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KORT
Een donker, maar dan
ook donkerbruin café had het lot
hun die avond aangewezen. Het
bier had de tongen losgeweekt,
maar het kwaad lag reeds vervat in de samenstelling van deze
groep vrienden. Zoals in het begin van een slechte mop zaten
aan die tafel van dat donkerbruine café een moslim, een jood,
een scientoloog en, de grappigste van de bende, een calvinist.
Zei die jood tegen de moslim:
“Hé, Abdul, in hoeverre ben jij
consequent in jouw geloof ?” Hij
had zijn zin nog niet helemaal
uitgesproken, of het hele gezelschap wist dat de avond een
drastische, negatieve wending
zou kennen. De wonde tussen
beiden was nog vers en niet bestand tegen etterende religieuze
geschillen. “Waar doel je op,
beste Yitzak?” vroeg Abdul met
een zekere agitatie in zijn stem.
Licht achterover leunend in het
donkerbruine interieur zei Yitzak: “Zomaar. Ik zie je al een hele
avond pintjes achterover slaan
en kaartjes leggen voor geld.
Is dat niet in strijd met wat die
ene Mohammed zei?” “Wel,” antwoordde Abdul, “ik zou nu niet
naar de Wijndegustatie van de
Filologica gaan, maar een flinke
pint op tijd en stond, dat zal Allah wel niet erg deren.” Zonder
bijbedoelingen wendde Abdul
zich daarop tot de calvinist: “Zeg
me eens, Joep, ik heb jouw kont
wel zien shaken met die blonde
seut van de WiNA op de Bitterballencontest in de Canard
Bizar. Strookt dit wel met de
woorden van de Grote Calvijn?
Of bemerk ik decadentie in jouw
levensstijl?” Joep had de kans
nog niet gehad hierop een gepast antwoord te formuleren of
jood Yitzak stelde een andere
prangende vraag aan zijn naaste
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Abdul: “Mocht jij daar wel present zijn? Wist je wel zeker dat
die bitterballen halal waren?” De
stemming was volledig omgeslagen en dat wist ook Tom, een
scientoloog in hart en nieren. Hij
intervenieerde tijdig alvorens
de gelovige vuisten met elkaar
in reactie gingen. “Broeders, ik
kan niet toelaten dat jullie als
heidense barbaren in de clinch
gaan! Mochten jullie allemaal
mijn religie aanhangen, dan zou
dit dispuut tussen jullie er nooit
gekomen zijn. Wist je immers
dat Scientology naar een wereld
streeft zonder oorlog, criminaliteit en krankzinnigen? Dus
begraaf de strijdbijl en vervoeg
mij bij de Verbroederingscantus van de Geografica.” “Zotjes”,
reageerde Abdul. Speels voegde
calvinist Joep daar nog aan toe:
“En als dat niet lukt kunnen we
elkaar nog virtueel overhoop
schieten op de Lasershooting
van het HILOK.” En met een
schaterlach beëindigden de vier
vrienden een toch wel woelige
avond in dat bruine, of beter nog
donkerbruine café. ¶

KRINGEN &
KONVENTEN:
27/02

05/03

× VPPK: Afterparty '80 '90 Fuif,
Pi-nuts, 05u

× GBK: Men's Night Out, Geograﬁca, Kortrijk, 20u

× GBK, WINA, ...: Nacht der Wetenschappen, Vooruit, 21u

× GBK: Ladies @ Movies, Geograﬁca, Kinepolis, 20u

28/02

× VPPK: Theater, NTG, 20u30

× VGK: Uitstap SMAK

× VDK: Slaeghercantus, Boerderijtje

× VEK: Pinten @ 1EUR, Yucca, 21u

06/03

× VTK: Dansshow, Archiefzolder
Plateau, 20u

× VGK, Filologica: Departuur,
Therminal

03/03

× WINA: Casino Night, Canard
Bizar, 20u

× VDK: Lan party, boerderijtje
× GFK: Cocktailavond, Coulissen, 21u

07/03

× GBK: Cocktailavond, Artevelde, 21u

× Dentalia: Galabal, ICC Gent,
21u

× VVN: Debat over kernfusie,
Therminal, 20u

× VBK: Galabal, Carelshof, 22u

04/03
× WINA: Bitterballencontest, Canard Bizar, 20u
× VGK: Minivoetbal, Revalidatiecentrum, 22u
× VTK, Dansshow, Plateau, 20u

× VLAK: Galabal, Carelshof, 21u

× VGK: Galabal, Culture Club,
22u

10/03
× VGK: Paasshow 2008, Capitole, 20u
× GBK: Clubavond, Artevelde, 21u

www.schamper.be
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UNIEF
Naast algemene gebeurtenissen
in het onderwijs (4), brengen we
deze keer ook een overzichtje van
de voorbije twee maand op de site
(5). Verder gingen we op onderzoek
naar de moskee in home Heymans
(6-7), schrijven we over de nieuwe
115-norm van Vandenbroucke (8)
en leggen we uit wat je kan doen als
je onterecht gebuisd werd. (9).

SPECIAL
ATHEISME

WETENSCHAP
De voorbije weken kwamen biogroenten verschillende keren in het
nieuws, Schamper zet alles op een
rijtje (18-19). In het kader van het
themanummer atheïsme, bespreken
we verder nog drie belangrijke
boeken (20).

12-17

CULTUUR
Informatie over culturele activiteiten,
ﬁlms, restaurants en cafés vind je in
onze cultuursectie (22-23). Vanaf
deze Schamper beginnen we met
een muziek-top 50: commentaar
steeds welkom (24-25). Als laatste
hebben we nog een interview met
"Heavy Trash" (26-27).

OPINIE
Koen Hostyn reageert op de open
brief aan zijn adres, naar aanleiding
van de betoging tegen minister
Vandenbroucke (29). Op dezelfde
pagina een lezersbrief over een
student psychologie die zich vragen
stelt bij de opleiding.
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: Tristan Hoorelbeke (chef), Katrien
Depecker, Andreas Faes, Maarten Hanssens,
Frederik Neirynck
Redactie: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Andreas Faes (chef satire), Bregt Saenen, Laurens
Lavrysen, Ruben De Winne, Maarten Hanssens,
Francis Beeckmans, Simon Leenknegt, Sanne
Huysmans (chef cultuur), Laure Nuytemans,
Jonas Vandroemme, Ine De Jonge, Hannah
Demol, Margot van Cauwenberge, Willem Wybo,
David De Pue, Marjolein Roelandt, Tristan
Hoorelbeke, Nicolas Rennuy, Hans Demeyer,
Nils Wandels, Jason Janse, Lise Beirinckx, Jan
Blondeel, Roeland Van Den Driessche
Vormgeving: Stijn Debrouwere, Lode Rummens,
Ruben De Winne, Bert Dobbelaere
Cartoons: Axel de Backer,
Fotograﬁe: Laure Nuytemans, Bert Dobbelaere,
Andy Eeckhaut, Cas Lemmens
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EDITORIAAL

TEGENIN HET PESSIMISME
Stijn Debrouwere, hoofdredacteur
SD De studentenverkiezingen komen er
aan, maar het ziet er naar uit dat er in veel faculteiten niet veel keuze zal zijn – er hebben
zich in veel faculteiten minder kandidaten
verkiesbaar gesteld dan dat er plaatsen zijn.
Ai.
Zijn studenten dan zo onverschillig geworden? Kan het niemand meer schelen?
De proffenevaluatie invullen was voor velen
al te veel werk, laat staan dat studenten zich
zouden engageren om het twee jaar lang op
te nemen voor andere studenten in allerlei
raden en commissies. Een diploma halen, zo
gaat de ijzeren logica, is nog steeds waar een
universitaire opleiding rond draait, de rest is
bijzaak. Liever klant dan lid van de universitaire gemeenschap.
Maar voor het cultuurpessimisme volledig uit de hand loopt: wat, concreet, is er
eigenlijk misgelopen? Ten eerste moesten
kandidaten zich verkiesbaar stellen terwijl
ze nog aan het bekomen waren de examens,
allesbehalve ideaal. Men is sowieso karig geweest met de promotie, en zo’n slechte timing
maakt dat alleen maar erger. Er was eenvoudigweg te weinig tijd om studenten bewust
te maken dat de verkiezingen er aankomen
en dat ze konden kandideren. Iedereen heeft
tegenwoordig semesteriële examens, maar

de organisatie van de verkiezingen stamt nog
uit de tijd van het jaarprogramma.
Van de weinige kandidaten werden er bovendien een hoop weggestuurd: eerstejaars
mochten zich voor deze verkiezingen geen
kandidaat meer stellen. Een regel die waarschijnlijk opgesteld werd omdat het onvoorspelbaar is of eerstejaars na hun selectiejaar
nog lang aan onze universiteit zullen zitten.
Maar tegelijk sluit ze geëngageerde studenten uit, die dan moeten wachten tot in hun
derde jaar. Wie een vierjarige opleiding volgt
en in het derde jaar verkozen wordt, kan niet
eens zijn mandaat afwerken: je bent afgestudeerd terwijl je nog meer dan een half jaar
verkozene bent.
Lien Coenen, voorzitter van de Gentse
StudentenRaad, schrijft in een mail aan de
huidige studentenvertegenwoordigers: “Ik
leef graag met het idee dat het niet volledig
aan ons lag, maar als de resultaten slecht
zijn, betekent dat in principe wel dat er daarvoor ook beter gewerkt kon worden.” En zolang er beter gewerkt kan worden om van de
studentenverkiezingen een succes te maken,
is het je reinste sofistiek om de schuld af te
schuiven op studenten en die te verwijten
dat ze niet warm lopen voor studentenparticipatie. ¶
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ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Redacteurs zijn nog steeds
welkom, maar we richten onze
smeekbedes vooral aan illustratoren, fotografen, layouters,
eindredacteurs en informatici.
Help ons uit de nood!
Elke maandagavond om 20 uur
houden we redactievergadering
in studentenhuis De Therminal. Weze welkom!
Maar je wil eerst toch wat meer
weten? No prob.
• Op www.schamper.ugent.be/
werken-voor-schamper kan je
lezen hoe het er aan toegaat op
de redactie
• Mail schamper@schamper.
ugent.be en we zullen je vragen duidelijk en zo snel mogelijk beantwoorden.

COMMENTAAR?

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

JV Aan de universiteit van Oxford zal worden
onderzocht waarom mensen in God geloven. De
komende drie jaar zullen geleerden uit verschillende disciplines als antropologie, theologie en
filosofie er de koppen bij elkaar steken om te achterhalen waarom mensen geloven in het bovennatuurlijke. “Geloof in God is een universele menselijke neiging. Je zou daarom kunnen stellen dat
er misschien veeleer een verklaring moet worden
gevonden voor atheïsme”, aldus Roger Trigg, de
directeur van het centrum waar het onderzoek zal
plaatsvinden.
Iets dichter bij huis: de KULeuven en de UHasselt. Beide universiteiten organiseerden speciale
infodagen voor allochtonen, teneinde jongeren
van allochtone afkomst meer bij het hoger onderwijs te betrekken. Leuven moest hierbij duidelijk
het onderspit delven. De UHasselt trok immers
negentig allochtone geïnteresseerden aan, in Leuven waren dat er, euh, nul. Het motto in Hasselt
is alvast duidelijk: “Je moet de berg naar Mohammed en Fatima brengen”.

Ondertussen wordt er in de kelders van de
boekentoren druk verdergescand. Eeuwenoude
boeken worden er ingescand om ze te digitaliseren en aldus te redden voor het nageslacht. Maar
liefst vijf gesofisticeerde scanners zorgen ervoor
dat ook uw kleinkinderen nog zullen kunnen genieten van de koorzangen uit het recent aangekochte Antifonarium Tsgrooten. De Gentse universiteitsbibliotheek beschikt momenteel als een van
de weinigen over de nodige apparatuur om deze
scans uit voeren, al was dat ooit anders: “In het
begin deed een erg ijverige jobstudent dat met een
gewone scanner, maar we zagen al vrij snel in dat
dat niet de goede manier was”, zegt Sylvia Van
Peteghem.
Van oude boeken naar oude trucs: Rilatine. Panorama onderzoekt de opmerkelijke opmars van
Rilatine. De consumptie ervan is in nauwelijks vijf
jaar tijd verdubbeld. De reportagemakers volgden
een zekere Laura die vertelt dat er “tijdens de examens Rilatine wordt gedeald op de speelplaats.”
Spannend allemaal. ¶

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO

LEUVEN, EEN SLECHT IMAGO?
HJD Zoals gewoonlijk gluren we ook deze
keer binnen in de wondere wereld van een
studentenmagazine, geschreven door onze
collega’s van een universiteit ergens ver
weg van ons gemoedelijke Gent. Deze keer
is het Leuvense Veto aan de beurt.
·Op de voorpagina wordt verklaard dat
de Oude Markt dringend een charmeoffensief op poten moet zetten als ze de concurrentie met de verschillende fakbars in
Leuven willen aangaan. De Oude Markt is
niet meer wat ze geweest is. Dat zegt onder
andere Luc Ponsaert, leidinggevende bij de
belangenvereniging van cafés, vzw Oude
Markt. De dalende populariteit is volgens
hem vooral te danken aan parkeerproblemen, gestegen prijzen en ook het slechte
imago van de Markt en Leuven in het al-
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gemeen. Dat laatste heeft twee oorzaken,
Leuven wordt soms als saai omschreven,
tegenover bijvoorbeeld het ‘hippe’ Gent.
Ook het onveiligheidsgevoel in de stad is
groter geworden, zo meldt Ponsaert.
·Aansluitend hierbij is het artikel met
betrekking tot het station van Leuven.
Dat blijkt namelijk op een gedeelde vierde
plaats te staan op een lijst van de meest onveilige stations in België. Niet meteen iets
om trots op te zijn dus. Maar, zo blijkt uit
een navraag bij enkele medewerkers van de
NMBS, het probleem ligt niet zozeer bij de
stad Leuven. Het is zo dat er een gestegen
aantal zwartrijders opstapt in de stations
te Brussel, die van de trein worden gezet bij
de eerstvolgende halte, in vele gevallen Leuven. Deze zwartrijders veroorzaken dan re-

gelmatig nogal wat opschudding wanneer
ze verwijderd worden van de trein. Toch
blijven de cijfers opmerkelijk en weet de
NMBS en de stad Leuven dat er dringend
oplossingen moeten komen. Zo worden er
extra beveiligingscamera’s opgehangen en
wordt er gewerkt aan een toename in het
veiligheidspersoneel en een vlottere samenwerking met de plaatselijke politie.
·En ten slotte nog dit opmerkelijk iets:
in de dertiende Veto van dit academiejaar
wordt een satirestuk besteed aan de zogezegde samenwerking tussen McDonalds
en de K.U.Leuven. Schamper fronst de
wenkbrauwen want reeds in november
2007 stond op onze satirepagina’s een satirestukje in die trant. “Ledeganck wordt
McLedeganck”, stond toen ook in het teken
van een samenwerking tussen onze alma
mater en de fastfoodketen. Spitsvondig
jongens, uitermate spitsvondig. ¶

www.schamper.be
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HET NIEUWSWAARDIGSTE VAN SCHAMPER.BE
Op Schamper.be verzamelt de redactie
dagelijks nieuwsberichten die op deze
of gene wijze gerelateerd zijn aan onze
alma mater. Een selectie.
Ruben De Winne

Steevast opduikende onderwerpen zijn
politieke beslissingen, allerhande verkiezingen, verslaggeving van gevoerd wetenschappelijk onderzoek en Gentse academici
die zich – op relevante wijze, Carl! – in de
media vertonen.
Wie bijvoorbeeld het VRT-journaal
haalde, was hoogleraar recht Boudewijn
Bouckaert aan de zijde van zijn voorman
Jean-Marie Dedecker. De twee waren aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van LDD
die plaatsvond in de Aula Magnifia van de
Ugent. Op zich niks speciaals, ware het niet
dat Schamper ontdekte dat gouwe ouwe
Bouckaert de interne reglementen had omzeild door de Aula te reserveren voor denktank “Cassandra” in het kader van een academische bijeenkomst. De “Institutionele
Code” stelt dan ook dat “gebouwen van de
UGent met een cultuur-historisch belang
[…] enkel voor wetenschappelijke, onderwijskundige of culturele initiatieven en voor
academische plechtigheden [kunnen] worden aangewend.” Bouckaert speelde in de
media de vermoorde onschuld, maar moet
zich hoe dan ook verantwoorden bij de rector. (22 januari 2008)
Van de vele berichtgeving over Gents
wetenschappelijk onderzoek onthouden we
bijvoorbeeld dat Joris Delanghe (prof klinische biologie) Björn Leukemans’ verklaringen over diens positieve dopingtest wetenschappelijk weerlegde. Leukemans, tot voor
kort profrenner bij Predictor-Lotto, testte in
de aanloop naar het wereldkampioenschap
positief op testosteron. De eeuwenoude
traditie in ere houdend, bracht ook hij een
alternatieve verklaring aan: hij zou op natuurlijke wijze meer testosteron aanmaken
en de testosterontest zou dan ook niet bewww.schamper.be

trouwbaar zijn. Maar daar maakte Delanghe dus brandhout van. “De test is volstrekt
sluitend; de renner zou al op een dieet van
cactus en maïs moeten leven om die te ontmaskeren.” (20 december 2007)
Van het politieke front kwam dan weer
het bericht dat het nieuwe onderwijsdecreet
gefinaliseerd werd. Om zijn prestigieuze
tweede democratiseringsgolf te realiseren,
zal de financiering van instellingen voor
hoger onderwijs vanaf nu ook afhankelijk
zijn van de studentenoutput en de moeite
die een instelling doet om de drempels voor
kansarmen en risicogroepen te verlagen.
Zij krijgen onder andere de kans hun een
lager inschrijvingsgeld aan te bieden. Maar
ook de wetenschappelijke output wordt een
belangrijker criterium, iets wat voor de hu-

mane wetenschappen een probleem belooft
te worden.
Het is afwachten of de studenten en onderwijsvakbonden de toegevingen van Vandenbroucke genoeg vinden. Indien dat niet
het geval is, zullen er zeker nieuwe betogingen en stakingen volgen in de komende
maanden. (1 februari 2008)
Uitverkorenen: de UGent, wegens de
hipste der universiteiten, althans volgens
gevoerd onderzoek, en postdoc Karolien De
Bosscher, die de Wetenschappelijke Prijs Pfizer won. Ze onderzocht of een nieuw soort
ontstekingsremmers bij huidaandoeningen
een goed alternatief kunnen zijn voor cortisonepreparaten. En ze wint 25.000 euro.
Niet slecht, lang niet slecht. (19 december
2007 en 18 januari 2008) ¶
SCHAMPER 460
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Ofﬁcieel gaat het om
een bezinningsplaats
voor alle godsdiensten, maar in de
praktijk bevindt zich
onder home Heymans een moskee. De
universiteit gedoogt
uit vrees voor slechte
pr.
Bert Dobbelaere

In het begin was het allemaal heel onschuldig: enkele decennia geleden begon
het aantal buitenlandse studenten aan de
toenmalige Rijksuniversiteit Gent te stijgen,
waarbij ook het percentage moslims begon
toe te nemen. Zij gingen op geregelde tijdstippen bidden in de solaria op de daken
van home Astrid en home Fabiola. Er was
aan de universiteit immers geen gebedsruimte beschikbaar, dus moesten ze zich
behelpen. Die situatie was voor niemand
echt ideaal: tijdens de gebedsuren wilden
ook andere studenten gebruik maken van
de locatie, maar verder waren er ook conflicten met meisjes in bikini en ook voor de
moslims zelf was het vervelend om telkens
opnieuw een verhuis te organiseren.

ONDER HOME HEYMANS
Daarom werd een nieuwe locatie gezocht: het homeraadlokaal van home Heymans, naast de ondergrondse parking, bleek
ideaal. Aangezien home Heymans voornamelijk bewoond wordt door jonge koppels
en gezinnetjes, is er niet zoveel behoefte aan
een aparte homewerking. Het lokaal stond
dan ook al een tijdlang zo goed als leeg. De
moslimstudenten konden er dus meteen
hun intrek nemen. Ze zouden er wat meer
privacy hebben, hun spullen kunnen stockeren en verder niemand meer hinderen: iedereen tevreden. Omdat het oprichten van
een moskee nogal gevoelig kon liggen, zou
het lokaal echter geen moskee worden maar
een bezinningsplaats voor alle godsdiensten, in de lijn van het pluralisme aan de
UGent. Op zich was het ook niet zo vreemd
dat ze naar een home verwezen werden:
de UGent brengt wel meer verenigingen en
6
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EEN MOSKEE ONDER
HOME HEYMANS?
diensten onder in ruimtes die eigenlijk voor
homes bestemd zijn. Denk maar aan de kindercrèche, resto’s, vroeger URGent en binnenkort ook het schildersatelier.
Toch zit het met de “bezinningsplaats”
enigszins anders, zo blijkt uit een open brief
van Rob Caluwaerts, voorzitter van het
Home Konvent. Terwijl verenigingen als
URGent, de kindercrèche en andere door
de universiteit apart worden gefinancierd,
gebeurt dat bij de studentenmoskee niet.
Die wordt immers gesubsidieerd vanuit de
Directie Studentenvoorzieningen, meer
bepaald de dienst Huisvesting. Zowel infrastructuurwerken als energiekosten worden
dus op conto van de homestudenten geplaatst.

OFFICIEEL?
Nochtans heeft de moskee niks te maken met huisvesting, en eigenlijk zelfs niet
met studentenvoorzieningen: de “Muslim
Student Counsel”, zoals op het bordje aan
de ingang geschreven staat, is geen erkende
studentenvereniging. Er loopt bij de DSA
slechts één aanvraag voor een moslimstudentenvereniging, maar die heeft niks te
maken met de moskee. Verder is er voor de
moskee geen contract afgesloten en is er
niemand aansprakelijk voor wat er in die
ruimte gebeurt. Niettemin is er niemand
die zegt: “Jongens, als jullie die zaal willen
houden, zullen jullie een contract moeten
opstellen en een brandverzekering moeten
regelen, én zullen jullie eerst erkend moeten
worden.” Tegen het uitbaten van de moskee
door een niet-erkende studentenorganisatie binnen de UGent-gebouwen wordt niks
ondernomen. Een opmerkelijke vaststelling
wanneer je weet dat veel erkende studentenverenigingen problemen hebben om een
eigen lokaal te vinden.
Officieel is die kritiek natuurlijk gemakkelijk te pareren: volgens het reglement is
deze bezinningsplaats óók een gedeelde
ruimte. Niet-moslims zouden van de ruimte
gebruik moeten kunnen maken om religieuze diensten te organiseren, maar in de prak-

tijk blijkt dat nogal moeilijk. Binnenin is de
ruimte immers volledig en permanent ingericht als moskee, wat het voor andere geloofsbeleidenissen nogal moeilijk maakt om
een viering te organiseren. Daarnaast is ze
zowat overal informeel als moskee erkend:
zowel in verslagen van het bestuurscollege,
als op het brandplan van home Heymans
wordt de ruimte een moskee genoemd. Het
hoeft dan ook niet te verbazen dat niemand
anders ook maar op het idee komt om een
huuraanvraag te doen. Geen bezinningsplaats dus, maar een studentenmoskee, al
valt ook dat laatste te nuanceren.
Heel wat bezoekers van de zogezegde
“studentenmoskee” zijn immers niet eens
student aan onze universiteit. Dat blijkt uit
een rondvraag bij verschillende UGent-personeelsleden, die omwille van de gevoeligheid van de materie liever anoniem wensten te blijven: “Op vrijdagmiddag komen er
keer op keer 50-plussers, kleine kinderen en
vrouwen met hoofddoeken langs. Ook Franse nummerplaten passeren van tijd tot tijd.
Het gaat met andere woorden om mensen
die helemaal geen student van ons zijn.”
Daarnaast zijn er nog enkele andere, kleinere problemen, die ervoor zorgen dat er
maar weinig UGent-personeelsleden echt
tevreden zijn met de clandestiene moskee
onder home Heymans. Zo blijven er van tijd
tot tijd mensen slapen in de moskee en eigenen de moslimstudenten zich materiaal van
de huisbewaarder toe. Op vrijdag moet de
poort van de ondergrondse parking gesloten worden en moeten er linten gespannen
worden om ongeoorloofd parkeren tegen
te gaan en om ervoor te zorgen dat de personeelsleden van de UGent niet gehinderd
worden bij hun werk.

SLECHTE PR
Uit angst voor een slecht imago durft niemand binnen de universiteit echter kritiek
te uiten op de gang van zaken. Sinds er in
De Morgen van 3 oktober 2006 een bijzonder kritisch artikel verscheen over de behandeling van moslimstudenten binnen de
www.schamper.be
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wie het niet bedoeld is en dat er fondsen oneigenlijk gebruikt worden.”
Ook een anonieme medewerker van de
UGent bevestigt dat er één en ander fout
zit: “Een studentenmoskee is wat mij betreft
geen probleem, maar communiceer er dan
duidelijk over en controleer of het effectief
studenten zijn die ervan gebruik maken,
aangezien daar op dit moment gegronde
twijfel over bestaat.” En nog iemand: “De
situatie is scheefgegroeid en niemand weet
nog hoe het juist zit. Er is niemand die nog
een volledig overzicht heeft.”
Dat blijkt ook uit de hoeveelheid ongegronde roddels die over de zaak de ronde
doen. De problemen die in dit artikel aangehaald worden, werden allemaal door minstens twee afzonderlijke bronnen binnen de
UGent bevestigd. Daarnaast doen er echter
nog een hoop verhalen over vervangen sloten, uitgebroken muren en dergelijke de
ronde. Aangezien niemand die kon bevestigen, zijn die verhalen waarschijnlijk niet veel
meer dan roddels.

EEN OFFICIEEL ANTWOORD

UGent, lijkt alles mogelijk. Rob Caluwaerts:
“Hilmi Lazhar, coördinator van de moskee,
schopt veel mensen tegen de schenen met
zijn arrogante houding, maar hij weet dat
vooral sinds het artikel in De Morgen eigenlijk alles kan. Soms worden dingen die hij
vraagt geweigerd, waarna hij boven de hoofden van de weigeraars gaat klagen. Keer op
keer krijgt hij zijn zin, al moet hij daarvoor
tot bij de rector gaan. Er heerst een taboesfeer en daar profiteert hij van. Als je met
hem de problemen wilt bespreken, verwijt
hij je steevast een racist te zijn.”
Het artikel in De Morgen waarvan sprake,
ging over de installatie van een sanitaire
ruimte naast de moskee. Opnieuw Caluwaerts: “Lazhar was niet te spreken over het
gebrek aan gezelligheid van de bezinningsruimte, noch over het feit dat de gelovigen
zich moesten behelpen met tonnen die ze
vulden met water. Hij ving bot toen hij bij
Marc Bracke, directeur Studentenvoorzieningen, ging pleiten voor de installatie van
een aangepaste sanitaire voorziening binnen de studentenmoskee. Na een ongemeen
hard artikel in De Morgen, dat spreekt over
een “studentenmoskee die te wensen over-
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laat”, is hij naar de rector gestapt, die alles in
orde zou brengen.”
Daarna ging het snel, volgens wat zoeken graafwerk: een offerte van 7.000 EUR voor
de bouw van een sanitaire ruimte binnen de
moskee werd goedgekeurd en uitgevoerd.
Toen bleek dat de eigenlijke kosten eerder
tegen de 10.000 EUR zouden aanlopen, werd
het extra geld begroot op rekening van de sanitaire verbouwingswerken die élders in de
home plaatsvonden. Dat een niet-erkende
studentenvereniging 10.000 EUR subsidies
voor de uitbouw van “haar” lokaal kreeg, zette bij heel wat homebewoners kwaad bloed.
Niet in het minst wegens de timing van dit
alles: juist in de periode waarin gesproken
werd over het afsluiten van de televisiekabel voor homestudenten. Reden: dat kost te
veel.

WEINIG DOORZICHTIG
Caluwaerts is dan ook duidelijk: “Of een
moskee aan de UGent kan, daar spreek ik
mij niet over uit. Volgens mij is er overigens
niemand echt tégen een studentenmoskee.
Waar wij problemen mee hebben, is het feit
dat er geld in handen komt van mensen voor

In een telefonische reactie laat Marc
Bracke weten dat hij ondertussen begonnen
is met het inventariseren van alle werken die
de laatste vijf jaar gebeurd zijn in de studentenmoskee. “Het is mogelijk dat er enkele
dingen verkeerd geboekt zijn. Als blijkt dat er
fouten gebeurd zijn, dan zullen we die tot de
laatste euro vergoeden. Uiteindelijk zal alles
begroot worden op afdeling vijf, Universiteit
Gent, waar het bij thuishoort.”
Op de klachten over de moskee die vooral
bezocht zou worden door niet-studenten,
reageerde Bracke geërgerd: “Ik heb van de
studenten die zich met de bezinningsruimte
bezighouden garanties gekregen dat zij zouden opereren naar studenten toe, ik geloof
die mensen op hun woord. Je moet trouwens
goed weten dat er ook heel wat oudere studenten aan de UGent zitten.” En verder: “Als
men wil dat ik overal studentenkaarten ga
checken, oké, maar dan ga ik dat ook aan de
Therminal doen.”
Bracke stoort zich aan het gebrek aan
harde bewijzen. Hij weigert in te gaan op
wat hij klasseert als hetzes en verdachtmaking. “Schamper doet wat het wil, maar ik
hoop dat men bij De Morgen en De Standaard nooit op die manier aan journalistiek
gaat doen. Je mag me daar zelfs letterlijk op
citeren.”
Hilmi Lazhar was niet bereikbaar voor
commentaar. ¶
SCHAMPER 460
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ONDERWIJSDECREET IS AF
EEN VERVOLGVERHAAL OVER RATIONALISEREN,
OUTPUTFINANCIERING EN DE 115-NORM
Nu het onderwijsdecreet van Vandenbroucke door het
parlement is, begint
de minister aan een
nieuwe oefening: een
doorgedreven rationalisering van het
hoger onderwijs.
Bert Dobbelaere

Het was een lange lijdensweg, maar het
nieuwe decreet Hoger Onderwijs van minister Frank Vandenbroucke is er eindelijk
door. Na veel herwerkingen, protest, nog
meer herwerkingen en wat minder protest,
werd het kort na de krokusvakantie goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
Om zijn prestigieuze tweede democratiseringsgolf te realiseren, zorgt het decreet
van Vandenbroucke ervoor dat de financiering van instellingen voor hoger onderwijs
vanaf nu ook afhankelijk is van de studentenoutput en de moeite die een instelling
doet om de drempels voor kansarmen en
risicogroepen te verlagen. Zij krijgen onder
andere de kans om hun een lager inschrijvingsgeld aan te bieden.
Maar ook de wetenschappelijke output
wordt een belangrijker criterium, iets wat
voor de humane wetenschappen nogal een
probleem beloofde te worden. Aangezien
humaanwetenschappelijk onderzoek vaak
over lokale zaken gaat en dikwijls in het
Nederlands is opgesteld, dreigden deze onderzoeken qua financiering uit de boot te
vallen. Zij kunnen immers minder gemakkelijk toegang krijgen tot het internationale
A1-circuit, dat focust op grote, meestal Engelstalige onderwerpen.
Er wordt nu een extra investering van
een miljoen euro in menswetenschappelijk
onderzoek voorgesteld. Dat moet er samen
met de ontwikkeling van een Vlaamse bi-
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bliometrische maatstaf voor zorgen dat de
menswetenschappen niet als een paria beschouwd zullen worden in het universitaire
landschap. Het is afwachten of de studenten
en onderwijsvakbonden deze toegevingen
van Vandenbroucke genoeg vinden. Indien
dat niet het geval is, zullen er nieuwe betogingen en stakingen volgen in de komende
maanden. Voorlopig blijft het echter relatief
stil; althans rond het decreet.

RATIONALISERINGSPLANNEN
Te verwachten valt immers dat de verschillende spelers in het veld vanaf nu hun
pijlen zullen richten op het rapport van
de commissie Soete: een document dat de
krachtlijnen moest schetsen van het toekomstig hoger onderwijs in Vlaanderen.
Sleutelwoord: rationalisering, in deze context zo goed als synoniem voor het wegwerken van te kleine studierichtingen.
Elke opleiding die tegen 2015 in haar
drie bachelorjaren minder dan 115 studenten telt, komt in de problemen: de intussen
reeds beruchte 115-norm. In het beste geval
zal zij een plan moeten opstellen om haar
middelen efficiënter te besteden. Maar ook
een meer intensieve samenwerking met an-

dere opleidingen, al dan niet binnen dezelfde universiteit, behoort tot de mogelijkheid.
In het slechtste geval kunnen opleidingen
ook afgeschaft worden.
Studierichtingen binnen de UGent die
in de problemen kunnen komen zijn onder
andere wiskunde, chemie, wijsbegeerte, geologie en archeologie. Hoewel er uitzonderingen bestaan voor richtingen die van sterk
levensbeschouwelijk belang zijn, sterke onderzoeksgroepen herbergen of erg gegeerd
zijn op de arbeidsmarkt, mag het duidelijk
zijn dat met dit rapport de aftrap gegeven is
voor belangrijke veranderingen in het hoger
onderwijs. Die zal ook meteen voelbaar zijn:
om de versnippering en onderlinge concurrentie tegen te gaan, zullen tot 2011 geen
nieuwe opleidingen meer georganiseerd
mogen worden.

KWALITEIT
Anticiperend op critici, hamerde Vandenbroucke tijdens de presentatie van het
rationaliseringsrapport op het feit dat het
hier niet gaat om besparingsmaatregelen.
Het zou louter gaan om een kwaliteitskwestie: het creëren van meer dynamiek en het
competitief vermogen van Vlaamse opleidingen opkrikken. Voor wie toch nog ongerust is, het volgende: Vandenbroucke mag
dan wel tevreden zijn over het plan, hij zal
toch de reacties en het vervolgrapport afwachten, vooraleer er beleidsmaatregelen
aan te verbinden. ¶

Foto door Karel Deknudt
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PROCEDEREN, 'T IS MAKKELIJKER
DAN STUDEREN
Matthias Jacxsens

Gebuisd omdat je teveel met je decolleté
wiebelde tijdens het mondeling examen?
Daag je prof voor de rechter! Ook proffen
maken immers fouten. En wanneer dat gebeurt terwijl ze je examen aan het verbeteren zijn, is dat balen. Toch hoef je je niet
meteen aan de hoogste appelaar in vaders
boomgaard op te knopen: er is leven na de
proclamatie.
Vroeger moest een student naar de Raad
van State stappen om een examenresultaat
aan te vechten, wat vaak zorgde voor lange
procedures. Om die rompslomp te vermijden werd in 2005 een speciale Raad inzake
Studievoortgangsbeslissingen opgericht. In
de drie jaar dat de Raad bestaat is het aantal
klachten dramatisch gestegen.

INTERN BEROEP
Voor je naar de Raad stapt moet je wel
eerst alle interne beroepsmiddelen uitputten. De allereerste stap is natuurlijk zo snel
mogelijk op de prof zelf afstappen. Een goed
gesprek van man tot man kan vaak meer
oplossen dan eindeloos procederen. Wees
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vriendelijk maar kordaat en aarzel niet om
op je strepen te staan.
Levert zo’n vriendelijk gesprek toch niks
op, dan wordt het tijd om de grote kanonnen
boven te halen. Artikel 98 van het Examenregelement voorziet een interne beroepsprocedure tegen alle beslissingen die verband
houden met de studievoortgang. Niet enkel
dubieuze examenbeslissingen gaan hen aan,
maar ook zaken als examentuchtbeslissingen (spieken) en geweigerde inschrijvingen
(je aanvraag tot quadrissen werd geweigerd)
kunnen er aangevochten worden.
Een dergelijke formele procedure brengt
natuurlijk de nodige vormvereisten mee. Je
protest moet schriftelijk ingediend worden
en de nodige informatie bevatten. Vergeet
je naam niet te vermelden, welke beslissing
je wil aanvechten en waarom je denkt dat ze
allemaal onterecht is. Stuur dat hele zootje
aangetekend naar de rector en dat binnen
de vijf werkdagen na de proclamatie.
“Wat? Vijf dagen? Maar mijn punten staan
al wéken op Minerva?” Geen paniek, het publiceren van je resultaten op Minerva wordt
niet gelijk gesteld aan een proclamatie, dit
semester krijg je dus wat langer respijt: tot

21 maart om precies te zijn. Van zodra onze
brave rector je klacht ontvangt stelt hij een
beroepscommissie aan. Die zal dan binnen
de vijftien dagen laten weten of ze je klacht
gegrond vinden of niet. In het eerste geval
laat je best de champagnekurken knallen, in
het laatste geval hoef je niet meteen te wanhopen. Maar wel snel handelen.

EXTERN BEROEP
Ten laatste vijf dagen na een negatieve
beslissing van de interne beroepscommissie moet je een verzoekschrift richten aan de
Raad. Ook hier moet je de nodige informatie
vermelden en het hele zooitje aangetekend
versturen. De Raad zal een datum vastleggen
voor een zittingsdag waarop de argumenten
van beide partijen gehoord worden.
De procedure verloopt op de zittingsdag
zelf mondeling, het is dus aangeraden om
rad van tong te zijn of een goeie raadsman
te hebben. Dat hoeft geen dure advocaat te
zijn, een student rechten volstaat of een andere pientere kameraad. Na de pleidooien
trekt de Raad zich terug om te beslissen. Of
je volgende vakantie moet blokken, wordt je
per aangetekend schrijven meegedeeld. ¶
De nodige documentatie en adressen vind je op onze
website: http://schamper.ugent.be.
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THEMANUMMER ATHEÏSME

Actief anti-theïsme,
daar is het de 'New
Atheists' als Richard
Dawkins en Sam
Harris om te doen. Je
kan er voor of tegen
zijn, maar de verve
waarmee ze hun
standpunt verdedigen brengt serieus
wat leven in de brouwerij.

NIEUW ATHEÏSME

Stijn Debrouwere

De Nieuwe Atheïsten binden de strijd aan
tegen het geloof. Eigenlijk spelen mensen als
Dawkins — zelf nochtans een Brit — vooral
in op de situatie in de Verenigde Staten.
Creationisme, intelligent design en fundamentalistisch geloof staan behoorlijk ver af
van onze levenswereld — met de mogelijke
uitzondering van mensen die De Standaard
lezen. Maar het is deze activisten, want dat
zijn ze, niet te doen om fundamentalisme
maar om religie en geloof in het algemeen.
Met de woorden van geneticus Jerry Coyne:
het gaat om een strijd voor een rationalistisch wereldbeeld, en daarin hoort geen enkel geloof thuis, omdat zelfs de zachtere varianten steunen op, welja, geloof eerder dan
rationele overredingskracht. Wetenschap
wordt dus pal tegenover geloof geplaatst in
deze visie. Leve de Verlichting want daarna
zijn we soft geworden. Zoiets.

FUCK RESPECT!
Hoewel geloof de meeste Vlamingen niet
meer kan beroeren, is het onderwerp toch
nooit volledig uit de geesten van mensen
verdwenen. Zo zijn er hier in Vlaanderen
behoorlijk weinig politici die graag toegeven dat ze ongelovig zijn. Bovendien gaat
iedereen ermee akkoord dat religie — al
weet men amper nog wat dat is — iets is
waarvoor men respect moet opbrengen.
Gebrek aan respect voor mensen kan je de
nieuwe atheïsten niet verwijten. Gebrek aan
respect voor religie daarentegen is hun handelsmerk. Het moet maar eens gedaan zijn,
12
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zegt Dawkins, met de uitzonderingspositie
van religie. Over politieke overtuigingen,
smaken en levensvoorkeuren wordt voortdurend getwist onder mensen, maar met
geloof kan en mag volgens de etiquette niet
gelachen worden, en dat is een absurde situatie. Zo keert hij slinks de rollen om: niet
hij is een fundamentalistisch atheïst, maar
zijn tegenstanders hebben een hypergevoeligheid ontwikkeld als er gepraat wordt over
religie. Dawkins wil meer en actievere levensbeschouwelijke discussies. En daar valt
weinig op aan te merken.
Om die levensbeschouwlijke discussie
op gang te trekken kan men moeilijk anders
dan te ressorteren tot een zeker populisme.
Veel academici die hun leven aan de wetenschappelijke studie van religie wijten,
stellen zich vragen bij die aanpak. Filosofen van Thomas Nagel tot Alvin Plantinga
bekritiseren Dawkins’ bekendste werk ‘The
God Delusion’ omwille van de simplistische
argumentatie tegen het bestaan van God.
Maar een boek kan niet tegelijk geschreven worden voor een breed publiek en alle
argumentatieve finessen behouden. Zijn

critici verwachten vaak het onmogelijke,
zoals wanneer Terry Eagleton hem bekritiseert met de retorische vraag “Has he read
Eriugena on subjectivity, Rahner on grace
or Moltmann on hope?” Welnee, maar hoeft
dat dan?

DE ‘HELDEREN’
Deze poging tot populisme van vooraanstaande academici, gaat hen echter
niet altijd even goed af. Zo probeert Daniel
Dennett, samen met een hoop andere academici, mensen te winnen voor de Brights
movement. De wat? De Brights movement
probeert internationaal atheïsten te verenigen en ze een positieve naam te geven.
Niet goddelozen, geuzen of afvalligen, maar
Brights — pientere geesten. Nu komt Dennett in de omgang weliswaar over als een
grote lieve kerstman dus als iemand zo’n
idee kan promoten, is hij het wel, maar
Brights? Christopher Hitchens, journalist
en ook een grote naam binnen het Nieuw
Atheïsme, vindt het hele idee een “cringemaking proposal”. Ondertussen zijn er wel
www.schamper.be
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duizenden mensen ingeschreven op de website van
de vereniging. Het kon slechter.
‘Arrogante’ initiatieven zoals de Brights movement, samen met de bikkelharde kritieken in het
algemeen, doet sommigen zoals de fysicus Freeman
Dyson vrezen dat de hele beweging wel eens contraproductief kan zijn en mensen richting geloof duwt
en dus weg van de wetenschap. Dat lijkt een wel heel
boude voorspelling, en Dawkins haalt dan ook graag
aan hoeveel mailtjes hij krijgt van ‘ontkerstende’
gelovigen. Het grote probleem, zegt hij, is dat veel
mensen niet negatief staan tegenover wetenschap en
zelfs niet tegenover atheïsme, maar gewoon hopeloos
ongeïnformeerd zijn en niet kunnen vatten waarom
iemand kan kiezen voor ongeloof. Het is in elk geval
nog te vroeg om de beweging op zijn merites te beoordelen, maar ze geven alleszins stof tot nadenken.
Niet alleen aan ons, comfortabel geseculariseerd als
we zijn, maar ook aan gelovigen, die nu ook de andere
kant van het verhaal horen.
Het is eens iets anders dan kardinaal Daneels die
zich voor de elvendertigste keer ophemelt omwille
van zijn rustige, onbaatzuchtige karakter. Stop ermee, Daneels, stop ermee. ¶

WE SPRAKEN ETIENNE
VERMEERSCH
Stijn Debrouwere
Uw verwerping van de christelijke God is een ethische. Vindt u het
dan niet ironisch dat christenen net vaak de metafysische dimensie
overboord gooien en de ethiek als het belangrijkste deel van hun
geloof zien?

Wel, dat is gebaseerd op een misverstand. Ze zijn niet meer
onder de indruk van het metafysische aspect, omdat dat door de
wetenschap in belangrijke mate voorbijgestreefd is, en dus blijft
enkel het ethische aspect. Maar dat ‘ethische aspect’ is eigenlijk
gebaseerd op een héél willekeurige lezing. Het Oude Testament is
grosso modo barbaars, maar zelfs in het Nieuwe Testament wordt
bijvoorbeeld slavernij goedgekeurd. Zulke christenen doen dus
aan een vrij willekeurige lectuur van de teksten. Dat is al te gek,
maar tegelijk begrijpelijk. Een godsdienst is iets waar men mee
opgegroeit, en dat is héél moeilijk om los te laten. Veel mensen
beschouwen God nog altijd als fundament van de waarden.
Er wordt vaak gezegd over het Nieuwe Atheïsme dat het contraproductief is.

UITSCHRIJVEN UIT DE KERK
SD Waarom in hemelsnaam zou de gemiddelde
ongelovige student zich willen uitschrijven uit de
Kerk? Genoeg tegenargumenten: je (gebrek aan)
geloof wordt niet bepaald door wat er op een stukje
papier staat, je weigert te erkennen dat de Kerk enig
gezag over je uitoefent, je vindt katholieke vrouwen
ongelooflijk sexy, of het kan je gewoon niet schelen.
Wie denkt centjes van de tsjeven te stelen komt ook
bedrogen uit: de subsidies aan de Kerk worden in
ons land bepaald door het aantal inwoners van elke
parochie, niet door het aantal geregistreerde gelovigen.
Maar waarom ook niet. Uiteindelijk is uitschrijven niet meer dan een symbolische gebeurtenis.
Zoals met symbolen wel vaker het geval: doe er mee
wat je wilt.
Je uitschrijven is vrij eenvoudig. Iedereen heeft een
recht op inzage en wijziging van gegevens die over
hem of haar worden bewaard, en dat geldt ook voor
het doopregister. Je stuurt je bisdom een brief waarin
je vraagt om je uit te schrijven. Vermeld je naam, geboortedatum en de parochie waar je gedoopt bent,
en zij vullen je gegevens aan met de vermelding dat
je uitgeschreven bent. Een beetje geluk helpt: sommige mensen krijgen reeds na een week bevestiging,
anderen moeten meerdere keren aandringen. ¶

Op onze website kan je bij het artikel een voorbeeldbrief
vinden.
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Je moet de situatie bekijken in de Verenigde Staten. Tot voor
kort was het niet gepermitteerd om atheïsme te vermelden. Mensen als Dawkins hebben het issue bespreekbaar gemaakt. De volgende die over ongeloof spreken zullen het dus een stukje makkelijker hebben en de zaak dus ook anders kunnen aanpakken.
Men beschuldigt professor Braeckman soms van hetzelfde, maar
dat is flauwekul. De mens heeft nog nooit iets cassants gezegd, hij
spreekt enkel over evolutieleer.
Zou de wereld een betere plaats zijn zonder religie?

Sommige mensen zijn spontaan religieus in die zin dat ze een
zeker mysterie in de wereld vinden, en daar lijkt me niks mis mee.
Maar de wereld zou zeker een betere plaats zijn zonder dogmatische godsdienst, en onze cultuur is fundamenteel bepaald door
het christendom en de islam, dogmatische godsdiensten.
Maar veel christenen geloven in een dogmatische godsdienst, maar
ze geloven niet dogmatisch in die godsdienst.

Welja, ze geloven eigenlijk niet. Ze kennen de essentiële geloofsartikelen niet, dat zijn amper christenen. Religie zal altijd wel
in de maatschappij aanwezig zijn, maar stilaan verdampt ze.
Stoor je je niet aan het feit dat theologie gedoceerd wordt aan universiteiten?

Enerzijds gaat het om tekstanalyse, en daar is niks mis mee.
Anderzijds probeert men uit die teksten ook lessen voor ons leven te distilleren en in die optiek is het zuiver godsdienst. Waarom wordt dat nog gedoceerd? Goh, dat is traditie. Net zoals het
katholiek onderwijs, stoort me dat steeds minder naarmate dat
onderwijs ook steeds minder katholiek wordt. Dat is historisch
gegroeid, we moeten gewoon proberen dat langzaam te seculariseren. ¶
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BLOEMETJES PLUKKEN MET PATRICK LOOBUYCK
Patrick Loobuyck
heeft overal gezeten. Hij begon als
godsdienstwetenschapper in Leuven,
verloor zijn geloof en
trok naar Gent om
moraal te studeren.
Vanaf volgend jaar
doceert hij voltijds
aan de UA. Een interview.
Stijn Debrouwere
Hoe kwam je erop, indertijd, om godsdienstwetenschappen te gaan studeren?

Ik was voorbestemd om ingenieur te
worden. Ik deed acht uur wiskunde. Dat
lukte best, tot ik in het laatste jaar wat
schoolmoe werd. Ik wou wel verder studeren, maar het mocht alleszins niks zijn dat
met wetenschap te maken had. Ik was toen
nog gelovig en actief in de pastoraal van
mijn school, en iemand tipte me om godsdienstwetenschappen te gaan studeren. Tijdens mijn laatste jaar heb ik dan een paar
lessen gevolgd en ik vond dat meteen zeer
interessant, dus ik ben er voor gegaan.
Maar daarna ben je moraalwetenschappen
gaan studeren. De opleiding beviel je dus
niet?

In het tweede jaar van de godsdienstwetenschappen ben ik mijn geloof verloren.
Ik twijfelde toen al om te stoppen en iets
anders te doen. Tegelijk vond ik levensbeschouwing nog steeds interessant, en zat ik
daar echt in een goede omgeving – ik ben
nog praeses geweest van de studentenkring
van mijn richting. Dus ben ik maar daar
gebleven en heb ik de richting afgemaakt.
Maar in de pastoraal gaan of godsdienstleerkracht worden was vanzelfsprekend
uitgesloten. Zo komt het dat ik dan maar
de vrijzinnige tegenhanger van godsdienst-
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wetenschappen ben gaan studeren: moraalwetenschappen. De meeste proffen in mijn
laatste jaar waren daarvan op de hoogte en
men vond me maar een rare kwiet. Ik heb ook
mijn lerarenopleiding nog gevolgd, toen, en
godsdienstles gegeven terwijl de inspecteur
wist dat ik het jaar daarna moraal zou gaan
studeren.
Hier in Gent beginnen was geen sinecure. Ik moest heel wat inleidende vakken
opnieuw doen: de equivalenten uit Leuven
golden om één of andere bizarre reden niet,
al kon ik verder wel zoals iedereen het verkorte programma van drie jaar volgen. Nadien wou ik les geven in de zedenleer, maar
dat bleek moeilijker dan verwacht. “Met
uw achtergrond denkt u toch niet dat u het
vak zedenleer kan geven?”, zei men mij. Ze
stelden me toen voor om mijn aggregaat
opnieuw te doen en ditmaal in de zedenleer,
maar dat bleek onmogelijk: je kan maar
één keer aggregeren. Professor Raes suggereerde me nog om naar de Raad van State
te stappen. Het zou zeker een interessante
case zijn, maar ik heb het niet gedaan. Maar
zedenleer geven kon dus niet meteen.
Uiteindelijk ben ik dan maar in de academische wereld gebleven. Volgend jaar kan ik
aan de slag als professor in Antwerpen.

GELOOF EN DE STAAT
Je gelooft niet meer, maar tegelijk ben je niet
te vinden voor een ‘secularistische’ staat.
Hoezo?

Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen persoonlijke handelingen en die
van de overheid. Als persoon kan je ervan
overtuigd zijn dat religie irrationeel is en dat
een samenleving waarin zo weinig mogelijk
mensen fundamentalistisch religieus zijn,
wenselijk is. En zulke personen mogen zich
dan ook gerust verenigen in het middenveld
en ageren tegen religie — zoals vrijzinnige
verenigingen doen.
Anderzijds heb je het niveau van het politieke. De overheid mag volgens mij geen uitspraken doen over de waarheid of waarde
van bepaalde levensbeschouwingen. Het is
dus ook niet aan de overheid om een hoofddoekenverbod op te leggen. Dat is eenvoudigweg niet het werk van de staat. Maar,
nogmaals, dat impliceert niet dat je op het
terrein of als mens er niet van overtuigd

mag zijn dat religie irrationeel is en dat bestrijden.
Een staat legt toch sowieso bepaalde waarden
op? Waar ligt de grens?

De staat moet niet proberen om een visie
op het goede leven op te leggen aan mensen. Er zijn bepaalde zaken die elke mens
als mens nodig heeft om de kans te krijgen
een aangenaam leven te leiden. Dat is waardegeladen, maar daarover is wél consensus:
iedereen wil gezond zijn en een inkomen
hebben, iedereen is gebaat met gelijke kansen en wil als persoon gerespecteerd worden. Daarentegen is niet iedereen ervan
overtuigd dat we beter zouden zijn zonder
religie.
Natuurlijk is er steeds een grijze zone. Zo
kan je Jean-Marie Dedecker wel eens horen
fulmineren tegen het gezondheidsfascisme,
vooral als het over roken gaat: de overheid
zou mensen onterecht verplichten gezond
te leven. Daarover kan gediscussieerd worden.

HET LEVEN VAN EEN DROMER
Allan Bloom verweet die Rawlsiaanse visie dat
ze iemand die heel z’n leven bloemetjes plukt
evenwaardig acht aan een groot ﬁlantroop.

De neutraliteit van de overheid die ik bepleit mag je zeker niet zien als een volledige
ethiek. Ik hang een liberale politieke filosofie
aan waarin iedereen zo vrij mogelijk is, en
daarvoor heb ik zowel morele als pragmatische redenen. We stellen in onze maatschappij de facto een waardenpluralisme
vast en we moeten daarmee leren omgaan.
Opvattingen van het goede leven van overheidswege opleggen aan mensen is zowel
niet effectief als immoreel.
We leven in een seculiere samenleving
waarin de meeste mensen, laat ons eerlijk
zijn, levensbeschouwlijk onverschillig zijn.
Dat heeft niks te maken met mijn persoonlijke ethiek. Dat de overheid neutraal
moet zijn, betekent niet dat haar burgers er
geen morele en levensbeschouwelijke opvattingen zouden mogen op nahouden. Ik
ben dus als mens niet neutraal of relativistisch. De nuance is dat ik mijn persoonlijke
visie niet politiek probeer op te dringen. Als
Rawls het leven van een dromer even interessant zou vinden als dat van een filosoof
dan zou hij toch nooit zelf filosoof zijn geworden?
www.schamper.be
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KORT INTERVIEW
MET GEERT DE
JAEGER
De discussie over de evolutieleer is volop
aan de gang en het creationisme krijgt steeds
meer aanhangers, maar zijn er ook wetenschappers die een “intelligent design”-model
ondersteunen?

LB

In de wetenschap moet je alles met experimenten en observaties hard kunnen maken. Voor de evolutie hebben we staalharde
bewijzen, een god die erbij helpt valt echter
niet te bewijzen. Er zijn wel wetenschappers die vinden dat wetenschap en religie
los van elkaar staan en er zijn ongetwijfeld
ook gelovige biologen. Zij verkondigen dan
misschien niet het creationisme, maar ik
heb er toch mijn bedenkingen bij.

Foto door Stijn Debrouwere

Is dat niet waarom bijvoorbeeld uzelf en
Etienne Vermeersch naast elkaar praten
in het hoofddoekendebat: u bekijkt alles
praktisch, hij theoretisch?

ACTIEF PLURALISME

Wat ik inderdaad merk, is dat Vermeersch, maar ook bijvoorbeeld Geert
van Istendael, het religieuze debat proberen te herleiden tot een soort theologische discussie: over hoezeer de Koran wel
niet immoreel is, het gebrek aan criteria
om passages uit religieuze teksten al dan
niet als symbolisch te beschouwen en zo
verder. Op dat niveau hebben ze gelijk en
stellen ze pertinente vragen. Maar dat is
niet aan de orde in het politieke debat. In
de politiek moet men oplossingen proberen te zoeken die voor iedereen werken
en met iedereen rekening houden.
Maar het belangrijkste verschil met
Vermeersch en anderen die het hoofddoekenverbod voor stadspersoneel verdedigen is dat ik eerder vertrek van de
idee ‘pluralisme waar het kan, neutraliteit waar het moet’. En ik zie geen reden
waarom de persoon die mij een vergunning voor mijn terras afgeeft levensbeschouwelijk neutraal gekleed moet zijn
als zijn of haar dienstverlening maar
adequaat is.

Ik denk van niet. Liever dat religieuze
stromingen zich kunnen mengen in het
publieke debat dan dat ze verbannen
worden naar achterkamertjes. Zo creëer
je ‘liberale’ gelovigen die ook het politieke
werk en de democratie ernstig nemen.
Nuja, van interreligieuze dialoog
moet men ook niet te veel verwachten.
De meeste mensen, laat ons eerlijk zijn,
zijn levensbeschouwelijk onverschillig.
Zingeving raakt hun koude kleren niet en
er wordt veel ‘geshopt’: koppels huwen
bijvoorbeeld niet voor de kerk, maar laten hun kinderen wel dopen; graag een
katholieke begrafenis en katholiek onderwijs maar geen seksuele moraal uit
Rome; bidden is achterhaald, maar misschien heeft het Zen-Boeddhisme iets te
bieden. Ach ja, dat is niet noodzakelijk
negatief, maar het is wel symptomatisch
voor het levensbeschouwelijk klimaat
van vandaag. Er is enerzijds de rijkdom
door de toegenomen diversiteit, er is
anderzijds de uitholling door versplintering, inconsequente keuzes en bij velen
een cynische houding ten aanzien van alles wat naar levensbeschouwing ruikt. ¶

www.schamper.be

Met iedereen rekening houden — het status quo.

Hebt u ooit al studenten gehad die in de les
met u in discussie zijn gegaan?

Een echte discussie nog niet, maar ik zie
soms aan hun gezichten dat ze het niet helemaal met me eens zijn. Vooral wanneer ik
zeg dat wetenschap en geloof niet samengaan . En éénmaal schreef een studente uit
Iran boven haar examen een godsdienstig
getint zinnetje.
U vindt dat wetenschap en religie absoluut
niet samengaan, maar kan religie de evolutieleer niet proberen te aanvaarden?

De essentie van veel godsdiensten is de
belofte van een eeuwig leven na de dood. De
biologie heeft echter bewezen dat dat onmogelijk is. Als godsdienst de evolutie en de
theorie dat leven ontstaan is uit dode materie, zou aanvaarden, dan zou die essentie
weg zijn en heeft hun geloof geen zin meer.
U komt uit een generatie die nog erg christelijk is opgevoed, hebt u zelf ooit getwijfeld aan
de evolutieleer?

Niet echt, maar ik kom ook niet uit zo’n
religieus gezin. Mijn grootmoeder vertelde
me vroeger al dat mensen met apen verwant zijn. Ze vond dat ook heel erg logisch,
zonder alle onderzoeken en bewijzen rond
evolutie te kennen. Voor mij was het dus
heel erg vanzelfsprekend. In mijn collegetijd heb ik wel even geloofd dat er “iets” was,
maar toen ik later naar de universiteit ging,
werd me al snel duidelijk dat dit “ietsisme”
weinig betekenis had en werd ik atheïst. ¶
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WETENSCHAP ALS SPEELBAL TUSSEN HEMEL EN HEL
OVER DE MOEILIJKE VERHOUDING TUSSEN KERK EN VOORUITGANG
hand van een reeks thematische lezingen
doorheen het jaar.

Prof. dr. Jan Art en
zijn collega prof. dr.
Danny Praet zijn
beiden lid van het
Centrum voor de
Studie van Christelijke Tradities. Vanuit hun expertise
maken ze ons wegwijs in de verhoudingen tussen religie en
de moderne maatschappij en vertellen
ze welke rol instellingen als de Katholieke Kerk daarbij
spelen.
Bregt Saenen
Wat zijn de hoofdlijnen en doelstellingen van
het Centrum voor de Studie van Christelijke
Tradities?

Danny Praet: Het centrum heeft in feite
drie doelstellingen. Enerzijds willen we iedereen die binnen de verschillende faculteiten iets te maken heeft met het christendom
samenbrengen om zo wetenschappelijke
inzichten met elkaar uit te wisselen. Daarnaast heeft het centrum nog een extern
wetenschappelijk doel met het organiseren
van congressen en lezingen. Ten slotte willen wij onze expertise naar buiten brengen
voor geïnteresseerden. Dat doen we aan de
16
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Hebben die lezingen succes bij studenten?

Praet: De populariteit is wisselend. Vaak
zijn het studenten die het vak Geschiedenis van het Christendom volgen, waarvan
de lezingen kaderen in de cursus, maar ook
geïnteresseerden die de cursus niet volgen,
komen af en toe opdagen. Het aantal varieert tussen de dertig en honderd personen.

DE KERK ALS REM?
“De Kerk is tijdens de laatste twee eeuwen
een rem op de vooruitgang geworden”, is een
veelgebruikte boutade, maar klopt ze ook?

Jan Art: ‘De Kerk’ is een breed begrip.
Aan de ene kant kan je onder ‘Kerk’ de officiële stellingen van de pauselijke curie verstaan, aan de andere kant spelen de lokale
kerken ook een belangrijke rol. Het klopt
inderdaad dat sommige pausen zich verzet
hebben tegen het modernisme. In de 19de
eeuw kon men zich bijvoorbeeld niet vinden
in het liberale gedachtegoed. De instelling
zit echter evengoed in de maatschappelijke stroomversnelling van modernisering.
Ze kunnen zich dan wel verzetten, meegesleurd worden ze toch. De Kerk werkte zelfs
vaak modernisering in de hand door de
wapens van hun tegenstanders over te nemen. Een goed voorbeeld is de zorg voor de
boerenstand. Met de oprichting van de Boerenbond probeerde men het platteland te
vrijwaren van het socialistische gedachtegoed. De middelen zoals kunstmeststoffen
die men daarvoor gebruikte, waren echter
modern.
De Kerk lijkt momenteel via zingeving terug
‘in te breken’ in de maatschappij. Vindt u
deze strategie van de Kerk gerechtvaardigd?

Art: Het klopt dat de Kerk zich opnieuw
op de gepluraliseerde markt wilt profileren. Zo wil ze bv. dat in het Europese hervormingsverdrag duidelijk verwezen wordt

naar de christelijke wortels van de Europeanen.
Praet: Het zal natuurlijk geen proporties
meer aannemen zoals dat in de middeleeuwen het geval was. Het christendom moet
zich meer en meer terugtrekken uit heel
wat domeinen; iets wat de stroming vaak
zelf in de hand werkt. Een goed voorbeeld
was de reactie van de katholieke kerk op het
opkomende protestantisme, waar men het
individu en de eigen lectuur van de Bijbel
vooropstelde. Katholieken bekritiseerden
het absolute statuut van de bijbel om het
kerkelijk leergezag te redden maar werkten
zo de algemene scepsis in de hand. De protestant Schleiermacher probeerde rationele kritieken te ontvluchten door religie als
gevoel te definiëren, de katholieken hebben
meer gekozen voor macht en autoriteit.
Is dat terugtrekken uit bepaalde maatschappelijke vlakken iets wat altijd al aanwezig is
geweest? Of is het iets nieuws uit de laatste
twee eeuwen?

Praet: Laat ik beginnen bij het begin:
keizer Constantijn in de 4e eeuw na Christus. Onder hem werd het christendom getolereerd en hij gaf aan bisschoppen enkele
functies binnen het staatsapparaat. Al op
het einde van de 4e eeuw worden boeken
die kritiek geven op het christendom verboden en verbrand. Sommigen zijn zelfs van
mening dat het christendom verantwoordelijk was voor de teloorgang van de antieke
wetenschap. Tertullianus, kerkvader uit
de 2de-3de eeuw, uitte bijvoorbeeld duidelijk zijn ongenoegen over dissecties in het
kader van de antieke wetenschap. Dit ging
volgens hem in tegen de goddelijke wet. In
de middeleeuwen zien we dat de kerkgeleerden de antieke wetenschappen beginnen te gebruiken om de bijbel uit te leggen,
met als hoogtepunt Thomas van Aquino.
Hij zorgde voor een synthese tussen Aristoteles en het christendom. Zo is de transsubstantiatie in de eucharistie een duidelijk
voorbeeld van aristotelische metafysica.
www.schamper.be
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Heidense elementen worden dus gebruikt in
de christelijke religie. Men probeert aanvankelijk om die aristotelische elementen terug
te dringen, maar dat lukt niet. In de 19de
eeuw verheft men dan het thomisme en dus
het aristotelianisme tot dé filosofie van het
katholicisme.

VSA EN GELOOF
In de Verenigde Staten zien we momenteel
toch wel een duidelijke vermenging van religie in de staatsinrichting. Hoe verklaart u dit
fenomeen?

Praet: In de Verenigde Staten kan men
niet spreken van een Kerk. De individuele
beleving primeert.
Art: Het is belangrijk om een verschil te
maken tussen secularisatie en ongeloof. Beiden sluiten elkaar niet uit. Het geloof in de
VSA heeft historische wortels. In de grondwet werd duidelijk een scheiding gemaakt
tussen Kerk en staat, maar er werd tevens
ook ruimte gelaten aan iedereen die een
Kerk wilde stichten. Momenteel is de ingreep
van de gelovige gemeenschap zeer duidelijk
aanwezig in de politiek. Er vloeit geld van de
overheid naar privé-initiatieven en confessionele bewegingen.
Praet: Klopt, dat zijn de zogenaamde
faith-based initiatives. Dat is een recent gegeven. Vroeger had je een absolute scheiding
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tussen Kerk en staat, die nu stelselmatig
wordt afgebouwd.
Art: Het kerkbezoek is in de VSA ook anders dan bij ons. Het hele sociale leven speelt
zich af in die geloofsgemeenschap. Dat kan
je vergelijken met de verzuiling van bij ons
uit de vorige eeuw. Er is zoiets als een civic
religion ontstaan, een algemene consensus
over het feit dat men gelovig is.
Praet: President Bush verklaarde ooit
dat atheïsten geen goede patriotten kunnen
zijn.
Kan iets als een civic religion wel een toekomst
hebben wanneer de wetenschap daar ondertussen elke basis voor ondergraaft?

Praet: De band tussen Kerk en wetenschap zal waarschijnlijk niet meer terugkomen. Godsdienst is een keuze, irrationeel
misschien, maar als dit tot de privésfeer beperkt blijft dan kunnen zingeving en religie
blijven voortbestaan. Er kunnen zich wel
nog conflicten voordoen, maar dan enkel op
vlak van seksuele moraal en bio-ethiek.
Art: Het standpunt van de katholieke
Kerk omtrent condooms en AIDS toont aan
dat een religieuze instelling nog steeds de
wetenschap kan verhinderen om voor een
verbetering in het Afrikaanse continent te
zorgen. Als we spreken over West-Europa zal
die scheiding inderdaad blijven bestaan.

FUNDAMENTALISME
Momenteel kennen heel wat fundamentalistische geloofsbewegingen zoals de islam en de
evangelische in de Verenigde Staten opnieuw
succes. Kan een instituut als de Katholieke
Kerk eenzelfde revival meemaken?

Praet: De islam en de evangelische beweging in Amerika zijn juist een voorbeeld van
twee bewegingen die geen gecentraliseerd
bestuur hebben.
U ziet de Kerk dus niet meteen een inhaalbeweging maken?

Art: Vroeger was de Katholieke Kerk een
volkskerk. Wie zich nu nog inzet voor zijn
geloof doet dat uit vrije wil, uit overtuiging.
De tijd van een massakerk behoort tot het
verleden, althans in België, in bepaalde opzichten een van de meest geseculariseerde
landen van West-Europa. Een van de grootste uitdagingen voor de Belgische Katholieke
Kerk is de vergrijzing van haar personeel en
het vasthouden van het leergezag aan de celibaatsverplichting voor priesters en de uitsluiting van vrouwen uit het ambt. Maar ik
ben historicus, geen toekomstvoorspeller. ¶
Geïnteresseerd in de lezingen die het Centrum
voor de studie van Christelijke tradities organiseert?
Op hun website vind je alle data samen met meer
informatie over de lopende onderzoeken en een
uitgebreide bibliograﬁe voor wie zich wil inlezen in de
geschiedenis van het christendom. Surf geheid naar:
http://www.csct.ugent.be/
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UGENT NEEMT BIOLOGISCHE
TEELT ONDER DE LOEP
Maarten Hanssens, Sanne Huysmans

ZIE!

Voor de één staat het gelijk aan meelijwekkend schrale worteltjes met hòmpen
aarde die belachelijk hoog geprijsd zijn.
Een ander ziet er een manier in om de
oorlog uit de wereld te helpen en hoopt in
afwachting daarvan om zelf niet te sterven aan een overdosis chemicaliën. Hoe
het ook zij: bio is hot en de markt speelt
daar gretig op in, met alle discussies en
controverses van dien.
Vele consumenten zijn de dag van
vandaag op zoek naar ‘authenticiteit’ in
de producten die ze aanschaffen, ook en
vooral in voedingswaren. Hoewel voedsel
nooit eerder aan zo vele gezondheids- en
andere criteria onderworpen werd en
een kluwen aan Europese regelgeving ervoor zorgt dat wat we eten op zijn minst

NIEUWE NEEF VAN
OLIFANT ONTDEKT
LB In het Tanzaniaanse Udzungwagebergte is een nieuw diertje ontdekt,
zo meldt het vakblad Journal of Zoology. Het schepsel lijkt een beetje op een
kruising tussen een rat met kromme
steltpoten en een miereneter. Hij is
iets kleiner dan een kat. De soort werd
Rhynochocyon udzungwensis gedoopt
maar leken zoals u en ik mogen gerust
grijskop-olifantspitsmuis zeggen.
In 2005 werd hij voor het eerst gefotografeerd en in de lente van 2006 trokken enkele biologen naar Tanzania om
het beestje beter te bestuderen. Daar
hebben ze een dertigtal verschillende
exemplaren waargenomen en er vijf
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ça va’tjes is, wensen velen daar nog een
‘zekerheid’ aan toe te voegen: eten dient
biologisch te zijn. In België verzekert het
Biogarantielabel dat. Concreet betekent
dit dat producten die voorzien zijn van
dit label geen chemische of schadelijke
bewaarmiddelen bevatten en dat er evenmin smaakversterkers, bindmiddelen of
andere hulpstoffen mogen gebruikt worden bij de productie.

NIET GEZONDER
Half januari gooiden onderzoekers van
de UGent een knuppel in het biologische
hoenderhok door te stellen dat biogroenten, in tegenstelling tot wat common thought is, niet altijd gezonder hoeven te zijn.
Sterker: volgens het literatuuronderzoek
is het onmogelijk om gezondheidsclaims
meegenomen voor onderzoek. Men
begreep al snel dat het om een nieuw
soort olifant- of springspitsmuis ging:
het diertje was veel zwaarder en had
een onbekend vachtpatroon. Die zijn
meestal erg specifiek per soort. Bij deze
soort is de kop grijs, de romp ros en het
achterste zwart. De dieren voeden zich
met insecten en hun manier van eten is
vergelijkbaar met die van een miereneter.
Er zijn tot op heden zestien verschillende soorten springspitsmuizen
bekend, die verspreid leven over heel
Afrika. Oorspronkelijk dacht men dat
het om een soort spitsmuis ging, maar
toen hun DNA onder de loep genomen
werd, ontdekte men dat ze eigenlijk
veel meer verwant zijn met olifanten,
zeekoeien en miereneters. ¶

te doen voor biologische producten aangezien er onvoldoende wetenschappelijke
onderbouwing is om dit hard te kunnen
maken. Zo bevatten biowortels en –aardappelen zelfs minder vitamine C dan de
gangbare varianten, maar bevat de biotomaat dan wel weer meer vitamine C dan
een besproeid exemplaar.
Maar ook de ‘milieuvriendelijkheid’
van de biogroenten werd nagegaan. Verwachte resultaten waren onder meer de
lagere broeikasgasemissie die biogroenten veroorzaken, het positief effect op
soortenrijkdom en het lage gehalte aan
nitraten en fosfor (de P-balans) dat de
teelt in de bodem brengt. Die P-balans is
zelfs regelmatig negatief, waardoor het
teveel aan fosfor geleidelijk uit onze bodem wordt gezogen. Dit alles is het gevolg
van de verhoogde biodiversiteit die bioteelt met zich meebrengt, maar het heeft
ook een keerzijde. Zo brengt bio slechts
83% op van de gangbare landbouw en bedraagt dat verschil zelfs bijna de helft bij
andere groenteteelten. Joris Aertsens,
medewerker aan het onderzoek, nuanceert dit minpunt echter: “De opbrengst
is heel interessant om in kaart te brengen. Het is zo dat vooral in de westerse
landbouwsystemen, zowel in Europa als
in de Verenigde Staten, er een verschil
is van ongeveer 20%. Dit komt door de
grote input in de landbouw. In ontwikkelingslanden is het een ander verhaal,
daar kunnen de opbrengsten soms zelfs
iets hoger liggen.”

CONTROVERSE
Zoals eerder gesteld, trokken de
Vlaamse eco-instanties ten strijde tegen
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de resultaten van de UGent. Zo wezen
BioForum en Velt, de Vereniging voor
Ecologische Leef- en Teeltwijze, op een
Engels onderzoek dat net tegenovergestelde conclusies trekt. Carlos Leifert
van de NewCastle Univerity stelt: “Voor
al wie de voorgeschreven vijf stukken
groenten en/of fruit per dag niet haalt,
is dit goed nieuws. Als je biologisch eet,
kom je met vier stuks toe.” Biogroenten
zouden maar liefst 40% meer antioxidanten bevatten. Bovendien bleek er ook een
significant verschil in vitamine C-concentratie en onverzadigde vetzuren.
Hoezeer voornoemde bio-organisaties
ook het Engelse onderzoek benadrukten
als tegenpool, toch kunnen de wetenschappers van de UGent niks verweten
worden. De studie van Leifert is namelijk nog steeds niet gepubliceerd en men
kon het bijgevolg nog niet in het Gentse
meta-onderzoek opnemen. Maakt dit
het hele onderzoek van de vakgroep
Landbouweconomie dan tot een maat
voor niks? Joris Aertsens denkt van niet.
Vermits de onderzoekers een grondige literatuurstudie vanaf 1991 tot november
2007 hebben uitgevoerd, zijn de geldigheidsvereisten op dat vlak wel degelijk
voldaan. Bovendien benadrukt hij dat de
organisaties die zo heftig reageerden, het
onderzoek in vier stuurgroepen hebben
opgevolgd. Anderzijds is het uiteraard
hun bestaansreden om bio zo positief
mogelijk in beeld te brengen. ¶
Het volledige onderzoeksrapport over biogroenten
kan je nalezen op http://www.agecon.ugent.be/
pdf/meerwaarde_eindrapport.pdf

DDP U hoort en leest de laatste tijd
nogal veel omtrent het doneren van
sperma en eicellen. U weet dat wij over
zo ongeveer alles kennis van zaken
hebben, en aldus wilt u van ons weten
waarom u al dan niet uw geliefkoosde
gameetjes (voor dummy’s: voortplantingscellen) zou doneren. Schamper
zet voor u de voor- en nadelen op een
rijtje.
Een veelgehoorde misvatting is dat
het wegschenken van sperma of eicellen een daad van altruïsme zou zijn,
hetgeen in strikt biologische context
helemaal niet opgaat. Waar het eigenlijk om draait, is niet dat u de minder
fertiele medemens aan kinderen helpt,
maar wel dat u gratis (of met winst!) uw
eigen genen verspreidt. Voor mensen
die (wegens diverse omstandigheden)
niet spontaan tot copuleren komen, of
zich bewust niet aan reproductief seksueel verkeer ‘bezondigen’, is het doneren van sperma of eicellen bovendien
de enige optie om het genenschip bij
volgende generaties af te zetten.
U heeft het nog nooit zo bekeken,
zegt u? Of u meent oprecht dat u met
uw donatie iemands kinderwens wil
doen uitkomen? Dat hoeft absoluut
geen verwondering. U bent immers een
mens, een in vele opzichten bijzondere
diersoort, die de instinctieve imperatief
‘reproduceer jezelf !’ kan ontwijken. Het

feit dat vele mensen hun tijd en liefde
besteden in een kind dat (biologisch)
niet van hen is, illustreert dat.
Vooraleer u vastberaden naar een
fertiliteitscentrum stapt, toch nog een
aantal kleine opmerkingen. Voor de
mannen onder u : er is weinig dat u
mag tegenhouden. U produceert immers een hoop zaadcellen (het gaat om
miljarden!), dus een keertje aftappen
kan absoluut geen kwaad (daar was u
ongetwijfeld al zelf achtergekomen). U
krijgt een bescheiden vergoeding, en u
heeft de kans om naar minder ‘conventionele’ video’s en blaadjes te staren,
zonder daarvoor op de vingers getikt
te worden.
Als u daarentegen tot het vrouwelijke geslacht behoort, denkt u maar
beter 2 keer na. Aangezien u maar over
een beperkt aantal eicellen beschikt,
hoort u uw ‘eieren’ duur te verkopen.
Bovendien betreft het een twee weken
durende, en bijwijlen pijnlijke behandeling die uw hormonale huishouding
grondig dooreen schudt. Als u zelf nog
over een kinderwens beschikt, hoort u
in acht te nemen dat de kans bestaat
dat uw eigen fertiliteit afneemt. De
vergoeding die u aangeboden krijgt bedraagt zo’n 750 euro, wat niet meer dan
normaal is. Eicellen zijn schaars goed,
en wat schaars is, heeft nu eenmaal een
hogere prijs… ¶

KORT

WETENSCHAP

COMMENTAAR?

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

REVIEW SAM HARRIS: END OF FAITH
BPLD Dat we zo kort na de feiten geen
nuchtere en kalme analyse van wat er misgegaan is moesten verwachten, is evident.
Maar dat Harris met zo’n botte bijl zou inhakken op vooral de islamitische godsdienst,
verrast toch ook. Politiek correct links moet
maar eens de oogkleppen afhalen, zegt hij.
De islam is een “cult of death” en meteen
ook dé oorzaak van het hedendaagse terrorisme. Zijn bewijsmateriaal daarvoor is op
zijn zachtst gezegd twijfelachtig: een paar
pagina’s aaneengeregen korancitaten en wat
data uit enquêtes.
Niet dat er geen kritiek te geven is op politiek correct denken, maar wie serieus genomen wil worden, zal met rigoureuzere studies moeten zwaaien. Dezelfde kritiek geldt
voor zijn idee dat sommige culturen meer
ontwikkeld zijn dan andere: waarschijnlijk is
dat zo, maar het is niet vanzelfsprekend genoeg om er zomaar zonder enige vorm van
bewijsmateriaal van uit te gaan. Ook is het
onwaarschijnlijk dat een uiteindelijke rangschikking zo tweedimensionaal zou zijn als
Harris doet uitschijnen.

Harris ziet religie als de wortel van álle
kwaad. Dat is natuurlijk een belachelijk idee,
denk maar aan de Tweede Wereldoorlog.
Volgens Sam Harris is dat geen tegenargument: het nazisme was duidelijk een “politieke religie”. Op die manier wordt religie
een belachelijk breed containerbegrip voor
godsdienst, ideologie, mening, etc. Als Harris het nu zou hebben over irrationeel denken als oorzaak van heel wat kwaad, dan zou
hij een punt kunnen hebben, maar zoals het
er staat, is zijn claim simpelweg fout.
Is dit werk dan helemaal slecht? Ondanks
de vele twijfelachtige passages, slaagt het er
toch in om een “consciousness raiser” te zijn.
Het boek slaagt er wonderbaarlijk goed in
om het taboerandje rond godsdienstkritiek
weg te halen: je kan, je mag, en meer zelfs,
je móet in sommige gevallen kritiek geven
op de godsdienstopvattingen in je omgeving.
In die zin kan The End of Faith wel degelijk
een belangrijke aanwinst voor je boekenkast
zijn. ¶

THE GOD DELUSION (RICHARD DAWKINS)
BS Twee jaar geleden verscheen The God
Delusion (in het Nederlands verkrijgbaar als
God als Misvatting) van Richard Dawkins.
De Britse bioloog had tegen die tijd al een
behoorlijke reputatie opgebouwd als fervent
verdediger van Darwins evolutietheorie en
maakte daarbij zelden een geheim van zijn
atheïstische inspiratie. Het was echter pas
bij dit boek dat hij zijn ideeën daarover bundelde en verder uitwerkte.
Dat hij daarmee reactie heeft uitgelokt,
zou een understatement zijn. Gelovigen verketterden hem en zelfs een grote groep atheisten wist niet goed wat aan te vangen met
een boek dat zo helder en zo compromisloos
God afdeed als – in het beste geval – een fantasie en veel vaker als een gevaarlijke dwaling. Dawkins ontdoet Hem immers van zijn
heilige status en bekijkt Hem als niet meer
dan een hopeloos gedateerde en ronduit
foute verklaring voor hoe ons universum en
alles daarbinnen werkt. Echt somber wordt
het dan wanneer hij de gevolgen van zo’n
dogmatisch geloof aansnijdt, al geeft de auteur ook hoop. We kunnen immers best zon-
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der religie en dat tracht hij doorlopend te
argumenteren.
Veel kritieken op het boek komen voort
uit een (opzettelijk?) verkeerde lezing van
wat Dawkins bedoelt, maar dat wil niet zeggen dat de tekst feilloos is. Zodra de auteur
zich wat verder verwijdert van zijn specialisatie (biologie) durven de hoofdstukken wel
eens in een politiek pamflet ontaarden. Op
zich niets mis mee, maar een kritische ingesteldheid bij de lezer is op zijn plaats. Daartoe roept hijzelf trouwens ook expliciet op in
zijn voorwoord.
De bedoeling van het boek is om atheïsten aan te moedigen zich kenbaar te maken
en zich niet langer te verstoppen uit vrees
voor afkeurende reacties. Vooral in Amerika
en streng islamitische landen is zoiets haast
ondenkbaar, maar ook Europeanen kunnen
zich de vraag stellen waarom er nog zo vaak
automatisch van wordt uitgegaan dat we in
een christelijke maatschappij leven. Delusion
is alvast een aanrader voor wie wil uitzoeken
wat eigenlijk al lang een publiek geheim is: er
klopt iets niet met religie. ¶

www.schamper.be

KRINGEN & KONVENTEN

KRINGENAGENDA
Sanne Huysmans

INTERUNIVERSITAIRE
LITERAIRE PRIJS
Studenten met een scherpe pen hebben
twee opties. 1) Een kijkje komen nemen op
de Schamper-vergadering (nog steeds elke
maandag om 20h), of 2) meedingen naar de
Interuniversitaire Literaire Prijs. Voor de 32e
keer al organiseert de Leuvense studentenkring Babylon deze wedstrijd. Studenten van
alle Vlaamse universiteiten en hogescholen
kunnen zich inschrijven in de categorieën
Proza en/of Poëzie. De werken worden beoordeeld door zowel een studenten- als
een vakjury, waarin professoren van de verschillende universiteiten hun zegje doen.
De laureaten krijgen niet alleen een kleine
geldprijs, respectievelijk 200, 100 en 50 euro,
de winnende stukken worden bovendien
ook gepubliceerd. Babylon is trots op haar
samenwerking met gerenomeerde literaire
tijdschriften als Met Andere zinnen, Dietsche Warande en Belfort. De kloof tussen
het literaire veld en de studenten verkleint
en het is een unieke kans voor de winnaars.
Ga Saskia De Coster (winnares Proza 1999)
achterna en schrijf je nog in tot 18 april. Op
6 mei weet je of je bij de gelukkigen bent.
Kijk alvast op http://www.babylon.student.
kuleuven.be/lp/ voor meer informatie

SYMPOSIUM
Een studentenvereniging die zich ‘cultureel en creatief noemt’? Symposium is op
zijn minste eigenzinnig in haar soort te noemen. Ze staat los van enige faculteit en richt
zich op studenten die in een ongedwongen,
vriendschappelijke sfeer een leuke studententijd willen beleven. Activiteiten zijn onder meer: Wijndegustaties, Summernights
met professionele cocktails, Boscantus -zingen rond een vuurtje langs de rand van het
bos met speciaalbiertje -, Lovenights, Bierdegustaties in thema, Brouwerijbezoeken en
Symposium Express. De naam Symposium is
afkomstig vanuit het oude Griekenland. De
Grieken degusteerden wijnen en kwamen

tot verdiepende gesprekken. Het was echter
not done om in decadentie te vervallen. Dit
geeft dan ook meteen de filosofie van Symposium weer.
Op woensdag 27 februari om 20u30 organiseert het Symposium een ‘Galadegustatie’.
Deze gaat door in het Kraaienest (schuin
over Blandijn). Vijf verschillende schuimwijnen zullen er worden geproefd tegen de
studentikoze prijs van zeven euro.
Vorige zomer organiseerde Bert Schelfhout voor het eerst een liftavontuur voor 9
studenten. Peking Express achterna spendeerde een deelnemer gemiddeld voor 19
dagen reizen langs de oevers van de Donau.
In juli gaat de tweede editie door: de Maffiaroute. Sicilië, Zuid-Italië, Kroatië, Slovenië
en Duitsland zijn de te ontdekken landen.
Onderweg zijn onder andere een goedkope
vlucht en een idyllische boottocht op de
Adriatische zee gepland. De trip van 20 dagen start op 13 juli en eindigt op 1 augustus.
Er is plaats voor 14 universiteitsstudenten.
Meer info op www.symposiumgent.be. Kandidaturen dienen opgestuurd naar symposium_express@yahoo.com.

KERNFUSIE EN HOOFDDOEKEN
Op 4 maart houden de Groene Alternatieve Studenten een gespreksavond over
kernfusie. Professor Guido Van Oost (Ugent),

Mark Westra, Gilbert Eggermont (VUB), Eloi
Glorieux (Groen!) en Jan Vande Putte (Greenpeace) stellen zich de vraag of kernfusie het
einde kan zijn an onze energieproblemen en
of er dus een propere vorm mogelijk is. Kritische vragen kan je steeds komen stellen om
20h in de plenaire zaal van de Therminal.
Meer info op www.grasgent.be
Vermits het debat over te scheiding tussen kerk en staat hotter is dan ooit, wordt
het ook binnenkort gevoerd in de Blandijn.
Woensdag 19 maart komen onder meer Baharak Bashar, Herman Jacobs en Zynep Göktepe discussiëren over hoofddoeken en aanverwanten en dit om 19h30 in auditorium E.
De avond wordt georganiseerd door het Masereelfonds, GRAS, Comac, Animo en VMS.

DEPARTUUR
Op 6 maart ’08 organiseren V.G.K. en Filologica een literair én muzikaal benefiet ten
voordele van Welzijnszorg. Het evenement
kreeg de naam DEPARTUUR en gaat door in
het moderne complex de Therminal te Gent.
Thema van de avond is ‘vlucht’, een concept
waarnaar zowel muzikanten, beeldende
kunstenaars en schrijvers van elk allooi zich
zullen richten.
Tijdstip: Deuren om 19 u, start vanaf
19u30. Prijs: VVK € 7 // ADD € 8. ¶

JOUW ACTIVITEIT IN SCHAMPER
Een eigen verslagje van een geslaagde studentenactiviteit of een tip over wat zeker het berichten waard is? Mail schamper@schamper.ugent.be

www.schamper.be
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CULTUUR

CULTUUR

Simon Leenknegt

BIJLOKE
Jazz: uit Noord-Amerika stammende
muziekstijl, ontstaan uit de volksmuziek
van de negers en vooral gekenmerkt door
swing en improvisatie. En wie zich bij
deze beschrijving uit Van Dale niet veel
kan voorstellen, moet maar naar het
Blue Note Records Festival Indoor
gaan. Gianluca Petrella Indigo 4, Bart
Maris, Cecil Taylor, Stefano Di Battista & Baptiste Trotignon, CiCliC en
Steve Kuhn Trio & Sheila Jordan zakken op 28 februari en 3 maart immers
af naar de Bijloke om een potje hedendaagse jazz te spelen. Daarnaast heeft
de Bijloke natuurlijk ook klassiek op het
programma staan, met onder andere op
1 maart het Nationaal Orkest van België onder leiding van Walter Weller die
Berg en Bruckner brengen. Overigens, de
dansvoorstelling Origine van Sidi Larbi
Cherkaoui, die in januari had moeten
plaatsvinden, is verlegd naar juni.

SMAK

ZIE!

Op dit eigenste moment kan men in
het SMAK een collectie kunstenaarshanden gaan bekijken. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier foto’s van handen.
En niet van de minsten: Andy Warhol,
Luc Tuymans, Roy Lichtenstein, Louise Bourgeois, Arshile Gorky en zelfs een
dikke fuck you van Wim Delvoye. The
Hands of Art loopt nog tot 16 maart.

NO COUNTRY
FOR OLD MEN
De broers Coen zijn terug van
weggeweest! Na enkele mindere films
levert het regisseursduo weer een absoluut pareltje af met No Country for Old
Men.
Het verhaal speelt zich af in een godvergeten gat in de staat Texas, waar het
leven van een simpele ziel (Josh Brolin)
een beslissende wending krijgt wanneer
hij in de woestijn een koffertje met een
fortuin aan drugsgeld vindt. Uiteraard
blijkt hij niet de enige te zijn die van
het bestaan van het geld afweet en de
TH
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VOORUIT
CAMPO
Sinds begin dit jaar zijn het Nieuwpoorttheater en Victoria gefusioneerd
tot een nieuw kunstencentrum genaamd
Campo. Van 27/02 tot 1/03 staat Abbatoir Fermé in Campo Nieuwpoorttheater op de planken met alweer een
woordenloze toneelvoorstelling. Mythobarbital/Val der Titanen heet het en
het zou vertrekken uit “fragiele mensen
beyond boredom”. De Schamperredactie
heeft er echter niks mee te maken. Op 6,
7 en 8 maart doet ook de Unie der Zorgelozen zijn ding met Being a Bastard,
de geschiedenis van twee klootzakken.
Nee, ook hier niks mee te maken.

rest van de film gaat hij dan ook constant op de loop voor een lokale sheriff
(Tommy Lee Jones), een geschifte seriemoordenaar (op meesterlijke wijze
vertolkt door Javier Bardem) en een
bende bloeddorstige Mexicanen.
Wie op basis van deze korte samenvatting een razend spannende
achtervolgingsthriller verwacht zal
echter raar opkijken wanneer de film
twintig minuten voor het einde plots
verandert in een cynische reflectie op
de verwoestende rol van geweld in
de Amerikaanse maatschappij. Stof
tot nadenken dus, maar bovenal een
sublieme film die (hopelijk) het beste
doet vermoeden voor de komende
projecten van Ethan en Joel Coen. ¶

Van 5 tot 15 maart loopt er in Vooruit een nieuwe editie van het kunstenfestival The Game is Up. Dit jaar wordt
er een hele resem activiteiten georganiseerd rond de relatie tussen kunst en
commercie. Een greep uit het aanbod:
performances van het collectief Superamas en Reverend Billy of the Church
of Stop Shopping, concerten van DAAU,
The Germans (+ special guest) en avantgarde fransoos Noël Akchoté die Kylie
Minogue op akoestische gitaar brengt.
Voorts nog mediakunst van en gesprekken met Matthieu Laurette, The Billboard Liberation Front, Carlos Katastrofsky en Christophe Bruno. Allen
zetten ze de hedendaagse consumptiemaatschappij op frivole wijze te kakken.
Voor de schuldbewuste kapitalistische
zieltjes onder jullie (en al de rest natuurlijk). O ja, op 5 maart breken Jasper Steverlinck en zijn kornuiten van Arid de
concertzaal af met hun zotte emocore.
Pussyshit!

DEMOCRAZY
Vette beats, dat ontbrak nog in deze
cultuurkort. Democrazy bevredigt de
meerwaardezoeker op dat vlak met de
dubstep van Vex’d, die op 5 maart in
de Charlatan een liveset spelen. Als u
tenminste niet al naar die zotte emo’s
van Arid gaat kijken. Op 14 maart is er
dan weer De Hop live, die onder andere
BBC-dj Gilles Peterson in de Minus
One ontvangen. ¶
www.debijloke.be
www.campo.nu
www.smak.be
www.vooruit.be
www.democrazy.be
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RUBEN Il Peperoncino is een relatief
nieuwe ristorante/pizzeria op de SintPietersnieuwstraat. Studenten die er
dagelijks passeren op hun kruisweg
richting de Brug, worden steevast vergast op diverse zuiderse aroma’s die uit
het etablissement de straat op gedreven
worden. Schamper kon zich op een mistige avond, met in het vooruitzicht méér
garnaalkroketten en vet geprijsde calorieën, niet langer bedwingen en nestelde
zich in een hoekje van Il Peperoncino.
Bij het betreden van de ristorante was
Schamper echter heel gehaast. De sfeer
in het restaurantje deed daar geen goed
aan. Nog voor de traditioneel Italiaanse
menukaart grondig bestudeerd was,
stond de ober al paraat om de bestelling op te nemen. De keuze was dan ook
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FILM

bekeken hebben? Probeer het zeker
zelf eens.
Het drie uur durende western
epos The Assassination of Jesse
James by the Coward Robert Ford
mag dan al wel een tijdje spelen, hij
is gelukkig nog lang niet van plan
om uit het programma van Studio Skoop te verdwijnen. Tragisch
is wel dat dit meesterwerk bij de
oscars slechts meedingt voor een
paar bijkomende prijzen. In een
rechtvaardige wereld werden de
‘Beste film’ laureaten van de laatste
tien jaar geschrapt en vervangen
door deze parel. Minstens.
Even zwaarmoedig is There Will
be Blood. Of zoals men hem ook
wel ‘ns noemt: Deadwood meets
Daniel Day-Lewis. Mensen die zo’n
beschrijving koud laat, zijn dood of
zouden dat moeten zijn.
We begonnen met een goede
film om uw wederhelft mee naartoe te nemen en we eindigen ermee: Atonement. Slik die afkeer
voor Keira Knightley door, negeer
de tweede helft van de film en wat
overblijft is een fantastisch eerste
uur en een einde dat niemand onberoerd zal laten.
Buiten natuurlijk de schielijk
overleden ‘mensen’ die TWbB maar
niets vonden. We bidden voor hen.
¶

weinig avontuurlijk: een pizza prosciutto
(€5,90) met een glas vino rosso (€2,30).
Jammer genoeg gold hetzelfde voor de
pizza zelf, hoewel een zeer snelle bediening en de flinke omvang veel goedmaakten. Met de wijn was men ook gul,
maar dat was dan weer niet nodig geweest. Slap goedje.
Nog voor de kaart onverbiddelijk
weggenomen was, had Schamper kunnen vaststellen dat Il Peperoncino vooral uitblinkt in zijn prijzen. Pizze en paste
kosten ruwweg tussen €5 en €12. Geheel
all’italiano staan ook antipasti en vleesen visbereidingen op de kaart. Allemaal
zeer betaalbaar, traditioneel en vlug op
je bord. Non male. ¶

UIT ETEN

BS Verwijt ons vooral niet positief ingesteld te zijn, maar wat een
weelde aan steengoede films wordt
er sinds het begin van dit jaar op
ons losgelaten! En eigenlijk ook van
daarvoor al, maar dit stukje moet
nog een beetje relevant zijn eind februari. We laten het dus bij wat dan
nog in de zalen te zien zal zijn.
Een film over een zwanger tienermeisje die nergens, maar dan
ook nérgens moraliserend wordt?
Het heerlijk lichtvoetige Juno doet
het en is daarvoor intussen overladen met oscarnominaties. Terecht,
vrienden. Het is echter jammer dat
Michael Cera (George Michael uit
Arrested Development!) met zijn
glansprestatie niet in aanmerking
komt voor een beeldje. Van tragikomisch naar beste oneliner van 2008
en terug: hij laat er zijn slaap niet
voor.
Van een heel andere orde is No
Country for Old Men, de laatste
worp van de gebroeders Coen. Vergeet Rambo: deze film ademt pas
écht mannelijkheid uit. Intussen
hebt u waarschijnlijk al lang gehoord dat er niet op een lijk meer of
minder wordt gekeken of dat Javier
Bardem een mean motherfucker van
jewelste neerzet, maar wist u ook al
dat wij de helft van de film gillend
en met onze handen voor de ogen

Sint Pietersnieuwstraat 132D, ook om mee te
nemen
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SCHAMPERS ‘DE LEEMTE VULLENDE’ ALBUMTOP50
WANT WIJ WETEN HET NÓG BETER DAN DIE ANDERE
Het typeert het betere,
zichzelf respecterende
blad dat het ooit een
alomvattende pop- en
rockalbumtop publiceert.
Maarten Hanssens, David De Pue

Aangezien Schamper aan geen van beide
vereisten voldoet, presenteren wij u dan
maar een Top die scheef staat van de zelfingenomenheid en zowat uitsluitend albums bevat die de anderen veelal nalieten
te vermelden in hun lijst. En omdat u nu
wel weet hoe sterk Sgt. Pepper’s is, ziehier:
Schampers ‘net dat ietsje anders zijnde’ AlbumTop50, netjes verspreid over vijf edities.
Hossen maar, naar de platenboer.
50. Raymond van het Groenewoud –
Meisjes (1990)
Soms, heel soms, vormt een verzamelalbum een zodanig geheel dat de titulatuur
‘verzamelaar’ het schijfje eigenlijk onrecht
aandoet. ‘Meisjes’ van de Peetvader van de
Vlaamse Rock is er zo één. Het album is een
proeve van hoe van het Groenewoud elk
popsubgenre beheerst en hoe hij ondanks
en dankzij die verscheidenheid een coherentie naar buiten brengt die slechts weinigen gegeven is. Met teksten die rangeren
van uitingen van pure levensvreugde (‘In-

24

SCHAMPER 460

timiteit’) tot rauw cynisme (‘Bierfeesten’)
toonde Raymond Vlaanderenland hoe ook
het Nederlands een rocktaal waardig is.
49. Gorki – Hij Leeft (1993)
Vrees het ‘zieke-hond-kwelen’ niet dat
Luc De Vos’ stem de laatste jaren kenmerkt.
‘Hij Leeft’ uit 1993 is de meest eerlijke en
ontroerende plaat die de Wippelgemse bard
uit zijn (polder)romantische geest heeft weten te puren. Opgenomen in de Senegalese
hoofdstad Dakar, en tegelijkertijd uitermate
geschikt voor een troosteloze druilerige regendag in Belgenland. “En hij droomde dat
je van hem hield”, zingt De Vos over zijn
jeugdige zelf in ‘Hij Is Alleen’.
48. The Patti Smith Group – Radio
Ethiopia (1976)
Patti Smith was niet de eerste vrouwelijke scheppende artiest, punker of zingende
dichter. Maar die drie eigenschappen culmineerden wel in haar persoon en maakten
van Smith één van de onbetwiste grootheden uit de rockgeschiedenis. “I’m a woman
and an individual and I want rockin’ real
slow”, klinkt vandaag weinig revolutionair,
maar in 1976 lag het niet voor de hand om
de seksueel bewuste punkvrouw uit te hangen. Poëtische punk, rommelige rock-‘n-roll
en reggae op speed. Smith zet hierdoor mee
de toon voor een muzikale revolutie die tot
vandaag zijn uitwerking heeft, en is en blijft
het rolmodel voor de zelfbewuste rockvrouwen van vandaag.
47. The Jesus & Mary Chain – Psychocandy (1986)
Midden jaren ’80 was het muzikale landschap kaal: de new wave had zijn beste

dagen gekend en elevator-muzak was alomtegenwoordig. Maar er waren bands die
zich tegen dit gebrek aan inspiratie afzetten, zoals ook de broertjes Reid, die met
‘Psychocandy’ de ware ziel van shoegaze en
noiserock hadden uitgevonden. Op dit album worden popmelodieën overgoten met
een wall of sound van feedback, distortion
en dreunende oerdrums. De invloed van
The Velvet Underground is onmiskenbaar,
maar dat doet niets af van het unieke karakter van dit meesterwerk.
46. Pearl Jam – Vitalogy (1994)
Vaak leveren interne spanningen binnen
een band de meest interessante resultaten
op. ‘Vitalogy’ groeide tijdens het hoogtepunt van de door Pearl Jam gewraakte grungehype, net vóór en na Cobains dood. Gitarist McCready’s alcoholverslaving en het
ontslag van toenmalig drummer Abbruzzes
wakkerden de onrust tijdens de opnames
verder aan. De band vertaalde deze gespannen situatie naar een album dat slechts bij
meerdere luisterbeurten zijn parels vrijgeeft. Dit klassiek gitaaralbum laat horen
hoe zonder noemenswaardige effectengenerators een verscheidenheid aan klanken
het mooie weer kunnen maken.
45. Echo & The Bunnymen – Porcupine (1983)
‘Porcupine’, de derde en donkerste plaat
van de Bunnymen, zou – in tegenstelling tot
hun eerdere releases – geen makkelijke bevalling worden. Het album, dat bol staat van
ondoorgrondelijke cryptische omschrijvingen die zanger McCullochs verwrongen gedachten reflecteren, ademt een winterse en
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desolate sfeer uit die met elke song drukkender wordt, wat zijn hoogtepunt bereikt
met ‘Higher Hell’ en het razende ‘Gods Will
Be Gods’. De ingewikkelde songteksten en
–structuren zijn ontoegankelijk, en McCullochs vocale uitbarstingen maken het er zeker niet makkelijker op. Maar wanneer het
album volledig is doorgrond toont het zijn
ware schoonheid en wordt duidelijk van
welk een hoog niveau elke song – en het album als geheel – is.
44. Tim Buckley – Happy Sad (1968)
Tim Buckley bracht een pak meer albums uit dan zoonlief Jeff en stierf bovendien op de meest clichématige rock-’n-roll
manier: overdosis op 27-jarige leeftijd. Net
als Jeff werd Tim zo een bijna mythische
figuur, maar hij zou nooit zoveel roem vergaren als zijn zoon. Tim Buckley besloot
na zijn eerste twee poppy-folkmuziek albums een meer eigenwijze weg in te slaan
en kantte zich tegen de populaire muziek
die toen vooral uit Dylan-klonen bestond.
Hij liet alle kinderachtige invloeden achterwege en schreef ‘Happy Sad’. Op dit album
staan nummers die ontstonden uit pure
improvisatie, met veel invloed van jazz en
qua stijl vrij minimalistisch.
43. Primal Scream – Screamadelica
(1991)
Dance en rock. Vandaag de dag is de
combinatie evident geworden, maar er
is een tijd geweest waarin beiden onverzoenbaar leken. Door The Rolling Stones
te combineren met acidhouse wist Primal
Scream deze mix echter op kaart te zetten. Het resultaat was ‘Screamadelica’, een
fantastische reis doorheen de hemel, met
de sterren als eindbestemming. Psychedelische meesterwerken, waarop een glansrol is weggelegd voor Gillespie’s zweverige
stem, en minutenlange oproepen tot feest
zoals ‘Loaded’ en ‘Come Together’, vormen
het corpus van dit album, dat de luisteraar
tracht op te tillen naar hogere sferen. De
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BOB DYLAN - NASHVILLE SKYLINE
Vijf episodes lang beklimmen we de
academische ladder, tot de rector toe.
Een UGent’er vertelt ons over zijn/haar
favoriete plaat die bij de traditionele lijsten (meestal) over het hoofd wordt gezien. Deze editie: Stijn Debrouwere, den
hoofdredacteur hemzelve.
“Ik zou graag een lans breken voor Nashville Skyline van Dylan. Er mogen dan
wel veel Dylan-albums in al die tops voorkomen, maar het is nooit deze plaat. De
meeste fans vinden Nashville Skyline trouwens niet eens goed: te poppy, te weinig
inhoud, weet ik veel. Terwijl ik vind dat er
helemaal niks mis is met liefdesliedjes en
odes aan taarten.”
Wat schort er dan aan de ‘klassieke’ Dylan?

“Wel, ik kan de nummers die iedereen
traditioneel aan Dylan linkt ook smaken,
maar de country-invloed op Nashville
Skyline is gewoon, tja, prachtig gebracht.
Goede instrumentatie, uitzonderlijk voor
Dylan zelfs zuiver gezongen, en geweldige
som van dit alles is een opwindend en luchtig luisteralbum dat je ver van deze wereld
wegvoert.
42. Eels – Electro-Shock Blues (1998)
Mark Everett is niet de grootste chançard op aarde. In nauwelijks een jaar tijd
verloor hij zijn zus die zichzelf van het
leven beroofde, en overleed zijn moeder
aan kanker. Bij wijze van therapie maakte
hij ‘Electro-Shock Blues’. Everett is echter
geen doorsnee treurwilg, daarvoor laat hij
zijn takken te weinig hangen. Eerder dan
een overladen requiem werd het dus nog
een relatief vrolijke plaat. ‘P.S. You Rock My
World’ is zo mooi en hoopvol dat ze er gerust onze begrafenis mee mogen afsluiten.
Dood maakt deel uit van het leven, deze
plaat hoort deel uit te maken van uw collectie!

nummers. En natuurlijk is het wel leuk om
elke Dylan-connaisseur op stang te jagen
door die plaat te vermelden. Bovendien
vind ik de plaat ook gewoon zo goed omdat ze de eerste twee jaar dat ik bij Schamper zat voortdurend opstond. Memories,
memories!” ¶

41. The Stone Roses- The Stone Roses
(1989)
Manchester, jaren ’80. Na de succesvolle
indieband The Smiths ontstond een nieuw
genre: house, wat net het tegengestelde was
van de populaire britpop. Dit bonkende,
verschrikkelijke genre, dat gebaseerd was
op de nieuwe drug XTC, had toch een vrij
grote invloed op The Stone Roses. Zij kondigden een nieuw subgenre van rock aan en
waren de eerste Britse indieband die muziek maakte waarop je kon dansen. Voor
het eerst sprak dit genre zowel de ravers als
de indie-kids aan. Met hun onweerstaanbare combinatie van rock, house, techno
en blues was het onmogelijk om op deze
psychedelische muziek stil te staan, met of
zonder pillen. ¶
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"IK BEN ALLESBEHALVE COOL"
JON SPENCER EN MATT VERTA-RAY BLIJVEN BESCHEIDEN
Met een vette Yeehaw en een ronkende Ow-right rolden
Jon Spencer en Matt
Verta-Ray in 2005
hun eerste plaat los
uit de golfplaten
garage waar ze hun
onweerstaanbare
rockabilly brouwden.
Drie jaar later staan
ze in de Magdalenazaal in Brugge,
en Schamper ging
een kijkje nemen.
Gert Boel, Katrien Depecker

De twee koersbepalers bij de groep, Jon
Spencer (sinds de jaren ’90 bekend van zijn
wilde bluespunk met The Blues Explosion)
en Matt Verta-Ray (voorheen zinderend gitarist bij groepen als Speedball Baby en
Madder Rose) zijn die avond elkanders
antipoden in de omgang. Een vermoeide
(Heavy Trash deed de dagen daarvoor zowel
Japan als Duitsland aan) Spencer is ietwat
stuurs, terwijl Verta-Ray met twinkelende
ogen honderduit praat over zijn favoriete
gitaarhelden.
Het is een weinig originele vraag, maar in de
Blues Explosion heb je geen basgitaar, in Heavy Trash wel. Merk je dat de bas een verschil
maakt bij het songschrijven?

Het belangrijkste verschil is dat ik bij
Heavy Trash liedjes schrijf met Matt VertaRay, en in de Blues Explosion met Judah en
Russel. Dat is voor mij het grootste verschil.
Verschillende schrijfsituaties. Los daarvan
denk ik dat Heavy Trash een groep is die
sterker leunt op traditionele muziek. Bo-
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venal rockabilly, maar ook country & western en blues.
Under the Waves bespeelt een vergelijkbaar
thema als Hey Joe van Jimi Hendrix, waarbij
je je geliefde neerschiet omdat die je bedrogen heeft. Een thema uit oude westernsongs.
Vind je het interessant om de hedendaagse
realiteit met de overleveringen van vroeger te
vermengen?

Ja, het is zoals je zegt, gebaseerd op die
oudere cowboynummers. Sommige mensen
noemen het een murder ballad (grijnst). Het
gaat over gebroken harten en moord, dus
Under the Waves haalt veel uit een traditioneel type nummer.
Maar je vermengt het met moderne…

Ik weet het niet, ik ben niet zeker wat het
moderne element is (lacht). Misschien ligt
dat meer in de sound… Maar tekstueel vind
ik het erg traditioneel.
Ik vond het treffend hoe de zanger, die zijn
geliefde neerschiet, daar niet echt gelukkiger
van wordt. “Under the Waves / I ﬁnd my watery grave,” zing je. Dus hij is ook…

… doomed, yes. Het is een nummer over
de dood from beyond the grave. De persoon,
de zanger is dood.
Jullie spelen vanavond in een kleine zaal…

Dit is vrij groot, voor ons.
Ik dacht dat de rockabilly hier meer underground was en je in de Verenigde Staten voor
een groter publiek speelde.

Nee, zeker in de Verenigde Staten spelen
we for very small crowds. In Europa spelen
we voor meer volk, en dit is voor ons echt
wel een vrij grote zaal. Ik weet niet echt veel
over de rockabillyscene, en Heavy Trash
is niet echt zuivere rockabilly. We worden
sterk geïnspireerd door rockabilly, and I love
it, maar klassieke rockabilly, nee.
Hoe zou je jezelf dan omschrijven?

We zijn een beetje raar, geloof ik. We zijn
geen echte, pure rockabilly, maar we spelen
ook geen heavy metal-rockabilly.
Ik sprak ooit met de Seatsniffers, nadat ze
in de Verenigde Staten getourd hadden. Ze
vertelden hoe de mensen in de States veel
makkelijker dansen, en enthousiasme voor de
muziek tonen. Zeggen ze dat omdat het gras
altijd groener is aan de andere kant?

Misschien verklaart dat deels die opmerking, ja. Voor mij, voor deze band én voor de
Blues Explosion merk ik veel meer waardering in Europa.
Omdat jullie Amerikaans zijn?

Ja, misschien. Ik weet het niet. Het is
moeilijk om dat te zeggen. Amerika lijkt
haar eigen muziek niet echt te koesteren.
Rock & roll, jazz, …
Je bent de zoon van een professor. Je muziek
is soms speels, jazzy bijna. Ik spreek in stereotiepen, maar als ik aan een professor denk,
denk ik automatisch aan een grote jazzcollectie.

Mijn ouders waren niet echt te vinden
voor populaire muziek. Ze waren erg verknocht aan opera en klassieke muziek. Terwijl ik opgroeide heb ik daar erg veel van
meegepikt. Dat werd bij ons thuis erg veel
gespeeld. Jazz en populaire muziek sprak
hen niet erg aan. Ik had een oudere broer en
zus, en zij luisterden soms naar pop. Geen
van beide waren erg enthousiaste platenverzamelaars.
Hoe ben je dan in de ban van de rockabilly
geraakt?

Moeilijk te zeggen. Dat was lang nadat ik
het huis uit was, denk ik. Op het eind van
de jaren ’80 leerde ik een band uit Columbus, Ohio kennen: The Gibson Bros. Zij
speelden een soort rockabilly vermengd
met punkblues. En ik had bands zoals The
Cramps en The Gun Club gehoord, dus er
waren wel dingen die ik daarvoor al kende.
Maar door te luisteren naar The Gibson
Bros, door ze live bezig te zien, en door
daarna Jeffrey Evans en Don Howland
persoonlijk te leren kennen, they turned me
on to a lot of stuff.
Je stembuigingen in bepaalde liedjes doen
sterk denken aan Charlie Feathers.

Ja, ik hou erg veel van Charlie Feathers.
Hij is waarschijnlijk mijn favoriete rockabilly-artiest. Dus ik heb er zeker veel van overgenomen.
Een aantal liedjes zijn erg nauw verwant aan
een aantal standaardwerken uit de jaren ’50.
Crazy Pritty Baby bijvoorbeeld doet erg denken
aan de Summertime Blues van Eddie Cochran,
www.schamper.be
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terwijl de kleur van That Ain’t Right dan weer
herinneringen aan Johnny Cash oproept.

Matt (gitarist van Heavy Trash, nvdr) en
ik houden van Ed Cochran en Johnny Cash.
Ik denk dat het voortvloeit uit jaren en jaren luisteren naar Eddie Cochran en Johnny
Cash, maar het is niet dat we zeiden: “Oh,
let’s write a Johnny Cash song!” Maar de invloed is er zeker wel, en we zijn die artiesten
erg veel verschuldigd.
Matt en jij vormen in Heavy Trash een songwritersduo dat erg bepalend is voor de richting en de klank van de groep. Keith Richards
ontmoette Mick Jagger op het perron, terwijl
die laatste een stapel platen van Muddy Waters
onder z’n arm had. Hebben jullie een vergelijkbaar verhaal?

Ik kan me eigenlijk niet herinneren wanneer ik Matt voor het eerst ontmoet heb.
Maar Matt en ik leven al jaren in New York
City, en we hebben beiden in bands gespeeld.
En op een zeker punt speelde zijn band… Wij
hebben samen optredens gespeeld, Speedball Baby en de Blues Explosion. Ik kan me
de eerste ontmoeting niet herinneren, maar
ik heb altijd erg genoten van Matt en zijn gitaarklank. Het is iemand die ik als persoon
erg waardeer, en we zijn beiden rockabillyfans. Dus Heavy Trash was our opportunity
to, you know, explore that music.
In de Blues Explosion ga je graag al eens
zingen over politiek controversiële zaken. Op
Damage heb je bijvoorbeeld Hot Gossip dat je
samen met Public Enemy gemaakt hebt. Het
valt me op dat je politieke nummers nooit echt
speciﬁek zijn. Je lijkt altijd boos te zijn over
een heel aantal zaken.

Het ding is, dat liedje is zeker geïnspireerd
door de toenmalige aanloop naar de tweede
Irakoorlog, die nog steeds voortduurt. Het
werd geïnspireerd door mijn gevoelens als
burger van New York, iemand die 9/11 meegemaakt had. Een burger die zich heel erg
gefrustreerd en woedend voelde door te
zien hoe die gebeurtenissen daarna gebruikt
werden als een middel om een oorlog te beginnen. Het liedje komt dus uit een erg specifieke, persoonlijke plek. Maar, persoonlijk
ben ik er altijd erg voor behoed een nummer
te schrijven dat te specifiek is. Hier bijvoorbeeld over politiek.
Omdat je geen mensen bij voorbaat wil afschrikken?

Nee, ik maak er me geen zorgen over of
mijn boodschap te ruw is of iemands politieke overtuigingen schoffeert. Ik heb er geen
probleem mee om te zeggen: dit is waar ik
in geloof. Wat ik probeer te zeggen, is dat
www.schamper.be
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wanneer je een liedje schrijft dat rond één
welbepaald thema draait – in dit geval de
aanloop naar de Irakoorlog – het over een
aantal jaar geen weerklank meer zal vinden.
Dus probeer ik het wel over het onderwerp
te hebben, maar dan in a more general way.
Zodat het nummer langer meegaat dan de
oorlog. Hoewel de oorlog nu toch ook al een
tijdje bezig is (lacht).
Maar mensen zingen al zo lang tegen die oorlogszuchtige elites.

Het is niet dat ik denk dat nummers
schrijven, zingen en opnemen enige verandering zal creëeren. Zoals ik al zei, het nummer komt uit een erg persoonlijke plek, uit
mezelf en mijn woedes en frustraties. Vanuit
mijn identiteit als burger van New York en de
Verenigde Staten. So I don’t fool myself, you
know, ik denk niet dat ik veel zal veranderen. Maar ik hoop wel de frustratie in mezelf
enigszins te verlichten. En misschien kan ik
ook wat kracht geven aan anderen.
In sommige liedjes zing je over gebroken harten, in andere stel je jezelf voor als ‘Mr. Loveless’. Is dat opzettelijk, of schrijf je vanuit
eigen ervaringen?

Sommige liedjes komen voort uit hartzeer, verlies en verdriet. Andere liedjes dan
weer zijn gebaseerd op ervaringen die ik dan
vermeng met fantastische elementen. Zo
heb ik zelf nog niemand vermoord (lacht).
(verwijst naar het liedje ‘Under the Waves’,
nvdr). Niet alles is waar, het is leuk om te
doen alsof en een dramatische rol te spelen.
Welke rol speel je dan in The Loveless? Mr.
Cool?

Nee, ik ben allesbehalve cool.

Een opmerkelijk liedje is Gatorade (waarin
Spencer het heeft over de kunst van het beffen, nvdr). Hoe kwam je erop?

(lacht gegeneerd, is lang stil, nvdr) Ik
weet het niet. Het liedje schreef zichzelf. Het
meeste ervan is waar. Matt zegt dat het hem
doet denken aan een verhaal van Charles
Bukowski, een Amerikaanse schrijver. Nuja,
hoe kwam ik erop? Ik dacht alleszins niet
‘daarover wil ik nu een liedje schrijven’. It just
happened, you know.
Is Heavy Trash nu echt je ding of horen we in
de toekomst nog van The Blues Explosion?

In de herfst is er een compilatie uitgekomen van The Blues Explosion, maar momenteel hou ik me bezig met Heavy Trash. We
zien wel wat er verder gebeurt.
Exit Spencer, en Matt Verta-Ray struint
losjes de kleedkamer binnen.
Wie naar Heavy Trash luistert, denkt meteen
aan Chuck Berry en Scotty Moore. Maar zijn ze
ook echt een invloed voor je geweest?

Ja, allebei. Ik ben een grote fan van Chuck
Berry en wou dat ik kon spelen als Scotty
Moore (lacht). Verder heb je Cliff Gallup van
Gene Vincent’s band, Paul Burlison uit de
Johnny Burnette Trio, en ik hou enorm veel
van Django Reinhardt. Er zijn nog steeds
zaken die hij doet waarvan ik absoluut niet
snap hoe hij ze klaarspeelt. De manier waarop Buddy Holly speelt, vind ik ook leuk. En
Linc Ray is my all-time hero.
Maar ik kan wel begrijpen dat veel mensen Scotty Moore in onze muziek horen, ook
al speel ik niet zoals hem. Maar ik heb wel
dezelfde gitaar, een fifties’ Gibson ES-295. ¶
SCHAMPER 460
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YEVGUENI GENEKT DOOR DE
COMMERCIE
Hannah Demol

Yevgueni in de Capitole te Gent, hmm,
een zittend publiek voor een groep die deze
zomer op festivals als Marktrock, Dranouter
en onze eigenste Gentse Feesten toch vooral
kon overtuigen door hun rustige nummers
af te wisselen met pure ambiance. Dus was
de vraag die voor het optreden gesteld werd:
“Wat maken ze ervan?”
Yevgueni brak in 2005 door met het album
“Kannibaal”. Het nummer “Als ze lacht”, te
vinden op diezelfde plaat, wordt gezien als
een van de betere Belgische kleinkunstnummers van het laatste decennium. Twee
jaar later wordt de meer volwassen full-cd
“Aan de Arbeid” wederom enthousiast onthaald door het publiek. De theatertour van
de groep is vooral gericht op nummers uit
dit tweede album en ook het filmpje dat als
achtergrondmateriaal wordt gebruikt om
de boel wat op te luisteren is volledig in de
stijl van “Aan de Arbeid”.

KRAMPACHTIG
Meteen aan het begin van het optreden
probeert Klaas Delrue iet of wat krampachtig het publiek in het hele gebeuren te betrekken. Maar na een paar nummers moreel
verplicht handjesgeklap is de zaal overtuigd
en wordt er ook spontaan meegezongen,
met als hoogtepunt het nummer “Manzijn”.
Een nummer dat opwinding creëert bij het
publiek en hiermee met kop en schouders
boven het hele optreden uitsteekt.
Aangezien de theatertour niet voor een
uitzinnige festivalmassa is bedoeld, werd
er vooral aandacht besteed aan de luisternummers, “Sara” en de Suzanne Vega-cover
“In deze stad” voorop.
Het publiek is nu helemaal warm gelopen, maar dan wordt de pauze – jawel
– aangekondigd. Het merendeel van het
publiek kijkt verrast en teleurgesteld op
en wat gevreesd werd, gebeurde. Wanneer Yevgueni aan het tweede deel van het
optreden begint, is de gemoedelijke sfeer
weer uit de zaal verdwenen en mag Klaas
Delrue opnieuw zijn uiterste best doen om
het publiek op gang te krijgen. Maar wat in
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het eerste deel wel lukte, lukt ná de pauze
hoegenaamd niet. De zaal zit erbij en kijkt
ernaar. Gelukkig hield de groep nog nummers als “Morgen komt ze thuis” en “Als ze
lacht” achter de rug waardoor het concert
toch niet met een sisser afliep.

STAANDE OVATIE
Als dan het optreden wordt afgesloten
met “Laat ons een bloem” – origineel van
Louis Neefs en door Yevgueni in 2006 succesvol bewerkt in opdracht van het Eénprogramma “Zo is er maar één”- is het publiek toch tevreden en geeft het Delrue en

zijn mannen zelfs een staande ovatie, dat
echter vooral uit beleefdheid.
Al bij al was het een genietbare avond en
het verkeerd lopen van het optreden door
een pauze in te lassen mag Yevgueni vooral
op het Capitole steken, die duidelijk extra
omzet wilde scheppen door de consumptieinkomsten de hoogte te willen injagen.
Wilt u Yevgueni op zijn best zien, houd
dan de festivalkalender van 2008 in de gaten
en zoek waar deze Leuvense band optreedt,
alleen dan zult u Yevgueni te zien krijgen zoals het hoort. ¶
www.schamper.be

LEZERSBRIEVEN

REACTIE OP DE OPEN BRIEF AAN
KOEN HOSTYN

PSYCHOLOGEN PROFITEREN VAN STUDENTEN

Koen Hostyn, student-lid Raad van
Bestuur UGent

Om de twee jaar verkiezen de studenten hun vertegenwoordigers in de
faculteitsraden, de sociale raad en de
raad van bestuur van de UGent. Laten we hopen dat er straks in maart
opnieuw een hele hoop kandidaten
zich aandienen. Ik herinner me mijn
vuurdoop vier jaar geleden nog goed.
Na een bibberende en stotterende
toespraak voor een goed gevuld auditorium E vonden er 24 studenten
(van de 600) mij blijkbaar toch moedig en/of schattig genoeg om in de
faculteitsraad van de L&W te gaan
zitten: hoera!
Mijn eerste wapenfeit was misschien wel een even groot fiasco. Jan
Blommaert, een door vele studenten
geliefde professor uit de afrikanistiek,
werd wegens levensbeschouwelijke
onenigheden het leven zuur gemaakt
door zijn collegae. Gewapend met
een petitie van bijna alle studenten
uit de afrikanistiek, trokken we naar
de raad om die boosdoeners er eens
van langs te geven. Vooraleer het zo
ver kwam, was de professor echter al
zo slim geweest om zijn uitgebreide
A1-palmares ten dienste te gaan stellen van een Londense universiteit. Gezien de grote nadruk op onderzoek in
de nieuwe financieringsplannen is dit
geen klein verlies voor onze universiteit. Maar de opiniestukken van deze
man over verrechtsing, populisme
en de rol van de intellectueel in onze
samenleving zijn vooral een enorme
verrijking voor het maatschappelijke
debat in Vlaanderen. Volgens Blommaert is de politiek die we vandaag
voorgeschoteld krijgen via de media,
niets meer dan een rechtse show. De
boodschap wordt compleet ondergeschikt aan het medium. Politici beliegen u niet omdat ze dat willen, maar
omdat populisme nu eenmaal eigen
is aan de hedendaagse massamedia.
In de Open Brief aan Koen Hostyn uit Schamper nr. 459 werden
we enkele keren belogen. De Gentse
betoging tegen alle Gentse studentenvertegenwoordigers. De vierduiwww.schamper.be

anoniem

zend betogende studenten waren,
me dunkt, zeker niet allemaal linkse
rakkers. Verschillende van de organisatoren nog veel minder. Ik sprak
niet namens Comac, wel namens de
GSR . In de kranten was de dag nadien
niets te lezen over een ‘scheldtirade’
tegen de minister, wel dat we er goed
in geslaagd waren om zo’n technisch
dossier (“bibliometrische outputfinanciering”) naar de studenten te
vertalen.
De moraal van het verhaal is hier
dat dit niet de fout is van de briefschrijvers. Ze willen duidelijk maken
dat de betoging veel verder van de
minister afstond dan zijzelf. Omdat
saaie stukken tekst vol moralistische
argumenten weinig kans maken op
publicatie, werd de boodschap ondergeschikt aan het medium. Hiervoor kwamen enkele leugentjes om
bestwil goed van pas.
De zeven briefschrijvers, actief
in de faculteitsraad en in de kringen
van de Blandijn, maakten tot slot nog
wel een terechte kritiek op de betoging. De mobilisatie aan de Blandijn
trok op geen kloten, akkoord. Misschien getuigt het echter van weinig
zin voor zelfrelativering dat onze
briefschrijvers mij hiervoor, in volle
sinterklaasperiode, de zwarte piet
probeerden door te schuiven. In heel
wat faculteiten is er veel beter gemobiliseerd. Daar kunnen de duizenden
studenten die wél mee op straat kwamen van meespreken. ¶

In de psychologie wordt er veel geprofiteerd van
de studenten, en ik wil heel graag dat dat stopt.
Er wordt ons heel vaak gevraagd aan psychologische onderzoek mee te doen en vragenlijsten in te
vullen, maar er worden ook punten aan gekoppeld.
Zo moesten we in het eerste jaar deel nemen aan 6
psychologische experimenten voor de vakken psychologische functieleer en methodologie, telkens
voor 4 van de 20 punten. Goed je kan argumenteren
dat het educatief belang heeft, om voeling te krijgen
met de procedures, maar we leren er niets van en ik
ben nog maar pas aan de opsomming begonnen.
Een heel duidelijk voorbeeld: voor sociale cognitieve psychologie in het 2de jaar kregen we de opdracht
een reeks vragenlijsten (longitudinaal onderzoek)
door onze ouders te laten invullen. Degenen die dit
deden kregen een extra examenpunt, de anderen niet.
Dit is toch gewoon chantage, en het zorgt ervoor dat
de examenresultaten geen weerspiegeling zijn van
iemand zijn capaciteiten. Zo zijn er voorbeelden van
mensen die de vragenlijst niet lieten invullen en een
negen behaalden en mensen die het wel lieten invullen en ook een negen behaalden en er dan wel door
zijn met dat extra punt.
Maar er zijn nog voorbeelden die ik hier kort zal
beschrijven. In het eerste jaar: voor het vak ontwikkelingspsychologie weer meehelpen aan een onderzoek door adolescenten te interviewen. Dit leek me
wel educatief verantwoord omdat we ook leerden de
data te verwerken. In het tweede jaar ontwikkelingspsychologie hetzelfde, maar daar is het individueel
en iedereen moet (veel) data verzamelen over twee
proefpersonen, terwijl één wel genoeg is om de techniek te leren.
Voor psychologische diagnostiek moeten de studenten vragenlijsten over emoties zelf invullen en
ook twee proefpersonen die laten invullen. Het gaat
om vragenlijsten die meerdere keren moeten afgenomen worden, met telkens 170 items. Men dreigt dat
we niet aan het schriftelijke examen mogen meedoen
als we dat niet doen.
Ook tijdens de les wordt er regelmatig tijd gemaakt
voor een vragenlijst. Hier staan dan geen punten op,
maar je komt natuurlijk niet naar de les om vragenlijsten in te vullen, en het is alles behalve leuk als ze
zo van je profiteren.
Ik hoop dat u begrijpt waarom dit niet kan, niet alleen ethisch maar het is ook in strijd met de taak van
de universiteit, subsidies voor onderwijs moeten niet
gebruikt worden voor onderzoek. Ik hoop dan ook
dat hier een einde aan komt, liefst zo snel mogelijk. ¶
SCHAMPER 460
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liegende reporter
TRAGISCH VOORVAL OVERSCHADUWT SCHAMPERUITSTAP
Op donderdag 7 februari 2008
kwam Billy V., redactielid van
Schamper, om het leven tijdens
een noodlottige nacht in Houffalize.
Bregt Saenen, Jonas Vandroemme

Tijdens de afgelopen krokusvakantie trok
Schamper naar goede gewoonte richting de
Ardennen voor een welverdiende rustpauze
na de examens. De redactie gebruikt deze
retraite om de grote lijnen voor het tweede
semester uit te zetten. Helaas werd dit gebeuren dit jaar ruw verstoord door een tragisch ongeval tijdens de derde nacht van het
verblijf.

VERDRONKEN
Billy V., die nog maar net de redactie
had vervoegd, kwam om het leven door
een ongelukkige val. De midweek vond dit
jaar plaats in een vakantiehuis te Houffalize. Het huisje was voorzien van een ruime
tuin, omringd door een kleine aftakking van
de Ourthe met – zo bleek – een verraderlijk
sterke onderstroom. Laat op de avond hadden een aantal redactieleden zich verzameld
aan het brugje dat even verder het riviertje
overbrugde. Om nog onduidelijke redenen is
de jongen in het ijskoude water terechtgekomen en verdronken.
Billy was een eerstejaars student burgerlijk ingenieur, afkomstig uit Lovendegem. Als
nieuw lid had hij zich het afgelopen semester

DE PROF VERTELT
EEN GRAP
AF Consternatie in lokaal 214 aan de
vakgroep moleculaire biologie. De les was
nog geen kwartier bezig toen de professor, volledig onaangekondigd én zeker
niet uitgelokt, een grap begon te vertellen. Eline uit derde bach getuigt: ‘We wisten niet wat er gebeurde. We waren bezig
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getoond als een getalenteerd
en gemotiveerd medewerker.
Het zag er bovendien naar uit
dat hij binnenkort chef wetenschap zou worden. Eerder op
de avond had hij nog een duidelijke interesse laten blijken
voor deze functie, wat door de
overige redactieleden enthousiast werd onthaald. Behalve
een goede schrijver was hij immers ook voor
velen een goede vriend geworden.
Het lichaam van Billy werd tegen de ochtend enkele kilometers verder uit de Ourthe
gehaald door reddingswerkers. Het parket
werd opgetrommeld en verschillende redactieleden werden meegenomen voor ondervragingen over de precieze omstandigheden
die het ongeluk voorafgingen. De eerste bevindingen van het onderzoek wezen reeds
uit dat het slachtoffer 2,1 promille alcohol in
zijn bloed had.

S. en Jonas V. Misschien hebben zij… neen,
ik wil niemand beschuldigen.”
Terwijl het onderzoek nog loopt, wil de
redactie deze gelegenheid aangrijpen om de
nabestaanden diep medeleven te betuigen.
De voltallige redactie is zwaar aangeslagen
en op hun voorstel denken Hoofdredacteur
Stijn D. en coördinator Bert D. eraan om de
werking voor de rest van het academiejaar
stop te zetten. Hierover is echter nog geen
beslissing gevallen.
We zullen je missen, vriend. ¶

GEMIS
Een aantal redactieleden wensten hierop
te reageren. “Het is inderdaad wel zo dat
er wat gedronken was”, reageert David D.,
“maar ik vind het moeilijk om te geloven dat
Billy zo veel alcohol in zijn bloed had. De rest
van de groep die langs de oever was blijven
staan is er toch niet ingesukkeld?” Sanne H.
vertelt echter een ander verhaal: “De jongens
waren elkaar al van die middag doorlopend
aan het ophitsen en in sneltempo de flessen
La Chouffe aan het ledigen. Billy was een lieve jongen, maar hij stond ontzettend onder
invloed van oudere redactieleden als Bregt
met osmotische verschijnselen, en opeens
onderbreekt Gysels de les om de plezante
uit te hangen. Toegegeven, het was een
goei, maar daarvoor kom ik niet naar de
les.’ Haar collega-student Steven was het
daar niet mee eens. ‘Het was géén goei.
Echt niet. Die van die vier kippen en die
Chinees, dát is een goei.’ De vakgroepraad
zal het incident van naderbij bekijken, en
professor Gysels eventueel op vervroegd
pensioen sturen. ¶

www.schamper.be
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LE RECTEUR DANSE
De universitaire intelligentsia heeft de entertainmentindustrie ontdekt. Dat mensen als Etienne Vermeersch of Eva Brems in De Slimste
Mens op Eén komen, verbaast niemand meer. Onze Alma Mater is nu
bereid om een stap verder te gaan.
op de VRT, toch een meer voor de hand
liggende keuze zou men denken? “Op
ons verzoek hield de vakgroep Sociologie
een discreet onderzoek bij een 2000-tal
zelfverklaarde VTM-kijkers. De resultaten waren op zijn minst opzienbarend te
noemen: 61% van de ondervraagden was
zich niet bewust van wat men deed aan
de UGent. Sterker nog: 34% wist niet eens
in welke stad onze universiteit lag! Het
werd ons al snel duidelijk dat een aanzienlijk deel van de bevolking verstoken
blijft van informatie. Als we deze mensen
nu eens konden warm maken voor wat
de UGent allemaal te bieden heeft …”

KRITISCHE GELUIDEN
Sommigen hebben toch hun bedenkingen bij de plannen van de rector.
Neuroloog Prof. Dr. Jan de Bleecker: “Ie-

mand die een CVA (lichte vorm van beroerte, nvdr.) heeft gehad zou toch beter
moeten weten. Rector Van Cauwenberge,
nota bene voormalig decaan van onze faculteit, moet zich toch bewust zijn van
de gevolgen die deze intense inspanningen met zich kunnen meebrengen? Bovendien vraag ik mij af of iemand onze
universiteit nog serieus zal nemen. Onze
geloofwaardigheid kwam al eens op de
helling te staan na dat debacle met die
McDonalds in de Ledeganck. Onbegrijpelijk vind ik dit.”
De vicerector verdedigt zich echter
tegen deze kritiek: “Als een bepaald persoon van onze collega’s aan de KULeuven
zich een lucratieve tv-carrière mag aanmeten (doelend op Rik Torfs, nvdr.), zie
ik er geen graten in dat onze rector deelneemt aan Sterren op de Dansvloer.” ¶

De Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest ﬁlantropische kant zien en plukt de meest
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.
Jonas Vandroemme

Aah, burgies. Ik vind ze de max. Toen
ze in Schamper 456 op de korrel werden
genomen in een satirisch artikel, bleven
de boze reacties natuurlijk niet uit. Het
was een zekere Toetie die zijn collegabollebozen op de hoogte bracht van het
artikel en zich daarbij afvroeg: “waarom
altijd dat stereotyperen?” Het antwoord
op deze vraag werd gegeven door medeburgie js1000 toen die reageerde met:
“kunnen we geen scriptje schrijven om
die te kloten?” Haha. N3rds.
Minstens even de max als burgies:
negers. Op het forum van Filologica onstond nochtans wat politiek correcte
heisa toen iemand als schermnaam “Neger” had gekozen. Reactie van Neger:
“Mja, aan al dat emo gejammer doe ik
niet mee. Had ik nu nog stinkende, bruine
diklip geschreven dan was uw reactie te
begrijpen”, en even later: “trouwens, ik
BEN een neger.”
Burgies en negers: wie ontbreekt nog
in dit rijtje van hilarische peten? Stuvers

www.schamper.be

natuurlijk. Zo merkte Stuver Dragases
onlangs op dat “als studenten tegenwoordig iets over studentenvertegenwoordiging te weten komen, het via – godbetert
– Schamper is.” Godbetert? God heeft
hier hoegenaamd niets mee te zien, en
voor al uw toekomstige lezersbrieven
verwijzen wij u voortaan graag naar het
boxke, beste Jeroen W.
Ook op Minerva viel weer heel wat
leuks te lezen. Katrijn Ganne bijvoorbeeld: “Niemand heeft het recht om tegen mij te zeggen dat ik mij maar moet
integreren in de Blandijn , tussen al die
Hippies, er is namelijk niemand op heel
de Blandijn die meer Hippie-achtig leeft
dan ikzelf. Ik woon op het platteland …
Chauffage hebben we nie … onze was en
onze plas doen we volledig met regenwater. Wij leven waarschijnlijk groener en
meer hippie dan al die zogezegde hippies
op de Blandijn samen.” Reactie van David de Saeger: “Hebben die vieze vuile
walenkoppen je nutsvoorzieningen ge-

stolen?” Ik vermeld de context niet, het is
al lollig genoeg.
Sinds Schamper dagelijks berichten
op de site plaatst, worden trouwens ook
daar vaak heftige polemieken gevoerd.
Het hoofddoekendebat bijvoorbeeld.
Partyganger gaf de aanzet: “een kruisje
is ook een symbool, maar is reeds sinds
de middeleeuwen ingeburgerd terwijl
de Islam een aangespoeld geloof is.” Een
Anoniempje maakte het beter: “Aangespoeld geloof ? De leeuw van Vlaanderen
is ook aangespoeld, want die komt van de
arabieren”, waarop nog een ander Anoniempje de hilariteit compleet maakte,
en hiermee toch wel de quote van de
maand scoorde: “diene leeuw zal wel
geen oude dametjes in mekaar rammen
om met haar sacoche te gaan lopen.”
Laat ons toch maar afsluiten met de
quote van een burgie, omdat ze zo de
max zijn. Boze Boema schrijft: “Maar
face it guys: we zijn allen nerds, maar later mogen zij voor ons werken, en wie zal
er dan lachen?” Ik alvast. Nog steeds. ¶
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HET VOLK

SL De namen voor de nieuwe editie van het programma Sterren op de
Dansvloer houdt VTM nog angstvallig geheim. In de wandelgangen doen er
echter al enkele hardnekkige geruchten
de ronde over de deelnemers. Onder hen
was er toch één naam die de voltallige
redactie met verstomming sloeg: Paul
Van Cauwenberge. Jawel, onze eigenste
rector.
Wanneer we vicerector Luc Moens
aan de lijn krijgen, horen we voor het eerst
een min of meer officiële bevestiging van
dit bizarre gerucht: “Het was rector Van
Cauwenberge zelf die met het idee kwam
aanzetten. Door mee te doen aan dit populaire dansprogramma, zou de Universiteit Gent een ongekend groot publiek
kunnen bereiken.” Een louter promotionele stunt dus. Maar waarom meteen op
een commerciële zender als VTM en niet
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