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Gent 
onafhankelijk!

... en een heleboel coole peten zoals Jan Fabre
Rik Coolsaet, Johan Braeckman en Lady Linn
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Kort

08/04
Opera, VGK (Vlaamse Opera) ×

09/04
paasontbijt, KK (2e verdiep  ×

Blandijn), 07u30-11u

12 urenloop (sint-pieters- ×
plein)

Overwinningsfuif, hILOK  ×
(Twieoo), 23u

10/04
12-urencantus, WINa, 12u ×

Basiscursus fotografie, Foto- ×
klas (Therminal), 19u

11/04
Familiecantus, GBK (sala- ×

mander), 20u

Galabal, VeK (Wippelgem),  ×
21u

13/04
Improvisatietheater, VppK  ×

(theater Tinnepot), 20u 
 

14/04
Rugby, slavia (Waterport- ×

baan), 18u30

comedy-avond, chemica  ×
(Therminal), 20u

15/04
Italiaanse Film, Filologica  ×

(Blandijn)

Quiz, Geografica (Thermi- ×
nal), 18u

Gravensteendebat, Jong  ×
N-Va UGent, (Blandijn aud 
e), 20u

16/04
streekbierenavond, KhK  ×

(amber), 20u

Russian party,home Bertha  ×
De Vrieze (Gemeenschaps B), 
22u00

17/04
Try-out, Gents Universitair  ×

symfonisch Orkest, 19u30

slavische avond: De Kersen- ×
tuin, slavia (De Backstage), 
20u

19/04-20/04
WiNa's area Network 2008,  ×

WINa (Therminal)

Kringen & 
Konventen

stijn debrouwere,  
Hans demeyer

Op je computer heb je wel-
licht ook al eens het programma 
Ms Outlook zien staan. Of mis-
schien hoorde je al over hotmail-
adressen. Of wil je weten waar-
om het éne e-mail adres eindigt 
op skynet, of hotmail of @ugent.
be? Op een heel praktische wijze 
kunt u in een 5-delige cursus al-
les leren over e-mailen. en dit 
elke donderdag in uw dichtst-
bijzijnde oCMW. let wel: u moet 
minstens 18 jaar zijn.

Mocht u zich op 08/04 rich-
ting naar de door ’t Zal wel 
Gaan georganiseerde filmavond 
begeven, u zult eveneens moeten 
bewijzen dat u al lang genoeg op 
deze bol rondloopt om binnen 
te mogen. Of moeten we zeggen: 
om te penetreren. de vertoonde 
film is immers ‘Deep Throat’, 
dé pornofilm uit de jaren ’70. 
Het verhaal: een vrouw kan niet 
klaar komen en bezoekt een 
dokter die ontdekt dat haar cli-
toris in haar keel zit, en daarbij 
meteen zijn eigen dokterinstru-
ment tevoorschijn haalt om eens 
menslievend te zijn. alle geniale 
verhalen zijn in één zin samen 
te vatten zeker? Waarom u niet 
zou moeten gaan: schaamhaar! 
bij bossen! Waarom u wel zou 
moeten gaan: het is educatief 
verantwoord want na de verto-
ning volgt een filosofische na-
bespreking. en toegegeven, we 
konden echt niets verzinnen dat 
lolliger kan zijn dan dat.

Jaja, porno, allé zeg, goh, 
amai, pfuuw. euh, mja. laat 
ons… We zouden natuurlijk de 
voorspelbare mop kunnen ma-
ken dat de burgies en de leden 
van WiNa (Wiskunde informa-
tica natuurkunde) nu eindelijk 
eens uit hun kot zullen komen. 
Maar we kunnen ook de nog 
voorspelbaardere mop maken 
alla ‘waarom zouden ze thuis-

blijven voor iets dat ze toch so-
wieso thuis kunnen doen?’ dat 
zouden we kunnen doen, maar 
daar doet schamper niet aan 
mee. Wij bezien elke studenten-
groep als gelijkwaardig (behalve 
die van het nSv! natuurlijk, de 
rotzakken). Wij gaan dus gewoon 
neutraal meedelen dat Wina op 
15/04 wegens overweldigend 
succes (een ‘vierkantswortel 
van 121’ aantal leden, werd ons 
gemeld) een tweede (tweede!) 
pizza-avond organiseert. en zeg-
gen dat ze dat ook thuis kunnen 
doen. een extra grote voorraad 
pizza margherita is voorhanden 
want de vorige keer waren die in 
een-twee-pi uitverkocht!

Wie de dag daarop het daar-
bij verzamelde vet wil kwijtspe-
len, kan altijd op ‘Keizer Karel’ 
wandelzoektocht door gent. 
de route neemt je langs een aan-
tal prachtige en serene plekjes in 
gent. tijdens het stappen wordt 
er gezocht naar de kiezers van 
Bart Bogaerts. de eerste die er 
één vindt krijgt een petje van 
Tom Vandendriessche. (Too 
soon?)

schromelijk te laat ben je 
evenwel als je na al die vunzig-
heid, die vetzakkerij en dat po-
litiek geweld je onschuld wilt 
terugwinnen. tegen dan zijn de 
eitjes van de paashaas van Wina 
allang een gure odeur aan het 
verspreiden. Je had er maar moe-

ten bij zijn, op 7 april. Misschien 
viel er dan nog iets te maken van 
je leven. die hoop heb je onder-
tussen met tegenzin moeten op-
geven. enfin, wat doet een mens 
met niets te verliezen? naar het 
Vlaams Nationaal Zangfeest 
gaan van het KvHv, tiens. Ze 

hebben daar, stel je voor, heel 
het sportpaleis voor afgehuurd 
op 14 maart. samen met al die 
dronkenlappen kan je daar je 
verdriet verdrinken, en zo nodig 
een tsjoef lynchen. aaah, en ’t le-
ven ontwaakt weder. ¶
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Unief
't Schijnt dat Gent onafhankelijk 
is (5) Twee verkozenen voor de 
RvB doen hun zegje op (6-7) Rik 
Coolsaet zegt het één en ander over 
politiek op (8-10) Diploma mills in 
België reiken waardeloze diploma's 
uit (11)

WeTenSCHAP
Johan Braeckman over zijn project 
rond evolutietheorie (14-15) Het 
museum voor dierkunde in de 
Ledeganck (16-17) Goedele d'r 
seksboek (18)

CUlTUUr
Jan Fabre over 't leven (22-23) en 
Lady Linn over de muziek (24-25). 
Het derde deel van onze Albumtop 
(26-27)

SATire
UGent ontwikkelt eigen religie en 
meer van dat (28 ev.)

stijn debrouwere, hoofdredacteur

HerSenSpinSelS

SDB verderop in deze schamper klaagt 
Johan braeckman dat de media zijn project 
over evolutietheorie en wetenschapscom-
municatie al te graag reduceren tot grote 
koppen als “vlaamse Prof krijgt 200.000 euro 
om evolutieleer te redden” en uitspraken als 
“de professor moet de vlamingen behoeden 
voor het creationisme en intelligent design.”

een merkwaardig fenomeen: de kwali-
teitskranten proberen een uitgebreide we-
tenschapsberichtgeving in stand te houden, 
maar beseffen ook dat zoiets niet verkoopt 
als ze er geen controverse, foto’s van gigan-
tische deeltjesversnellers of blitze onder-
zoeksresultaten aan kunnen verbinden. en 
zo werd braeckman tegen wil en dank de he-
raut van een anti-religieuze kruistocht.

Het is niet de eerste keer dat zoiets ge-
beurt, al speelt het meestal uit in het voordeel 
van wetenschappers. Zo valt er in zowat elk 
wetenschapsmagazine maandelijks wel te 
lezen dat er een geweldige nieuwe doorbraak 
is in onderzoek naar kankermedicatie. dat 
doen ze nu al jaren, en ondanks die tientallen 
doorbraken blijven er mensen sterven aan 
kanker. Men zou denken dat journalisten na 
een tijd de superlatieven begraven en schrij-
ven over ‘interessante bevindingen’ eerder 
dan over wondermiddelen, maar blijkbaar 
neemt niemand daar aanstoot aan.

Zelfs wetenschappers niet. Wetenschaps-

journalist Michael Hanlon beklaagt zich dat 
wetenschappers, vooral fysici, hun theorieën 
interessant proberen te maken voor een bre-
der publiek door allerlei conjecturen te spui-
en die niet volgen uit hun bevindingen en 
niet door feiten ondersteund worden maar 
wel eens waar zouden kunnen zijn mits een 
hele rits aannames. “as well as accidental 
time machines we are told of cosmic strings 
– gigantic filaments of super-stuff that warp 
and tear space-time like ladders in a pair of 
celestial stockings”. er is zelfs een naam voor 
dat soort hersenspinsels: wetenschapspor-
nografie.

niet alleen naar het bredere publiek moe-
ten wetenschappers een pokerface opzetten 
en hun onderzoek belangrijker voordoen dan 
het is. de budgetten voor fundamenteel on-
derzoek zijn karig, dus als je bij een project-
voorstel er ergens kunt bijlappen dat er in de 
verre verre toekomst misschien onverwachte 
vruchten aan kunnen worden vastgeknoopt 
— dat valt toch moeilijk te controleren — is 
er weinig reden om dat niet te doen.

desinformatie en sensationalisme — als 
dat maar goed afloopt. Meteen een eerste 
uitdaging voor de projecten “Wetenschap 
en maatschappij” waartoe onder andere het 
project van braeckman behoort. Zoals de 
media-hetze rond zijn project toont is er nog 
een lange weg te gaan. ¶

editoriaal

oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier, 
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en 
homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks 
tijdens het academiejaar.
vU: stijn Debrouwere, hoveniersberg 24, 9000 
Gent
drukkerij: Drukkerij Vyncke NV,  savaanstraat 92, 
9000 Gent
Hoofdredacteur: stijn Debrouwere 
Coördinator & reclame: Bert Dobbelaere
eindredactie: Tristan hoorelbeke (chef), Katrien 
Depecker, andreas Faes, maarten hanssens, 
Frederik Neirynck, Lynn De pelsmaeker
redactie: stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere, 
andreas Faes (chef satire), Bregt saenen, 
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, 
Lise Beirinckx, Jan Blondeel, Roeland Van Den 
Driessche, pieter Van Nuffel, Jasmien maes, Bart 
Bruneel
vormgeving: stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere
Cartoons: axel de Backer, sander Vanderveeren 
Fotografie: Laure Nuytemans, Bert Dobbelaere, 
andy eeckhaut, cas Lemmens. Dank aan storm 
calle voor de coverfoto.

Johan Braeckman over evolutietheorie, pagina 14
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WerKen bij SCHaMper onderWijS in Het nieUWS

Redacteurs zijn nog steeds 
welkom, maar we richten onze 
smeekbedes vooral aan illus-
tratoren, fotografen, layouters, 
eindredacteurs en informatici. 
help ons uit de nood!

elke maandagavond om 20 uur 
houden we redactievergadering 
in studentenhuis De Thermi-
nal. 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 vra-
gen duidelijk en zo snel moge-
lijk beantwoorden.

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

CoMMentaar?

tijdingen Uit leUven: Wat SCHrijFt StUdentenblad veto

HJD dies natalis, het jaarlijkse feest waarbij de 
oprichting van de ugent wordt herdacht, vond 
plaats op vrijdag 21 maart. Zoals ieder jaar wer-
den ook in 2008 verscheidene eredoctoraten uit-
gereikt. Frank Beke, gewezen burgemeester van 
de stad gent, werd gehuldigd met het institutio-
neel eredoctoraat. een grote eer voor een politi-
cus die tijdens zijn carrière enkel op lokaal niveau 
werkte, maar de universiteit gent vond beke een 
waardige verkozene omdat hij een “extra dimensie 
gaf aan de stad gent, die ook de universiteit ten 
goede kwam”, zo luidde de persuitnodiging voor 
de dies natalisviering. 

nog aan de ugent werd onlangs een onvoor-
stelbaar levenswijzigende ontdekking gedaan. 
de onderzoekseenheid Paleontologie heeft één 
van de monumentale voorbeelden van de onder-
broken-evenwichten-evolutietheorie (euh ja, om 
te weten wat dat precies is, verwijzen we u door 

naar google.) ontkracht. nu, hier komt het op 
neer: Het onderzoek heeft kunnen aantonen dat 
de zoetwatermolluk, die gevonden kan worden in 
de turkanabekken in Kenia, niet voldoet aan de 
eerder vermelde theorie, maar dat de evolutionai-
re veranderingen enkel te wijten zijn aan klimato-
logische veranderingen in Centraal-afrika. Waw, 
zotte boel allemaal!

ten slotte nieuws uit engeland. daar vrezen ze 
dat popsterren en celebrity’s als Paris Hilton and 
victoria beckham een slecht voorbeeld zijn voor 
de schoolgaande jeugd. leerlingen denken dat 
succes en welvaart veel makkelijker te bereiken 
zijn door ‘beroemd’ te zijn en daarvoor worden de 
vaak niet afgestudeerde sterren een beschuldigen-
de vinger toegewezen. Maar laten we eerlijk zijn, 
een meisje van veertien die later victoria beck-
ham zou willen worden, daar zijn de verwachtin-
gen toch al niet te hoog voor gespannen. ¶

Jv Ook leuven was de voorbije weken 
in de ban van allerhande studentenverkie-
zingen. Men is er echter bezorgd: van de 
29 studentenkringen worden er maar liefst 
18 geleid door mannelijke presessen. niet 
bepaald duizelingwekkende cijfers, maar 
toch komen er uit de hoek van de gender-
studies hevige reacties. “de verschillen in 
presidiumtaken zijn in veel gevallen een 
voorafspiegeling van latere verschillen in 
de professionele loopbaan. de verschillen-
de presidiumtaken draaien nagenoeg altijd 
om machtsongelijkheid”, zegt Kaat Wils. 
langs de neus weg wordt ook nog opge-
merkt dat het ‘alom bekend’ is dat allochto-
nen en studenten met een functiebeperking 

eveneens ondervertegenwoordigd zijn. 
*** de richting arabistiek en islamkunde 
aan de leuvense letterenfaculteit lijkt te 
herstellen van een malaise. de opleiding 
kreeg vorig jaar immers nog een negatieve 
accreditatie. docenten en studenten sloe-
gen echter de handen in elkaar, en stelden 
from scratch een nieuw en ambitieus ba-
chelorprogramma samen. vooral de grote 
inspraak voor de studenten oogst veel lof: 
“er is een hele nieuwe dynamiek op gang 
gekomen met het schrijven van dit pro-
gramma”, vertelt studentenvertegenwoor-
diger Jessika Soors. “elke beslissing is bij 
consensus genomen, zodat alle betrokke-
nen heel tevreden zijn met dit programma. 

in september zullen we eindelijk een nieu-
we start kunnen nemen.” Ook het geprofte 
is opgezet met het nieuwe programma. “de 
nieuwe opleiding is zowel in de breedte als 
in de diepte zeer gespecialiseerd en kan de 
vergelijking aan met de beste universitei-
ten. de interactie tussen de vakken is erg 
belangrijk: regiovakken (geschiedenis en 
islam) zullen de studenten via de taalvak-
ken bestuderen en omgekeerd. Het nieuwe 
programma bevat een ideale kruisbestui-
ving”, aldus prof. John Nawas, de curricu-
lumcommissievoorzitter. *** en tenslotte 
geven we u nog de uitslag van het leuvense 
“interfacultaire songfestival” mee: Lau 
kreeg de juryprijs voor “fijne countrypop 
met doorleefde teksten”, Johnny Berlin 
ging dan weer lopen met de publieksprijs, 
al vond de veto-redacteur van dienst het 
maar niets. Soit.  ¶

boze Wijven en gelUKKige 
arabieren
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roeland van den driessche, Heleen 
debeuckelaere

slachtoffers van dienst voor de n-ga wa-
ren de West-vlamingen. schamper trok op 
onderzoek in de hoop die vermeende onver-
draagzaamheid te begrijpen en te plaatsen.

ontStaan
n-ga ontsproot uit de gedachten van 

Jan beke, zoon van oud-burgemeester Frank 
beke. samen met enkele gelijkgestemden 
richtte hij de n-ga op. Hersenspinsels als 
deze komen enkel naar boven in een don-
ker café waar het gerstenat rijkelijk vloeit en 
met n-ga is dat niet anders. de cafépraat 
leidde tot de de uiteindelijke oprichting van 
de partij en daaraan gekoppeld, een heuse 
merchandising- en propagandacampagne. 
“gent Onafhankelijk” is een goedkope, holle 
uitspraak, desalniettemin bleek het toch 
aan te slaan. Partij-ideoloog Mong Cocquyt 
is het daar ook mee eens:“Milieu, economie, 
dat interesseert de mensen niet; drie of vier 
holle slogans en we krijgen duzend man 
mee.”gentenaren sloten zich aan, alsook 
enkele Pakistanen uit de gerenommeerde 
nachtwinkels uit de Overpoortstraat. Het 
succes was helemaal compleet wanneer het 
vrt-journaal de nodige aandacht besteedde 
aan deze politieke beweging. Ondertussen 
beslisten de partijkopstukken om op 30 
maart de onafhankelijkheid uit te roepen. 
die dag zal de revolutie gestreden en West-
vlamingen buitengebonjourd worden.  

proFeSSionaliteit?
n-ga is duidelijk geen professionele par-

tij. in hun vertoog staat het bol van tegen-
stellingen en fouten. Ook hun zelfgemaakte 
documentaire geeft hiervan blijk. doorheen 
heel hun discours worden vooral de West-
vlamingen geviseerd. Op een gegeven ogen-
blik vraagt men aan een vriendelijke, al-
lochtone dame wat zij van West-vlamingen 
denkt. Ze antwoordt hier gemeend op dat ze 
in Wallonië moeten blijven. ahum… die al-
lochtone dame weet niet dat de mensen van 
n-ga in hun partijprogramma staan heb-
ben dat alle buitenlanders een verblijfstax 
moeten betalen. Ze zou snel anders piepen 
indien ze dat wist.  

tegenreaCtie
de tegenreactie bleef niet uit. West-vla-

mingen groepeerden zich via internet en 
andere media om zo de strijd aan te gaan 
met de n-ga, een meer dan begrijpelijke re-
actie. de confrontatie werd verwacht op 30 
maart. die confrontatie kwam er niet.  

SoCiaal experiMent
de reden voor het uitblijven van een his-

torische veldslag –als sensatiejournalisten 

zijnde toch een tikkeltje teleurgesteld- is 
eenvoudig. de n-ga had nooit de effectieve 
bedoeling om gent onafhankelijk te verkla-
ren. de n-ga was een sociaal experiment. 
Heel wat vlamingen toonden zich opnieuw 
van hun engdenkende, xenofobe kant. Het 
illustreert de vlaming die zich bedreigd 
voelt, samenkomt en zich verzet. Het is de 
spiegel van het huidige politieke landschap 
en drijft de spot met het gelanterfanter in 
brussel rond de staatshervorming. n-ga en 
“gent Onafhankelijk” is een sociaal experi-
ment dat met succes slaagde. Op 30 maart 
kwam iedereen samen en was er een groot 
verzoeningsfeest. Harde taal was niet aan-
wezig. vraag is enkel: Hoever kan je gaan? 
Heiligt het doel alle middelen? Wanneer en-
kele West-vlamingen bij de bakker de huid 
vol worden gescholden omwille van hun 
West-vlaming zijn dan gaat dat misschien 
te ver. desalniettemin zijn de mensen van 
de n-ga erin geslaagd de bekrompenheid 
van heel wat vlamingen aan te tonen. Zij 
geven een duidelijk signaal  voor een open 
gent en vlaanderen. als de wekker al enkele 
malen afliep, maar we nukkig bleven liggen, 
dan is de enige remedie om de kater van de 
voorbije dagen weg te spoelen een emmer 
ijskoud water zodat we met onze neus ein-
delijk op de feiten gedrukt worden. ¶

U hoorde het wel al: 
op 30 maart kwa-
men enkele trotse 
Gentenaren op 
straat om Gent onaf-
hankelijk te verkla-
ren. Maandenlang 
probeerde N-GA –de 
Nieuw-Gentse Alli-
antie- Gentenaren te 
overtuigen van hun 
zaak.

gent onaFHanKelijK?
Spiegel van een politieKe en SoCiale WerKelijKHeid.

(c) storm calle
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stijn debrouwere

Onderwijskwaliteit is een groot aspect van 
jullie programma’s. Komt die dan in het ge-
drang?

geert: door het nieuwe financieringsde-
creet verschuift de nadruk van onderwijs 
naar onderzoek. Het gevaar is dat dat de 
bovenhand zal halen. Onderzoeksdossiers 
wegen ook sterker door in proffenevaluaties 
dan het onderwijsdossier. Het evenwicht 
dient daar hersteld te worden — universi-
teiten hebben ook onderwijs als prioriteit.

Thijs, je wil studenten ook meer bij onderzoek 
betrekken.

tHijS: ten eerste wil ik dat het onderzoek 
dat studenten nu al doen — literatuurstu-
dies, surveys en dergelijke waar proffen han-
dig gebruik van maken — ook als bijdrage 
wordt erkend door proffen én een degelijke 
plaats krijgt binnen de opleiding. nu wordt 
het eerder weggestopt als een klein deel van 
een vak.

de vraag leeft ook bij onderzoekers zelf. 
Ze willen studenten veel meer bij onderzoek 
betrekken zodat die op de hoogte zijn van 
wat het academische leven inhoudt. Op dit 
moment is het amper mogelijk om studen-
ten bij een lopend onderzoek te betrekken 
omdat er daarvoor geen ruimte is voorzien 
binnen het curriculum.

geert: de kwaliteit kan daardoor alleen 
maar omhoog gaan. nu wordt je onderzoek 
enkel gelezen (en soms ook gebruikt) door 

een prof, waardoor je niet zo sterk geneigd 
bent er veel werk in te steken.

tHijS: We moeten ook vermijden dat we 
een eenheidsworst afleveren. de koplopers 
onder de studenten worden nu veel te wei-
nig gestimuleerd. Mensen laten meehelpen 
aan onderzoek als deel van hun studie kan 
daarvoor een oplossing zijn. iedereen moet 
een uitdaging kunnen vinden.

diSCriMinatie
en wat dan met democratisering?

tHijS: ik ben het fundamenteel oneens 
met de dichotomie democratisering-kwali-
teit. iedereen kan zich kunnen inschrijven 
en het moet betaalbaar blijven. Maar de 
kwaliteit van het diploma moet hoogstaand 
zijn: het is maar eerlijk indien men na vier of 
vijf jaar op de arbeidsmarkt kan komen met 
een diploma dat iets waard is.

Het lijkt steeds meer de standaard dat 
iedereen een universitair diploma moet 
kunnen halen. de geïndividualiseerde tra-
jecten (git) die sinds een tijd ingevoerd zijn, 
moedigen dat ook aan: sommige studenten 
slepen in hun laatste jaar nog vakken mee 
uit hun eerste jaar. Maar sommige studen-
ten zijn nu eenmaal niet gemaakt voor de 
universiteit, die studenten maar wat laten 
aanmoderen, is dat dan zo democratisch?

geert: een universiteit discrimineert so-
wieso, zij het dan op intellectuele capaci-
teiten. er moeten gelijke kansen zijn om te 
starten, maar niet om af te studeren.

diCHter bij Het volK
De consensus bij de nieuwe stuvers lijkt te 
zijn dat de communicatie tussen de stuvers 
en de studenten moet verbeteren.

geert: …in de eerste plaats natuurlijk om 
er voor te zorgen dat er zich op elke faculteit 
binnen twee jaar voldoende mensen kandi-
daat stellen zodat er verkiezingen kunnen 
georganiseerd worden. nu was dat maar op 
twee faculteiten mogelijk en dat zijn er veel 
te weinig.

vaak zijn de campagnes ook bijna het 
enige moment dat studenten in contact ko-
men met hun vertegenwoordigers en dat is 
allesbehalve gezond.

tHijS: Het facultaire niveau moet serieus 

opgewaardeerd worden, dat staat sowieso 
dichter bij studenten dan wij in de centrale 
raden. studenten zitten vaak met vragen 
over hun opleiding of willen iets aankaarten 
dat misloopt, maar vinden niet altijd de weg 
naar hun vertegenwoordigers. er zou op 
elke faculteit een centraal aanspreekpunt 
moeten zijn voor studenten én een struc-
tuur zodat stuvers ondersteund worden en 
weten hoe ze die problemen efficiënt kun-
nen oplossen.

Maar een aanspreekpunt is niks als mensen 
niet weten dat het bestaat of als het ze niks 
kan schelen.

geert: er wordt inderdaad tijdens het jaar 
veel te weinig geïnformeerd over wat er ge-
beurt in de raden en waar studenten terecht-
kunnen met problemen over hun opleiding. 
informatie en nieuws over studentenverte-
genwoordiging zou rechtstreeks op Minerva 
te vinden moeten zijn. en het kàn werken: 
in de economie zit de vertegenwoordiging 
bijvoorbeeld heel goed in elkaar.

tHijS: studenten zijn niet altijd geïnteres-
seerd, maar dat zelfs geëngageerde mensen 
vaak de weg niet vinden naar de studenten-
vertegenwoordiging is nog erger.

geert: nu, we merken ook op andere 
vlakken zoals voor de kringen dat het steeds 
moeilijker wordt om mensen te mobiliseren 
en er voor te zorgen dat ze zich een heel jaar 
engageren voor een vereniging. dat is niet 
enkel een probleem van de vertegenwoor-
digers.

“We zijn met zoveel dat 
het onmogelijk wordt om 

iets anders af te leve-
ren dan massadieren.”

Je zal altijd mensen hebben die enkel 
naar een universiteit komen om te studeren 
en zich van de rest niks aantrekken. geen 
probleem — daar kan je niks aan doen. 
Maar er is ook een heel grote middengroep 
die je wèl kan warmmaken voor hetgeen wij 
doen, als je er maar moeite voor doet. dat 
gebeurt te weinig.

tHijS: ik heb wel gemerkt dat je mensen 
nog altijd kan motiveren, maar dan eerder 

We namen twee van 
de nieuwe stuvers te 
pakken en aanhoor-
den hun jeremiade 
over de kloof tussen 
studentenvertegen-
woordiger en stu-
dent, en de tanende 
kwaliteit van ons 
onderwijs.

verbeUrgt & CleUren
"gedaan Met eenHeidSWorSt, StUderen Moet een Uitdaging zijn."
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voor concrete projecten en punten. bijvoor-
beeld een geschil met een professor waar 
studenten het verschil kunnen maken en 
directe, concrete resultaten zien. studenten-
vertegenwoordiging moet breder zijn dan 
enkel de verkozenen.

Weg Met Wanorde
Je sprak over structuren voor de stuvers op fa-
cultair niveau?

geert: elke generatie gaat er expertise ver-
loren. stuvers zouden dus veel vaker ervarin-
gen moeten uitwisselen met hun collega’s uit 
andere faculteiten en kennis doorgeven aan 
hun opvolgers.

tHijS: Het gebrek aan structuren en com-
municatie zorgt er voor dat stuvers veel 
minder bereiken dan mogelijk is en ook snel 
gedesillusioneerd raken in hun taak. Prof-
fen in de faculteitsraden zijn vaak zeer goed 
geïnformeerd. Hun achterban zorgt er wel 
voor dat ze gebrieft worden, terwijl studen-
ten vaak niet eens vertrouwd zijn met de on-
derwerpen die aan bod komen omdat ze niet 
voldoende ondersteund worden.

geert: dat is een zeer grote handicap. die 
proffen kennen vaak elk dossier dat aan bod 
komt van binnen en van buiten en ze zullen 
het niet laten dat voordeel uit te spelen te-
genover studenten.

tHijS: in de sociale raad hebben we eens 
een half uur gediscussieerd over ‘de SpoC’, en 
pas na een half uur had iemand het lef om 
te vragen wat zo’n SpoC nu eigenlijk is — een 
single point of contact, dus. vaak durft men 
dat niet en dan wordt er braaf ja-geknikt om-
dat de studenten toch niet weten waarover 
het gaat.

Het zou ook interessant kunnen zijn om 
voor de faculteitsraden jaarlijks verkiezin-
gen te houden omdat je twee jaar engageren 
behoorlijk lang is voor veel studenten. Maar 
dat is momenteel onmogelijk omdat de ken-
nisoverdracht niet vlot verloopt en je dus elk 
jaar van nul zou moeten vertrekken.

dUrven denKen
Tot slot: mogen we trots zijn op onze univer-
siteit?

geert: gentse studenten zouden zich wel 
wat meer mogen identificeren met hun alma 
mater. er gaat natuurlijk het één en ander 
mis, maar als de alumni niet meer omkijken 
naar hun universiteit is de kans meteen ook 
een stuk kleiner dat er veel zal veranderen. 
als universiteit heb je nu eenmaal een sterk 
netwerk nodig om iets te bereiken.

tHijS: Ministers die aan de KUl hebben ge-
studeerd verdedigen altijd de belangen van 
hun universiteit. de meerderheid van de mi-

nisters in de vorige regering waren ugent-
alumni, maar hebben we daar ook maar iets 
van gemerkt?

soit, ik heb een haat-liefderelatie met 
deze universiteit. ik ben dolblij dat ik hier 
studeer, maar ik ben ook al vaak ontgoo-
cheld geweest. We zijn met zoveel dat het 
onmogelijk wordt om iets anders af te leve-
ren dan massadieren — voor zo’n grote groe-
pen kan je als docent bijna niet anders dan 
studenten gewoon een cursus in de handen 
te steken en die van buiten laten blokken. ik 
heb een jaartje in antwerpen gestudeerd en 
je merkt wel dat de kleine groepen waarmee 
je daar zit, echt een stuk aangenamer zijn 
voor studenten.

tegelijk ben ik wel blij om het pluralisme, 
de openheid en de kritische geest die hier 
leeft in gent. elke student die hier buiten-
komt met een ideologisch fundamentalisti-
sche kijk is een falen van deze universiteit. 
gelukkig is dat geen al te groot probleem. 
als de infrastructuur bijbeent én als elke stu-
dent zich intellectueel uitgedaagd voelt dan 
kunnen we pas trots zijn op onze unief.

geert: enfin, om positief te eindigen: de 
ugent is de meest democratische universi-
teit in vlaanderen en studenten hebben hier 
de macht om veranderingen door te voeren 
als er iets misloopt. daar kunnen we, daar 
moeten we trots op zijn. ¶

Foto door stijn Debrouwere



Ugent

8          schampeR 462 www.schamper.be 

bert dobbelaere, bregt saenen
Met zijn nieuwe boek genereerde rik 

Coolsaet heel wat aandacht: een essay van 
vijf pagina’s in De Standaard,  airtime in 
De Laatste Show… Zijn bedoeling is om de 
doorsnee mens de wereldpolitiek opnieuw 
te leren begrijpen. is dat hem gelukt? een 
kritisch gesprek.

een van onze moeders heeft u in De Laatste 
Show gezien en vond het aangenaam om naar 
u te luisteren. Uw boek is dus bedoeld voor 
het grote publiek?

Ja. Het is geschreven zonder voetnoten 
en begint met een paar column-achtige tea-
sers als smaakmakers. Het boek is echt be-
doeld voor mensen die opnieuw een lijn wil-
len zien in de grote hoeveelheid informatie 
die dagelijks op hen afkomt. dit is dus geen 
wetenschappelijk werk voor collega’s, maar 
wel een middel om mensen te helpen het se-
cundaire van het primaire te scheiden. dat 
vind ik immers de maatschappelijke taak 
van academici.

Ons viel het op dat u uitzonderingen op uw 
theorie nogal snel afdoet als van secundair 
belang. Walter Pauli van De Morgen gaf het 
tegenvoorbeeld van Kosovo. 

dat is zeker niet de bedoeling. er is een 
voortdurende dynamiek van veranderin-
gen, daar zit niet altijd een duidelijke lijn in. 
Mijn boek is geen opeenvolging van voor-
spellingen en het is geen poging om alles 
te verklaren; ik had wel de bedoeling om 
een idee te geven van het krachtenveld. ik 
denk dus niet dat Kosovo als een tegenvoor-
beeld geldt: dat is immers een lokaal con-
flict zoals er heel veel zijn. Pas wanneer de 
grootmachten er echt op springen, zullen 

de oerwetten van de internationale politiek 
beginnen spelen.

U hebt het in uw boek over irrationele indivi-
duen. is er dan een mogelijkheid om een rati-
onele bedding uit te tekenen?

Jullie zeggen irrationeel, ik denk niet dat 
dat woord voorkomt in mijn boek. als je er-
van uitgaat dat de mens niet enkel ratio is, 
maar ook passie, dan kun je de lijnen gaan 
schetsen waarin die evolueren. Het boek 
van Amin Maalouf dat je aanhaalde, geeft 
precies een beeld van wat individuen onder-
gaan wanneer ze geconfronteerd worden 
met beledigingen tegenover cruciale ele-
menten van hun identiteit. Je kan de passi-
onele reacties van mensen op een rationele 
manier analyseren. de rode draad doorheen 
het boek is dan ook dat er oerwetten zijn in 
de politiek, die dikwijls versluierd worden 
door de grote informatie, maar die ik op-
nieuw op het voorplan wilde plaatsen.

ik wil dat doen, omdat ik ervan overtuigd 
ben dat mensen wel degelijk lessen kunnen 
trekken uit de geschiedenis, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Aldous Huxley, die dat 
niet gelooft.

Het voorbeeld dat we op het oog hadden, was 
de beslissing van de Chinese keizer, die zich 
indertijd afsloot van de wereldpolitiek en op 
die manier via een irrationele beslissing de 
loop van de geschiedenis beïnvloedde.

dat is niet irrationeel, het is juist zéér 
rationeel. vroeger kon men de Chinese sa-
menleving afsluiten voor de moderniteit, 
om de eigen identiteit zoveel mogelijk te be-
schermen. Japan had op datzelfde moment 
alle nieuwe westerse snufjes geïmporteerd 
om de regionale grootmacht te worden, de 
Chinese keizers deden net het omgekeerde. 
Zij wilden hun interne machtspositie niet 
aantasten door de import van westerse 
technologie. vroeger kon dat, nu met de 
mondialisering is zich afzonderen van de 
wereld voor China geen optie meer.

MUltilateraliSMe
in het boek haalt u de spanning aan tussen 
het europese overleg en de Amerikaanse 
harde macht. er is veel kritiek op die laatste, 
maar in welke mate vallen recente mislukkin-
gen veeleer te wijten aan wanbeheer door de 
Bush-administratie?

ik ben daar voor de helft mee akkoord. 
Onverantwoorde omgang met de machts-
middelen, dat is de fantasie geweest van de 
neoconservatieven, een kleine groep men-
sen die echt dachten dat ze een betere we-
reld moesten maken, op basis van hun eigen 
machtsmiddelen. Omdat de wereld volgens 
hen een boze en gevaarlijke plaats is, moet 
dat via militaire machtsmiddelen. deze 
strategie werkt niet, voornamelijk omdat 
de rest van de wereld dit gewoonweg niet 
aanvaardt. 

tegelijkertijd ben ik er echter van over-
tuigd dat je er zónder harde macht ook niet 
komt, als je een stempel wilt drukken op de 
wereldpolitiek. Ook het multilaterale model 
van de eu heeft hard power nodig, als die 
laatste meer wil doen dan punten en kom-
ma’s zetten. indien zij die niet heeft, wordt 
ze de speelbal van de vs, rusland, China: 
van de grote machtsblokken der aarde.

Wil dat multilateralisme een succes worden, 
dan moet er natuurlijk wel iemand aan de kar 
trekken. Professor vos van het Centrum voor 
eU-studies ziet niet meteen iemand opstaan, 
u wel?

Je moet twee zaken onderscheiden: de 
rol van individuen en de onderliggende 
grondstroom. ten eerste heb je de eu, het 
speciaal model, ten tweede heb je persoon-
lijkheden. er zijn enkele toevalligheden die 
ervoor zorgden dat er op dit moment sterke 
stuurlui, genre Delors, ontbreken. Het zijn 
de omstandigheden die individuen tot ster-
ke persoonlijkheden maken. nu de europe-
se constructie stagneert kunnen individuen 
weinig sturen. daarvoor zit de tijdsgeest nu 
niet mee.

aan de andere kant zie je wel dat er 
structureel een en ander in beweging blijft: 

riK groet de dingen 
van Morgen

In 'De Geschiedenis 
van De Wereld van 
Morgen' probeert pro-
fessor Internationale 
Politiek Rik Coolsaet 
de krijtlijnen van de 
wereldpolitiek in de 
volgende decennia te 
schetsen. 

over baraCK obaMa, global WarMing en teletijdMaCHineS
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politieK

de eu beweegt zich richting een heel speci-
aal model van multilateralisme in de wereld-
politiek. voor een europeaan betekent dit 
dat er sterke instellingen zijn, maar ook dat 
de vastgelegde regels voor iederéén gelden, 
grote en kleine landen. voor de amerikanen 
is multilateralisme even telefoneren en zien 
wat de anderen denken. 

Het punt dat ik wil benadrukken is dat 
er ook zonder sterke persoonlijkheden een 
structurele ontwikkeling is van de europese 
unie, omwille van haar identiteit zelf, rich-
ting multilateralisme als model voor de we-
reldpolitiek.

politieK en bUrger
U beweert dat global warming een kans is voor 
de politiek om haar geloofwaardigheid terug te 
winnen. Het lijkt er echter op dat het zonder 
die geloofwaardigheid onmogelijk is om veel te 
doen. een patstelling?

toen ik in december 2007 de laatste hand 
aan mijn boek aan het leggen was, had je die 
conferentie in bali, om vorm te geven aan 
het post-Kyoto klimaatverdrag. dit bleek de 
eerste keer dat zowel de vs als China bereid 
waren om water in de wijn te doen. in zekere 
zin heb ik het gevoel dat zij beseft hebben dat 
ze iets moeten doen, daarom eindigde mijn 
boek ook in een meer optimistische sfeer. 

er is een bewustvorming bij het volk, die 
na veel gepalaver en vijven en zessen ver-
taald wordt in politieke compromissen. Op 
het hoogste niveau, bindt dit compromis de 
spelers zelfs in een soort sociaal contract. in 
die zin is het klimaatdossier een bewijs van 
hoe ideeën die spelen onder de bevolking, 
na verloop van tijd ook mee zullen spelen 
op de hoogste politieke agenda’s. Het is voor 
mij ook een bewijs dat grootmachten samen 
kúnnen werken, als ze geconfronteerd wor-
den met een gemeenschappelijke uitdaging.

Het klimaatdossier is helaas het enige, 
vandaag de dag, waarin dit zo uitgesproken 
aan bod komt. Maar al bij al vind het ik zeer 
hoopgevend, want dat betekent dat je de po-
litiek niet zomaar moet ondergaan, dat poli-
tieke inzet en actie het verschil maken.

Als we het dan toch hebben over de rol van de 
burger in de politiek: ziet u het succes van de 
grassroots-campagne van Barack Obama in de 
vS dan ook als hoopgevend?

Het Obamafenomeen is volgens mij een 
illustratie van het geloof in de maakbare 
samenleving dat opnieuw opkomt, mensen 
gaan er weer van uit dat politiek echt iets 
kan veranderen. in tegenstelling tot de voor-
bije jaren, waarbij men dacht dat we alles 

maar zo goed en zo kwaad mogelijk moesten 
ondergaan.

Denkt u dat Obama veel verandering teweeg 
kán brengen?

dat is iets anders en dat weet ik echt niet. 
Zijn programma in verband met gezond-
heidszorg is veel minder verregaand dan dat 
van Clinton. Zij heeft echter het imago niet 
mee, vooral bij de jongere generatie. Wat er 
precies gaat veranderen? geen idee. Maar 
het zou een goede zaak zijn voor het ame-
rikaanse imago in het buitenland, mocht 
Obama verkozen worden. Je kan veel denken 
over Obama, maar niemand zal hem ooit 
kunnen beschuldigen dat hij samen heult 
met een of andere joods-christelijke samen-
zwering tegen de islam. denk maar aan die 
foto met zijn tulband op, of aan zijn tussen-
naam . 

is Sarkozy dan geen tegenvoorbeeld voor die 
‘maakbare samenleving’? Hij staat voor een 
sterke staat die opnieuw krachtig ingrijpt, maar 
zijn populariteit keldert zienderogen.

voor mij is dat precies een illustratie van 
wat ik zeg. Hij is verkozen, omdat hij het 
gevoel gaf aan de Fransen dat hij hun angst 
voor mondialisering begreep en er iets aan 
ging doen, dat de staat hen zou beschermen. 
Waarom verliest hij nu? Omdat hij beloftes 
deed, maar er niks veranderd is. de fatale 
vergissing die hij maakte, was dat hij het 
idee van sociale btW lanceerde. sarkozy leek 
ineens toch niet zo’n verdediger van de be-

volking, want hij stelde ineens een belasting-
verhoging voor! 

ten tweede: als de Fransen bang zijn voor 
morgen en de president loopt in egypte zor-
geloos te flaneren met Carla Bruni, dan is 
dat rampzalig voor je positie als staatshoofd 
dat er voortdurend op hamerde dat hij aan 
de kant van het volk stond – typisch voor 
politici die surfen op populisme. trouwens, 
we hebben in belgië ook een voorbeeld ge-
kend van iemand die op dezelfde manier zijn 
populariteit heeft kwijtgespeeld: leopold iii 
die in volle oorlogstijd trouwde met lilliane 
baels. Op een bepaald moment is sarkozy 
gewoon niet meer geloofwaardig, en keldert 
dus zijn populariteit.

Tot slot: spijt het u dat u niet in ‘de wereld van 
morgen’ opgegroeid bent?

nee. Wat mij wel af en toe bekruipt, ik 
ben immers een stripliefhebber, is het idee 
van een teletijdmachine, zoals van professor 
Barabas. ik zou daar graag in kruipen om te 
weten hoe het nu vroeger écht was en hoe 
het nu later écht zal zijn. Hoe de dingen die 
ik in mijn boek beschrijf, binnen vijftig jaar 
geëvolueerd zullen zijn. Maar dat is echter 
een vorm van intellectuele nieuwsgierigheid 
en geen spijt dat ik in het heden leef.

als er onder de lezers van schamper ie-
mand is die zo’n teletijdmachine kan maken, 
dan hou ik mij als eerste kandidaat klaar om 
die te testen. Hoewel, nee, misschien toch 
als tweede. ¶

Foto's door Bert Dobbelaere
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nicolas rennuy, stijn debrouwere
sinds jaar en dag opereren nepuniversi-

teiten vanuit het buitenland, liefst de vs of 
de Caribische Zee. van daaruit exporteren 
ze, via internet en de post, valse diploma’s 
naar de rest van de wereld. tegen een zeer 
schappelijke prijs en zonder dat er enig aca-
demisch werk aan vasthangt, behalve soms 
een kort essay. uit een onderzoek van la 
libre belgique blijkt dat de diploma’s zelfs 
niet meer geïmporteerd hoeven te worden. 
We hebben nu valse universiteiten van bij 
ons met de prestigieuze namen ‘european 
Carolus Magnus university’ en ‘academie 
européenne d’informatisation’. later is ge-
bleken dat ook de antwerpenaar Kristiaan 
d.l. en zijn Concordia College and univer-
sity meer dan louche zijn.

niet alleen bestaan er belgische mail-
boxuniversiteiten, ook internationaal is de 
branche een booming business. een busi-
ness waar (té) weinig tegen te doen valt. 
de ‘uniefs’ maken immers handig gebruik 
van een foutje van de wetgever. een wet uit 
1933 beschermt wel de termen ‘université’ 
en ‘universiteit’, maar ‘university’ is voor 
deze wet een woord als een ander. iedereen 
mag dit woord gebruiken, zelfs in de naam 
van zijn bedrijf. dat maakt een gerechtelijk 
optreden stukken moeilijker. sinds het arti-
kel van la libre belgique werkt het vlaams 
Ministerie van Onderwijs dan ook aan een 
oplossing.

Het Ministerie heeft meteen een lijst 
van alle geregistreerde instellingen online 
geplaatst. Wat niet op die lijst voorkomt, is 
niet door vlaanderen erkend. echt water-
dicht is deze oplossing niet, aangezien de 
meeste valse ‘uniefs’ gevestigd zijn in het 
buitenland. 

een zWarte lijSt
daarom is het national recognition in-

formation Centre vlaanderen (naric) volop 
bezig met het opstellen van een zwarte lijst. 
er wordt vertrokken van een britse lijst, die 
gaandeweg wordt aangevuld met “informa-
tie die naric van buitenaf ontvangt, maar 
ook malafide praktijken waar het zelf op 
stoot”, aldus Ward verhaeghe. Zo zal een 
werkgever bijvoorbeeld met een paar muis-
klikken een Cv kunnen checken. Wel zal de 
overheid zelf niet optreden tegen de ‘uniefs’, 
dat laat ze over aan de slachtoffers. ambi-
tieus.

ten slotte wordt gesleuteld aan de re-
gistratieprocedure. tot nu toe kon een on-
derwijsinstelling voorlopig geregistreerd 
worden vooraleer al haar opleidingen wer-
den getest en goed bevonden. Zo kon een 
dubieuze instelling haar blazoen een tijdje 
oppoetsen met een officiële registratie. bin-
nenkort wordt de procedure omgedraaid: 
eerst accreditatie van alle opleidingen, dan 
pas registratie van de instelling.

aan de UniverSiteit 
van Het leven

Het blijft moeilijk om alle nepuniversi-
teiten op te sporen. Zo zijn er steeds meer 
leermogelijkheden en alternatieve univer-
siteiten. in het schumacher College in het 
verenigd Koninkrijk kan je bijvoorbeeld een 
Master of science volgen in ‘Holistische We-
tenschap’. iedereen wordt er onder andere 
verwacht te mediteren. Het is niet meteen 

duidelijk hoe wetenschappelijk verant-
woord die opleiding ècht is, maar omdat 
het college samenwerkt met de universiteit 
van Plymouth hebben ze alvast een erkend 
programma.

aFStandSonderWijS
er zijn wel meer randgevallen. Ook heel 

wat erkende universiteiten bieden tegen-
woordig volwaardige diploma’s op basis 
van afstandsonderwijs: dat kan aan elke 
universiteit van vlaanderen via de ‘Open 
universiteit’. sinds 2005 kan je bij ons, net 
als op zoveel plaatsen ter wereld, ook cre-
dits verkrijgen op basis van eerder verwor-
ven competenties. laat dat nu net twee 
zichtbare eigenschappen zijn waarop men 
vroeger makkelijk legitieme van malafide 
onderwijsinstellingen kon onderscheiden: 
je moet fysiek aanwezig zijn en je moet er 
voor studeren.

valsspelers bestaan al langer. er zijn nog 
steeds heel wat werkgevers waar je je door 
een sollicitatie kan bluffen met een opge-
smukt curriculum vitae. Het verschil is dat 
het tegenwoordig ook makkelijker wordt om 
aan controles te ontsnappen. nu bedrijfjes 
je kunnen voorzien van authentiek lijkende 
diploma’s in elke discipline van kernfysica 
tot psychologie en er zelfs valse diploma’s 
gedrukt worden die er identiek uitzien aan 
die van prestigieuze bestaande instellingen 
zoals Harvard, wordt de inspanning voor 
werkgevers groter als ze het kaf van het ko-
ren willen scheiden. ¶

Valse universitei-
ten brengen even 
valse diploma’s aan 
de man. Als het ligt 
aan het Ministerie 
van Onderwijs komt 
daar verandering 
in.

te Koop: diploMa

reportage

waxols



12          schampeR 462 www.schamper.be 

W
et

en
SC

H
ap

WetenSCHap WetenSCHap

zi
e!

david de Pue
nog niet eens zo lang geleden voelde u 

zich wellicht schuldig toen u de net ver-
gaarde chocoladen paaseieren met ge-
noegen verorberde. uit een recent onder-
zoek van het Wetenschappelijk instituut 
voor volksgezondheid, Wiv, blijkt echter 
dat scharreleieren zo mogelijk nog slech-
ter zijn voor de gezondheid dan de lek-
kernijen die de Paashaas jaarlijks komt 
leveren. uit de analyses blijken scharrel-
eieren verhoogde concentraties dioxines 
te bevatten, die de toegelaten norm met 
een factor van maar liefst 5 overschrijden. 
Ook werden, weliswaar in mindere mate, 

zware metalen, PCb’s, en het verboden 
insecticide ddt aangetroffen. 

Professor Leo Goeyens van de vub, 
die aan de leiding stond van het onder-
zoek, ziet geen probleem in de maande-
lijkse consumptie van één scharreleitje. 
een dagelijks ei van eigen hoentje zou 
echter ernstige gezondheidsrisico’s met 
zich kunnen meebrengen. dioxines zijn 
niet alleen schadelijk voor de huid (zo-
als bijvoorbeeld de Oekraïense president 
viktor Joesjtjenko kan navertellen), maar 
werken ook het ontluiken van kanker in 
de hand, net als ddt. dit insecticide ver-
hoogt daarenboven ook nog eens de kans 
op neuropsychologische en psychiatri-

sche aandoeningen. PCb’s zijn dan weer 
gevaarlijk voor de lever, de hormonale 
huishouding en het afweersysteem. dat 
zware metalen als lood een negatief ef-
fect op de gezondheid hebben, hoeft ook 
al geen verwondering.

de oorzaak van de vervuiling moet 
worden gezocht in bodemverontreini-
ging. de meeste tuinen in belgië zijn ver-
vuild met dioxines en zware metalen, wat 
vooral te maken heeft met het drukke 
verkeer dat zich zowat overal laat gelden. 
Min of meer het hele land komt bekaaid 
uit het onderzoek. enkel in de verre pro-
vincie luxemburg laten de contaminan-
ten minder van zich spreken. niet alleen 
de eieren van scharrelkippen hebben on-
der de carcinogenen te lijden, maar ook 
zelfgekweekte groenten uit de moestuin 
bevatten buitensporige hoeveelheden 
kankerverwekkende componenten. dat 
het insecticide ddt in de analyses is op-
gedoken, is merkwaardig. Het verbod op 
deze stof,  Hey farmer, farmer, Put away 
that ddt, zoals Joni Mitchell in haar hit 
‘big yellow taxi’ bezong, is al sinds de ja-
ren ’70 bij wet vastgelegd. toch laat het 
vroegere overmatige gebruik ervan in de 
landbouw tot vandaag sporen na.

groene jongens zullen hun romanti-
sche ideeën moeten laten varen: legbat-
terijkip-eieren en broeikasgroenten zijn 
beter voor de gezondheid dan voedings-
waren uit eigen kweek. daarmee is niet 
gezegd dat men zich bij deze ontstellende 
conclusie moet neerleggen. Het spreekt 
voor zich dat de overheid zich moet uitla-
ten over de gezondheidsrisico’s die met 
het eten van eigen eieren en moestuin-
groenten gepaard gaan, maar dat wil niet 
zeggen dat er niets moet worden onder-

paaSei gezonder 
dan SCHarrelei

lB Onlangs ontdekten wetenschap-
pers van het duitse Max Planck insti-
tuut een nieuwe planeet buiten ons 
zonnestelsel. Op zich niets bijzonder 
want sinds 1995 zijn er al zo’n 270 zoge-
naamde exoplaneten bekend. echter, 
er is nog nooit één gevonden die rond 
een ster draait van minder dan 100 mil-
joen jaar oud. de ster in kwestie, tW 
Hydrae, wordt geschat tussen de 8 en 
10 miljoen lentes (onze zon is al zo’n 4,6 
miljard jaar) en bevat nog de circum-
circulaire schijf vol stof en gas. nog nie-
mand heeft de planeet, tW hya b, echt 
kunnen zien, maar door afwijkingen 
in de baan van de ster en veel bereke-

ningen is men tot de conclusie geko-
men dat daar ergens een planeet moet 
rondvliegen met een massa 10 keer zo 
groot als die van Jupiter, de grootste en 
zwaarste planeet van ons zonnestelsel, 
op een afstand van 6 miljoen km van 
tW Hydrae met een omloopstijd van 
3,56 dagen.

tW hya b is zo bijzonder voor de 
wetenschap omdat men er nu bijna ze-
ker van kan zijn dat een planeet op zeer 
korte tijd gevormd kan worden. Hoe 
dat dat dan precies in zijn werk gaat, 
weten die professoren ook nog niet 
goed, maar waarschijnlijk ontstaan ze 
uit het stof en de gassen die zich rond 
een ster bevinden. Om hier in de toe-
komst meer informatie over te krijgen 
zal er waarschijnlijk massaal gezocht 
worden naar prille zonnestelsels en bij-
behorende embryonale planeetjes. ¶

nieUWe planeet 
bUiten onS zonne-
StelSel ontdeKt
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CoMMentaar?

nomen om de grond van het probleem, 
de verontreiniging, aan te pakken. Het 
is niet de eerste keer dat de romantische 
idee van de biologisch gekweekte voe-
dingswaren wordt onderuitgehaald. in 
schamper 460 berichtten we over het feit 
dat groenten en fruit uit de biologische 
teelt niet noodzakelijkerwijs gezonder 
zijn dan deze uit het ‘gewone’ circuit. be-
langrijk verschil met de resultaten van 
het onderzoek dat daar ter sprake kwam, 
opgezet door onderzoekers van de ugent, 
is dat er toen geen sprake was van ne-
faste componenten in de desbetreffende 
voedingsmiddelen, in tegenstelling tot 
de conclusie van het Wiv betreffende de 
etenswaren uit eigen tuin. 

voor wie geen eitje wil dat gelegd 
is in een schandalig drukbevolkt bio-
industrieel bedrijf, hoeft er niet direct 
paniek te heersen. de Wiv benadrukt 
dat de Bio-producten die in de super-
markt gekocht worden nog altijd aan 
heel strenge kwaliteits- en milieunormen 
voldoen, en dus perfect voor consumptie 
vatbaar zijn. Wie de zorg voor het mi-
lieu verwerkt wil zien op zijn menukaart 
hoeft zich evenmin zorgen te maken. in 
de nabije toekomst wordt het mogelijk 
insecten in de supermarkt aan te schaf-
fen. deze lieverdjes bevatten evenveel 
voedzame proteïnen als klassiek vlees en 
eieren, en zijn bovendien een pak minder 
belastend voor het milieu. de vraag is of 
na een tijd niet zal blijken dat ook een ei-
genhandig neergemept vliegje meer toxi-
sche stoffen bevat dan toegelaten is voor 
consumptie… ¶

Ko
rt

Pvn tot halverwege de negentiende 
eeuw kon je als vrouw maar beter thuis 
bevallen. de kans dat je stierf bij je 
bevalling ten gevolge van de kraam-
vrouwenkoorts was immers onrust-
wekkend hoog. de bestaande theorie 
schreef de oorzaak van deze verschrik-
kelijke ziekte toe aan ‘door de lucht 
overgedragen, jaargetijdenafhankelijke, 
rottende organische stoffen’. niet met-
een de meest bevredigende verklaring, 
vond Ignaz Semmelweis, een Hon-
gaarse arts en hoogleraar, en hij trok op 
onderzoek uit. Het Allgemeines Kran-
kenhaus in Wenen, waar hij werkte, was 
een nieuw academisch ziekenhuis met 
twee kraamafdelingen. Op de ene afde-
ling werden enkel vroedvrouwen opge-
leid, op de andere genoten studenten 
in de verloskunde hun opleiding. sem-
melweis merkte op dat de sterftecijfers 
op de academische opleiding vier keer 
hoger lagen dan in de vrouwenafde-
ling. na het verwerpen van een aantal 
andere hypothesen (overbezetting, vuil 
linnengoed of wierook van de priester) 
kwam semmelweis uiteindelijk op het 
goede spoor: de oorzaak lag in het ge-
geven dat de geneeskundestudenten 
anatomische colleges en lijkschouwin-
gen afwisselden met verlossingen. van-
af dan eiste semmelweis dat iedereen 
zijn handen in bleekwater zou wassen 
voordat men in de kraamzaal kwam. 
Zo geschiedde dat het sterftecijfer bij 

bevallingen er abrupt daalde van 25% 
tot minder dan 1%.   

iets helemaal anders. in de jaren 
’70 werd een alternatief voor de dar-
winiaanse evolutie voorgesteld: de 
onderbroken-evenwichten-evolu-
tietheorie, die stelt dat soorten lange 
tijd geen evolutionaire verandering 
kennen, waarna ze gedurende geolo-
gisch korte tijd relatief sterk wijzigen. 
volgens die hypothese zijn overgangen 
tussen soorten dus zeer zeldzaam. een 
monumentaal voorbeeld daarvan zijn 
de evolutionaire veranderingen van 
de zoetwatermolluken in het tur-
kanabekken in Kenia, in 1981 voorge-
steld in een rapport als drie perioden 
van snelle morfologisch-evolutionaire 
veranderingen, van elkaar gescheiden 
door langere perioden van morfologi-
sche stilstand. de Onderzoekseen-
heid Paleontologie van de ugent 
heeft dat echter allemaal eens wat ge-
detailleerder bestudeerd en ontdekte 
dat het eigenlijk verschuivingen in 
verspreidingspatronen zijn, te wijten 
aan klimatologische veranderingen in 
Centraal-afrika, die aan de grondslag 
liggen van die evolutionaire verande-
ringen bij de zoetwatermolluk. daar-
mee hebben wetenschappers van de 
ugent meteen het belangrijkste voor-
beeld van die alternatieve onderbro-
ken-evenwichten-evolutietheorie ont-
kracht. Tismaardajetweet. ¶
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stijn debrouwere

“Zal ik gewoon eens het een en ander ver-
tellen? er is nogal wat in de media gekomen 
over mijn project rond de evolutietheorie 
dat niet klopt. de projecttekst is vrij toe-
gankelijk op internet, maar mensen baseren 
zich liever op onjuiste krantenkoppen zoals 
‘prof krijgt 200.000 euro om creationisme te 
bestrijden’ en zeuren dan op internetfora 
over weggegooid gemeenschapsgeld ter-
wijl ze niet weten waarover het gaat. Om te 
beginnen is dat budget het minimum mi-
nimorum voor een onderzoeksproject van 
vier jaar waar een doctoraat uit moet voort-
komen. daarmee kan ik één medewerker 
inhuren en heb ik nog een kleine pot wer-
kingsgeld elk jaar, maar dat moet je zeker 
niet overschatten. Men kan klagen over het 
feit dat wetenschappelijk onderzoek zoveel 
kost, maar dan moet men zijn pijlen niet op 
mijn project richten want dat is een heel 
kleine vis.

in feite is het een wetenschappelijk pro-
ject rond wetenschapscommunicatie. de 
ugent heeft een tijd geleden geld vrijge-
maakt voor zulke projecten en het mijne is 
daar één van die goedgekeurd zijn. de se-
lectieprocedure is gelijkaardig aan die van 
andere wetenschappelijke fondsen. Je krijgt 
niet zomaar een smak geld waar je dan vrij 
mee bent te doen wat je wilt. 

ik heb een project ingediend rond evo-
lutietheorie omdat ik weet hoe moeilijk het 
is om dat uitgelegd te krijgen, en de selec-
tiecommisie moet dat blijkbaar waardevol 
hebben gevonden want het is goedgekeurd. 
Men zou gerust ook zo’n project kunnen op-
starten over de relativiteitstheorie of over 
shakespeare, want daar kennen mensen 
ook niet zoveel van. ik heb daar niks op 
tegen, maar dat is niet mijn expertise. Het 
staat mensen vrij projectvoorstellen in te 
dienen over vanalles en nog wat.

SpreKen in paroCHiezaaltjeS
Waarom leidt u, als filosoof, dit project?

“ik heb helemaal geen aanvraag inge-
diend om biologisch onderzoek te verrich-
ten, maar om de evolutietheorie toeganke-
lijker te maken voor een breder publiek. en 
biologen liggen niet altijd wakker van peda-
gogie, ze concentreren zich liever op hun 
onderzoek. ik spreek daar al jaren over in 
parochiezaaltjes en waar nog allemaal, te-
gen heel diverse publieken, dus ik heb daar 
wel enige ervaring in. bovendien zijn er vier 
co-promotoren, allemaal biologen, die zul-
len helpen om het onderzoek tot een goed 
einde te brengen.

ergens is het natuurlijk wel interessant 
om op te merken dat zoveel mensen proble-
men lijken te hebben met zo’n bescheiden 
project. dat sterkt me in mijn overtuiging 
dat de evolutietheorie lastig valt, zelfs hier 
in vlaanderen. evolutietheorie is in die zin 
wel ‘uniek’, omdat wetenschappelijke the-
orieën niet vaak zulke beladen kwesties 
oproepen. Men denkt bijvoorbeeld soms 
dat evolutietheorie botst met religie. dat is 
natuurlijk een extra motivatie voor mij om 
mensen beter te informeren.

Wat staat er eigenlijk op het programma?
Op dit moment is hetgeen ik kan vertel-

len eigenlijk nog, goh, volstrekt oninteres-
sant: het project is nog maar net van start 
gegaan dus het meeste moet nog uitgewerkt 
worden. in concreto zullen we nagaan wel-
ke methoden we zouden kunnen gebruiken 
om de kennis over evolutietheorie te ver-
beteren. We zullen onder andere proberen 
om, aan de hand van onderzoek dat hier in 
gent gebeurt, casussen te bieden van waar 
het om draait. verder zullen we een aantal 
studiedagen op poten zetten, meewerken 
aan de vlaamse wetenschapsweek, debat-
ten enzoverder. alle middelen zullen we uit-
proberen. er komt ook een website, waarop 
we allerlei informatie zullen verzamelen 
en vragen zullen beantwoorden. volgend 
jaar is het ook internationaal darwinjaar, 
en daarvoor zullen we wel een aantal leuke 
ideeën uitwerken.

bijbel en WetenSCHap

Schopt u met uw projecten geen gelovigen te-
gen de schenen?

Het is zeker niet de bedoeling mensen 
te ‘bekeren’. ik kan me wel inbeelden dat 
bijvoorbeeld creationisten zich geschof-
feerd voelen. Men kan zich dan natuurlijk 
elke dag door vanalles geschoffeerd voelen, 
want er verschijnen elk jaar duizenden en 
duizenden wetenschappelijke artikels in 
de vakpers over evolutietheorie. er zijn tal-
loze websites. Ze kunnen zich geschoffeerd 
voelen door wetenschap in het algemeen 
— door geologie, door astronomie, door 
vanalles, want zowat alle wetenschap is in 
strijd met een letterlijke interpretatie van 
de bijbel. tegenwoordig is evolutietheorie 
wel het strijdtoneel, maar decennialang 
concentreerden amerikaanse creationisten 
zich bijna uitsluitend op geologie, omdat 
geologische bevindingen aantonen dat de 
aarde heel oud is en dat er nooit een zond-
vloed geweest is. die problemen zijn niet 
verdwenen, ze komen enkel niet meer on-
der de aandacht.

Mijn project is enkel ‘anti-religieus’ van-
uit het perspectief van mensen die bezwa-
ren hebben tegen wetenschap in het al-
gemeen. er zijn ook veel religieuzen die er 
een minder letterlijke interpretatie van hun 
geloof op nahouden en die hebben geen en-
kel probleem met allerlei wetenschap. Ook 
iemand als richard dawkins is het enkel 
te doen om die eerste groep. Hij toont aan 
dat evolutietheorie in strijd is met hetgeen 
streng religieuzen geloven. dat is iets hele-
maal anders dan atheïsme promoten. Je kan 

Professor Braeckman 
kwam de laatste maan-
den regelmatig in de 
media met zijn nieuwe 
project om de kennis 
over de evolutietheorie 
in onze contreien op te 
krikken. Volgens som-
migen krijgt hij geld 
van de overheid om 
zijn wereldbeeld aan 
anderen op te dringen. 
Volgens anderen is het 
geld dat de wijsgeer 
krijgt een manier om 
atheïsme te promoten. 
Braeckman nuanceert.

leve darWin
een geSpreK Met joHan braeCKMan
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evolutietheorie ook helemaal niet gebruiken 
om atheïsme te vindiceren, enkel om aan te 
tonen dat hetgeen sommige gelovigen als 
waar aannemen radicaal botst met de we-
tenschap.

Mensen die religieuze opvattingen heb-
ben die pal tegenover wetenschappelijk aan-
vaarde feiten staan, die hebben inderdaad 
een probleem. ik wil dat niet opblazen, maar 
we stellen wel vast dat heel wat jongere 
mensen die opgevoed zijn in een streng-
religieuze cultuur evolutieleer en soms zelfs 
wetenschap in het algemeen verwerpen om-
dat ze denken dat dat niet strookt met de 
informatie die hun ouders hen als kind heb-
ben doorgegeven. nochtans zijn ze in het 
middelbaar gebonden aan dezelfde eindter-
men en moeten ze ook een diploma halen en 
later aan een job geraken. dus daarom kan 
het handig zijn dat leerkrachten beter weten 
hoe ze moeten omgaan met die leerlingen. 
en ik denk dat ik daarin een rol kan spelen 
— ik wil die kwesties niet uit de weg gaan 
en bekijken hoe religie en evolutieleer naast 
elkaar kunnen bestaan en waarom mensen 
denken dat dat niet kan. We zien wel waar 
we geraken.

darWin voor MenS-
WetenSCHapperS
U meent dat Darwin ook van groot belang is 
voor de filosofie en de menswetenschappen. 
Hoezo?

Filosofie is een ongelooflijk breed vakge-
bied en ik zal de laatste zijn om te zeggen dat 
alle filosofen geholpen zullen zijn door een 
kennis van de evolutietheorie. voor het on-
derzoek dat ik doe binnen de wijsbegeerte is 
dat nu toevallig wel zo. Waarom zijn mensen 
morele wezens, waarom zijn er samenwer-
kingsverbanden tussen mensen enzoverder. 
typisch het soort vragen die Hume en locke 
klasseerden onder de moral philosophy. en 
om die vragen te beantwoorden kan het 
handig zijn om iets te weten over evolutie-
psychologie, om mensen onder scanners te 
leggen, neurologie te bestuderen enzoverder. 
internationaal gezien zijn er heel wat filoso-
fen die antwoorden zoeken op hun vragen 
in de empirische wetenschap. tegelijk roept 
dat ook andere vragen op die meer typisch 
filosofisch zijn: wat is een mens, zijn mensen 
verantwoordelijk voor hun daden, zijn men-
sen moreel vrij? die vragen hebben op hun 
beurt dan weer juridische implicaties.

andere mensen zijn met derrida en 

beaudrillard bezig. Wel, uitstekend, laat ze 
doen. dat houdt me niet wakker.

anderzijds ben ik er wel van overtuigd 
dat economen, psychologen en sociale we-
tenschappers in het algemeen die een evo-
lutionair perspectief geen kans gunnen en a 
priori naast zich neerleggen, de boot aan het 
missen zijn. Het zou best kunnen dat een so-
cioloog die zich nu niet inwerkt in de evolu-
tietheorie binnen twintig jaar bekeken wordt 
als een achterblijver die niet mee was met de 
nieuwste en meest interessante inzichten in 
het vakgebied. let wel: net als in de wijsbe-
geerte kunnen een aantal werkwijzen naast 
elkaar blijven bestaan. diezelfde socioloog 
kan probleemloos survey-onderzoek blijven 
doen en daar heb je geen evolutiepsycho-

logie voor nodig. Maar voor onderzoek dat 
verklaringen wil geven voor sociale fenome-
nen, moet je gek zijn om die invalshoek links 
te laten liggen. dat onderzoek hoeft zichzelf 
ook niet meer te bewijzen. veel van het pio-
nieronderzoek uit de jaren ’90 kan je vinden 
in nieuwe handboeken economie en psycho-
logie. veel mensen blijven dat verwerpen, 
terwijl het voor iedereen die daar ook maar 
een beetje mee bezig is, duidelijk is dat tus-
sen het onderzoek van de laatste twintig jaar 
veel bruikbaars zit. veel critici weten amper 
waarover ze praten, en dat is jammer, want 
dat is niet vruchtbaar. ¶

Leestips: “Darwins moordbekentenis” van Johan 

Braeckman over evolutieleer en “Missing the revolu-

tion” onder redactie van Jerome Barkow

Foto door cas Lemmens
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david de Pue, lise beirinckx
Het biedt een vreemde ge-

waarwording, daar verscholen 
in de vochtige kelders van de Ledeganck, 
omringd door preparaten van mariene 
sponsen, kwallen, weekdieren en ander 
ongewerveld gespuis.  Onderweg naar het 
bureau van Dominick Verschelde, conser-
vator van het museum, wanen we ons zelfs 
even in een doolhof. na een aantal 180°-
bochten vinden we uiteindelijk de juiste 
deur om aan te kloppen.

betSy’S botten
na een kwartiertje in het bureau van ver-

schelde geluisterd te hebben naar de zie-
lenroerselen van die hardwerkende mens 
(personeelstekort, slechte locatie), worden 
we naar de onderste verdieping geleid, waar 
de gewervelde dieren uitgestald staan.  la-
verend tussen opgezette vertebraten en uit-
gestalde geraamten komen we uiteindelijk 
terecht bij een gigantische nekwervel, die 
van een olifant blijkt te zijn. Het gaat om 
een restant van Betsy, die vroeger bij leven 
en welzijn in de Gentse dierentuin para-
deerde. Onze studentenstad heeft namelijk 

een zoo gehad in de periode 1851-1903. als 
je de motieven van de toenmalige gentse 
gezaghebbers wil weten: De bloei van de Ant-
werpsche Diergaerde deed by eenige achtbare 
inwooners van Gent de gedachte ontstaen, 
hunne stadgenooten ook met zulke inrigting 
te begunstigen.

de Olifant betsy was zonder meer de ster 
van de gentse zoo. Ze was dermate popu-
lair dat er tere ere van haar 25ste verjaar-
dag een volksconcert werd georganiseerd. 
betsy blies haar laatste adem uit in 1887. 
Haar knoken zijn nu te bezichtigen in het 
museum. de schedel is er niet te zien, om-
dat die op  mysterieuze wijze naar Canada 
is verkast, en sindsdien nooit meer is terug-
gezien.

Het trieSte verHaal van 
de taSMaanSe tijger

de buidelwolf, ook wel Tasmaanse tij-
ger genoemd, is het absolute paradepaardje 
van het museum.  dit was één van de oor-
spronkelijke bewoners van tasmanië, een 
eiland onder australië. toen de europea-

nen daar eind 19de eeuw kwamen wonen, 
brachten ze schapen mee. de buidelwolven 
werden ervan beschuldigd dat ze zich wel 
eens te goed deden aan een sappig lamme-
tje, en dus werden de herders wantrouwig. 
Ze gunden de tasmaanse tijger zijn sma-
kelijke tussendoortjes niet, en organiseer-
den een massale klopjacht op de dieren. de 
slachtpartij duurde tot 1933. toen merkte 
men dat de populatie van buidelwolven 
zodanig geslonken was dat men prompt be-
sloot de beestjes te beschermen. vijgen na 
Pasen, zo bleek, want de laatste tasmaanse 
tijger stierf drie jaar later in gevangenschap. 
gelukkig kun je nog een opgezet exemplaar 
bekijken in de ledeganck. Wereldwijd zijn 
er slechts 400 stukjes buidelwolf te bezich-
tigen, gaande van een gedeelte van de pels 
tot een volledig opgezette huid, zoals bij 
ons in gent. de waarde van onze eigenste 
buidelwolf is onschatbaar en wordt dan ook 
bewaakt alsof het een dodenmasker van 
agamemnon betreft.

In een driede-
lige reeks belicht 
Schamper een 
aantal onderbe-
lichte diamanten 
en merkwaar-
digheden van de 
Faculteit Weten-
schappen. Deze 
keer hielden we 
halt in het Mu-
seum voor Dier-
kunde in de Le-
deganck.

de KelderFaUna van de ledeganCK
SCHatten van de FaCUlteit WetenSCHappen (2)

Foto door Jasmien maes
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didaCtiSCHe Modellen
Het museum voor dierkunde is zo oud als 

de universiteit zelf, opgericht in 1817. des-
tijds was elke universiteit verplicht om de 
studenten biologie zichtbare species te kun-
nen voorleggen, een welgekomen afwisseling 
na de theoretische colleges. een belangrijk 
deel van de collectie omvat dan ook de zoge-
naamde vergelijkende anatomie. Het gaat 
voornamelijk om honderden bizarre boka-
len met in alcohol gedrenkte organen, en om 
wassen modellen. die werden vroeger in de 
lessen gebruikt als lesmateriaal, ter illustra-
tie bij de cursus. tegenwoordig hebben de 
modellen geen didactische relevantie meer. 
“Maar”, aldus de conservator: “een museum 
hoeft niet alleen puur voor de wetenschap 
te bestaan, het moet ook een zekere histo-
rische en culturele informatie meegeven”. in 
deze afdeling valt trouwens ook nog een stuk 
te bezichtigen dat zo merkwaardig is dat het 
niet in het sMaK zou misstaan. Het gaat om 
het schild van een reuzenschildpad waarin 
modellen van bloedvaten en darmen zijn 
aangebracht.

beeStlievende beroeMdHeden
reeds drie kwartier zijn in een mum van 

tijd verstreken. Onze persoonlijke rondlei-
ding blijkt echter nog lang niet gedaan te 
zijn. dominick verschelde heeft namelijk zo 
veel verhalen te vertellen over de stukken in 
het museum dat hij al overwogen heeft ze al-
lemaal in een boek te bundelen. Zijn anek-
dotes gaan lang niet altijd over de museum-
stukken alleen. Zo vertelt hij graag en met 
trots over zijn allereerste rondleiding. Hij 
had toen de eer en het genoegen prins Lau-
rent, een notoir dierenvriend, te laten ken-
nismaken met de collectie. naar het schijnt 
was de prins heel enthousiast.

exqUiSe MeelWorMen
Om het museum in de schrijnwerpers 

te plaatsen, organiseert de conservator re-
gelmatig tentoonstellingen, waarin hij zich 
vaak specifiek naar de allerjongsten richt. Hij 
ziet namelijk heel graag kinderen in zijn mu-
seum. dit is niet mis te verstaan: hij houdt er 
gewoon van de gastjes kennis te laten maken 
met de diversiteit in het dierenrijk. Momen-
teel is hij volop in de weer met een tentoon-
stelling over bevruchting, zwangerschap en 
embryonale ontwikkeling bij dieren, speci-
aal voor de erfgoeddag op 13 april. deze ex-

positie zal ook tijdens de gentse feesten te 
bezichtigen zijn.

van al de tentoonstellingen en activitei-
ten die verschelde op touw heeft gezet, is 
hij het meest trots op een dierenproeverij. 
Fortuinlijke bezoekers konden toen genieten 
van een stelletje culinair bereide meelwor-
men, sprinkhanen en ander lekker ongedier-
te. Het werd een groot succes. 

uiteraard is iedereen welkom in het 
museum. Het leuke is dat je er zowel  de 
boterham (de wetenschappelijke pijler) als 
de stroop (de petite histoire) gepresenteerd 
krijgt. voor het overige is het ook gewoon 
vrie wijs om je eens te vergapen aan de cu-
rieuze skeletten en opgezette rariteiten die 
in het museum opgesteld staan. We kunnen 
het alleen maar aanraden. ¶

intervieW Met doMiniqUe adriaenS, 
HooFd van Het MUSeUM voor dierKUnde

david de Pue, lise beirinckx

Wat zijn de ambities van het museum, en 
uw persoonlijke ambities als hoofd ervan?

Het belangrijkste objectief is het mu-
seum een bredere uitstraling te geven. We 
moeten er ten eerste voor zorgen dat de 
collectie binnen onze universiteit meer 
faam geniet. veel mensen aan deze uni-
versiteit hebben er namelijk geen idee van 
wat voor schatten er hier in de kelder van 
de ledeganck aanwezig zijn. ten tweede 
is het belangrijk het museum te promo-
ten naar andere universiteiten toe. de 
laatste jaren zien we meer en meer stu-
denten van andere onderwijsinstellingen 
naar hier komen om hun practicum te 
doen, wat uiteraard toe te juichen is. ten 
slotte is het de bedoeling een breder pu-
bliek naar het Museum voor dierkunde te 
lokken. de conservator is daar zeer actief 
in. Hij is er in het verleden al meermaals 
in geslaagd mooie tentoonstellingen en 
activiteiten te organiseren naar jong en 
oud toe.

Het is jullie bedoeling studenten van al-
lerlei pluimage warm te maken om een be-
zoekje aan de collectie te brengen. is dat 
überhaupt wel nuttig voor  bijvoorbeeld een 
Blandijner, die actief is in de humane we-
tenschappen?

vooreerst is het zeker nuttig voor stu-
denten wijsbegeerte die in de natuurwe-
tenschappelijke filosofie geïnteresseerd 
zijn. Zij kunnen zich bijvoorbeeld allerlei 
ethische en filosofische vragen stellen bij 
het bewaren en tentoonstellen van een 
aantal controversiële collectiestukken. Zo 
zijn er de menselijke foetussen, die niet 
helemaal bloot tentoongesteld staan, om 
onder andere rekening te houden met kin-

deren die daar kunnen rondlopen. voor 
het overige krijgen we een beetje van alles 
over de vloer. We ontvangen regelmatig 
studenten van st-lucas die hier komen 
tekenen. skeletmateriaal is daarvoor zeer 
geschikt. Het museum is ook zeer in trek 
bij fotografen, die hier artistieke foto’s van 
bokalen en opgezette dieren komen ma-
ken. Onze bezoekers vormen sowieso al 
een allegaartje, dus iedereen is welkom. 

Heeft de collectie een zekere internationale 
faam, kan ze concurreren met andere in-
stellingen? 

Je moet er steeds op toezien dat je ap-
pels met appels vergelijkt. Ons museum 
kan allerminst concurreren met de nati-
onale musea, aangezien ze daar over bud-
getten beschikken van een aantal groot-
teordes hoger dan de onze. als je echter 
gaat vergelijken tussen universiteiten 
onderling, dan is het museum voor dier-
kunde hier ongetwijfeld één van de groot-
ste in belgië. Zelfs als we onze vergelijking 
doortrekken naar europa hoeven we geen 
schaamrood op de wangen te krijgen. 

Heeft u een favoriet stuk in het museum?
dat zijn er ondertussen twee gewor-

den. Mijn grootste favoriet is natuurlijk 
de tasmaanse buidelwolf, een uniek stuk, 
omdat we maar één van de weinige mu-
sea zijn die over iets dergelijks beschikt. 
anderzijds is er ook de recente aanwinst 
van de indische olifant tjampa, afkom-
stig van het familiepark Harry Malter. We-
gens artroseproblemen hebben ze die een 
spuitje gegeven. de conservator heeft het 
kadaver samen met een aantal mensen 
van de diergeneeskunde uitgeprepareerd 
en opgesteld. Zo’n olifantenskelet maakt 
echt wel indruk op de bezoekers. ¶
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boeKbeSpreKingen

onS SeKSboeK (goedele lieKenS)
Jasmien Maes

Onze maatschappij loopt tegenwoordig 
over van de gulle sekspraat, maar volgens 
goedele is daar tussen de lakens maar wei-
nig van te merken. Koppels lijken het nogal 
moeilijk te hebben om hun diepste seksuele 
verlangens te uiten. Praten vormt nochtans 
samen met toewijding en variatie de rode 
draad voor een opwindend seksleven.

van goedele weten we al dat ze vaak wat 
feministisch uit de hoek komt en ook hier 
is dit duidelijk merkbaar. vrouwen hebben 
nu eenmaal de pech dat ze veel minder snel 
klaarkomen en daar moet natuurlijk iets 
aan veranderen. gelijk heeft ze! Slechts een 
kleine 33% van de vrouwen komt klaar 
door de penetratie. de hot spot die zich 
toch iets hoger bevindt wordt hierbij veel te 
weinig geprikkeld. 

Het komt er dus op neer dat mannen te 
eenvoudig in elkaar zitten. Wat in en uit en 
heen en weer gewip brengt hen in een re-
cordtijd in de zevende hemel. de vrouwelijke 
erogene plaatsen hebben meer tijd nodig en 
blijven daarom te vaak onaangeroerd. deze 
grote tekortkoming kan reeds met enkele 
kleine mannelijke en vrouwelijke inspannin-
gen verholpen worden. goedele pende dus 
alvast de meest opwindende plaatsjes neer 

op onze lichamen. sommige zijn zelfs op 
zeer bizarre plaatsen te vinden.

seks gaat niet vanzelf, er moet aan ge-
werkt worden. eerst bladeren we dus door 
de ontdekkingstocht van elkanders lichaam. 
voor de experts onder jullie (die het vagina- 
en penisboek al onder de knie hebben)  is 
dit niks nieuws. dit onderwerp kwam reeds 
zeer uitgebreid aan bod in haar vorige klas-
siekers.

vertrouwen en zelfvertrouwen zijn dus 2 
musts voor een ongeremde zwoele nacht. Je 
kan nu eenmaal pas je stoute schoenen aan-
trekken als je weet dat dit door je partner 
geapprecieerd zal worden. Opnieuw vormt 
praten hier de essentiële stap. en wie weet 
blijken jullie allebei grote SM-freaks te zijn.

Het spijtige is dat vooral de doodgewone 
basic standjes veel pagina’s in beslag nemen. 
de uitgebreide handleiding komt behoorlijk 
receptachtig over en pleegt inbreuk op de 
fantasie. alsof er mensen zijn die stap voor 
stap de 69 zullen inoefenen. nee, toch? bij 
een goede vrijpartij mag een vleugje fantasie 
en een snuifje geklungel toch niet ontbreken! 
Mensen die wel een standjesbijbel willen, 
houden het beter bij de Kamasutra, waarin 
deze toch ietsje subtieler uitgelegd worden.

de lay-out van het boek spreekt vooral 
vrouwen aan en dat is een spijtige zaak. Het 

zijn nu eenmaal de mannen die alles op wat 
ingewikkeldere plaatsen moeten gaan zoe-
ken. een tip voor de vrouwen: leg dit boek 
heel subtiel zichtbaar en jullie mannen zul-
len het verslinden en dat maakt hen alvast 
betere minnaars.

toch is en blijft dit boek een hebbedinge-
tje. de mensen die nog niet overtuigd zijn, 
moeten beslist de soms gewaagde tips en 
weetjes, die tussen de illustraties door pie-
pen, eens lezen. Zalige paginavulling die nie-
mand ongevoelig laat… ¶

BS in De geschiedenis van de wereld van 
morgen probeert Rik Coolsaet, politicoloog 
aan onze alma mater, een leidraad te bie-
den voor de gebeurtenissen die ons sinds 
het begin van de jaren negentig als steeds 
verwarrender en zelfs beangstigend overko-
men. Mondialisering, migratie, etc. staken 
schijnbaar uit het niets de kop op in een tijd 
waarin de geschiedenis ‘in een stroomver-
snelling terecht kwam.’ die periode is nog 
niet voorbij, maar volgens de auteur is het 
intussen wel weer mogelijk om enkele grote 
lijnen te zien in wat we vandaag (en morgen 
gaan) meemaken.

gespreid over een kleine driehonderd pa-
gina’s worden enkele vuistregels uitgedacht 
die de lezer in staat moeten stellen om de 
verschillende, actuele onderwerpen beter te 
interpreteren en te plaatsen, telkens voor-

zien van een waaier aan voorbeelden. Wist u 
bijvoorbeeld al dat onze Waalse broeders er 
in vroegere tijden heilig van overtuigd waren 
dat de katholieke vlamingen er onverzoen-
bare normen en waarden op nahielden? een 
vooroordeel dat ook vandaag bekend in de 
oren klinkt.

Het boek mag dan wel gegroeid zijn uit de 
colleges die de auteur al enkele jaren doceert 
aan de studenten politieke wetenschappen, 
toch zijn zij niet het voornaamste doelpu-
bliek. Het grote publiek dat het dagelijkse 
nieuws eerder ondergaat en geïnteresseerd 
is in de achterliggende mechanismen is dat 
wel. Zij worden op hun wenken bediend 
door de heldere schrijfstijl en analyses die 
geen al te grote voorkennis veronderstellen. 
daarmee willen we niet beweerd hebben dat 
het allemaal wat oppervlakkig is, maar een 

wat uitgebreidere literatuurlijst had handig 
geweest voor wie dieper wil graven.

verwacht hier geen uitgetekende toe-
komst aan te treffen, hooguit een bedding 
waarin de voorbije stroomversnelling ons 
(mogelijk) gebracht heeft. de grote vraag-
stukken die voor ons staan worden in kaart 
gebracht, net zoals de mogelijkheden die we 
daarbij hebben. Coolsaet kwijt zich prima 
van die opgave en zijn onwrikbaar optimis-
me is daarbij een verademing tussen alles 
wat dagdagelijks op ons afkomt.   ¶

de geSCHiedeniS van de Wereld 
van Morgen (riK CoolSaet)
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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

Kringen & Konventen

SCHaMper
daily

dagelijks nieuws, 
blogs en andere 

geschifte zever op  
www.schamper.be

laurens lavrysen

de MinderHeid SpreeKt²
Zoals de naam al aangeeft, is De Min-

derheid spreekt² de tweede editie van de 
muziek- en literatuuravond van gentse 
schrijfkring de Minderheid. de Minderheid 
ontstond in 2004, in middens van gentse fi-
lologen, en heeft zich sindsdien ook vertakt 
langs andere sociale groepen. regelmatig 
komen de leden samen om elkaars werk, al 
dan niet rond bepaalde thema’s geschreven, 
te bespreken, te analyseren en te voorzien 
van kritische commentaar. de Minderheid 
beoefent uiteenlopende tekstgenres, en haar 
leden zijn even verschillend qua stijl als per-
soonlijkheid. Kortom, het is moeilijk voor te 
stellen dat er iemand is die niet bij tenmin-
ste één lid z’n gading vindt. 

De Minderheid spreekt² vindt plaats 
op maandag 14 april en begint om 20u in 
de backstage. de avond omvat, naast per-
formances van de leden van de Minderheid 
zelf, optredens van boston tea Party en de 
nederlandse band Pien Feith. Kaarten kos-
ten in vvK €4, en zijn te verkrijgen bij leden 
van de Minderheid of bij Filologica. leden 
van Filologica krijgen €2 korting. 

tijdens de pauze zal er ook een bloem-
lezing van de Minderheid verkrijgbaar zijn 
aan een democratische prijs. 

12Urenloop
Op 9 april ga ik naar één van de klassie-

kers van het gentse studentenleven, voor de 
25ste keer al lopen alle kringen in estafette-
vorm tegen elkaar op het sint-Pietersplein; 
een mens kan zich afvragen waarom? de 
hoeveelheden drank die tijdens de 12uren-
loop worden uitgedeeld aan de deelnemers, 

en de drank die de winnaars achteraf krijgen 
is misschien een van de oorzaken? Maar 
ook de toffe sfeer, de competitie, de speciale 
rondes en de randanimatie zorgen voor een 
geslaagde dag. als randanimatie gaat het 
new Wave snowevent door mmv vtK die 
hun 85ste verjaardag vieren. Met je haar in 
de gel (aangebracht door de aanwezige kap-
sters) van een sneeuwpiste naar beneden 
glijden terwijl je gefotografeerd wordt door 
barco en de t-shirt met jouw foto achteraf 
gratis meekrijgt. tussendoor zelfs twee “ter 
land, ter zee en in de sneeuw”-competities. 
vetgeil!

gravenSteendebat
Jong n-va ugent, de studentenwerking 

van de n-va in gent, wil de maatschappe-
lijke discussie rond het gravensteenmani-
fest op academische wijze verderzetten en 
organiseert daarom op dinsdag 15 april het 
gravensteendebat. Onder het motto “Kijkt 
de leeuw naar links of rechts?” laten we dan 
ook graag enkele voor- en tegenstanders van 
het manifest aan het woord. We rekenen op 
een boeiend en levendig debat!

sprekers zijn prof eric defoort (histori-
cus, voorzitter vvb), prof Peter de graeve 
( filosoof) en prof eric Corijn (cultuursocio-
loog, initiatiefnemer tegenmanifest). Het ge-
heel staat onder deskundig moderatorschap 
van Miel dullaert (Meervoud). de toegang is 
gratis en staat open voor iedereen. nadien 
geven we nog een rondje in artevelde Café.

iedereen is welkom om 20u in auditorium 
e van ugent-campus blandijn, blandijnberg 
2 te gent. ¶

Forum van De Minderheid: http://deminderheid.19.

forumer.com/

Website Twaalfurenloop: www.12urenloop.be

Website Jong-NVA: http://student.ugent.be/jongnva/
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simon leenknegt

toegangSprijzen verHoogd
de tarieven van de gentse musea la-

gen niet meer op het niveau van die van 
andere musea. daarom heeft men ze op-
getrokken naar een meer billijk niveau. 
Met ‘billijk’ bedoelt men dus dat u, de 
student onder de 26 jaar, die van reduc-
tie geniet, voor een normaal museumbe-
zoek nu zowat het driedubbele betaalt. 
voor alle duidelijkheid een voorbeeld: 
waar een toegangsticket voor het MsK 
met verlaging vroeger € 1,20 kostte, is dat 
nu verhoogd tot € 3,75. alvorens u naar 
de fakkels grijpt om wraak te nemen: er 
is ook een positieve kant aan het zaakje. 
de tarieven gelden immers niet alleen 
voor de permanente, maar ook voor de 
tijdelijke tentoonstellingen, die in het 
verleden duurder uitvielen. althans, zo 
belooft men.

tHeater
Hedendaags theater: hoezee! Van 10 

tot 12 april speelt in Vooruit de produc-
tie Stillen van Lotte van den Berg. een 
ontroerend stuk met eenvoud, klonk het 
in de pers. interessant curiosum bij deze 
voorstelling is dat de decorvloer volle-
dig uit zeep bestaat. Op 11 april brengt 
TG stan in ntg Het was zonder twij-
fel een ongeluk, een toneelstuk naar de 
roman Wir töten Stella van Marlen Haus-
hofer. in datzelfde ntg loopt op 17/4 en 
18/4 It’s not funny van Meg Stuart. Wat 
is er dan niet grappig aan deze dansvoor-
stelling? de grappen. Zonder zeveren. 

Meer experimenteel gaat het eraan toe 
met Showtitle #63 blaCK MarK van 
Marc Vanrunxt op 23/4 en 24/4 in de 
Minard waarin noch vorm, duur, om-
vang of medium vastliggen. de noden 
van de theaterliefhebber worden natuur-
lijk ook bij Campo bevredigd. Van 10 tot 
en met 12 april staat Basso Ostinato 
van Association Next/Cie Catarina Sa-
gna op het programma, een choreografie 
die in Frankrijk al een gerenommeerde 
prijs mocht ontvangen. Kan zo’n choreo-
grafie ook therapeutisch werken? dat is 
alleszins het uitgangspunt van Tonic van 
Simone Aughterlony op 16 en 17 april. 
soit.

jean bilqUin
na het geweld van de expo over Tho-

mas pips is de Kunsthal Sint-Pieter-
sabdij vrijgemaakt voor het werk van 
de gentse kunstenaar Jean Bilquin. ’s 

Mans oeuvre van sculpturen, schilderijen 
en tekeningen wordt er mooi per thema 
tentoongesteld. en dat nog tot 7 septem-
ber.

bijloKe
Monteverdi up your ass, moeten ze 

bij de Bijloke gedacht hebben. dus pro-
grammeerde men van 15 tot en met 19 
april Waar is mijn ziel?, waarin een se-
lectie van de madrigalen (liederen met 
een wereldlijke inhoud) van de renais-
sancemeester ten beste wordt gegeven. 
geïnteresseerden wachten best niet lang, 
want de voorstellingen van 15 en 16 april 
zijn reeds uitverkocht. 

MIAT
botanici en plantenliefhebbers aller 

landen verenigt u! de heilige graal is deze 
keer gesitueerd in het Miat, waar de 
expo De camelia of de aristocratische 
roos plaatsvindt. nog tot 11 mei komt u 
alles te weten over deze bloem, die begin 
19e eeuw een van de belangrijkste ex-
portproducten van gent was. 

FlaSHMart Fanny’S big 
ole Hootenanny

vraagtekens liggen menig lezer op de 
tong gebrand na het aanschouwen van 
deze titel. Op 16 april staan The seat-
sniffers, shagadelic en lokale helden The 
Huds in Café Charlatan. Op te treden. 
Pussyshit! ¶

www.gent.be/cultuur

www.vooruit.be

www.campo.nu

www.gent.be/spa

www.debijloke.be

www.miat.gent.be

zi
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SH dit voorjaar trekt een opmerke-
lijk trio de cultuurcentra rond, Neve 
meets Rios & Proestmans. de plaats-
jes om 3 van de meest ‘hotte’ artiesten 
in vlaams muziekland aan het werk te 
zien zijn schaars, en terecht. Wat het 
concept zo uniek en de samenwerking 
vruchtbaar maakt: durf. niet dat ze nog 
veel te bewijzen hebben, maar terugke-
ren naar de essentie is op zijn minst 
een risicovolle gok. rios’ stem staat, 
ondanks het sobere arrangement en de 
falsetnoten, als een huis. naast zijn ge-

niale zelve, brengt Jef neve vooral mu-
ziek tot leven op een podium. en Kobe 
Proestmans — schromelijk onderschat, 
maar ach, het is maar een drummer 
— moet, omsingeld door een batterij 
drum- en slaginstrumenten, geenszins 
onderdoen voor de andere twee. 

dicht bij de mensen en met hun 
neus op de muziek brengen ze de uitge-
klede nummers van Morehead, allerlei 
solo- en duo-momenten en enkele la-
tin oldies als hoogtepunt. Wie voor de 
angelhead ging, smolt voor de bizarre 
Kempenaar en omgekeerd. Missie ge-
slaagd. ga, zoek en vind hopelijk nog 
een zitplaats. ¶

jazz + latin ≠ 
latin jazz
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HJD ’s Ochtends vroeg, mottig uit je 

bed, gordijntjes open, schijnende zon, 
een glimlach én ontbijt met een paar 
vriendinnen. God lieve hemel, die laat-
ste zin geeft de indruk dat de wereld 
perfect is, maar jammer genoeg is dat 
bij beato niet meteen. 

beato, genoemd naar de bekende 
15de-eeuws italiaanse schilder, is een 
simplistisch, clean ingericht restau-
rantje in de buurt van de veldstraat. 
buiten lunch, koffie, en lekkere tus-
sendoortjes vind je er op de kaart ook 
champagne, dure wijnen en dus ook 
ontbijt. voor een groot ontbijt met 
onder andere drie koeken, koffie, vers 
sinaasappelsap en een gekookt eitje 

betaal je tien euro. niet echt goedkoop 
dus! 

dan maar hopen dat het extra lek-
ker is. de koffie en het sinaasappelsap 
smaken, de koeken zijn erg suikerig, 
maar dat doet wel deugd ’s ochtends 
en het eitje werd met plezier binnenge-
speeld. Ondertussen wordt er genoten 
van de rustige omgeving, de vele tijd-
schriften die beato op de tafels laat lig-
gen en de onvoorstelbaar enthousiaste 
bediening zo vroeg op de dag.

alweer klinkt dit allemaal fantas-
tisch, maar toch, bijlange niet perfect, 
want dit is veel te duur voor wat je 
krijgt. beato is een aanrader om met de 
mama naartoe te gaan: vindt ze zeker 
leuk en zij betaalt vast de rekening! 

beato, Korte Meer ¶

rDW de gentse rechtenstudenten 
speelden op 18, 19 en 20 maart het to-
neelstuk Frankenstein van Hugo Matthy-
sen. schamper zag & genoot.

in de bizarre bouffonzaal (een soort 
van circustent met planken vloer) van 
theater tinnenpot werd een honderd-
tal toeschouwers vergast op een nog 
veel vreemder toneelstuk van de hand 
van vlaanderens succesvolste absurdist 
Hugo Matthysen. die schreef in ’89 het 
verhaal van een Oost-europees dorp met 
de klinkerloze naam smrntwsk, waar 
victor Frankenstein, doctor in de kunst-
geschiedenis, op een dag neerstrijkt met 
zijn knecht Kneut. de smrntwske dorpe-
lingen verbergen een vreselijk geheim dat 
met de komst van Frankenstein aan het 
licht dreigt te komen. alles wordt in het 
werk gesteld om het mysterie te bewaren, 
maar beetje bij beetje wordt de waarheid 
onthuld. 

Hugo Matthysen is onnavolgbaar als 
auteur, tv-maker en muzikant, die door-
gaans aanbeden dan wel verguisd wordt: 
zijn humor lijkt in de blinde ogen van 
sommigen te ver gezocht en op niets 
slaand, anderen ontwaren Matthysens 
diepere gronden. Over dit laatste zegt 
hij zelf dat hij nooit vrijblijvende humor 

wil maken, maar 
dat hij steevast 
zijn publiek op 
clichés probeert 
te wijzen, dat 
hij tracht te ver-
bazen en zaken 
bloot te leggen. 
de rechtenstu-
denten bleven 
met hun uitvoe-
ring behoorlijk 
trouw aan deze 
o p v a t t i n g e n , 
maar namen er bij momenten toch een 
loopje mee door enkele gratuite grappen 
in te lassen (“lekker, écht lekker”). laat 
dit echter de enige negatieve opmerking 
zijn over drie uur hoogst vermakelijk 
toneel. Want voor het overige slechts 
loftrompet: alle (wel twintig!) acteurs ga-
ven hun vreemde personages met verve 
gestalte, er werd gezongen en gedanst 
dat het een lieve lust was, en het spel 
van hoofdrolspelers victor Frankenstein 
en pater-kluizenaar igor was ronduit 
geniaal. live pianospel bood een flinke 
meerwaarde door af en toe grappig uit 
de hoek te komen, en schijnbaar niet in-
gestudeerde dansnummers werkten niet 

zozeer op de lachspieren maar tilden het 
stuk in het algemeen een niveau hoger.  
Men ging ook niet voorbij aan het perti-
nente karakter van de toneeltekst door 
de maatschappijkritische elementen te 
behouden. Chapeau, want het zou met 
homofiele politieagenten die tvatisaf he-
ten, monsters die sappig gents spreken 
en dommige huishoudsters gemakkelijk 
zijn om er een klucht van te maken.

Het vrg mag Matthysen dankbaar 
zijn voor de schitterende tekst, maar dat 
het eindresultaat uiterst bekoorlijk was, 
is vooral te danken aan de tientallen vrij-
willigers die er serieus werk van maakten 
en het publiek een sympathieke en amu-
sante avond schonken. dnkwl! ¶

ontbijten in beato

vrg brengt FranKen-
Stein tot leven
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simon leenknegt, Marjolein roelandt, 
Margot van Cauwenberge, Hans 
demeyert

aangezien ook een spelletje op onze 
gesubsidieerde Xbox geen soelaas bracht, 
omsingelden wij Jan Fabre dan maar met 
vijf man. Maar de internationaal gerenom-
meerde kunstenaar hield ons onder contro-
le: “bakkes!”

vindt u dat uw werken voor zichzelf moeten 
spreken? is het niet vervelend dat men uw 
werk voor de toeschouwer reeds analyseert, zo-
als daarnet in de Aula het geval was?

dat was nu wel geen grote analyse, hé 
(lacht). Het was meer een beschrijving. nee, 
ik vind het goed dat filosofen of essayisten 
over mijn werk schrijven. Zo is er een soort 
van dialoog: mijn werk kan aanleiding zijn 
om mensen te laten nadenken, soms over 
andere dingen. goede schrijvers gebruiken 
mijn werk als een soort vehikel om te schrij-
ven over de context. uiteindelijk moet het 
werk op zichzelf soeverein blijven. goede 
mensen proberen intermediair te zijn naar 
de buitenwereld om werken aan te brengen, 
niet dood te analyseren, maar door te ge-
ven.

de SpeKtaKelMaatSCHappij
U bent voorzitter van het selectiecomité van 
de Canvascollectie, ondanks uw kritiek op de 
opzet van de hele wedstrijd. Heeft u veelbelo-
vend werk gezien?

ik ken een aantal jonge kunstenaars die 
ik goed vind en die ik al gesteund heb. ik heb 
ook veel mensen gezien die ik niet ken, maar 
waar het werk wel voor zichzelf sprak en 
goed was. dat probeer ik dan te steunen en 
in die zin is dat belangrijk. alleen, het pro-
bleem is dat er zo’n mediatisering van onze 
maatschappij is. alles op tv heeft zo’n enter-
tainmentgehalte gekregen. ik was onlangs in 
Phara en ik dacht aanvankelijk dat dat een 
serieus praatprogramma was. ik kwam daar 
aan en wat mij al meteen verbaasde, was dat 
al die politici daar met elkaar wat stonden 
te drinken en te lachen, zowel van rechts als 
links, van groen tot socialist. dan komen ze 
in de studio en beginnen ze heel extreem te-
gen elkaar te doen. Ook met Phara, ik dacht 
dat het ernstiger zou zijn. dat is dan met een 
publiek dat opgewarmd wordt, met muziek 
en applaus en er weerklinkt: “Waaah, de be-
roemde Jan Fabre, amai, een kunstenaar!” 
We leven in zo’n spektakelmaatschappij 
dat je als kunstenaar je daar zeker van kan 
weghouden. ik gebruik ook radio of kranten, 
maar je moet ervoor zorgen dat dat niet het 
doel op zichzelf is, dat je niet in die val trapt 
van die entertainmentmaatschappij, want 
die heeft per definitie niks te maken met 
kunst. 

U staat achter subsidies, maar bestaat het pro-
bleem dan niet dat men verwacht dat de kun-
stenaar binnen de twee jaar een output heeft?

ik ga helemaal niet akkoord met het be-
leid van vlaams minister Anciaux. Hij geeft 
soms geld aan kunstenaars, theatermensen 
of schrijvers en er wordt altijd bij vermeld 
dat het toegankelijk moet zijn. een kunste-
naar moet complete vrijheid krijgen, zelfs 
om te dromen. We leven in een maatschap-
pij waarin je voor iedere euro die je krijgt, 
een euro moet produceren. en dat is natuur-

lijk verkeerd. Je zou de kunstenaar een jaar 
lang geld moeten geven om te kunnen dro-
men. dromen, dat is een verloren goed aan 
het worden in onze maatschappij, want dat 
brengt politiek gezien niks op. Maar wel op 
lange termijn. natuurlijk, politici zijn op dat 
vlak kortzichtig. als ik minister van Cultuur 
zou zijn, zou ik gokken op twintig of dertig 
jaar. niet op twee of drie jaar, want een kun-
stenaar heeft tijd nodig om ideeën te ont-
wikkelen.  

nu zegt u dat de politicus een verkeerde visie 
op kunst heeft, maar denkt u dat de gewone 
burger op straat er ook niet zo over denkt? Als 
ik belastingen betaal voor kunst, zou ik ook 
graag kunst kunnen bezichtigen.

laten we ervan uitgaan dat kunstenaar 
zijn nog altijd iets anders is dan bakker zijn. 
elk beroep heeft zijn tijd, zijn mogelijkhe-
den, zijn geschiedenis. Kunst heeft niks te 
maken met snelheid. Het kàn, sommige 
mensen kunnen werken maken in twee jaar. 
ik vind dat het publiek, de burgers, de spe-
cialist maar moeten vertrouwen. stel u voor 
dat de bakker en de beenhouwer mogen be-
palen hoe snel een kunstenaar moet werken. 
dat zou fnuikend zijn voor een kunstwerk.

KUnSt alS ForUM
Tijdens het ISF hebt u aangekaart dat er niet 
zoiets bestaat als een forum waar je over de 
dood kunt spreken. vindt u het niet frustrerend 
dat u enerzijds als kunstenaar mensen daarvan 
bewust kan maken, maar dat anderzijds kunst 
geen forum kan worden, omdat je er als toe-
schouwer altijd een beetje buiten staat?

Waarom zou jij buiten schoonheid en 
kunst staan?

Omdat je niet actief kunt deelnemen aan het 
kunstwerk.

Jawel toch, een kunstwerk heeft altijd 
een geheim verbond met de individuele toe-
schouwer. als jij morgen naar een Van Eyck 
zou gaan kijken, dan zul jij een bepaalde 
reflectie, een bepaalde verbeelding hebben 
door je achtergrond en je kennis, dat zal je 

Kunst kan sterke emo-
ties oproepen. De aan-
loop naar dit interview 
met Jan Fabre (°1958), 
na afloop van het vijfde 
Internationaal Studen-
tenforum (ISF), ging 
dan ook gepaard met 
een typische clash der 
redacteurs.

SCHaMper SpraK Met jan Fabre

"Mijn oeUvre iS 
beter dan MijzelF"
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iets vertellen, prikkels bij je los maken, ter-
wijl dat bij mij andere gevoelens zal teweeg-
brengen. 

Dus kunst kan een forum zijn.
Ja natuurlijk. indertijd met de vleespi-

laren (De benen van de rede ontveld, Over 
the edges, 2000, nvdr.) was het ook letterlijk 
een forum. er waren dagelijks debatten aan 
de gang over wat er gebeurde, of ik dat wel 
mocht doen. er waren mensen die klaag-
den dat er met vlees werd gewerkt omdat 
ze in de oorlog honger hadden geleden. Men 
vroeg zich luidop af of daar wel subsidies 
tegenaan mochten worden gesmeten, en 
of het wel kunst was. dertig dagen lang is 
dat een publiek platform geweest waarop 
mensen discussieerden en ruzie maakten 
over een kunstwerk. dus ja, kunst is een fo-
rum. Kunst lokt verbeelding en discussie uit, 
opent deuren.

bloed, zWeet en piS
U zei onlangs in een interview dat u bediende 
bent van de schoonheid. Wat bedoelt u daar-
mee? en hoe definieert u schoonheid?

als bediende van de schoonheid moet je 
op je knieën kunnen zitten voor die schoon-
heid, zoals een man soms voor een vrouw 
moet doen. dat betekent dat je nederig 

bent. Je moet openstaan voor de schoonheid 
in het leven. Het heeft niet alleen te maken 
met esthetiek, maar ook met ethiek. voor 
mij gaat schoonheid daarover: het vlecht-
werk van beide.

Momenteel loopt in BOZAR in Brussel een ten-
toonstelling over uw theaterwerk (De geleende 
tijd). ik vond het soms moeilijk om in de beel-
den, bijvoorbeeld van een danseres die plast 
op scène, de schoonheid te vinden. Misschien 
is er een drempel om daar de schoonheid van 
in te zien …

vind je Manneken Pis schoon? vind je 
dat lelijk of confronterend? awel, nu is het 
een vrouw die pist. raar, hé, één van onze 
nationale symbolen is een manneke dat 
pist. dat vinden we allemaal oké, maar als 
het een vrouw is die pist, is het provocerend. 
dus wat is er dan mis mee? is het omdat een 
vrouw lelijker of minder is dan een man? 
nee toch? urine, daar is niks verkeerd mee. 

Maar op één of andere manier hebben we het 
daar heel moeilijk mee …

ik heb het niet moeilijk met het feit dat 
mensen pissen, bloeden, zweten.

Wilt u het grote publiek hiervan bewust ma-
ken? Hen ermee leren omgaan met het feit dat 
dit het gewone lichaam is?

Ja, dat bedoel ik. Het lichaam wordt zo 

pijnlijk maakbaar afgebeeld. Het lichaam 
van een man of vrouw in de commercie te-
genwoordig: dat ruikt niet meer, dat bloedt 
niet, dat is altijd atletisch, dat is perfect. 
Maar wij zijn zo niet. ik zie het zo aan jou, 
jij hebt ook geen perfect lichaam, dus wij 
zijn zo niet. en als ik dichtbij jou zou staan, 
zou ik je ruiken, maar dat is niet slecht. de 
geur van een mens is niet slecht. aan de oor-
sprong van de beelden van die werken ligt 
een soort van gevecht om de kwetsbaarheid 
van het lichaam te steunen. diezelfde kwets-
baarheid die feitelijk helemaal onttrokken 
wordt door de macht van de publiciteit. We 
hebben dat kwetsbare lichaam, met bloed, 
urine, sperma, maandstonden. daar is niks 
verkeerd mee.

U had het over vlaamse meesters zoals Jan 
van eyck. Over die kunstenaars is weinig ge-
weten. naar analogie daarmee vragen we ons 
af: is uw oeuvre denkbaar zonder uw persoon?

uiteraard. Mijn oeuvre is beter dan mij-
zelf. ¶

De geleende tijd kan men nog tot 18/05 in BOZAR 

gaan bezichtigen. Van 11 april tot 7 juli loopt in het 

Louvre L’Ange de la métamorphose, waarin het werk 

van Fabre geconfronteerd wordt met dat van oude 

meesters als Van Eyck, Bosch en Rubens.

(c) Universiteitsarchief
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ruben de Winne
‘ik studeerde aan het conservatorium in 

gent, en ginds is de liefde voor jazz ontstaan. 
in het laatste jaar kwam ik echter tot de vast-
stelling: oei, als ik hier straks afstudeer, heb 
ik niet eens een jazzgroep en zal ik nooit 
meer jazz kunnen zingen! ik zocht bevriende 
muzikanten uit waarmee ik graag speelde… 
en zie: lady linn & Her Magnificent seven 
was geboren!’ 

in het begin speelde de groep bestaande 
klassieke jazznummers. Op de nieuwe cd, 
‘Here we go again’, is voor het eerst eigen 
werk van de greef te horen, en dat moest 
de Handelsbeurs geweten hebben. Op een 
winterse woensdagavond in februari ver-
warmde lady linn de harten van honder-
den gentenaren met haar frisse, jazzy pop. 
Zowel voor band als publiek was het een 
speciale avond, want lady linn had en-
kele fijne gasten uitgenodigd. Zo kwam een 
schijnbaar uiterst zenuwachtige Bert Ostyn 
meezingen tijdens het duet ‘I am aware’ en 
voerden de danseressen van ‘t schoon ver-
tier een dansnummertje op met de zangeres 
tijdens ‘That’s Allright’. als klap op de vuur-
pijl maakten drie strijkers hun opwachting 
tijdens een paar nummers. de bijdrage van 
de eerste twee genodigden was eerder – eh – 
sympathiek te noemen, maar het was vooral 
het trio strijkers dat een echte meerwaarde 
bood. Ook de greef houdt positieve herin-
neringen over aan die avond: ‘Het concert in 
de Handelsbeurs was het ideale releasecon-
cert. alles was perfect gepland, de cd was al 
uit, we hadden enkele gasten. bert zong een 
nummertje en drie strijkers speelden even 
mee. voor ons was het zeer fijn om in die 

lady linn & Her 
MagniFiCent Seven

Lady Linn & Her 
Magnificent Seven 
speelden midden fe-
bruari in de Gentse 
Handelsbeurs het re-
leaseconcert van de 
nieuwe cd ‘Here we 
go again’. Schamper 
was erbij en sprak 
nadien frontvrouw 
Lien De Greef.

Foto's (c) madelien Waegemans - handelsbeurs Gent
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speciale bezetting te spelen. bovendien had 
ik het nog nooit meegemaakt om voor zoveel 
volk te spelen.’ 

de Handelsbeurs zat inderdaad afgela-
den vol, en dat leek de zangeres ietwat ze-
nuwachtig te maken. toch nog zenuwen 
ondanks al die jaren ervaring? ‘natuurlijk. Je 
komt op en ziet al die mensen opeengepropt 
in de zaal staan. Je beseft dat er pers tussen 
staat en mensen uit de muziekwereld. dat 
heeft toch een serieuze impact. Maar die ze-
nuwen ebden gauw weg.’

in ‘I don’t wanna’  treurt lady linn dat the 
feeling is bad en dat ze vooral niet wil dan-
sen. uitgerekend twee zaken waarvan het 
publiek in de Handelsbeurs geen last had. 
iedereen danste gezellig mee, en de onweer-
staanbare glimlach van de zangeres zette 
zich meteen over op het publiek. lady linn 
stuurde haar publiek met een brede glimlach 
de nacht in, wat op zijn minst opmerkelijk te 
noemen is gezien haar teksten weinig reden 
geven tot vrolijkheid. ‘Ja, dat is het dubbele 
aan zulke muziek. Ze klinkt wel vrolijk, maar 
de teksten zijn dat vaak niet,’ verklaart de 
greef. ‘ik vind dat eigenlijk niet erg. er waren 
ook veel mensen die bij ‘Here we go again’, 
een zacht liedje, ontroerd waren. ik denk 
dat veel mensen de boodschap uiteindelijk 
wel begrepen zullen hebben. bij uitstek mijn 

vrienden en vriendinnen, omdat 
zij weten waarover ik zing.’

dat de greefs vrienden weten 
waarover ze zingt, komt door 
haar nieuwe artistieke wending: 
sinds kort schrijft ze zelf num-
mers. Of dat niet confronterend 
was? ‘neen, nu niet meer. nu 
zijn die liedjes alleen nog een 
herinnering aan een periode die 
voorbij is. Pas wanneer je num-
mers schrijft en ze dan live gaat 
spelen, zijn ze confronterend. 
Maar op dit moment spelen we 
sommige nummers toch al ef-
kes.’ voor een vrouw die toch al 
enkele jaren volop met muziek 
bezig is, lijkt het vreemd om pas 
nu eigen nummers te maken. 
diende veel moed bijeengeraapt 
te worden, of was er plots een 
onweerstaanbare drang? ‘Welja, 
dat was het: een drang. een drang om het he-
lemaal alleen te doen. er was veel gebeurd in 
dat jaar, veel veranderd, en ik voelde ineens 
dat muziek mijn steun was.’ 

Was het moeilijk om voor teksten onder-
werpen te plukken uit het dagelijkse leven? 
‘Helemaal niet, want ik maakte zodanig veel 
mee. de liefde nietwaar… de plaat was een 

soort therapie, en nu ik mijn ei kwijt ben, 
voelt dat best goed aan.’

tot slot: wat brengt de toekomst voor lady 
linn & Her Magnificent seven? ‘langzaam-
aan een nieuwe plaat maken en vooral blij-
ven optreden. We zeggen vaak tegen elkaar 
dat we niet zullen ophouden tot we stokoud 
zijn. Zoals Buena Vista Social Club zie ik 
ons ook wel eindigen.’ ¶
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Maarten Hanssens, david de Pue, ine de 
Jonge, nils Wandels, simon leenknegt, 
gert boel

urenlange sessies op de redactie op een 
dieet van lauwe lasagne, cola zonder prik 
en een paar sloffen sigaretten waren nodig 
om deze albumtop in elkaar te steken. Onze 
zelfingenomenheid werd er alleen maar 
door aangesterkt en dat vindt zijn weer-
klank in de door ons gekozen albums. een 
top vol ondergewaardeerde classics. een 
muzikale steunpaal voor de generaties na 
ons. dank u, schamper.

30. My Bloody Valentine – Loveless 
(1991)

liefde, verdriet en tederheid onder een 
zee distortion. Of misschien is alles op dit 
album zo innig vervlochten dat het een oce-
aan van muzikale emoties is die op je neer-
stort. voor sommigen is dit een zware dob-
ber om te verteren: té lawaaierig, té bizar, té 

etherisch. Zij dwalen. ‘loveless’ wordt alge-
meen door de critici aanvaard als een van 
de mijlpalen uit de jaren ’90, maar toch vind 
je de plaat nauwelijks terug in lijstjes. Over-
schaduwd door die andere mijlpaal uit 1991. 
bij deze eerherstel voor de groep die samen 
met The Jesus and Mary Chain het testa-
ment van de shoegazing heeft nagelaten.

29. The Cure – Faith (1981)
‘Faith’, het derde studioalbum van The 

Cure, kan met recht tot de hoogtepunten 
van de new Wave gerekend worden. de 
hele plaat is een typerend relict van die de-
pressieve periode, gehuld in een nevelige 
kerkhofschemer en suïcidale Weltschmertz 
waar goethes Werther alleen maar kon van 
dromen.  toch heeft dit album een uniciteit 
die het van andere genreklassiekers onder-
scheidt.  Zo zijn de tracks nauwelijks het 
etiket ‘song’ waardig, omdat ze zonder re-
frein in een strakke soep van bass, synths en 
drums  voortkabbelen. Hoogtepunten zijn 
‘all Cats are grey’, waarvoor drummer tol-
hurst de bizarre, maar enigszins poëtische 
lyrics leverde, en ‘doubt’, dat ons herinnert 
aan de postpunkroots van the band.

28. Carole King – Tapestry (1971)
velen kennen ‘You make me feel’, ‘Where 

you lead’ en ‘Will you love me tomorrow’, 
maar slechts een marginale fractie daarvan 
kan deze sublieme popsongs met de naam 
van Carole King verbinden. nochtans is zij 
diegene die deze aanstekelijke meezingers 
voor het eerst op de wereld losliet. naast bo-
vengenoemde hits bevat ‘tapestry’ nog vele 
andere instant klassiekers:  het soort songs 
die de oren gemakkelijk ingaan en het hoofd 

slechts heel moeizaam verlaten. Carole 
King krijgt uw recensent van dienst zelfs zo 
ver dat hij uit volle borst ‘You make me feel 
like a natural woman’ meekweelt, terwijl hij 
nochtans over een XY-chromosomenpaar 
beschikt en niet aan transgenderstoornis-
sen lijdt.

27. The Smiths – The Smiths (1984)
Het antwoord op de vraag wie de weg 

heeft getoond voor groepjes als The Liber-
tines en Arctic Monkeys is makkelijk: The 
smiths natuurlijk. Zij waren dan ook de eer-
ste echte indieband. Het eerste album, ‘The 
smiths’, was heerlijk verfrissend na de punk-
jaren door het onweerstaanbare danseffect 
dat het teweeg brengt. brompot Morrissey 
wist ook hoe hij teksten moest schrijven en 
een statement moest maken (zo zong hij in 
top of The Pops met een bos bloemen ipv 
een micro). gitarist Johnny Marr rijgt alle 
melodieën moeiteloos aan elkaar met fijne 
gitaardeuntjes, zodat The smiths hét geluid 
van het alternatieve circuit in de uK produ-
ceerden.

26. Blondie – Eat To The Beat (1979)
na het enorm succesvolle ‘Parellel lines’ 

bracht blondie het album ‘eat to The beat’ 
uit. de band had de punk nog door hun ade-
ren stromen en deze achtergrond komt nog 
steeds het sterkst naar voren. toch vond 
zangeres debbie Harry dat het tijd werd 
voor iets anders en ze voegde er wat funk 
en reggae aan toe. de combinatie van deze 
verschillende ritmes vulde de sexy stem van 
Harry perfect aan. nummers als ‘dreaming’ 
en ‘atomic’ (denk aan trainspotting) doen u 
spontaan uit de zetel springen en dansen als 

'De gustibus et co-
loribus...': het wordt 
te pas en te onpas 
aangehaald. Wij 
echter tonen hieron-
der aan dat er over 
die kleurtjes net wél 
gediscussieerd kan 
worden.

SCHaMperS 'de leeMte vUllende' albUMtop50
oMdat We MenSen graag van HUn onWetendHeid verloSSen
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een gek. de boodschap van het album: niet 
live Fast and die Young, maar die Young, 
stay Pretty. iets wat debbie Harry zeker zal 
doen.

25. Cat Stevens – Tea For The Tiller-
man (1970)

voor hij Yusuf islam heette, maakte 
Cat stevens fijne singer-songwriter num-
mers. in de jaren ’70 was hij het idool van 
de groentjes met de parka’s en kon iedereen 
‘Morning Has broken’ op de gitaar spelen, 
maar met ‘tea For The tillerman’ werd de 
sfeer heel wat intiemer. Het nummer ‘Wild 
World’ kan je in no time meezingen en blijft 
een klassieker in de akoestische muziekwe-
reld. Hoewel de teksten niet meer inhouden 
dan “de hemel is blauw, ik hou zo van jou”, 
blijft het album overeind staan door de war-
me stem van stevens. enkel te spelen als je 
diep in de ogen van je geliefde kijkt.

24. Lou Reed and John Cale – Songs 
for Drella (1990)

lou reed en John Cale stonden beiden 
aan de wieg van The velvet underground, 
maar na een fikse ruzie werd Cale in 1972 uit 
de band gebonjourd. de twee muziekgroot-
heden spraken een dikke 30 jaar niet met 
elkaar en niemand durfde dan ook vermoe-
den dat ze ooit nog in eenzelfde studio hun 
instrumenten zouden opnemen. Ze werden 
daartoe toch bewogen door de dood van 
hun oude mecenas, Andy Warhol (drella 
was een bijnaam van de popartgod). een 
altviool, keyboard en gitaar, meer hadden 
de ex-velvets niet nodig om de levenscyclus 
van Warhol op geraffineerdere wijze dan 
een vuistdikke biografie te vertellen. Mini-
malistische songs, grootse vertelkracht.

23. Brian Eno and David Byrne – My 
Life In The Bush Of Ghosts (1981)

“We wilden iets mysterieus creëren,” 
zei brian eno over deze plaat. in sommige 
nummers kan men de prototypes van songs 
van op ‘remain in light’ van The Talking 
Heads horen, een plaat waar beide heren de 
spil van waren. Maar dit album is misschien 
nog meer bevreemdend. Men hoort flarden 

funk, rock, wereldmuziek en een arsenaal 
van samples, waaronder een duiveluitdrij-
ving en islamitische gezangen. Wereldmu-
ziek was nog niet gekolonialiseerd en had 
nog geen foute bijklank gekregen en sam-
plen was bijlange nog niet wijdverspreid. 
voilà, een visionair album, dat invloed 
had op zowat alle ambientmuziek die erna 
kwam.

22. The Who – My Generation (1965)
gitaren die aan diggelen worden gesla-

gen, minutenlange instrumentale uitbars-
tingen en energieke podiumacts: het zijn 
fenomenen waar men vandaag de dag niet 
meer van opkijkt. Maar in 1965 schreef 
the Who met deze nieuwe benadering van 
optreden geschiedenis. Haast even revo-
lutionair als hun wervelende performan-
ces is hun debuutalbum ‘My generation’, 
dat beschouwd wordt als de eerste echte 
‘rock’-plaat. de titeltrack en het bittere ‘The 
Kids are alright’ verwoorden de woede en 
frustraties van de band, en zijn lijfliederen 
van een generatie. afsluiter ‘The Ox’ is een 
instrumentale opdoffer waarop drummer 
Keith Moon zich volledig kan uitleven, en 
ademt de energie uit van een van hun live-
optredens anno ’65.

21. The Rolling Stones – Some Girls 
(1978)

Markant: Mick Jagger zingt (voorna-
melijk) over de decadentie en existentiële 
leegte van het glamourleven in de grootstad 
en plots klinken zijn teksten gevat, relevant 
en ronduit oprecht. ‘some girls’ verscheen 
in 1978, het jaar dat de punk aan het ven-
ster kwam piepen en de disco hippe coke-
heads naar de dansvloeren joeg. Met Jagger 
aan het roer sluiten de stones zich aan bij 
beide rages. Zo is ‘Miss You’ een dampig dis-
codeuntje, maar mét een rauwig, bluesy en 
gemeen randje. Op die manier is het gitaar-
spel van richards toch weer onmisbaar. tel 
daar de ontzettend mooie ballade ‘beast of 
burden’ bij, de vicieuze rocker ‘respectable’, 
het geinige ‘Faraway eyes’ en elke mindere 
band kwijlt uit pure afgunst. Klasse. ¶
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Liegende    RepoRteR

gert boel
de zoektocht naar een eigen religieus 

verhaal voor de universiteit kwam er na de 
latijns-amerikatrip van rector van Cauwen-
berghe. de rector trok tijdens dat studiebe-
zoek doorheen de andes op de rug van een 
getemde lama. toen de rector een aarden 
pad kruiste, ervaarde hij een “intense esote-
rische openbaring. een horizontaal vlak, dat 
aan constante snelheid voortbewoog, schoof 
voorbij mijn ogen. Het vlak was opgebouwd 
uit evenwijdige houten balken, die schuin 
gesneden werden door dunne lichtbruine 
strepen.”

“Het vlak werd getrokken door twee van 
de edelste trekdieren die ik ooit zag – zij 
schitterden als waren ze van glas, en uit 
hun neus dampten wolkjes ochtenddauw 
die schijnbaar gebeeldhouwd waren. Zulks 
was de pracht van het reliëf van die wolkjes 
ochtenddauw. toen wist ik dat het transcen-

dentale me op dat eigenste moment aan-
sprak.” Jaqui romêro, Mapucho-indiaan en 
reisgids van de rector doorheen de andes, 
relativeert de gebeurtenis: “Wat señor van 
Cauwenberghe zag, was een gewone hooikar 
getrokken door twee bezwete ezels. Het tref-
fen heeft echter duidelijk een diepe indruk 
achtergelaten op de señor.”

terug in gent gaf de rector meteen de 
nodige instructies, en het universitaire ka-
der ging aan de slag. Communicatiedirec-
teur tom desmedt: “aanvankelijk wezen alle 
brainstorms in de richting van een inniger 
band met de rooms-katholieke Kerk. Maar 
aangezien onze leuvense concurrenten 
intussen zo’n geweldige naambekendheid 
hebben opgebouwd als traditionele aca-
demische pilaar van rome in vlaanderen, 
wisten we dat dat een verloren moeite was. 
dus kwamen we al snel op het spoor van een 
eigen religie terecht. We verzamelden zeven 
vooraanstaande academici, en zetten hen 
aan het werk – zij zouden het gents-univer-
sitair geloof een verhaal geven.”

Professor boudewijn bouckaert is één 
van “de Zeven”, zoals ze in de wandelgangen 
genoemd worden. “lijst dedecker was wel 
okay, neem ik aan. Maar werken aan het ide-
ologisch geraamte van een monotheïstisch 
verhaal van schuld, boete en zotte mirakels, 
dat is toch nog iets anders. ik voel me hier 
opperbest.” de morele code van de nieuwe 
religie zou nog in haar kinderschoenen 
staan, maar op mystiek vlak zouden wel al 
enkele belangrijke knopen doorgehakt zijn. 
desmedt: “We hebben intussen al besloten 
dat onze god een oud-academicus van de 
universiteit gent zal worden.”

“Het moet uiteraard een vorser van enige 
naam en faam zijn, en bovendien moeten 
er afbeeldingen van de professor in kwes-
tie mét baardgroei bewaard gebleven zijn. 
een niet al te kwalijke reputatie wat betreft 
drank en vrouwen is mooi meegenomen, 
maar niet prioritair. tot die specificaties zijn 
we overigens op een erg organische wijze 
gekomen, bijna alsof er een hogere instantie 
mee gemoeid was. Ook de rest laten we aan 

"Het was bijna alsof er een Ho-
gere instantie mee gemoeid was"
Universiteit gent ontwikkelt eigen geloofsleer

Onder impuls van rector 
Paul Van Cauwenberg-
he is onze alma mater 
momenteel, in betrek-
kelijke discretie, bezig 
een eigen religieuze 
doctrine te ontwerpen. 
De geloofsleer zou tegen 
de Dies Natalis klaar 
moeten raken – op 23 
maart. Verscheidene 
omstandigheden zouden 
die lanceringsdatum 
echter in het gedrang 
brengen.
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KSchamper laat zich tweewekelijks van zijn meest filantropische kant zien en plukt de meest amusante 
quotes weg van de verschillende studentenfora.

het goddelijke toeval over: het grote publiek 
zal uit onze shortlist een uiteindelijke gods-
figuur kiezen. eerst via een enquête in de 
geschreven pers, daarna via een groots tele-
votingprogramma op eén.”

de keuze voor een goddelijke Zoon is in-
tussen wel al gevallen: regeringscommissaris 
Yannick de Clercq. “Hij zal ter dood gebracht 
worden, om te boeten voor onze zonden. We 
zullen de regeringscommissaris niet letter-
lijk ombrengen, natuurlijk: daarvoor zijn er 
teveel juridische belemmeringen. Maar we 
zullen het verhaal van de kruisweg aanpas-
sen aan de moderne realiteit. de leden van 
de raad van bestuur van onze universiteit 
– de Farizeeën – zullen bij minister van On-
derwijs vandenbroucke – Pontius Pilatus – 
een verzoekschrift indienen om de Clercq te 
“promoveren” tot administrateur-generaal 
van de kersvers gecreëerde regie voor Com-
municatie via de Postduif. Hij wordt met an-
dere woorden baas van een departement dat 
niet bestaat. Fin de carrière voor de Clercq,” 
monkellacht desmedt.

de avond voor de dies natalis zou een 
groot diner, met aansluitend optreden van 
befaamd jazzpianist Jef neve, aan de Clercq 

opgedragen worden. “Op dat diner zal de 
Clercq mogen smijten met de gearrangeerde 
eredoctoraten,” aldus bouckaert. “en de vol-
gende dag valt het nieuws van zijn promotie 
bij hem in de bus. Pakkender kan bijna niet.” 
Het is in dit deel van het geloofsverhaal dat 
het eerste probleem schuilt: de Clercq zelf 
zou zich absoluut niet opgezet voelen met 
zijn lotsbestemming, en zich van alle admi-
nistratieve middelen bedienen om de uitvoe-
ring van het geloofsverhaal te voorkomen. 
voorlopig met succes, naar verluidt.

een tweede horde die de universitaire re-
ligie zal moeten nemen, is die van de ideolo-
gische tegenstand van studenten en profes-
soren. Oud-student tom vandendriessche, 
nog steeds uitzonderlijk actief in het Katho-
liek vlaams Hoogstudentenverbond, staat 
dan wel positief tegenover de verstrengeling 
van het academische met het religieuze, 
maar kan zich absoluut niet vinden in de 
vorm: “Waarom moet dat nu toch weer zo’n 
typisch judeo-maçonieke god zijn? Zo’n me-
taforisch topambtenaartje die de hele dag 
rechtvaardigheid en mededogen staat rond 
te strooien, om de goede vrede te bewaren.”

“denk je dat de wereld zo werkt? Waarom 

kon die god geen pezige krijger van zes me-
ter hoog zijn, die de vijanden van zijn ware 
geloof met bliksemschichten neerlegt? Zet 
hem dan desnoods nog in een grote, zwaar-
bewapende zeppelin die dood en verderf 
zaait, als het verhaal dan toch een ‘moderne 
invalshoek’ moet hebben.” Professoren uit 
de faculteit letteren & Wijsbegeerte heb-
ben intussen hun eigen bedenkingen uitge-
drukt rond de bedreiging die deze religieuze 
opstoot betekent voor het pluralistische, 
atheïstische karakter van de gentse uni-
versiteit. desmedt reageert licht gepikeerd: 
“Misschien moeten die academici dan maar 
wachten tot we ons geloofsverhaal publice-
ren. dan zullen ze wel merken dat de gents-
universitaire god er één is van grenzeloos 
pluralisme.” ¶
De Universiteit zoekt nog hoofdpersonages én figuran-

ten voor het Gents universitaire geloofsverhaal. Bent u 

in staat een regeringscommissaris te verraden in ruil 

voor een royale studiebeurs en een IPod Nano? Wil 

u het oor van een Vlaams topambtenaar afhakken? 

Mail dan naar schamper@schamper.ugent.be, en leg 

ons  uit waarom ú dan wel de ideale Judas, Petrus of 

Maria Magdalena bent.

Jonas vandroemme
Hugo Claus is nog niet goed koud, of 

er barsten alweer allerhande cyberdis-
cussies los over zelfmoord en euthanasie. 
en welke naam zien we dan elke bloody 
keer weer opduiken? Juist ja: “Kurt Co-
bain heeft misschien fantastische mu-
ziek gemaakt, maar zijn zelfmoord is 
verkeerd. Hij liet een zieke vrouw achter, 
een dochter, en natuurlijk nirvana zelf ”, 
aldus rechtenstudent Unmuffledceetje, 
die zich trouwens toont als een specialist 
op het gebied van historische zelfmoor-
den: “anderzijds zijn er een aantal geval-
len waar er geen andere uitweg mogelijk 
is. daar zou men respect voor moeten 
hebben. denk maar aan Cleopatra en an-
tonius.” Of Claus nu eerder een Cobain of 
een Cleopatra is, mag u zelf beslissen. 

ik navigeer mijn browser dan maar 
richting forum der filologen. daar zou ik 
vast heel wat gevoelige reacties en elegie-
en voor Claus vinden. niets bleek minder 
waar. “ik ben er toch wel twee minuten 
niet goed van geweest!”, stelt Parelconfi-

tuur. nog iets verder gaat Braambes: “er 
staat momenteel 10.000 euro op de reke-
ning. We brengen een bod op zijn lijk.” in 
het rouwregister van de Oostendse bibli-
otheek las ik vandaag echter: “Hugo, zon-
der jou ben ik Het verdrietigste van België.” 
schoon.

in tegenstelling tot de schrijver des 
vaderlands nog stééds niet dood: Bart 
Bogaerts. Hoe zou het er nog mee zijn 
na de verkiezingsnederlaag? Of beter: 
hoe zou het nog met Tom Vandendries-
sche zijn. Op een forum verteert hij de 
nederlaag als volgt: “de kandidatuur van 
bogaerts is eigenlijk een hilarisch ver-
haal, dat begint zo rond 2u ‘s ochtends 
op café met de vraag: ‘naar verluidt zijn 
er weer studentenverkiezingen, wie heeft 
zin om eens voor de lol kandidaat te zijn, 
morgen ten laatste moet je ingeschreven 
zijn’.” ah. Juist ja, ’t was allemaal maar 
voor de lol. Het moet gezegd, wij hebben 
alvast in tijden niet zoveel lol gehad. 

Over naar die arme drommel van 

een Bram Bombeek. die mens is er nog 
steeds niet over dat hij in schamper op 
de korrel werd genomen omwille van zijn 
statement in de voorbije stuververkiezin-
gen. Chareth Cutestory vat het goed sa-
men: “bram is bitter.” Zelf zegt bram: “ik 
ben niet bitter, ik vind het gewoon flauw 
van schamper. als zij satire schrijven 
moet je het geniaal vinden, maar als ie-
mand anders het doet, owee, dan zijn het 
racistische tekstjes.” gelukkig is daar nog 
het warme liefdesnest der historici (al 
schijnt brambo ook daar vooral keet te 
schoppen). Zo zegt historicus én urgen-
ter Jeroen: “ach, amper 33% of zoiets van 
de studenten kent de naam schamper, 
ondanks het feit dat minstens 45% ooit 
tegen die ijzeren bakjes van hen moet ge-
lopen zijn, dus zo snel zal het nieuws zich 
nu ook weer niet verspreiden.” en zo is 
het weer flink hommeles tussen scham-
per en urgent. verdomme, zie je niet wat 
je allemaal aanricht, bram bombeek? be-
dankt voor niets! ¶
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WW Het gerucht doet al een tijdje de ron-
de (wij verwijzen onder andere naar de boze 
lezersbrief in schamper 460), maar de laat-
ste dagen neemt het dergelijke proporties 
aan dat wij het echt niet meer kunnen ne-
geren. de faculteit psychologie zou namelijk 
besloten hebben om nieuwe studenten te 
ontmoedigen, en huidige studenten weg te 
pesten. Zo zouden zij onderworpen worden 
aan allerhande vervelende en irrelevante 
psychologische experimenten, en zouden 
zij hun punten krijgen op basis van wel zeer 
twijfelachtige evaluatiesystemen.

eigen overbodig-
Heid inzien

Hoog tijd dus om decaan geert de soete 
om enige uitleg te vragen. Wij zochten hem 
op en vonden hem op de balearen, werkend 
aan zijn nieuwste publicatie ‘een ontspan-
nen geest beleeft meer’. “inderdaad, wij wil-

len inkrimpen, omdat wij jaar na jaar vast-
stellen dat steeds meer jongeren voor de 
richting psychologie opteren, en omdat wij 
tegelijk zien dat er bijlange na niet zo veel 
psychologen nodig zijn. ik bedoel: nu reeds 
moet het grootste deel van onze afgestu-
deerden zelf op de sofa, omdat zij, werkloos 
als ze zijn, hun eigen overbodigheid inzien.”

“Het spijt ons dat wij dergelijke hardhan-
dige middelen hebben moeten hanteren,” 
reageert hij op de kritiek, “maar wij zagen 
gewoonweg geen andere uitweg. Ze bleven 
maar toestromen, die misleide zielen, met 
in hun hoofd een koor verlokkelijke sire-
nes dat hen valselijk toezong dat zij, na het 
volgen van onze richting, als bij wonder al 
hun psychische problemen zouden kunnen 
oplossen. Onderwijl waren wij veel te goed 
voor hen, moet ik toegeven – wij psycho-
logen hebben nu eenmaal het hart op de 
juiste plaats – en lieten hen zonder al te veel 
moeite slagen, uit angst om hen nog dieper 

in depressies te drijven. een grote fout, zo 
zien wij nu, want nu loopt belgië over van 
de charlatans die voor veel geld enkele alge-
meen gekende boerenwijsheden verkopen. 
Het spijt ons.”

Prestige beHalen
Op de vraag hoe het nu verder moet, re-

ageert mijnheer de soete enigszins ambiti-
eus: “eerst en vooral willen we dus inkrim-
pen: alleen degenen die op een serieuze en 
wetenschappelijke manier de psychologie 
wensen te bedrijven, kunnen blijven, de rest 
mag ophoepelen. tevens willen wij het ni-
veau opkrikken, zodat er bijvoorbeeld in het 
studentenblad ‘schamper’ niet langer gela-
chen wordt met ons. Wij hopen op termijn 
toch het prestige van pakweg de ingenieurs-
wetenschappen te halen. dat onze studen-
ten daarvoor serieuze opofferingen zullen 
moeten maken inzake hun sociaal leven, tja, 
dát is wetenschap, nietwaar?” ¶

facUlteit PsycHologie krimPt in
decaan wil minder, maar betere stUdenten

reclamefilmPje Ugent geweerd
moslims fUrieUs over anti-islamProPaganda

Af een maand geleden werd een reclame-
boodschap van onze universiteit geweerd in 
de media omdat het logo van de bOiC on-
rechtmatig gebruikt werd. toen bleek het 
om een foute inschatting van het reclame-
bureau achter de ‘durf denken!’ campagne 
te gaan. nu evenwel opent de ugent frontaal 
de aanval op de grenzen aan de vrije me-
ningsuiting.

Het nieuwe filmpje draait om een bebaar-
de man met bruine huidskleur, gekleed in 
een wit gewaad met een lichtgrijze tulband. 
doorheen het filmpje zien we hem een he-
leboel bizarre acties stellen, zoals het stelen 
van een fiets, het seksueel ‘betreden’ van een 
geit en het provoceren van de belgische poli-
tie. na een close-up van de agressief kijkende 
man volgt een zwart scherm, met het ‘durf 
denken!’ logo en daaronder de nieuwe slo-
gan ‘Het leven zoals het is!’.

Moslimorganisaties zien de hele cam-
pagne als een kruistocht tegen de islam en 
trokken naar het gerecht om het filmpje te 
bannen. succesvol, zo bleek. nochtans vindt 
de rector van onze universiteit helemaal niet 
dat ze te ver zijn gegaan. ‘integendeel zelfs. 
We hebben niemand willen schofferen en 
dat kan ik op een aantal manieren aantonen. 
vooreerst hoeft het filmpje niet te gaan over 
moslims, het kan evengoed gaan over men-

sen die zich verkleden 
als moslims. daar 
al eens aan gedacht, 
moslims? neen, he. 
Peist nie. Peist nie.’

‘daarnaast hebben 
we nog een aantal film-
pjes gemaakt waar die 
moslims niets over ge-
zegd hebben. Zo had-
den we ook een filmpje 
over een homo die ven-
ten poept en een film-
pje over joden na de 
tweede wereldoorlog 
die de Holocaust be-
denken. dat is dan niet 
grof of zo? Zou je daar 
niet verontwaardigd 
over zijn, moslims? 
ah neen, he, want dat 
is ok voor ulder. Peist 
wel, peist wel.’

‘tenslotte zetten we 
op het einde van dat 
filmpje toch ‘durf den-
ken’? allez, kweenie ze, 
maar volgens mij mag je dan alles zeggen. ah 
ja, want het is aanzetten tot kritisch denken 
en dat is de functie van onze instelling. en 

dat er dan wat waarheden worden verkon-
digd, tja, dat moet er dan maar bij. allez, dat 
is mijn mening, he. ge moet daarover kun-
nen en durven denken, he.’ ¶
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tristan Hoorelbeke
“veel profs hadden al langer het vermoe-

den dat studenten uit bepaalde streken het 
minder goed doen dan andere studenten. 
uit ons onderzoek blijkt nu dat die vermoe-
dens bevestigd worden”, zegt vincke.

Het gaat om een grootschalig onderzoek 
dat 5000 studenten volgde over een periode 
van twee jaar. de officiële resultaten wor-
den pas eind deze maand bekendgemaakt, 
maar voor schamper wil vincke alvast een 
tipje van de sluier oplichten.

“uit onze resultaten blijkt dat vooral stu-
denten afkomstig uit de omgeving van ieper 
en genk te kampen hebben met serieuze 
problemen, maar bij uitbreiding kunnen we 
stellen dat alle studenten uit West-vlaan-
deren en limburg in meer of mindere mate 
geconfronteerd worden met dit probleem.”

verrassende cijfers
schamper kreeg beperkte inzage in het 

voorlopige rapport, en de cijfers zijn in-
derdaad erg opmerkelijk: West-vlaamse 
en limburgse studenten zouden maar een 
slaagpercentage halen van 8% in het eerste 
jaar, tegenover 35% voor de overige studen-
ten. de cijfers zijn voor alle opleidingen ver-
gelijkbaar, enkel de opleiding Communica-
tiewetenschappen lijkt de uitzondering te 
zijn die de regel bevestigt: maar liefst 64% 
van de ingeschreven West-vlamingen en 
limburgers slaagt in het eerste jaar.

rector Paul Van Cauwenberge, die de 
opdracht gaf voor het onderzoek, is vastbe-
raden om het probleem meteen aan te pak-
ken: “deze cijfers overtreffen eigenlijk alle 
hypotheses die op voorhand werden gefor-
muleerd. Het verschil tussen de studenten 
uit de perifere gebieden en de andere stu-
denten is zelfs zodanig groot dat we gerust 
over een groep van geografisch gehandicap-
ten kunnen spreken. ik pleit dan ook voor 
een aangepast studieprogramma en betere 
begeleiding voor deze groep studenten. 
eventueel zullen we zelfs de deliberatiere-
gels moeten aanpassen om toch nog een 
aanvaardbaar percentage West-vlamingen 

en limburgers op onze universiteit te kun-
nen houden.”

Thijs Verachteren, voorzitter van de 
vvWv (vereniging van verenigde West-
vlamingen), reageert euforisch op zijn blog: 
“Jes (sic)! nu goa’k (sic) er vandejoar (sic) 
miskjien (sic) ne kjie (sic) deure zin (sic)! 
vandenoavond goa’k (sic) mi ne kjie (sic) goe 
goan bezat’n (sic) in d’ Overpoorte (sic)!”

de taalfactor
Over de oorzaken voor deze verrassende 

resultaten tasten de onderzoekers momen-
teel nog in het duister: “We vermoeden dat 
taalachterstand een belangrijke factor is”, 
aldus vincke. “West-vlaamse en limburgse 
studenten hebben hun hele leven een lokaal 
dialect kunnen spreken, zowel thuis als op 
school. en dan moeten ze plots een heel an-
dere taal gaan spreken, die ze enkel kennen 
van op tv of in de krant. dat lukt natuurlijk 
niet van de ene dag op de andere. Op dat 
vlak kunnen we deze studenten vergelijken 
met turkse of Marokkaanse studenten, die 
vaak ook heel moeilijk doorstromen naar de 
hogere jaren aan de universiteit.”

Momenteel kent de taal-hypothese de 
grootste aanhang, maar de onderzoekers 
sluiten ook andere mogelijkheden niet uit: 
“Het is best mogelijk dat er ook erfelijke 
factoren meespelen”, zegt een van de on-
derzoekers, die liever anoniem wil blijven. 
“voor mij is het duidelijk dat studenten 
uit die contreien nu eenmaal over minder 
geschikt genetisch materiaal beschikken, 
maar die hypothese kan ik voorlopig nog 
niet hard maken.”

tot slot wil professor vincke nog dit 
kwijt: “Het is uiteraard niet zo dat het on-
mogelijk zou zijn voor West-vlamingen om 
te slagen aan de universiteit. ik ben zelf af-
komstig van Oostende. ik heb het wel niet 
altijd gemakkelijk gehad (vincke deed 7 
jaar over de vierjarige opleiding sociologie, 
nvdr.), maar ik ben er toch geraakt en heb 
het nu zelfs tot decaan geschopt!” er is dus 
nog hoop, Thijs. ¶

geografiscH geHandicaP-
ten eindelijk erkend

Uit een grootschalig onderzoek onder leiding van professor 
Johny Vincke, blijkt dat geografische afkomst een sterke 
correlatie vertoont met de behaalde studieresultaten.

sociologiscHe stUdie wijst oP 
ernstig Probleem

“rector” 
liegt en 
steelt

Af een week geleden kreeg de lie-
gende reporter redactie een anonieme 
tip binnen over het reilen en zeilen in 
het rectoraat. er bleek een onregelma-
tigheid te zijn wat de persoon Paul van 
Cauwenberge betrof. en inderdaad, na 
een diepgaand onderzoek kwamen we 
tot de constatatie dat Paul van Cauwen-
berge de naam van zijn voorganger 
gestolen heeft. 

de vorige voorman van onze univer-
siteit heette rector de leenheer, en hoe 
laat Paul zich ondertussen noemen? 
Jawel, rector van Cauwenberge. een 
telefonisch onderhoud met de leen-
heer liet weten dat deze op zijn minst 
misnoegd is over de diefstal en zijn 
naam terug wil. “ik denk niet dat die lul 
doorheeft hoe lastig het leven is zonder 
voornaam. Mijn vrouwtje is radeloos, en 
ik ben furieus. geef mijn naam terug, 
zakkenwasser,’ aldus een duidelijk boze 
de leenheer. 

van Cauwenberge was onbereikbaar 
voor commentaar. “Op reis in naam van 
de universiteit,” wist zijn secretaresse 
nog samenzweerderig te melden. ¶
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