op 25 mei keurde de raad van bestuur 

van onze universiteit een intentieverklaring 
tot het aangaan van een strategische allian-
tie met de vrije universiteit brussel goed. 
dit volgt op de plannen van de Kuleuven en 
de universiteit Hasselt om gezamenlijk een 
Master in de rechten en in de Kinesitherapie 
en revalidatiewetenschappen in te richten. 
als reactie op deze oorlogsverklaring trek-
ken de ugent en de vub nu gezamenlijk 
naar het front. Het is de bedoeling dat beide 
universiteiten gezamenlijk opleidingen gaan 
aanbieden in de exacte en de toegepaste we-
tenschappen.

strategiscHe alliantie?
vicerector Luc Moens geeft uitleg over de 

plannen. “de vub heeft in een aantal  rich-
tingen zeer weinig studenten, maar wel hele 
goede onderzoekers, waardoor ze vragende 
partij is voor meer samenwerking. de ugent 
kan aan de andere kant – nu leuven en Has-
selt gaan samenwerken – niet alleen achter-
blijven in het gepolariseerde onderwijsland-
schap. deze samenwerking zal waarschijnlijk 
binnen een tweetal academiejaren op punt 
staan, al werken we in de wetenschappen 
op veel vlakken nu al spontaan samen met 

brussel, net als de beide universitaire zie-
kenhuizen. in de humane wetenschappen 
ligt samenwerking daarentegen minder voor 
de hand, aangezien wij op dat gebied plura-
listisch geïnspireerd zijn, in tegenstelling tot 
de vrijzinnige vub.”

“Het is niet de bedoeling dat er een soort 
nieuwe koepel komt, we gaan gewoon een 
raamwerk creëren waarbinnen opleidingen 
volgens een vooraf bepaald schema kun-
nen samenwerken. Om de studenten gerust 
te stellen: er zal enige vorm van studenten-
mobiliteit komen – al is dat bij grote groe-
pen nogal zinloos – maar in hoofdzaak zal 
de mobiliteit toch vooral van de docent ko-
men.”

reacties
bij de opening van het academiejaar 

loofde minister Vandenbroucke deze sa-
menwerkingsplannen. “de ugent moet een 
pluralistische instelling blijven en ook de 
vub heeft in het veelkleurige landschap een 
eigen plaats. de meerwaarde die uit samen-
werking gehaald kan worden, ligt echter zo 
voor de hand, dat het onverantwoord zou 
zijn om deze kans niet te grijpen.” Men zou 
verwachten dat de arteveldehogeschool, 

de enige katholieke partner in de associatie 
ugent, niet echt enthousiast is over deze 
plannen, maar onderwijsdirecteur Guido 
Galle reageert zeer begrijpelijk. “als lid van 
de associatie heeft de ugent de vrijheid om 
daarbuiten zelf strategische allianties aan te 
gaan – samenwerking kan zelfs zeer verstan-
dig zijn – al zal de arteveldehogeschool zelf 
zeker niet in zee gaan met de vub.”

Hoe kan deze samenwerking er concreet 
uitzien? er bestaat momenteel al een geza-
menlijke Master in de Fotonica, een richting 
binnen de ingenieurswetenschappen, die 
gecoördineerd wordt door prof. Roel Baets. 
“de verplichte vakken worden aan beide 
universiteiten gedoceerd, de keuzevakken 
slechts op één plaats. We streven daarbij 
naar realistische uurroosters: concreet is 
woensdag nu keuzevakdag. elk vak wordt 
door de meeste geschikte prof gedoceerd. in 
die zin zijn ugent en vub complementair.” 
als de strategische alliantie op eenzelfde 
leest geschoeid wordt, kan dat de onderwijs-
kwaliteit dus duidelijk alleen maar ten goede 
komen. Op de concrete uitwerking van deze 
rationaliseringsoefening zullen we nog wel 
even moeten wachten, maar de antikatho-
lieke troepen lijken er nu al klaar voor.
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Met een waslijst aan maatregelen wordt 
de nietsvermoedende student richting ge-
zonde voeding begeleid, en als klap op de 
vuurpijl komt rector Paul van Cauwenberge 
nu ook met een keuzevak l.O. op de prop-
pen.

via stickers die het aantal calorieën 
aangeven, kan men dit academiejaar lustig 
caloriechecken in de studentenresto’s. door 
verhoogde prijzen voor ongezonde snacks 
en lagere prijzen voor fruit of soep, willen 
de resto’s bovendien een zogenaamde in-
centive tot gezonder leven bieden. voor zij 
die het zelfs dan nog niet snappen, zijn er 
nog de matig geïnspireerde slogans als “sla 
op z’n tomaat” en een heuse voedingsdrie-
hoek. de ugent zou tenslotte de ugent niet 
zijn, mochten ze er niet de ietwat voorspel-
bare slogan “durf gezond eten” aan hebben 
gegeven.

de zondeboK
Welke onverlaat heeft er miljaarde voor 

gezorgd dat mijn frieten maar liefst 20 cent 
duurder zijn geworden? dát wou ik wel 
eens weten. Paul Speeckaert, afdelings-
hoofd van de dienst Maaltijdvoorzienin-
gen, is formeel: “Het oude prijsmechanisme 
was aan vernieuwing toe. de prijzen voor 
warme maaltijden worden nu vastgelegd in 
een nieuwe formule, waarin ook de grond-
stofprijzen worden opgenomen. Op vraag 
van de studenten werd er echter ook een 
gezondheidselement toegevoegd aan het 
nieuwe mechanisme. als afdeling Maaltijd-
voorzieningen konden we ons meteen vin-
den in dit idee.” 

de studenten dus. bij de gentse studen-
tenraad (gsr) krijgen we inderdaad een ge-
lijkaardige reactie te horen. “er is een debat 

geweest rond gezonde voeding, en het resul-
taat daarvan is dit nieuwe prijsmechanisme. 
Het moet natuurlijk ook in zijn context ge-
zien worden. veel grondstoffen zijn immers 
duurder geworden, en uiteindelijk kun je 
er niet omheen dat de student nog steeds 
waanzinnig veel geld terugkrijgt”, zegt Rob 
Caluwaerts van de gsr. Het is van je mede-
studenten dat je het moet hebben.

durf diK worden
Men kan zich afvragen of al dat gezond-

heidsgeweld ook zoden aan de dijk brengt. 
Nemen we bijvoorbeeld de caloriestickers. 
voor we koortsachtig beginnen te rekenen 
en ons streefgewicht op het voorhoofd ta-
toeëren, vroegen we Dr. John van Camp 
van de vakgroep voedselveiligheid en 
voedselkwaliteit in hoeverre calorieën een 
adequate indicator zijn voor de gezond-
heidsgraad van een bepaalde maaltijd: “Het 
aantal calorieën kan een belangrijke indi-
cator zijn. Het zegt ons namelijk iets over 
de hoeveelheid energie die we dagelijks 
innemen, en dat is vrij belangrijk met het 
oog op zwaarlijvigheid en allerhande ziek-
tebeelden. uiteraard zijn er ook nog andere 
elementen die van belang zijn. die stickers 
gaan je bijvoorbeeld niets vertellen over het 
aantal vitaminen of mineralen die de maal-

tijden bevatten. uiteindelijk is het allerbe-
langrijkste gevariëerd te eten, en dat is in de 
resto’s zeker mogelijk.”

Of de student er ook daadwerkelijk min-
der frieten door gaan eten is? voor Rita 
Mostaert en Marleen Patoor, beiden 
werkzaam in resto de brug, is dat alvast 
zonneklaar: “er worden zeker minder frie-
ten en kroketten gegeten. er zijn natuurlijk 
nog van die gasten die frieten blijven eten, 
en zelfs nog een extra portie vragen, maar 
over het algemeen zien we tegenwoordig 
meer patatjes en puree voorbij de kassa pas-
seren. Zeer zeker.” Moddervet worden, het 
is iets voor durvers geworden.

KeuzeVaK l.o.
Wie maar niet genoeg kan krijgen van 

al dat lijnen en weightwatchen, kan in de 
toekomst misschien nog een keuzevak li-
chamelijke opvoeding gaan volgen. rector 
Paul Van Cauwenberge laat onderzoeken 
op welke manier dit keuzevak gegeven kan 
worden aan de ugent. “een universiteit of 
hogeschool is nu vooral met de geestelijke 
gezondheid bezig, maar ook de lichamelijke 
gezondheid van de student moet onze zorg 
zijn”, klonk het op de opening van de uni-
versiteit. Minder frieten, meer sport. Zou 
dat wel gezond zijn?

Spaghetti: 888 Kcal, 
rundsburger: 1177 
Kcal. In de Gentse 
studentenresto’s 
weet je tegenwoordig 
wat je eet.

de ugent zal gezond zijn, of niet zijn.

ugent
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of Hoe diK worden Verdomd lastig geworden is.

Jonas vandroemme

Frietjes, mmm. Foto door Laure.



Zeggen dat rector Paul van 
Cauwenberge wel eens iets 
met muziek durft te doen, is 
een open deur intrappen. dat 
hij dat ook open en bloot voor 
studenten wil  – zie de student 
Kick-Off 2006 – evenzeer. Wat 
doen wij hier dan nog? de deur 
nederig toetrekken achter PvC, 
tiens.

Op 3 oktober vond de vijfde 
editie van – what’s vooral niet in 
a name – HouseMusic plaats. dit 
evenement in het kader van het 
Festival van vlaanderen, houdt 
in dat enkele tientallen studen-
ten hun kotdeuren openzetten 
voor klassieke muzikanten, zij-
nde conservatoriumstudenten. 
deze geven een miniconcertje, 
verbroederen met gastheer en 
genodigden en trachten onder-
wijl de liefde voor klassieke mu-
ziek door te geven. Tot zover de 
opzet, maar wat zagen wij daar 
die avond zelf van?

zoetaderectorzijn?
geen musicerende studen-

ten alvast. Want wie arriveerde 
zo rond half tien ’s avonds in een 
kot aan de Onderstraat? Juist ja, 
rector van Cauwenberge met 
in zijn kielzog drie gitaristen, 
waaronder professor Norbert 
Fraeyman, farmacoloog. alvo-
rens te zingen lichtte de rector 
zijn repertoriumkeuze toe: “Zo-
als jullie al konden merken, be-
schik ik over een basstem. veel 
kan ik daar niet mee aanvangen, 
of ik zou mij aan aria’s moeten 
wagen. daarom, en ook omdat 
die muziek mij erg aanspreekt, 
zal ik vanavond negro spirituals 
brengen.” van de originele opzet 
bleef dus weinig over, maar geen 
haan die daar naar kraaide.

HallelujaH!
Want wat er zich na de korte 

inleiding afspeelde was – om 
een aanwezige te citeren – “hal-
lucinant” en “surrealistisch”. de 
grote baas van de ugent kwam 
van zijn dagdagelijkse voetstuk 
af en transformeerde voor onze 
ogen in performer (hoe hij het 
publiek bespeelde!), protestzan-
ger (hij bracht ook dylans “The 
times are a-changin’”: “luister 
naar de tekst en bemerk hoe 
actueel die vandaag nog is!”) en 
entertainer (de rector droogjes 
nadat het publiek hem als bis-
nummer om “’t vliegerke” had 
verzocht: “die vlieger gaat niet 
op.”). Opmerkelijk: zonder noe-
menswaardige repetitie zetten 
de vier heren een vlekkeloze set 
neer. Meerstemmig zingen ging 
hen af als waren zij de scala-
meisjes, de gitaren werden op 
Hendrixiaanse wijze gegeseld 
en de songkeuze was nagenoeg 
perfect.

swing low
Negro spirituals hebben 

voornamelijk een herhalende 
structuur, waardoor de enthou-
siaste studenten in het publiek 
vlug de tekst wisten op te pik-
ken. “swing low, sweet chariot”: 
de rector hoefde het geen twee 
keer te zingen. Het hele kot 
brulde, stampte en klapte uit 
volle borst mee.

PvC verklaarde achteraf dat 
hij dit alles deed “omdat hij dan 
eens iets anders hoorde dan 
op zijn bureau”. Ons kan het 
waarom ervan worst wezen: wij 
genoten met volle teugen en be-
leefden een dolle avond.

rector Van cauwenberge 
zingt op Koten
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bescHaafd 
nederlands

Niets zo vreemd als je eigen 
taal leren. als ukkepuk ben je er 
rotsvast van overtuigd dat je je 
moedertaal keurig beheerst tot 
op de dag dat de mooi articule-
rende juf veerle je komt vertel-
len dat het met je kennis Neder-
lands niet al te best gesteld is. 

in het begin is het allemaal nog 
best leuk: klap-pen in de hand-
jes bij el-ke let-ter-greep, rebus-
sen oplossen. dan komen gram-
matica en spelling vervaarlijk 
op je af: woordleer, archaïsch 
Nederlands, dictee, boekbespre-
kingen… al van het kofschip 
gehoord? Of het fokschaap? die 
helse dt-periode hangt je hele 

humaniora als een donderwolk 
boven elke toets. Je was net zo 
trots op jezelf dat je dat stoffe-
lijk bijvoeglijk naamwoord ge-
vonden had of je was al een punt 
kwijt door een gestartte auto die 
zich op de helling bevondt. 

lingua incognita
Wanneer talen exotischer 

werden, maakte menig tekst-
auteur handig gebruik van een 
sympathiek duo om de leerstof 
te bekrachtigen. Zo hielden bob 
en bobbette onze hand vast bij 
de eerste stapjes Frans en over-
tuigden Jens und Petra op der 
Campingplatz talrijke scholie-
ren ervan dat duits best een 
hippe taal is. Taallessen startten 
steevast met een spoedcursus 
toerisme: in het hotel, aan het 
zwembad, op de camping, in de 
winkel. vervolgens leerden we 
de weg vragen naar het tank-
station om te eindigen met een 
rollenspel in het restaurant, in-
clusief de kok die achter de les-
senaar van de juf in een imagi-
naire kookpot roerde. 

laten we beginnen met de 
taal die binnenkort misschien 
niet meer gesproken zal worden 
in ons land: het Frans. volgens 
bob est Jerome un homme, il est 
très fort. bobette vertelde ons 
qu’elle a onze ans. de existenti-
alist fronst zijn wenkbrauwen. 
Maar Frans kon ook zeer fijn 
zijn. Zo mochten wij uit volle 
borst lilalilalila meezingen en 
pikten we ook enkele zinnetjes 
brel mee. Ondertussen werden 
we ervoor behoed een pistolet 

te bestellen bij de bakker, in een 
poging de jeugdcriminaliteit te 
doen dalen. 

Heel wat minder aandacht 
ging er (onterecht) naar het 
duits. als een braadworst kon 
spreken sprak hij duits. Zon-
der twijfel. Hoewel ze bepaald 
niet de gemakkelijkste taal is, 
met die vervelende hoofdlet-
ters en naamvallen, is ze onge-
twijfeld de grappigste. Het idee 
dat duits gewoon Nederlands 
is met een vettig accentje werd 
van het bord geveegd toen we 
in een zelfzekere vlaag “der 
kranke egel” als de “gekke egel” 
vertaalden. dat beestje had van 
ons alvast het verkeerde pille-
tje gekregen. Zo ontdekten we 
ook dat ‘Mein Kampf ’ niet op 
een boomhut slaat en dat je een 
duitse dame verkeerdelijk zou 
kunnen verstaan wanneer ze 
“das ist ganz geil” zegt. Zinnen 
als ‘ein liter öl reist um die Welt’ 
verklaren waarom men slechts 
enkele uurtjes aan deze taal be-
steedde. Ich werde nimmer ein 
berliner, Sheisse.

Het engels meenden wij allen 
vlot te hanteren. Op de school-
banken werd er english english 
aangeleerd, na school groeiden 
we stiekem op met zijn ameri-
kaanse broertje: duizenden mi-
nuten kijkplezier met the Power 
rangers, the simpsons en buffy, 
the vampire slayer  hebben ons 
toch een zeker “gevoel” voor het 
engels bijgebracht. Yes, we’ve 
got the touch!

Reizen in de tijd kunnen we nog steeds niet, maar ons menselijk brein brengt 
ons af en toe aardig in de buurt. Schamper keerde terug naar waar het alle-
maal begon: de bakermat van onze kennis, of wat daar nog van overblijft…

wat leerden wij Vroeger?

ugent
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Margot van Cauwenberge
laure Nuytemans

À la recHercHe du connaissance perdu



la scientifique, c’est cHique
Zij die het liever wat stevig onder de voe-

ten hadden, wreven in hun handen wanneer 
de klas van cijfers en getallen haar deur 
openzwaait. alles is fout tot het tegendeel 
bewezen is. geodriehoekend, calculerend, 
zuchtend spendeerden we uren aan het 
schatten van de kans dat je een gele bal trekt 
uit een pot. Creatievelingen leefden zich uit 
met de vendiagram, het paralellopipidum 
deed ons giechelen.

in een poging wiskunde wat meer bij het 
echte leven te laten aansluiten, bedacht men 
de meest onnozele vraagstukken: als een 
uFO op een hoogte van zes meter in de pi-
ramide van Cheops vliegt, wat is dan het vo-
lume van de aldus afgeknotte piramide? Het 
zal toch nog even wachten worden voor we 
die vierde dimensie zien. 

Omgeven door een mysterieus decor van 
landkaarten, satellietfoto’s en wereldbollen 
leerden we dat een kei niet zomaar een kei is. 
de les aardrijkskunde had veel weg van een 
reisgids: van Kuala lumpur vlogen we over 
de Pacific naar de hoogvlakten van Potasi, 
scheerden rakelings langs de apalachen en 
landden juist op het belteken in de simpson 
woestijn. Het weerpraatje met eddy demey 
kon op steeds meer begrip rekenen sinds we 
wisten dat l en H voor iets heel anders dan 
lauw en Heet staan. dat de aarde ondeu-
gende korstjes heeft die over elkaar schuren 
en dat daar geweldige rampenfilms rond ge-
maakt kunnen worden sloeg iedereen met 
verstomming nog vóór al gore zijn tanden 
toonde. 

groene Vingers
Heel wat minder stoer ging het eraan toe 

in de klas biologie. een kerel met een veel te 
lange baard, zongebrand voorhoofd en aar-
de onder de nagels, geleverd met een geur 
van mest en gras, vertelde iets over beestjes 
en planten. Om zijn woorden kracht bij te 
zetten, experimenteerde hij met ajuinrok-
ken, scalpeerde hij konijntjes en kleurde prei 
roze. Hij was de god van de fauna en flora, 
en al kon hij dan niet op het water lopen, hij 
kon er wel een gladde haring uit vissen en 
ons de magistrale zwemblaas tonen. 

vallende brokstukken, ontploffende ca-
loriemeters, optische straling: we naderen 
het domein van de fysica. Wat begon als een 
spin-off van de lessen TO, bleek na enkele 
lessen toch van een zwaarder kaliber te zijn. 
Terwijl de einsteins in spe zich uitleefden in 

het bediscussiëren van New-
tons wetten, vroegen wij ons 
af hoeveel beduidende cijfers 
de 0,00 van onze laatste over-
horing bevatte. Onder de 
noemer ‘nuttige fysica’ lie-
ten we de juf aan een 
boom hangen om 
vervolgens de in-
werkende krachten 
te ramen. Ook bere-
kenden we de kooktem-
peratuur van aardappelen op de 
top van de Himalaya. belangrijk, want 
na een lange tocht heb je honger en 
aardappelen bevatten (vakoverschrij-
dend!) zowel trage als snelle suikers. 

van de lessen chemie herinneren we 
ons vooral dat er af en toe iets ontplofte. 
gewapend met bunsenbrander, afgrijselijke 
bril en stofjas scheidden we water en olie 
in koffiefilters. en keken stiekem wél in het 
brandende magneetlint. er werd al eens 
gevochten om de mooiste bouwdoos, want 
met bolletjes en stokjes kan je behalve de 
chemische structuur van amoniak-‘stinkt 
naar vieze kak’- ook prachtige voetballen 
in elkaar knutselen. Maar hoeveel we ook 
afbufferden en pipetteerden, kloppen deed 
het nooit echt: niet op de weegschaal, noch 
in ons hartje. 

doe nooit wat onKuisHeid is
bovenal beminden wij echter de leer van 

Jezus, al had de term filosofie meer represen-
tatief geklonken op het lessenrooster. Cita-
ten van bekende wijsneuzen werden toege-
past op “de gelovige” die met zijn fiets het 
heuvelige, soms bergachtige landschap van 
het leven doorkruiste. Op de katholieke mid-
delbare school verkondigde men dat we als 
tiener in een fase van “nihilisme” gestruikeld 
waren, maar dat we alsnog uit dit dal zouden 
klimmen als Übermensch. raar. Prangende 
levensvragen als “is god overbodig?”, “wat is 
de zin van het leven?” stelden ons geloof op 
de proef en ontaardden steevast in een debat 
over de doodstraf, euthanasie, zelfmoord en 
abortus. aan de ijle vlucht naar het trans-
cendente werd (thank god) een halt toege-
roepen door de meer geloofwaardige biolo-
gie van darwin en Mendel. 

molopo
verkoos jij een plastic blokfluit boven het 

houten exemplaar, zodat je ook in de dou-
che de nieuwste hit van Milk inc. kon mee-

blazen? ging jouw hartslag de lucht 
in bij een discussie over de invloed van het 
postimpressionisme in het Parijse kunstmi-
lieu?

de PO en MO die later plaats maakten 
voor de estheticaleerkracht, bracht ons de 
praktische en theoretische basiskennis van 
de “kunst” bij. schetsen van stilleven, stil-
staand leven, sierfruit in perspectief: we 
deden ons uiterste best, maar de vlek die 
achterbleef op het blad leek veeleer op een 
mislukte gompoging. de melodietjes klon-
ken dan wel zo mooi op het cassetje, als jij 
die blokfluit verkeerdelijk in je handen nam 
kon je enkel de sol op een aangename toon-
hoogte brengen. Waar is die Zauberflöte 
wanneer je ze nodig hebt?

Om het verhoogde risico op obesitas door 
langdurig bankzitten tegen te gaan, waren er 
de lessen lO. even de benen en armen stre-
chen. lukt aardig, tot je de eerste minuut lo-
pen voor de Coopertest achter de rug had. 
geef ons dan maar de judolessen waar je 
lekker gênant “KaJa!” mocht roepen en dan 
trekken en bijten als de meester niet keek. 
Heerlijk. Om de team spirit te bevorderen 
werd de ‘springplank’ voor de bok gezet en 
speelden we net zolang volleybal tot onze 
rood-bebobbelde polsen barstten. in het 
plaatselijke zwembad trotseerden we ruige 
golven en doken we getooid in een gigan-
tisch papahemd succesvol de groene pop 
op. Maar bovenal verschafte de les lo ons de 
broodnodige punten die elders ontbraken.

Het lijkt een stevige boterham en dat was 
het ook, maar al bij al viel het best mee. Tot 
hier brengen we je terug, niet verder. vaar-
wel secundair onderwijs.
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Onder metrologie verstaan we de 
wetenschap die zich met alles omtrent 
maten en gewichten bezighoudt. Zo zijn 
er grootheden, zoals ‘lengte’ en ‘massa,’ 
waarbij metrologen dan eenheden, in dit 
geval respectievelijk ‘meter’ en ‘kilogram’ 
definiëren.  dit lijkt simpel, maar wegens 
de hoge graden van precisie die in de we-
tenschap gevraagd worden, is dit allesbe-
halve een koud kunstje.  Zo definieerde 
men de meter vroeger als één 40miljoen-
ste van de aardomtrek, gemeten van 
pool tot pool. een Franse wetenschap-
per kostte het daarna 7 jaar tijd om die 
te berekenen, waarbij hij ongeveer elke 

kerktoren tussen duinkerke en barcelona 
beklom om dan via driehoeksmeetkunde 
uiteindelijk een aanvaardbaar resultaat 
te verkrijgen. Nu definieert men de meter 
aan de hand van de enige constante in 
het universum, de lichtsnelheid. dit be-
schouwt men als een goede definitie.

bij de eenheden ‘Kelvin’, ‘ampère’, ‘ ki-
logram’ en daaraan gelinkt, ‘mol’, knelt 
echter het schoentje. de Kelvin, gedefi-
nieerd a.d.h.v. het tripelpunt van water, 
is bij extreme temperaturen veel te on-
nauwkeurig, de ampère is in de praktijk 
onbruikbaar en de kilogram is vastgelegd 
als de massa van een blok metaal dat zich 

in het “bureau international des Poids et 
Mesures” in Parijs bevindt. Helaas blijkt 
nu dat dat blok sinds 1901 een 100 micro-
gram lichter geworden is.

definitie, scHmefinitie
Nieuwe definities dringen zich dan 

ook op, en de laatste jaren hebben weten-
schappers doorbraken weten te forceren 
op twee heel verschillende manieren. de 
eerste bestaat erin de atomen te tellen in 
siliciumbollen, dit door het volume van 
zo’n bol te meten en te delen door het 
volume van zo’n siliciumatoom, dat zeer 
nauwkeurig bepaald kan worden met 

reVolutie in de metro-
logie: of Hoe 100 micro-
gram Het einde inluidt

M.r. Je komt het maar tegen: je bouwt 
een succesvolle carrière uit als con-
cubine bij vader én zoon, je gaat over 
lijken om afvalligen te laten verdwijnen 
en later schilderen geschiedenisboeken 
je af als luxeprostituee en dictator. Ook 
Jonathan Clements schuwt de grote 
woorden niet in ‘Wu’. 

de interesse van deze britse auteur 
nam tijdens zijn studies een scherpe 
bocht richting Oosten. Zijn boeken 
handelen over diverse onderwerpen, 
maar de meest intrigerende persoon 
die hij bestudeerde is ongetwijfeld Wu 
Zetian. 

deze —eerste en enige regerende— 
Chinese keizerin (625-705) is één van 
de meest besproken figuren in de Chi-

nese geschiedenis. Met behulp van veel 
strategie en vrouwelijk inzicht werkte 
ze zich op van laagste concubine bij 
keizer Taizong tot eerste vrouw van 
keizer gaozong. Om haar doel te berei-
ken heeft ze gemoord, verraden en ge-
manipuleerd. volgens de overlevering 
wurgde ze haar eigen dochtertje om zo 
de toenmalige keizerin in diskrediet te 
brengen. 

de spanning druipt van de pagina’s 
en hoewel het non-fictie betreft, leest 
het boek als een trein. bovendien heeft 
de auteur ook aandacht voor de men-
selijke kant van Wu. Probeer je niet te 
verliezen in de soms chaotische opsom-
ming van informatie, maar ga volledig 
op in de hypocrisie van de hofcultuur.

Vergeet stalin, Hier is wu!



wetenscHap

www.schamper.ugent.be schampeR 455          11

wetenscHap

schamper zou graag de wetenschapspagina’s uitbreiden, maar het ontbreekt ons een 
beetje aan redacteurs die een “echte” richting volgen en dus zinnige dingen kunnen 
schrijven over wetenschap. meer weten? Op schamper.be/werken-voor-schamper kan je 
lezen hoe het er aan toegaat op de redactie. Of mail schamper@schamper.ugent.be en 
we zullen je vragen duidelijk en zo snel mogelijk beantwoorden.

Suggestie voor een 
artikel? Mail ons op 
wetenschap@schamper.
ugent.be

commentaar?werKen Voor onze wetenscHapsrubrieK

Ko
rt

röntgenstralen. een kilogram zou dan de 
massa van een vast aantal siliciumato-
men zijn. Op die manier zou ook het pro-
bleem van de mol van de baan zijn. de 
tweede en meest veelbelovende methode 
steunt op het meten van een massa aan 
de hand van zijn equivalent in energie. 
Hiervoor gebruikt men een zogenaamde 
Watt-balans. dit kan men vergelijken 
met een gewone weegschaal met aan de 
ene kant de kilogram en aan de andere 
kant een elektromagnetisch veld. dit zou 
naast het probleem van de mol ook dat 
van de ampère oplossen. dan blijft nog 
de Kelvin over, waarvoor metrologen een 
ander trucje uit de kast moeten halen: 
men zou hiervoor het pad van de boltz-
mann constante bewandelen, dewelke 
warmte verbindt met mechanische ener-
gie. (volg je nog?)

de betrokken wetenschappers stre-
ven ernaar deze experimenten klaar te 
hebben tegen 2011, want dan is er een 
grote internationale conferentie onder 
metrologen gepland. Tot dan zullen we 
nog even verder moeten met de ouder-
wetse eenheden.  arme wetenschappers!

DDP Isabelle Sioen van de vak-
groep Maatschappelijke gezondheids-
kunde en vakgroep voedselveiligheid 
en voedselkwaliteit, heeft de voorbije 
jaren met haar neus in de vis gezeten 
ten behoeve van haar doctoraatson-
derzoek. daarin stelt ze dat één visdag 
in de week niet volstaat om ons van de 
nodige Omega3-vetzuren te voorzien. 
die vetzuren doen de kans op hart- en 
vaatziekten opmerkelijk dalen, en heb-
ben nog een hele reeks andere heilza-
me effecten. vooraleer u zou beslissen 
om dagelijks vis te eten: hou er reke-
ning mee dat er als gevolg van conta-
minatie een hele hoop dioxines in de 
vis zitten. als u er niet wil uitzien als de 
Oekraïense president Joesjtsjenko na 
het drinken van z’n dioxinesoepje drie 
jaar geleden… er zijn al genoeg pokda-
lige mensen op deze wereld. 

Op de afdeling Paleologie van de fa-
culteit Wetenschappen zijn ze nieuwe 
(!) laat-paleocene zoogdierfauna aan 
het onderzoeken. de betreffende beest-
jes liepen zo’n 55 miljoen jaar geleden 

rond. Het is duidelijk dat de interpre-
tatie van ‘nieuw’ in geologische termen 
een beetje verschilt van die van de man 
in de straat. de onderzochte zoogdie-
ren (of datgene wat er van overschiet, 
hoogstens een paar knoken) leefden in 
het huidige Subeng, gesitueerd in wat 
nu de Chinese provincie binnen-Mon-
golië is. Het gaat om een groep Mam-
malia die alle oudere vormen verdreef, 
omwille van tot nog toe onverklaarbare 
redenen. We wachten vol spanning tot 
30 september 2008, de dag waarop de 
resultaten van het onderzoek bekend 
worden gemaakt. als u echt niet kan 
wachten, verwijzen we u door naar 
Jacques Verniers. Zijn contactgege-
vens vind u op de site van ugent. 

iemand gefascineerd door de verge-
lijking van de dynamische ergodische 
divertor van de tokamak textor 94 met 
de statische ergodische divertor van de 
tokamak Tore Supra? Wij niet echt, 
maar als u aandringt, kunnen we er in 
de volgende editie van schamper iets 
meer over zeggen. 
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een gebrek aan engagement kan Marc 
Cosyns alleszins moeilijk verweten worden: 
naast zijn doordeweekse bezigheden als 
huisdokter, praktijkassistent aan de Facul-
teit geneeskunde, en vader van vier zonen, 
gaat hij ook nog eens regelmatig op de bar-
ricaden staan in de strijd voor een betere en 
duidelijkere euthanasiewetgeving. Zo was 
hij nauw betrokken bij de eerste wettelijke 
euthanasie in belgië op Mario verstraete in 
2002, en paste hij vorig jaar nog een erg om-
streden euthanasie toe bij een vrouw met 
dementie. en al die tijd bleef onze immer 
tolerante alma mater hem gewoon in dienst 
houden! Hoog tijd dus voor een diepgaand 
interview.

Kan u nog eenmaal uitleggen wat nu eigenlijk 
de bedoeling was van uw stunt enkele maan-
den geleden?

Om te beginnen vind ik ‘stunt’ een af-
schuwelijk woord. ik heb het liever over een 
‘actie’. in dit geval werd mijn actie geïnspi-
reerd door een erg geëngageerde patiënte 
die ik al jaren kende, en die samen met mij 
het tweesporenbeleid dat men op dit mo-
ment aan het voeren is, wou aanklagen. Het 
komt erop neer dat het onderscheid dat nu 
wordt gemaakt tussen palliatieve zorgen 

aan de ene kant en euthanasie aan de an-
dere kant, eigenlijk een overbodig onder-
scheid is. Met de huidige wetgeving is het 
nog steeds zo dat je als dokter iedere eutha-
nasie die je toepast, moet aangeven aan een 
commissie en dat je eigenlijk moet kunnen 
aantonen dat je geen moord hebt gepleegd. 
en die connotatie met moord is zowel voor 
mij als voor de patiënt natuurlijk verschrik-
kelijk. ik pleit er dan ook voor – en ik sta 
daar niet alleen in – om zowel euthanasie 
als palliatieve zorgen binnen het kader van 
de stervensbegeleiding op te nemen.

p.(vraag) u wou dus eigenlijk vooral de 
onnodige juridisering van euthanasie aan 
de kaak stellen?

let op, ik ben absoluut geen voorstander 
van het colloque singulier, waarbij alles be-
slist wordt tussen de patiënt en de arts. ik 
vind toetsing wel degelijk zeer belangrijk, 
maar dan in alle gevallen. dus of je nu eu-
thanasie toepast of terminale sedatie, of je 
stopt met de behandeling: dat zijn allemaal 
zeer ingrijpende handelingen die een zeer 
belangrijke juridische en ethische compo-
nent hebben.

Nu kiest men vaak om terminale sedatie 
toe te passen, gewoon om de euthanasiewet 
te omzeilen. Wat ik perfect begrijp, want het 
is natuurlijk een hele papieren poespas. Het 
onderscheid dat men maakt tussen eutha-
nasie en palliatieve zorg is er dus eigenlijk 
helemaal niet in de praktijk, en zo wordt het 
ook door de patiënt ervaren.

recHten en plicHten
Pleit u er dan voor om de wet rond palliatieve 
zorgen te verstrengen of om de wet rond eu-
thanasie te versoepelen?

Het heeft eigenlijk niet echt te maken 
met verstrengen of versoepelen. Of mis-
schien wel met versoepelen, in die zin dat 
ik het strikt juridische en het aangeven in 
functie van het parket zeker zou willen weg-
laten. Nogmaals, ik vind toetsing en contro-
le wel belangrijk, maar dat kan volgens mij 
perfect binnen het kader van de patiënten-

rechtenwetgeving. in die patiëntenrechten-
wetgeving staat immers duidelijk dat wij als 
hulpverleners een taak hebben om te zor-
gen voor de begeleiding bij het sterven. de 
patiënt heeft binnen die wet ook het recht 
om alles zelf in overleg met de zorgverlener 
te beslissen, bijvoorbeeld om een bepaalde 
behandeling stop te zetten. de arts kan dan 
niet meer paternalistisch reageren en die 
beslissing weigeren. vanaf het moment dat 
je het tijdstip van ‘het leven stopzetten’ op 
voorhand zelf wil bepalen, kom je echter in 
de euthanasiewetgeving terecht en vervalt 
het recht om dit te ‘krijgen’. Maar die bepa-
ling van het tijdstip is natuurlijk voor mij — 
en ook voor heel wat andere mensen — net 
het ultieme punt van zelfbeschikking.

Bestaat er dan geen doorverwijzingsplicht? 
Moet de behandelende arts de patiënt dan 
niet doorverwijzen naar iemand die wel eutha-
nasie wil toepassen?

Nee, dat is het grote probleem. Zolang 
je zegt dat een bepaalde behandeling geen 
basisrecht is voor de patiënt, kan je een arts 
of een ziekenhuis ook niet opleggen om die 
behandeling toe te passen. voor alle andere 
behandelingen zegt de wetgeving dat er 
voor de zorgcontinuïteit moet worden ge-
zorgd, met andere woorden: als een arts een 
bepaalde behandeling niet kan of wil toe-
passen, dan móet hij die patiënt doorver-
wijzen naar iemand die dat wel doet. enkel 
voor euthanasie is dat niet het geval.

onmenselijK
Klopt het dat je nog altijd beter niet in een 
katholiek ziekenhuis ligt wanneer je voor eu-
thanasie wil kiezen?

dat is zeker zo. er zijn zelfs gevallen 
bekend van mensen die nog op het laatste 
moment eisten om naar een ander zieken-
huis te worden gebracht waarvan ze wisten 
dat euthanasie daar wel mogelijk was. dat 
is natuurlijk totaal onmenselijk, dat je je op 
zo’n moment nog met die zaken moet bezig-
houden.

Het grote probleem in belgië is dat je 

"we mogen eutHanasie 
niet doodzwijgen." marc 
cosyns aan Het woord

Terwijl het gros van 
de studenten zich 
comateus aan het 
zuipen was in de Pi-
Nuts en aanverwante 
cafés, schopte dokter 
Marc Cosyns eind 
juni nog eens goed 
tegen de schenen van 
de gevestigde orde 
en kondigde hij aan 
dat hij euthanasie 
zou toepassen bij een 
patiënt zonder daar-
bij de wettelijk voor-
geschreven regels te 
respecteren. 

Tristan Hoorelbeke
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bijna geen keuze hebt. Op dit moment kan je 
met een vraag voor euthanasie eigenlijk al-
leen maar terecht in de OCMW-ziekenhuizen 
— en dan moet je nog het geluk hebben dat 
er geen absolute Cd&v-meerderheid in het 
gemeentebestuur zit — en in de ziekenhui-
zen die gedeeltelijk door de overheid worden 
gefinancierd, zoals het uZ. als je ziet dat in 
belgië negen op de tien ziekenhuizen katho-
lieke ziekenhuizen zijn, dan is die bepaalde 
ethische waarde zo overrompelend dat je als 
patiënt eigenlijk geen keuze meer hebt.

Onlangs hebben de broeders van liefde 
(organisatie die o.a. 90% van de psychiatri-
sche instellingen bezit, TH) nog een ethisch 
advies uitgegeven waarin ze duidelijk stellen 
dat euthanasie in hun instellingen niet kan. 
dat is toch ongelooflijk, dat ze dat zelfs dur-
ven. aan de ene kant weten we nu wel dui-
delijk wat hun standpunt hierover is, ‘trans-
parantie’ noemen ze dat dan (lacht cynisch), 
maar het grote probleem is dat er voor de 
patiënten dus geen alternatief is.

vindt u dat euthanasie in het geval van psy-
chisch lijden dan moet kunnen? Tot nu toe zijn 
er vier gevallen bekend van mensen met een 
chronische depressie die euthanasie hebben 
gevraagd en gekregen, en onder andere het 
netwerk Depressie vlaanderen spreekt zich 
hier expliciet tegen uit omdat zij vinden dat 
dat de deur openzet voor andere mensen met 
een depressie die sowieso al met suïcidale ge-
dachten rondlopen.

We moeten echt oppassen voor dat soort 
slippery slope argumenten. Neem nu het 
voorbeeld van Mario verstraete. dat was een 
heel belangrijke casus omdat dat ging over 
een patiënt die nog niet in een terminale fase 
was beland, maar die er toch bewust voor 
koos om eruit te stappen, rekening houdend 
met de ziekte die hij had (de ongeneeslijke 
zenuwaandoening multiple sclerose, TH), en 
met wat hij verwachtte van zijn leven. Toen 
riep men ook dat vanaf dat moment alle 
multiple sclerose-patiënten dood zouden 
willen, maar dat is natuurlijk niet zo. die 
vier situaties waar jij het over hebt, ken ik al-
lemaal, en het ging hier telkens over mensen 
die over een periode van 20 – 30 jaar psychi-
atrisch lijden hebben gekend waarbij de pe-
riodes waarin ze nog kwalitatief iets konden 
doen en iets betekenden eigenlijk nauwelijks 
nog aanwezig waren. Het beeld dat men nu 
soms probeert op te hangen, is dat mensen 
met een acute depressie meteen euthanasie 
kunnen krijgen. dat is natuurlijk quatsch.

Voor- of acHteruit?
Denkt u dat daar nu met – waarschijnlijk toch 
– de CD&v in de regering, over gepraat zal kun-
nen worden, of vreest u voor een stilstand of 
zelfs een achteruitgang in de euthanasiewet-
geving?

ik denk dat er in een oranje-blauwe rege-
ring zeker geen terugschroeving zal zijn van 
de wetgeving. Open vld is zelfs, met Karel 
de gucht op kop, een fervent voorstander 
van een euthanasieregeling binnen de pa-
tiëntenrechtenwetgeving. in Nederland heb-
ben we ongeveer hetzelfde meegemaakt: 
daar zit nu een ongelooflijk conservatieve 
partij in de regering (de Christenunie, TH), 
en die zijn er toch ook mee akkoord gegaan 
om niets aan de wet te veranderen. ik denk 
zeker dat het in het regeerakkoord zal ko-
men, maar ik denk niet dat er de eerste jaren 

veel gaat veranderen. ik zou het liefst willen 
zien dat euthanasie wordt opgenomen in de 
patiëntenrechtenwetgeving, maar ik besef 
ook wel dat de politieke opinie daar eerst 
klaar voor moet zijn. de meeste patiënten 
zijn alleszins vragende partij.

Op dit moment leeft misschien het idee dat de 
hele euthanasieproblematiek volledig is opge-
lost door de euthanasiewet?

dat is dus uiteraard niet het geval. We 
moeten daar steeds over blijven nadenken: 
euthanasie bij kinderen en patiënten met 
dementie zal bijvoorbeeld altijd een hei-
kel punt blijven, daar ben ik van overtuigd. 
vandaar ook dat ik steeds zulke ‘acties’ zal 
blijven uitvoeren, om die problematiek in de 
actualiteit te houden. We mogen euthanasie 
niet doodzwijgen, letterlijk dan (lacht).

De minzame glimlach van marc cosyns. Foto door Tristan.



From all places, waarom israël/Palestina? 
Waarom niet Blankenberge of Zuid-frankrijk?

Omdat blankenberge duur en lelijk is, en 
in Frankrijk is het eten niet te vreten. Net 
als er mensen zijn die naar kerken in italië 
gaan kijken, wou ik de cultuur en vooral de 
situatie in Palestina ervaren. ik wou zien 
hoe dat nu eigenlijk zat, dat gedoe daar. 
achteraf gezien ben ik echt blij dat ik dat 
gedaan heb, want het is gebleken dat er één 
en ander misloopt in de berichtgeving rond 
Palestina. 

eigenlijk was de belangrijkste factor het 
mailtje dat bij me in de 

bus viel, waarin het vlaams Palestina 
Komittee naar geïnteresseerden zocht voor 
hun observatiemissie.

Omdat ik daar toch was, vond ik het 
een goed idee om ook israël eens te bekij-
ken. eerst heb ik een week de standaard 
toeristische bezienswaardigheden bezocht, 
daarna heb ik me bij de groep aangesloten. 
gestationeerd in de oude stad van Jeruza-

lem, bracht onze kettingrokende chauffeur 
ons elke dag naar een stad op de Westbank. 
daar snoven we de sfeer op en bezochten we 
NgO’s en vluchtelingenkampen. ’s avonds 
bespraken we de belevenissen van de dag 
bij een frisse Taybeh-pint en een potje kik-
kererwten. ik ben blij dat ik ook de andere, 
israëlische kant van het verhaal gehoord 
heb. ik had gedacht dat ik in Palestina een 
eenzijdig pro-Palestijns beeld ging krijgen 
dat door de week in israël geneutraliseerd 
kon worden, maar het omgekeerde vond 
plaats. door de veelvuldige propaganda in 
israël werden de Palestijnse ervaringen al-
leen maar versterkt. ik heb het nooit erva-
ren als het klassieke verhaal waarvoor je 
langs beide kanten begrip kan opbrengen, 
net door de verwoede pogingen van israël 
om moreel superieur te lijken. 

Over beeldvorming gesproken: zijn er grote 
verschillen tussen het terrein en het beeld dat 
de media haalt?

Het beeld in de media is een doorn in het 
oog van elke goedbedoelende Palestijn. en 
zo zijn er, je gelooft het misschien niet, heel 
erg veel. de meesten houden zich bezig met 
fruitsapjes persen en verkopen die aan een 
enkeling die toch genoeg geld heeft. Het is 
dus niet zo dat ze constant moorden plegen. 
We denken te vaak dat Palestina een oor-
logsgebied is als een ander: een paar tanks, 
wat luchtaanvallen en een hoop mensen die 
in een schuilkelder zitten… er wordt wel 
eens vergeten dat de mensen daar gewoon 
werken en naar school gaan. 

Ook van israëli’s wordt er een fout beeld 
opgehangen: de soldaten daar zijn helemaal 
geen stoere zionistische monsters,  evenmin 
zijn het onschuldige slachtoffers. eerder 
bange, verveelde en ongeïnteresseerde tie-
ners. Mensen van onze leeftijd die twee of 
drie jaar legerdienst moeten doen en een 
M16 in hun handen gestoken krijgen. 

Het klinkt een beetje zoals een eindejaarspro-
gramma op tv, maar soit. Wat waren de beste 
momenten van je reis, de beelden die zullen 
bijblijven?

Mijn eerste checkpoint zal me wel bijblij-
ven. Twee verveelde jongens die elke auto 
tegenhielden en wat doorzochten, tot een 
derde hen aanmaande iedereen gewoon 
door te laten. Ook was er een zenuwachtige 
man, te voet, die pas mocht verdergaan als 
hij een keer lachte. een vrouw kreeg van 
diezelfde pubers onder haar voeten omdat 
ze haar ezel aanspoorde met een stok. Pro-
beer maar eens een ezel te bewegen zonder 
zijn vertrouwde sturing. dat ze reageerden 
op dat soort ‘dierenleed’ was trouwens erg 
ironisch, omdat we op weg waren naar ad-
dameer, een NgO die ons uitleg gaf over hoe 
gevangenen behandeld worden in israëli-
sche gevangenissen. alle checkpoints waren 
sowieso confronterend. Je ziet mensen uren 
en uren wachten en af en toe vernederd 
worden, en je trekt grote ogen.

een reis naar Palestina is typisch iets waarvan 
men zegt dat het ‘tekenend’ is voor je per-
soonlijkheid, wereldbeeld, enz. Terecht?

goh ja. ik ben niet echt veranderd. Ook 
mijn algemene wereldbeeld heeft er niet on-
der geleden. Mijn interesse in die specifieke 
situatie en mijn beeld erop is natuurlijk wel 
veranderd. ik verbaas me er soms over hoe 
weinig er van de hele situatie geweten is, 
terwijl ik twee maand geleden ook amper 
wist dat er zoiets als settlers bestaan. in dat 
opzicht ben ik wel strenger geworden voor 
mijn omgeving.

Alles doorvertellen aan zoveel mogelijk men-
sen is dus belangrijk?

de missie had twee grote doelen. Ten eer-
ste: internationale aanwezigheid. vergeet-
me-nietjes naar het Palestijnse volk toe en 
‘hou-u-maar-in’ naar de israëli’s toe. de 
tweede bedoeling was inderdaad het delen 
van de ervaring, om de onverschilligheid en 
de desinformatie die hier overal heersen wat 
te doorbreken. ’t is ongelooflijk hoeveel keer 
ik ‘Ze vechten daar toch?’ gehoord heb. 

Graag gedaan. en bedankt.
Het reisverslag is te lezen op http://palestinareis.

wordpress.com.

Palestina staat niet 
meteen bekend als 
een vakantiepara-
dijs. Misère en ge-
weld zijn dan ook 
geen standaard toe-
ristische attracties. 
Maar om Lara Van 
Royen, 2de bach Mo-
raal, af te schrikken, 
is meer nodig. Reden 
genoeg voor een ge-
sprek. 

lara Van royen in israël 
en palestina. 

Nicolas rennuy
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ze ging, ze zag en ze Vertelde alles aan scHamper.
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Foto door Lara Van Royen
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britse Visies
W. blake, J. Constable, W. Turner, F. 

bacon, d. Tieleman: wie past niet in dit 
rijtje? lees eerst het artikel over British 
Vision en ga het dan zelf gaan uitzoeken 
in het MsK. british vision loopt nog tot 
13 januari.

rode Kool met appeltjes
iets wat zó banaal is, moet wel een 

interessante expo opleveren, niet? On-
der de naam Smakelijk ingeblikt werpt 
het MiaT een blik (hebt u hem?) op de 
geschiedenis van het conserveren van 
groenten en fruit. aansluitend wordt er 
zelfs een receptenwedstrijd georgani-
seerd. smakelijk ingeblikt loopt van 20 
oktober tot 6 januari.

tHeater
sinds de start van het nieuwe theater-

seizoen heeft de liefhebber weer ogen te 
kort. Onder andere in NTgent kunt u de 
komende weken nog terecht voor opvoe-
ringen van Martens, Johan simons’ In-
stinct en Eldorado.  Vooruit dan weer 
heeft op 27 en 28 oktober muziekthe-
atergezelschap In Vitro te gast met De 
Zandman.

Ha’ Ha’ Ha’
de Handelsbeurs heeft weer heel wat 

moois te bieden: het immer charmante 
Laïs (8/11), de jonge bard Willy Mason 
(9/11), de Hollander Spinvis (21/11) 
en voor haar enige concert op belgische 
bodem doet Zap Mama op 15/11 gent 

aan. en dat is slechts het topje van de ijs-
berg…

boenKe-boenKe!
Technominnend belgië zakt op 10 

november weer af naar Flanders Expo 
voor een nieuwe editie van I Love Tech-
no. Justice, TrentemØller, goose, under-
world, ellen allien, Klaxons en vele ande-

ren: de muzikale smulpaap zal niet weten 
wat te kiezen!

Surf en verblijd:

http://www.britishvision.be

http://www.ntgent.be/

http://www.vooruit.be/

http://www.handelsbeurs.be/

http://www.miat.gent.be

http://www.ilovetechno.be/

M.r. We zagen menig estheticaleer-
kracht wegdromen bij de werken van 
britse schilders, maar stiekem vonden 
we ze zelf ook wel meer dan OK. Het pas 
vernieuwde MsK pikt hierop in en pakt 
nu uit met de prestigieuze tentoonstel-
ling british vision.

robert Hoozee, directeur van het 
museum en anglofiel in hart en nie-
ren, is een expert op het vlak van britse 
kunst. samen met drie britse adviseurs 
werkte hij de perfecte visie uit en slaag-
de er op die manier in zeldzame werken 
los te krijgen.

in 14 zalen hangen meer dan drie-
honderd werken, afkomstig uit 75 mu-
sea en dertig privécollecties. Het is een 
overzicht van twee eeuwen britse kunst 
(1750-1950) met kunstwerken van grote 
namen als Constable, Turner, blake en 
bacon.

Nu zijn we zelf natuurlijk geen ex-
pert, maar als we Hoozee mogen gelo-
ven, zijn de observatie en het visionaire 
de twee dingen die deze kunst zo spe-
ciaal maken. Wie goed oplette tijdens 
esthetica heeft vast en zeker opgemerkt 
dat Constable ongelooflijk gedetailleerd 
schildert, en wie al wat ervaring heeft 
met het werk van William blake, weet 

dat de man meer fantasie had dan de 
normale sterveling.

ben je al nieuwsgierig, maar bang dat 
je verdwaalt tussen al die kunst? geen 
nood, Hoozee dacht werkelijk aan alles. 
Om het ons gemakkelijk te maken, deel-
de hij de tentoonstelling op in 3 hoofd-
stukken: Maatschappij, landschap en 
verbeelding.

Heb je dus een paar uurtjes niets te 
doen en wil je wat aan je culturele ken-
nis werken? eén adres: F.scribedreef 1 
– Citadelpark. de tentoonstelling loop 
nog tot 13 januari. Open van dinsdag 
tot zondag van 10uur tot 18uur en op 
woensdag tot 21uur.

britisH Vision
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nBS schamper trok naar de Kastart 
(te weten: Onderbergen 42) en staat 
op het punt u daarover te informeren. 
Misschien omdat we u graag hebben, 
misschien omdat we moeten. laten 
we, onze zelfwaarde indachtig, maar 
aannemen dat we u als aangenaam ge-
zelschap zouden bestempelen.  

Let’s cut to the chase, shall we? Je 
komt er in de eerste plaats om een goe-
de portie spaghetti en die krijg je ook: 
de bolognese, pesto en kastart (met 
room) zijn telkens erg lekker om ach-
ter die kiezen te steken. Je moet voor 
de fijnere soort pastaslierten zijn en 
mensen die het niet zo hebben voor ge-
raspte kaas doen er best aan dat te ver-
melden, maar verder geen klachten. de 
porties zijn royaal en de prijzen vallen 
in dat opzicht best mee. Met een kleine 
portie heb je goed gegeten en nog niet 
eens zoveel betaald.

een addertje onder het gras is ech-
ter nooit ver weg. elke avond zit het 
er goed vol en de zitruimte is er zeer 
beperkt. gezellig? elk laatste hoekje 
en tochtgat wordt opgevuld met ‘zit-
plaatsen’ die je dan nog eens moet de-
len met een resem andere lotgenoten. 
de akoestiek helpt ook niet echt: zoveel 
mensen in zo’n kleine ruimte staat ga-
rant voor een kolkende mengeling van 
klanken die heen en weer razen tussen 
de vier muren.

Toch laten we ons zo nu en dan eens 
verleiden en zouden we ook u niet te-
genhouden. Het eten blijft er werkelijk 
te pruimen en zolang je niet verwacht 
er nog rustig een koffie als dessert te 
kunnen nuttigen, blijft de ergernis 
behoorlijk binnen de perken. een be-
scheiden succes, voor de aangename 
mens die u ongetwijfeld bent.

 Cinemabiografieën van rockhelden 
zijn hip. voor bob dylan hebben ze een 
man of vijf én een vrouw opgetrommeld 
om de Meester zijn eerbetoon te geven. 
en ringo starr ziet alsnog zijn acteercar-
rière van de grond komen met de komen-
de film over george Harrison. Maar op dit 
moment al in de zalen: Control, het film-
debuut van anton Corbijn, waarin het 
tragische leven van Joy division-front-
man ian Curtis verhaald wordt. Corbijn, 
topfotograaf én zelf grote fan van Curtis, 
maakte er een schitterende zwart-wit bio-
pic van. de band zou vroeger niet bekend 
genoeg zijn geweest om in de boekskes de 
kleurenpagina’s toegewezen te krijgen, 
vandaar dat al hun foto’s en nu dus ook 
de film in grijstinten is vastgelegd. Cor-
bijn trok in de jaren ’70 naar engeland om 
de band te fotograferen en filmde haast 
een aaneenschakeling van snapshots. Hij 
zoekt steevast naar speciale lichtinval-
len en sprekende beelden, die meteen de 
kracht en intieme sfeer van de film verkla-
ren.    

We geven het toe: de verhaallijn is 
wel een beetje povertjes. de nadruk ligt 
immers allerminst op de muzikale acti-
viteiten van Curtis, maar op de liefdes-
intrige die zijn korte leven verscheurde. 

Hij trouwde op zeer jonge leeftijd, maar 
werd on the road hopeloos verliefd op een 
belgische schone – kan je ’t hem kwalijk 
nemen? Zijn vrouw deborah vond dat 
iets minder vanzelfsprekend en vroeg de 
echtscheiding aan. Ondertussen kroop 
Joy division uit de underground-kelders 
en maakte zich klaar om te toeren in de 
vs. 

als meegluurder zie je Curtis ten onder 
gaan aan de keuze tussen zijn twee liefdes 
en de energie die zijn muziek opslorpt. Hij 
hing zichzelf op aan het wasrek aan de 
vooravond van zijn vertrek naar amerika. 
Hij was amper 23. dit is een nogal radi-
cale en ridicule uitweg voor het lichte sce-
nario van de film. Curtis moet hoogstens 
een potje gaan uithuilen bij z’n mammie 
om zijn innerlijke demonen te bezweren, 
denkt de cynische kijker dan.

enfin, vree schone , warme film met 
een acteur die een pluim verdient voor 
zijn prestatie. de spastische bewegingen 
op het podium, de geinige situatie waarbij 
hij een mongooltje werk bezorgt, de veel-
vuldige epilepsie-aanvallen,… sam riley 
verdient er een beeldje voor, bij voorkeur 
een of ander diertje. Te bekijken laat op 
de avond in een piepklein filmzaaltje.

control: ian curtis leVend en weer dood.



als je The violent Husbands nog niet 
kent van één van de vele optredens die ze 
gaven de voorbije drie jaar, kan de vlaamse 
gaai op de hoes van hun debuutalbum mis-
schien een aanwijzing zijn. Hun eerste plaat 
was langverwacht en werd op 25 jaar voor-
uit eindelijk aan het grote publiek voorge-
steld – ze waren er zelfs de hoofdact, en 
terecht!

Hoe zijn jullie eigenlijk in Gent terechtgeko-
men?

ik ben hier blijven plakken na mijn stu-
dies. in het begin zat ik hier op een kotje dat 
waarschijnlijk even groot was als een gemid-
deld toilet, maar ik heb me hier niettemin 

wreed goed geamuseerd in die 
tijd. gent, zoals jullie wel we-

ten, is 

fantastisch. er wordt wel eens gezegd dat 
gent ook de hoofdstad van West-vlaande-
ren is, en daar zit zeker iets in. Heel mijn 
familie woont hier ondertussen, als ware 
immigranten!

ik heb moraalwetenschappen gestudeerd 
in gent. de lessen van Commers en heel de 
boel (mompelt wat). Het is ondertussen al 
drie jaar geleden dat ik afgestuurd ben.

Geen moreel consulent geworden?
Wel, ik denk daar nog regelmatig aan. 

Misschien heb ik mijn roeping gemist. Maar 
nu steek ik dat in onze muziek! Onze mu-
ziek is muziek voor het uur van sterven!

Het heeft drie jaar geduurd, maar de cd is er 
eindelijk.

goh, we bestaan eigenlijk maar drie jaar 
— toen we de beloften wonnen, was dat ons 
tweede optreden. voor onze fans zal dat wel 
behoorlijk lang lijken, maar eigenlijk heb-
ben we heel vaak opgetreden, en dan tus-
sendoor af en toe een nummer geschreven. 
de laatste maanden hebben we wel nog een 
extra inspanning geleverd, en nog een heel 
aantal nummertjes gemaakt die een beetje 
afwijken van onze eerste nummers zoals ‘de 
boeren van vroeger’. ik denk dat we nu wel 
een goed evenwicht hebben gevonden op de 
cd wat betreft afwisseling tussen de num-
mers. en dat is ook veel plezanter live — we 
kunnen een bloedserieuze set geven voor 
één soort publiek, en een heel uitbundige 
voor een ander publiek. in principe toch.

Nuja, het is niet alsof daar een groot plan 
achter zat. ik zat gewoon nog met een aantal 
ideetjes in mijn hoofd en die bleken dan wat 
anders te zijn van stijl, wat voor een goede 
afwisseling zorgt. ik hoor heel wat mensen 
die naar onze stijl verwijzen als “country” — 
goh, dat zit daar zeker in, maar het is altijd 
een mix, en zal dat altijd blijven. 

Wat denk je dat de oudere generatie vindt van 
een nummer als ‘Grandmother’?

We zijn eens gaan spelen voor meetjes 
in een ouderenclub, en dat was echt gewel-
dig (check de website!!). ik weet natuurlijk 
niet of ze de tekst volledig begrepen, maar 
ze vonden het alleszins best de max, en wij 
ook. ik heb ze ons telefoonnummer gege-

ven, maar ze hebben nooit teruggebeld. 
Trouwens: grandmother gaat helemaal niet 
over sex! Het gaat over praten met de ou-
dere generatie! (De moraalfilosoof in Jason 
komt naar boven.) Maar als we voor studen-
ten spelen, zijn we meestal wel wat vettiger. 
dat ligt niet aan ons: studenten vragen daar 
om. studenten houden van vettigheid, en 
als het publiek schreeuwt om gort, is dat 
wat ze krijgen! 

en iedereen is welkom als publiek. Wij 
komen op voor de verstotenen van de maat-
schappij. Maar ook voor de coole, hippe, 
slimme, snelle, kapitaalkrachtige, gezonde, 
vrolijke mensen, … eigenlijk iedereen die 
onze platen wil kopen! Het kan ons ook niet 
echt schelen wie naar ons luistert of op welk 
radiostation we gedraaid worden. als men-
sen het goed vinden, is dat voldoende. vo-
rige week stonden we zelfs in de Knack!

Mooi zo. iets anders nu: hoe zijn jullie juist 
begonnen met muziek? Heeft iemand van jul-
lie een klassieke opleiding gevolgd?

Nee, maar benne (de bassist, en broer 
van Jason) heeft wel muziekproducer ge-
studeerd hier in gent. ikzelf ben begonnen 
toen ik twaalf was en toevallig een gitaar 
in mijn handen kreeg. een smurfengitaar, 
en daarop speelde ik dan smurfenliedjes 
(doodserieus). en daarna ben ik wat num-
mertjes beginnen te schrijven en heb ik dijf 
(de sologitarist-cum-elektro-bender) leren 
kennen. Maar wij hebben eigenlijk heel lang 
gewoon geïmproviseerd — nooit covers ge-
speeld en nooit hetzelfde als de vorige keer. 
en dan veel gespeeld op straat en in cafés. 
allesbehalve classici, dus! de violent Hus-
bands is er bijna volledig gekomen door 
toeval.

Was het een bewuste keuze om de groep te 
beperken tot drie?

Niet echt, en dat hoeft ook niet altijd zo 
te blijven. Wat we wel leuk vonden, en wat 
een beetje nieuw voor ons was, was wer-
ken met gastmuzikanten. bijvoorbeeld de 
“daddy’s darlings” die het achtergrond-
koortje deden voor vlees voet Kanong. dat 
was echt geweldig. voor deze cd hebben we 
op sommige nummers ook samengespeeld 

Op het eerste ge-
zicht kunnen The 
Violent Husbands 
misschien opnieuw 
een doodgewoon pop-
groep lijken, maar 
wie hen beter kent, 
zal beamen dat ze 
ongetwijfeld over 
dat tikkeltje extra 
beschikken dat no-
dig is om het ver te 
schoppen.

tHe Violent Husbands

Francis beeckmans
stijn debrouwere

jason dousselaere, zanger/gitarist Van tHe Violent Husbands, 
oVer Hun debuutalbum en zijn leVen in gent
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met blazers, en dat voelt wel goed: je kan 
er meteen een stuk meer kracht achter zet-
ten. Het is toch altijd een uitdaging om op te 
treden naast zware mannen met elektrische 
gitaren en drums — maar dat lukt tot nu toe 
wel, ook al zijn we maar met drie om een 
heel optreden te dragen. 

en hoe ben je er in hemelsnaam op gekomen 
om muziek te maken met gameboys en andere 
rare elektronische toestelletjes?

We hebben een gameboyversie van een 
aantal van onze nummers, echt super. Hoe 
we daar mee begonnen zijn? Wel, je kan daar 
op internet vanalles over vinden, en we zijn 
daar (alweer) min of meer toevallig op gesto-
ten. er zijn mensen die daar van ‘s morgens 
tot ‘s avonds mee bezig zijn. Zoek het eens 
op op YouTube!

Wat zijn jullie invloeden?
broodjes met brie en koffie. veel eten is 

goed voor de beginnende muzikant. geen 

output zonder input. We zijn nog altijd van 
plan om eens tijdens optredens te eten. Net 
zoals in series mensen nooit naar het toilet 
gaan, zie je muzikanten ook nooit eten.

Muzikale invloeden zeg je? Massa’s. Maar 
daar begin ik niet mee.

Blij met de populariteit?
We krijgen veel steun, en toen we pas 

begonnen, was ik echt geschrokken van de 
vele positieve reacties. Maar zo populair zijn 
we nu ook weer niet, we doen het op ons ge-
mak. ik denk niet dat er op onze cd een echte 
monsterhit staat die alle radiostations grijs 
zullen draaien. alhoewel: binnenkort komt 
grandmother uit als single, je weet maar 
nooit.

Nuja, ik wil wel schaamtelijk bekend wor-
den, daar niet van. Op dit moment komen 
we wel rond, maar het is niet dat we er rijk 
van worden. een broodje eten hier in de 
vooruit, dat kan nog net. Maar zolang we 

kunnen doen wat we willen, maakt me dat 
niet veel uit, hoor. We werken alleszins hard 
voor de groep, en soms zijn er ook dagen dat 
het wat meer werk en wat minder plezier is. 
Maar dat neem je er bij.

Wat brengt de toekomst nog?
vooral nog veel de cd promoten en veel 

optreden. Nuja, het begint ook wel al weer 
te jeuken om nieuwe nummers op te nemen: 
wij zijn al zo lang bezig geweest met de plaat 
dat het voor ons lijkt alsof ze al maanden uit 
is.

en hoe zit dat met Pater Damiaan, verdorie? 
en waar blijven die hoedowns op de banjo!

Haa, Pater damiaan belandt misschien 
op een b-kantje! die banjo-tunes komen er 
aan — ik heb me een banjo gekocht in de 
kringloopwinkel en ben daar nu wat mee 
aan het prutsen. Wreed cool instrument, dus 
wie weet!
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MvH de tweede maandag van het acade-
miejaar, in de vroege ochtend… Parijs-gent 
in twee uur en zeven minuten, via doodge-
wone iC-treinen. Je hoeft nu zelfs geen les-
sen meer te missen omwille van een zon-
dagavondconcert in de Franse hoofdstad. 
de reünietournee van The Police: wanneer 
je zoals ik minstens twee decennia te laat 
geboren bent, kan je enkel trachten muzi-
kale steken op te rapen. 

Na een dagje kuieren langs de overbe-
kende bezienswaardigheden – die toch de 
moeite blijven – raakten ondergetekende 
en kompaan uiteindelijk in het stade de 
France, saint-denis, voorstadje van de 
metropool. Fiction Plane, de band die het 
voorprogramma verzorgde, heeft met Joe 

sumner de zoon van sting in de rangen. Ze 
warmden het publiek al aardig op (onder 
andere met behulp van hun uitstekende sin-
gle Two Sisters), maar het grote werk moest 
nog beginnen. Message in a bottle als opener, 
So Lonely en Roxanne als bissen, met daar-
tussen onverwoestbare songs als Walking on 
the moon en Can’t stand losing you. Qua ste-
ken oprapen kan dat tellen. 

randfactoren als de lichtshow en der-
gelijke werden spectaculair ingevuld, maar 
het voornaamste was dat de mannen er zin 
in hadden. Het geluid was goed afgesteld 
(wat nooit een gemakkelijke opgave is op 
een locatie als deze), de stemmen waren ge-
smeerd en af en toe werden de hits in een 
ietwat aangepaste versie gespeeld. Zo kre-

gen we net iets méér dan een jukebox vol 
vergane glorie. enkel het allerlaatste bis-
nummer, Next to you, werd betreurenswaar-
dig slecht ten berde gebracht, maar van een 
echte anti-climax kon na zo’n concert niet 
gesproken worden. achteraf raakten we met 
behulp van de metro nog terug tot in hartje 
Parijs, waar we ons te midden van enkele 
bendes dronken ieren en street-rappende 
jongeren op de kasseien van Montmartre te 
slapen legden. Wonderwel nog steeds in het 
bezit van lijf, leden en treintickets spoorden 
we opnieuw richting la gantoise, terwijl ik 
me reeds mentaal klaarstoomde voor mijn 
eerste schamperredactievergadering… Het 
vervolg laat ik wijselijk in het ongewisse.

tHe police, stade de france
recensie
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ik wacht al minstens een kwartier op 
het geronk dat me uit het afzichtelijke 
Zelzate zal ontzetten. de regen slaat luid 
op het dak van het hokje.

ik zit op wat u mijn ‘valies’ noemt en 
leun tegen een reclame voor knapperige 
muesli. een vent wiens hoofd is verscho-
len onder een ‘regenscherm’, steekt de 
weg over en loopt naar het lege bushal-
tebankje. daarna kijkt hij vanonder de 
met druppels behangen rand, ziet me en 
maakt rechtsomkeer richting de ‘patis-
serie’.

Het is goed mogelijk dat dit tamelijk 
asociale gedrag gedeeltelijk aan mezelf 
te wijten is. ik heb immers de afgelopen 
dagen nagelaten me grondig te wassen. 
Het vuil koekt achter mijn oren en ik 
wist toch hoezeer de vlaming aan hygi-

ene hecht. uw steden zijn niet voor niets 
voorzien van een uiterst geavanceerd ri-
oleringssysteem.

Toch zou in menig ander land mijn 
vieze verschijning en bijbehorende on-
welriekendheid voldoende aanleiding 
zijn om halt te houden en te vloeken of ik 
zo meur of dat er ergens een dooie otter 
ligt te rotten. in de beschaafde wereld is 
de geringste prikkel voldoende voor het 
aanknopen van een gesprek, want bui-
ten belgië is sociale interactie een groot 
goed.

de aard van de vlaming schijnt mij 
echter zó bedeesd, zó beschroomd, dat 
waarschijnlijk zelfs een moedswillig 
tenentrappen hem niet uit de schulp kan 
lokken. als academicus in de dop voel ik 

me uiteraard genoodzaakt deze hypo-
these proefondervindelijk te toetsen.

de vent is inmiddels weer terug, want 
ik hoor gesmak achter de papieren ha-
vervlokken. ik aarzel even en overdenk 
de mogelijke ethische bezwaren tegen 
mijn experiment. in de wetenschap is 
tenslotte niet alles geoorloofd, zo heb ik 
me laten vertellen.

Welnu, na ettelijke seconden van in-
terne deliberatie besluit ik het bushokje 
uit te sluipen, de plensbui in. ik zet bij 
wijze van schijnbeweging enkele stap-
pen op het natte asfalt van de autoweg. 
dan neem ik een aanloop en spring ik. ik 
plant de hak van mijn schoen op de neus 
van de zijne. vervolgens stamp ik enkele 
malen en draai ik op zijn tenen als ware 
ik aan het twisten.

Het oude wijf dat aan de overkant 
van de weg haar kleinzoon achter zich 
aan leurt, waggelt onverstoorbaar door. 
de vrouw die eruitziet als een tafellamp 
kijkt niet op of om, haar poedeltje even-
min. de vent wiens tenen onder mijn 
zolen vermalen zijn, opent lichtjes zijn 
mond alsof hij wat wil zeggen. in plaats 
daarvan stopt hij er haast verontschul-
digend het kontje van zijn baguette in. 
Mijn hypothese is niet ontkracht.

ik neem weer plaats op mijn koffer, 
zet mijn iPod aan en dwing de plugjes in 
mijn oren. ik neem ze er enkel uit wan-
neer lijn 55 voor me stopt. Helaas maakt 
dit het dialect van de chauffeur niet be-
ter verstaanbaar.

Terwijl bebouwing langs me lint, ver-
wonder ik me lange tijd over de vlaamse 
schichtigheid. ik hoef in gent maar van 
mijn kot naar de Match te lopen of ik zie 
de meest opzichtige brillen en omslach-
tige kapsels. de garderobe van sommi-
gen is al even flamboyant. Maar wanneer 
ik op een fatsoenlijke manier kenbaar 
maak dat ik opensta voor contact, blijkt 
deze extraversie slechts uiterlijke schijn. 
vlamingen zijn grijze muizen met haar-
lak: ze zien er wel boeiend uit, maar dat 
worden ze nooit.

ik verlaat de bus op Zuid en dring me 
over het perron. Niemand stapt me op de 
tenen.

Wellicht is de aard van een volk nergens be-
ter waar te nemen dan bij een bushalte. Dit 
bedenk ik terwijl ik langs een autoweg zit te 
verkleumen...

de Vlaming als gestampt muisje
een noorderbuur wacHt op de bus

Af blandijn. Hand in hand lopen ze. 
Hij met een keurig gestreken hemdje, 
het haar in een zedige zijstreep en een 
gladgeschoren, zelfingenomen glim-
lach om de lippen. Zij met een lange 
kleurige rok, een wollen overjas, war-
rige dreadlocks en zonder make-up. 
Ze vormen een vreemd paar, anthony 
(rechten, 3de bach) en Fraukje (wijsbe-
geerte, 1ste bach), maar toch lijken ze 
zeer gelukkig. 

Fraukje: ‘Ja, hij doet rechten, maar 
dat vormt geen barrière tussen ons. 
integendeel, ik vind het net keiinte-
ressant om met verschillende soorten 
mensen om te gaan. en dat omgaan 
met anthony gaat goed (lacht frivool). 
We hebben dezelfde interesses, allez, in 
grote lijnen dan. We luisteren bijvoor-
beeld allebei graag naar muziek. ik 
naar afrikaanse volksmuziek, hij naar 

trance. en dan zetten we dat tegelijk 
op: djemba bem’Te en dJ Tiësto. Keiec-
clectisch.’ 

’en we vullen elkaar naadloos aan,’ 
vult anthony Fraukje aan. ‘Zij weet 
bijvoorbeeld dingen over de derde We-
reld die ik niet wist. Naar het schijnt is 
er daar nog oorlog. dat is toch gewoon 
te zot voor woorden? Of wisten jullie dat 
die Ché guevara écht bestaan heeft? 
goh, en ik leer haar dan zaken over 
lichaamshygiëne. Het is een wisselwer-
king, he. (grinnikt enthousiast)’

Omstaanders in de faculteit let-
teren en Wijsbegeerte houden er al-
vast een eigen mening op na. brenda 
s. (geschiedenis, 2de bach) reageert 
verontwaardigd: ‘Zoiets kan niet. Het 
is gewoon vies. Onnatuurlijk. Zijn ze 
vergeten hoe dat experimentje van hen 
bij alois en Klara Hitler is afgelopen? 
Kinders.’ Wij van schamper wensen ze 
toch een liefdevol leven toe. Mogen ze 
een lichtend voorbeeld van interfacul-
taire relaties vormen.

recHten +  
wijsbegeerte
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(reD.) “Wat heeft een blad als scham-
per al intellectueel bijgedragen de afge-
lopen 10 jaar?” (Discovery stelt perti-
nente vragen bij onze knieval voor plat 
populisme)

“Wist je dat ik eeuwige roem heb ver-
worven in schamper?” (vraag ons niet 
waarom, maar wij vinden Deladav een 
schatje)

“de dag dat ik ooit de schamper zal 
moeten kopen om het te lezen, spring ik 
naakt in de schelde.” (Itte – B doet een 
doorzichtige poging in deze editie opge-
nomen te worden. bravo!)

“ik druk je aan mijn borst,
de winter komt eraan,
Zo zullen we de vorst,

levend en wel doorstaan,
ik hoop dat je wel weet,
dat ik je echt vertrouw,
en dat je niet vergeet,
Hoezeer ik van je hou.” (Onze Fred-

die weet wie dit stukje samenstelt. bra-
vo, ook voor hem)

“Het programma mist een roberto 
en een dion om het echt interessant te 
maken.” (Wij missen Temptation island 
ook, Wanmeister)

“begrijp ik het dan goed dat levende, 
ongewervelde dieren geen probleem 
zijn?” (Drafpaard over het nieuwe 
doopreglement. benieuwd? Wij? bwa 
ja)

“als je er gewoon niet bent en die 

geesteszieke klaagt achteraf dat “Me-
neer de advocaat er niet was!”, dan zeg 
je toch gewoon dat die geesteszieke 
een leugenaar is? Wie gaat men gelo-
ven, denk je: een eerbare advocaat, of 
een of andere geesteszieke zot.” (als de 
toekomst van de advocatuur érgens vei-
lig is, dan is het wel in de handen van 
Neo)

“bedankt voor de tips, maar ik zoek 
wel een gOed lief hé. ik zoek geen seks-
lief of een one night stand.” (DeeDee, 
die ons hier waarschijnlijk voor gaat 
doodmaken)

bovenstaande quotes werden zon-
der toestemming weggeplukt vanop de 
fora van de vgK en de vrg.

begin met iets kleins, zei men op mijn 
eerste redactievergadering. ‘behalve dan 
bij seks, want dat is strafbaar,’ grapten 
ze nog. altijd veel lachen bij schamper. 
daarom dus deze column met als pre-
tentieuze onderwerp: vormt de islam een 
dreiging voor deze wereld? een serieus 
thema. Niks om mee te lachen. en hoe-
wel ik dit stuk al als een column heb voor-
gesteld, zullen we dat dan ook niet doen. 
een andere keer misschien. beloofd.

de islam wordt sinds 9/11 in de Wes-
terse media en bij de doorsnee mens ge-
zien als een bedreiging. Zo leerde ik op 
mijn vakantiejob, dé plek bij uitstek voor 
studenten om de doorsnee mens te ont-
moeten: ‘en ze zouden ze beter allemaal 
terugsturen naar hun land!’ Waarna ze 
toevoegde: ‘behalve natuurlijk diegenen 
die zich aanpassen.’ Misschien vindt u dat 
toevoegsel compleet debiel (en gelijk hebt 
u), maar daarin zit toch weer dat woordje 
‘aanpassen’. ahja, ‘Want als wij daarheen 
gaan, moeten we ook niet rondlopen in 
ons topje met spaghettibandjes’ (veel 
vrouwen op mijn werk, ziet u). 

Maar ‘vrijheid’, is dat nu net niet die 
waarde waarmee wij ons onderscheiden 
van de islamwereld? Waar wij zo trots op 
zijn? vrijheid van meningsuiting, part-

nerkeuze, godsdienst… Maar hoofddoe-
ken aan onze loketten? ah nee.

u hoeft niet te kloppen, ik hoor u al ko-
men: “Oké, ik kan me in uw punt

 vinden, maar u kunt toch niet ontken-
nen dat sommige uitspraken van die is-
lammers een beperking zijn op onze vrij-
heid – bijv. de cartoonrel. Commentaar?”

Wel, u heeft natuurlijk gelijk. Maar een 
paar opmerkingen dienen gemaakt te 
worden. eerst en vooral moeten we een 
onderscheid maken tussen de radicale 
of politieke islam (het zgn. islamisme en 
een minderheid) en de gematigde islam 
(de overgrote meerderheid en dus dege-
nen die van mijn collega mogen blijven). 
Ten tweede moet het niet gemakkelijk 
zijn om je religie van meerderheids- naar 
minderheidsgodsdienst te zien degrade-
ren (dit is een column, u mag reageren). 
en ten derde (het cruciale probleem): 
zowel wij als zij moeten stoppen om el-
kaar als buitenstaanders te zien. de we-
reld zal sowieso naar een multiculturele 
samenleving evolueren. Maar het is pas 
als we elkaar als gelijken zien dat we ‘vre-
devolle’ discussies zullen kunnen voeren. 
Wij moeten ze m.a.w. in onze democratie 
opnemen. Maar daarbij moeten zij noch 
wij de eigen principes verloochenen. 

‘We moeten het moslims niet gemakke-
lijk maken, en zij ons ook niet,’ zo zei de 
Nederlandse hoogleraar Paul Scheffer 
onlangs nog in Knack. een discussie over 
prentekes zou dan als een democratische 
discussie worden gezien. iets wat het in 
de grond al altijd was, maar nooit zo er-
varen werd, en mede dus ook niet zo werd 
uitgevoerd. Het is uiteindelijk allemaal 
politiek en dat is niet gemakkelijk. dat 
weet Yves leterme, die andere geiten-
neuker (we mogen toch éénmaal lachen), 
ondertussen ook.

Mocht u deze tekst wat te moralise-
rend vinden voor een column, lees het 
dan eens opnieuw terwijl u een kommetje 
pure tomatensoep (want die geliefde bal-
lekes zijn niet halal) eet.

de islam, uw - HopelijK - toeKomstige Vriend
Koude soep

Hans demeyer
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