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KORT
HDD, SL Home Vermeylen. Een regen-

achtige avond. Een kamer naast een lift. 
Pim en Th eo, twee Erasmus-studenten uit 
het land van de deltawerken en boeren-
klompen, lijden zwaar onder de huidige 
economische crisis en hebben daar bo-
venop nog eens een koudje gevat. De zak-
doeken liggen te drogen op de radiator, 
volume 1, de kaas staat te schimmelen en 
wat rest van de cashfl ow wordt op tafel 
gelegd. 

“Nou, we hebben nog maar 100 voor de 
komende twee weken,  en daarvan wil ik 
toch zeker nog 75 houden.”

“Jezus, 25 euro, wat kunnen we daar 
nou mee doen, want ja, we moeten toch 
een beetje deelnemen aan de activiteiten 
hier, zodat we kunnen integreren. ”

“Ja, we hebben nog steeds geen griet 
geneukt in onze keuken”

“Nee, Th eo, dat bedoel ik toch hele-
maal niet”

“Owja, juist, soms vergeet ik dat jij homo 
bent, met al je rechtse praat”.

“ Gewoon omdat je me niet zult vinden 
op de Afrikadag (avond) van het OAK in de 
Th erminal op 13 november,  wil niet zeg-
gen dat er geen toeter in mijn muts mag.”

“Oké, dus dan moeten we ook al niet naar 
Bitch Nigga  gaan van het VEK in de Rector 
op 6 november, want jij bent noch voor de 
Bitches, noch voor de Niggas. Nou, hangt dat 
eff e mn kloten uit.”

“Och, sodemieter toch op man.”
Er klopte iemand op de deur. Onze vrien-

den overdachten of ze de deur wel zou-
den opendoen, want dan zou er een beetje 
warmte naar buiten gaan. De verkoudheid 
was immers nog steeds niet over, en bij 
overmaat van ramp droogden de zakdoe-
ken niet zoals gewenst. Daarom hadden ze 
de radiator ondertussen al op twee gezet. 
Jaja, zotte tijden op home Vermeylen voor 
die Hollanders. 

Nadat ze besloten hadden zeker aanwe-
zig te zijn op de bitterballen-avond van 
Wina in Canard Bizar op 4 november (je 
mag je roots nu eenmaal niet verloochenen) 
resolveerden ze om activiteiten te zoeken 
waar ze geen geld verloren, maar geld kon-
den winnen! Pim kwam algauw met het idee 

aanzetten om de Casino-avond van het 
NSV! op 18 november bij te wonen. Maar 
de aangepaste kledij die daarvoor vereist 
was, vond Th eo een brug te ver.  Nee, een 
Hollander scheid je niet zo snel van zijn 
bomberjack.

 “Waarom niet het Derde Grote Filolo-
gica-dictee? Dat winnen we zeker. Die Vla-
mingen kunnen amper spreken, laat staan 
dat ze zouden kunnen spellen.”

“Maar is daar wel een geldprijs aan ver-
bonden?”

“Nou moe, ja, dat weet ik ook niet.”
Het bleven harde tijden van dooie Ernst 

voor die Hollanders in de home Vermeylen.  
¶

Een reiziger wacht geduldig op zijn avondtrein in station Gent St-Pieters. Foto door Pieter 
Morlion.
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UNIEF
 Groot nieuws uit de rechten: een zotte 
nieuwe regeling voor de PO's wordt 
daar uitgewerkt (6). Verder nog een 
artikel over de overlast in de Overpoort 
(12). 

WETENSCHAP
 Hoogtepunt van onze wetenschapska-
tern is een interview met professor 
Rudi Vander Vennet over de fi nanciële 
crisis (22). Tight!

CULTUUR
 Naast een overzicht van wat er de 
volgende weken allemaal te doen is op 
cultureel vlak (24), ook een reportage 
over de kunstscene in Gent (26) en 
een interview met Buffalo Bernd Thijs 
(28).
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Bert Dobbelaere, hoofdredacteur

Als de vergoedingen in het Bestuurscol-
lege (zie p. 5) er echt van komen, zal het 
eeuwenoude dispuut over de motivatie van 
stuvers ongetwijfeld opnieuw opgerakeld 
worden. Hoewel, eigenlijk is die discussie 
nooit écht begraven geweest. De meeste stu-
vers leggen desgevraagd misschien snel de 
nadruk op hun hulpvaardigheid tegenover 
studenten, maar eigenlijk gelooft niemand 
dat dit hun enige motivatie is. Sterker nog: 
kritiek als zouden ze postjespakkers zijn, 
hun cv’s willen opsmukken of machtige men-
sen willen paaien, blijft jaar na jaar plakken 
in de wandelgangen van de unief. 

Goed ja: veel van die kritiek vindt vanzelf-
sprekend haar grond in jaloezie, naijver en 
zuurheid, maar zeker niet alles valt daartoe 
te herleiden. Dat stemmenmonster Charles 
Van Den Bossche een kwart van zijn termijn 
in de States zal zitten, voedt bij veel studen-
ten de indruk dat hij graait naar alle postjes 
die in zijn richting waaien. Alsof hij bij Terry 
Verbiest in de leer gegaan is. De verdenking 
dat stuvers CV-jagers zijn, wordt aangezwen-
geld door de soms gebrekkige werking op fa-
cultair niveau, waar stuvers hier en daar hun 
mandaat niet eens uitvoeren. En het verwijt 
dat onze vertegenwoordigers willen netwer-
ken met belangrijke mensen, jah, dat spreekt 
voor zich: stuvers bevinden zich op mach-
tige plaatsen, ze gaan om met hoge piefen en 
hebben het daar erg goed naar hun zin. Ze 
steken dat zelden onder stoelen of banken.

Het valt moeilijk te ontkennen dat eigen-
belang een factor is in het engagement van 
de stuvers, aangezien er heel wat (indirecte) 
voordelen verbonden zijn aan de functie. 
Wie studenten volledig belangeloos wil hel-

pen, zou elders terecht komen. Toch is niet 
onwaarschijnlijk dat dit hun enige motivatie 
is. Er zijn immers nog honderden zaken te 
bedenken waarmee stuvers zichzelf kunnen 
bedienen, zonder daarbij de studenten van 
dienst te zijn. Dat ze juist een functie kie-
zen die óók hun medestudenten ten goede 
kan komen, is op zich al een lovenswaardige 
zaak. Het is overigens maar de vraag in hoe-
verre louter altruïstische redenen iemand 
kunnen motiveren om zich voluit te geven in 
een veeleisende functie als stuver. 

De hamvraag is echter: wat doet dat alles 
ertoe? Stel nu dat het Internationaal Studen-
tenforum (ISF) opgericht werd om ex-stuver 
Matthias Laevens in contact te brengen met 
de groten der aarde. Dan nog kregen stu-
denten de kans om in debat te treden met 
eminenties als Peter Piot en Barroso, on-
getwijfeld een unieke kans. En zelfs indien 
Koen Hostyn zijn orders rechtstreeks van 
het politbureau zou krijgen, kunnen we nog 
steeds met zijn allen goedkoper printen aan 
de UGent. Wat dan nog als de Student Kick-
Off  georganiseerd werd met het oog op een 
Stijn Baert fanclub? Er staan er ondertussen 
wel jaarlijks duizenden studenten uit de bol 
te gaan, om de start van het academiejaar te 
vieren. 

Waarom hechten we zoveel belang aan 
een altruïstische motivatie? Het is erg moei-
lijk om daar een goeie reden voor te beden-
ken. Daarnaast is het quasi onmogelijk om 
iemands werkelijke motivatie te achterha-
len. Bij Schamper kiezen we er dus resoluut 
voor mensen op hun eigenlijke prestaties af 
te rekenen. Dat is uiteindelijk al moeilijk ge-
noeg.  ¶

Problemen in de Rechten, zie p6.



Lezersbrieven en 

opinies zijn welkom op 

schamper@schamper.

ugent.be

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.

ONDERWIJS IN HET NIEUWSWERKEN BIJ SCHAMPER

  HJD  Paniek aan de  Normandy High School  
in het Amerikaanse Missouri. Daar blijkt dat een 
vijftigtal studenten blootgesteld werden aan het 
 HIV -virus. Hoe en door wie wordt angstvallig stil-
gehouden. De 16-jarige Jasmine Lane liet de site 
van  FOXN ews weten dat haar vriendje uit een na-
burige school haar zonder pardon dumpte toen hij 
weet kreeg van de situatie.  auw . Eerstejaars Mar-
cus Holman had de volgende commentaar: “Ik 
wil enkel slagen, en dat liefst veilig.” Ondertussen 
blijkt het dat verschillende families van plan zijn 
hun kinderen naar andere scholen te sturen, een 
enkeling wil verhuizen naar een andere staat.  

De Russische overheid wil dat het onderwijs 
binnen de drie jaar overschakelt op ‘opensour-
cesoftware’. Voor wie geen burgie is, opensource 
betekent dat de broncode vrij is. Meestal is die 
software ook gratis. Scholen die wel gebruik willen 
maken van commerciële software paketten, moe-
ten het binnenkort in Rusland zelf maar betalen.  
De initiatiefnemer Aleksandr Ponosov werd in 
2006 valselijk beschuldigd wegens het gebruik van 
illegale Windows- en Offi  ce-versie.  

Ook de fi nanciële crisis sijpelt door in het on-

derwijsnieuws. In het Verenigd Koninkrijk heb-
ben elf universiteiten een deel van hun geld geïn-
vesteerd bij drie IJslandse banken die de laatste 
weken in het nieuws kwamen wegens fi nanciële 
moeilijkheden (eufemisme voor ‘ze zijn geen rot-
te frank meer waard’). Ivy-league universiteiten 
Cambridge en Oxford hebben respectievelijk £30 
miljoen en £70miljoen op IJslandse rekeningen 
staan. Er is echter geen reden tot paniek, de voor 
ons astronomisch lijkende bedragen, zijn voor hen 
enkel wat drinkgeld.   

Tot slot nog een nieuwtje van aan de overkant 
van het kanaal. De universiteit van Manchester 
heeft er een nieuwe student bij, de 82-jarige Ro-
bert Benjamin. Nu, mans leeftijd is niet meteen 
reden tot hilariteit, zijn richting daarentegen wel. 
Hij volgt namelijk lessen in ‘stand up comedy’. In 
de lessen wordt onder andere aangeleerd hoe je 
omgaat met   hecklers , ofte  de mensen die met ei-
ers smijten . Benjamin wist de  BBC  nog te vertellen 
dat hij niet van plan is om ook een professional te 
worden, hij vindt het echter een logische stap voor 
iemand die altijd al geobsedeerd is door het vertel-
len van grappen.   ¶  
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COMMENTAAR?

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO

  LC  Terwijl De Moeial (het studentenblad 
van de  VUB ) nog niet uit zijn zomerslaapje 
ontwaakt is, zijn Dwars (Universiteit Ant-
werpen), Veto ( KUL euven) en Schamper 
(UGent, natuurlijk) al druk in de weer ge-
weest.   

In Dwars bericht men over een trio Ant-
werpse biologie-studenten die, vergezeld 
van ex-stadsdichter Ramsey Nasr en 28 lo-
kale studenten exotisch veldwerk verricht-
ten in Tanzania. Hun fauna-en-fl ora-avon-
turen werden gevolgd door een tv-ploeg en 
zijn vanaf 20 november te zien op Canvas.  

De rubriek “proff enquotes” van Dwars 
is ook even het vermelden waard: Rector 
Alain Verschoren meldde zonder gêne dat 
“Antwerpenaren chauvinisten zijn, dat is 

waar. Maar wij kunnen er ook niet aan doen 
dat wij in de tofste stad ter wereld wonen.” 
Die dutskes kennen Gent duidelijk niet.  

Laat de UGent jaarlijks haar studen-
ten 12 uur lang rondjes lopen rond het 
St-Pietersplein, de  KUL euven doet er nog 
een schepje bovenop met de 24-urenloop. 
Uiteraard zijn louter pintjes als beloning 
eveneens niet voldoende; in Leuven ont-
ving men, afhankelijk van het aantal rond-
jes en de kring T-shirts, spaghetti, brood-
jes, koffi  ekoeken of fi lmtickets. Daarnaast 
waren ook massagetenten opgesteld, voor 
de vermoeide lopers en profi terende niet-
lopers en kon men met een tombola Bongo-
bonnen winnen. Alsof dat nog niet genoeg 
was bracht zelfs het olijke duo Sinterklaas 

en Kerstman een vroegtijdig bezoek aan dit 
sportieve studentenevenement, met een 
morele speech om de Leuvense studenten 
te waarschuwen voor overdadig alcoholge-
bruik.   

Naar aanleiding van de uitbreiding van 
de  KULAK , hield Veto een poll met de pran-
gende vraag “Waar heeft West-Vlaanderen 
naast driejarige bachelors nog nood aan?”. 
Nieuwspresentatrice Martine Tanghe, do-
cente Nederlanse Taalbeheersing Annie 
Van Avermaet en  VRT -taaladviseur Ruud 
Hendrickx werden genadeloos verslaan 
met een overgrote meerderheid van 67% 
door het antwoord “minder koeien”.

  ¶  
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Bert Dobbelaere

Tijdens een puntje over de vergoeding 
voor decanen, werd op het Bestuurscollege 
van 25 september ingepikt op een mogelijke 
vergoeding voor haar eigen leden. Zetelen 
in zo’n belangrijk bestuursorgaan brengt 
immers veel extra werk met zich mee, be-
toogde professor Johan Erauw. De andere 
aanwezigen konden zich daar kennelijk wel 
in vinden en keurden het voorstel goed. Over 
de aard en omvang van de vergoeding moet 
echter nog beslist worden, het Bestuurscol-
lege gaf rector Paul Van Cauwenberge de 
opdracht om een concreet voorstel uit te 
werken.

NEGATIEF BEELD
Dat de beslissing van het Bestuurscol-

lege er nu komt, is zeker geen toeval. Vorig 
academiejaar werd in de Raad Van Bestuur 
reeds geopperd dat mensen die niet op de 
loonlijst van de UGent staan, misschien wel 
betaald moeten worden om naar de verga-
deringen te komen. Die zitpenningen zou-
den dus ook gelden voor studenten, iets wat 
veel kritiek losweekte. Of die zitpenningen 
er dit jaar zullen komen, is nog lang niet 
duidelijk. Maar dat ze op weg zijn, lijkt vast 
te staan: de UGent is de enige universiteit 
die er nog geen heeft.

Hoewel de stuvers in de Raad van Bestuur 
ook recht zouden hebben op die vergoedin-
gen, staat de huidige generatie er naar eigen 
zeggen niet voor te springen. Zo liet stem-
menkanon Charles van den Bossche tij-
dens een interview in Schamper nr. 467 het 
volgende optekenen: “[Die zitpenningen] 
zouden een heel negatief beeld scheppen 
over vertegenwoordiging. Niemand zou nog 

geloven dat het gaat over engagement en 
vrijwillig werk.”

Stuvers genieten inderdaad vaak de re-
putatie behoorlijk geëngageerd te zijn. Ze 
zetten zich in voor hun medestudenten en 
off eren daar een hoop vrije tijd voor op. 
In ruil krijgen ze de mogelijkheid om hun 
stempel te drukken op het universitaire be-
leid, voegen ze een mooi lijntje toe aan hun 
cv en krijgen ze uitgebreide netwerkmoge-
lijkheden. Nochtans is dat niet het enige wat 
er tegenover staat. Voor stuvers in de Raad 
van Bestuur, het meest gegeerde postje in 
het hoogste orgaan van de unief, staat er 
ook een riante onkostenvergoeding tegen-
over. De vier studentenvertegenwoordigers 
die daarin zetelen hebben samen 6000EUR 
ter hunner beschikking, daar valt wel een 
en ander mee te doen.  Helaas ging het in 
het verleden niet altijd om volledig zuivere 
dingen.

EXCLUSIEVE ETENTJES
In Schamper nr. 464 schreef ex-stuver 

Olivier Pintelon een opiniestuk over het 
misbruik dat de voorbije jaren met die 
onkostenvergoedingen gepaard ging. Hij 
maakt onder andere gewag van exclusieve 
etentjes en overdreven hoge telefoonfac-
turen. Hij pleitte in een adem voor een in-
perking van de onkostenvergoedingen. Ook 
huidig stuver Koen Hostyn is een koele 
minnaar van de huidige regeling, al vindt hij 
vooral de praktische uitwerking paradoxaal: 

“Als ik een uitgebreid etentje wil houden in 
het Pand met aangepaste wijnen, hoef ik dit 
niet eens voor te schieten en/of uit te leg-
gen. Maar als ik wat petities wil kopiëren 
voor een lagere cursusprijs, of een bus wil 
inleggen om te gaan betogen, moet ik hier-
voor steeds een hele verantwoording afl eg-
gen.”

Hostyn stelt dan ook voor dat de GSR 
(Gentse Studentenraad, nvdr.) inspraak 
krijgt in de onkostenvergoedingen van stu-
vers. Cleuren ziet daar geen goede reden 
voor: hij ziet niet in waarom de GSR zich 
met die onkostenvergoedingen zou moeten 
moeien, omdat stuvers al verantwoording 
moeten afl eggen bij het secretariaat van de 
Raad van Bestuur. “En verantwoording, dat 
dien je toch af te leggen bij diegene die je de 
vergoeding ter beschikking stelt, niet?” Th ijs 
Verbeurgt, ook stuver, nestelt zich eerder in 
een tussenpositie: “Hoewel we nu al verant-
woording moeten afl eggen bij de Centrale 
Administratie, heb ik er geen probleem mee 
om ook bij de GSR uit te leggen waar onze 
onkosten juist voor dienen”. Of er in het 
verleden misbruik geweest is? Verbeurgt 
antwoordt voorzichtig: “Studenten moeten 
zelf verstandig genoeg zijn om hun fondsen 
goed te besteden. Als er achteraf onenigheid 
ontstaat, is dat zo goed als zeker te wijten 
aan slechte afspraken”. We hopen alleszins 
dat de huidige generatie stuvers het beter 
zal doen.  ¶

Leden van het Be-
stuurscollege krijgen 
binnenkort misschien 
een vergoeding voor 
hun werk. Dat kan een 
rare bijwerking hebben: 
studentenvertegenwoor-
digers die betaald wor-
den.

BESTUURSCOLLEGE VOERT VERGOEDINGEN IN
STUDENTENVERTEGENWOORDIGING BINNENKORT BETAALDE JOB?
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  Ruben De Winne  
 Al wie in de Universiteitsstraat rondliep, 

er vrienden heeft of zelf studeert heeft al 
heel wat gemopper van rechtenstudenten 
mogen aanhoren. Toen  prof. dr. Martyn  
de nieuwe praktische oefening (PO’s) kwam 
toelichten bij de studenten, werd hij in 
vele auditoria met een spervuur aan vra-
gen bestookt. Iedereen bleef beleefd, maar 
een misnoegde ondertoon was niet van 
de lucht. Eerste master rechten  Matthias 
Dobbelaere  richtte een Facebookgroep 
op: “NEEN aan het nieuwe PO- SYSTEEM !”. 
Slechts een exponent van meer georgani-
seerd studentenprotest: Dobbelaere verza-
melde zich met andere studenten in een co-
mité. “Op de vergadering formuleerden we 
een redelijk standpunt: de halvering van de 
werklast. De stuvers hebben dan ons stand-
punt overgenomen.” Veel rechtenstudenten 
hebben vooral problemen met de voorbe-
reidingstijd die in de nieuwe praktische oe-
feningen kruipt. Daar waar een PO vroeger 
niet veel meer dan een extra college in klei-
nere groep was, worden er vanaf dit jaar per 
semester tot acht  PO’s gegeven, die van de 
student elk een tiental uur voorbereiding 
vergen. Maar het is niet dat wat Dobbelaere 
het meeste stoort: “Wat leer je eigenlijk bij? 
Je hebt PO’s bij vakken die je het voorgaan-
de semester volgde. Daarvoor was je dus 
al geslaagd! Op zich is het doel van de PO’s 
niet slecht, namelijk het aanleren van vaar-

digheden, maar de werklast is onevenredig 
met het aantal studiepunten.”  

 KLEINE OVERWINNING 
 Een ander punt dat wrevel opwekt bij de 

studenten is de gebrekkige communicatie 
van de faculteit. Dobbelaere voegt daaraan 
toe: “Het strookt niet met wat afgesproken 
was, namelijk één dag in de week werk per 
PO. Ik merk dat in eerste master voor de 
PO handelsrecht iedereen een week bezig 
is!” Ondanks zijn heftige toon, gaan Dobbe-
laere en zijn comité het voor de rest “rustig 
houden”: “We zijn blij dat in eerste master 
alvast één van de vier oefeningen is wegge-
vallen. Dat zien we als een kleine overwin-
ning. Van het idee om stakingen of petities 
te organiseren zijn we dan ook afgestapt.” 

 STUVERS  
  Koen Hoornaert , zelf al drie jaar stu-

ver, legt uit hoe het op de vergadering ging: 
“Op die vergadering waren negen mensen 
aanwezig, waarvan drie stuvers. Ik heb 
toen toegelicht wat al dan niet haalbaar 
was. Hetgeen Matthias toen voorstelde of 
kon onderschrijven, daarvoor werd op dat 
moment al een tweetal weken intensief ge-
ijverd door de stuvers in de wandelgangen.” 
De stuvers zijn voorts van mening dat het 
probleem veeleer bij de ongelukkige organi-
satie en vele kinderziekten ligt. “Een nieuw 
systeem vraagt altijd tijd, dus heeft ook dit 
een kans nodig,” aldus Hoornaert. De stu-
vers hebben een erg moeilijk dossier te pak-
ken, dat des te dankbaar is om zich te pro-
fi leren. Ze laten er dan ook geen gras over 
groeien: “Wij zijn sinds 1 oktober elk onge-
veer 4 à 5 uur per dag bezig met overleggen 
met alle geledingen binnen de faculteit om 
het PO-systeem constant te evalueren en 
bij te sturen. Op dit moment is er een zeer 
goede en serene sfeer van medewerking. 
Het is dan ook nu zeker niet het moment 
om door allerlei verklaringen deze sfeer te 
doorbreken.” 

 ONVREDE BIJ ASSISTENTEN 
 Niet alleen studenten klagen, ook onder 

de assistenten wordt gemord. Begrijpelijk: 
voor velen onder hen houdt het nieuwe sy-
steem een fl inke stijging van de werklast in. 
Zij krijgen er de onder andere intensieve 

begeleiding van studenten bij. Bovendien 
zijn tal van assisten doctorandi, of slechts 
deeltijds medewerker. De vraag naar meer 
personeel wordt dan ook luidop gesteld, 
ook door administratief medewerkster op 
het Instituut Procesrecht  Carla Baillière : 
“Er werden al oefeningen tot tien uur ’s 
avonds gegeven! Uiteindelijk zal het voor de 
studenten wel beter zijn, maar ik vraag mij 
toch af of het echt nodig is dat er zoveel oe-
feningen zijn. Bovendien van vakken die het 
semester voordien al werden afgelegd!” Bij 
sommige assistenten wordt benadrukt dat 
de doelstellingen van de oefeningen op zich 
goed zijn en dat ze niet tegen onderwijsver-
nieuwing zijn, maar de vraag kan gesteld 
worden of de doelstellingen met de huidige 
middelen wel kunnen worden bereikt: is er 
voldoende personeel, zijn er voldoende lo-
kalen?  

 ADVOCAAT VAN DE DUIVEL 
 Prof. Dr. Georges Martyn, voorzitter van 

de opleidingscommissie, moet het allemaal 
aanhoren. Hij legt uit waar het allemaal 
begon: “Bij de laatste visitatiecommissie 
kregen we de opmerking dat we een goeie 
opleiding hadden, maar dat er wat schortte 
aan de PO’s. De studenten gingen ook ak-
koord. Dan heeft de faculteit beslist die om-
schakeling meteen erg goed te doen. Daar 
zijn de stuvers niet voor te verwijten! Zij 
hadden enkel goede bedoelingen en den-
ken mee aan een beter systeem.” Uiteinde-
lijk heeft de faculteit een serieuze denkoe-
fening moeten maken om studiepunten te 
vinden voor de PO’s. Waar komen die van-
daan? “Alle vroegere B-uren (waarin de PO’s 
werden gegeven, red) werden weggenomen. 
Een vak van 4 studiepunten telde 45 A-uren 
en 15 B-uren, daarvan werd een vierde weg-
genomen, zodat drie studiepunten overblij-
ven. We hebben geen extra studiepunten 
gecreëerd, alleen gegroepeerd in een blok.” 
Maar studenten maken zich sterk dat zo 
alleen een zwaardere last ontstaat. “Dat sy-
steem waarmaken is inderdaad een zware 
last: voor die 12 studiepunten zou 360 uur 
gewerkt moeten worden, wat dan 20 uur 
per oefening zou zijn. De facto hebben we 
gezegd dat dat te veel is.” Studenten onder-
vinden dat er op voorhand te weinig goed is 
nagedacht over de PO’s. Martyn riposteert: 

NIEUW PO-SYSTEEM BIJ RECHTEN
Grote beroering aan de 
faculteit Rechtsgeleerd-
heid tijdens de eerste 
weken van het acade-
miejaar: de praktische 
oefeningen nieuwe stijl 
betekenen voor een 
2500-tal rechtenstu-
denten aanzienlijk veel 
bijkomende werklast, en 
daar wordt luid tegen 
geprotesteerd.
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“De richtlijnen aan de proff en zijn inder-
daad heel summier. Kon er meer overleg 
zijn? Ongetwijfeld.” 

 DE COLLEGA’S 
 Studenten en assistenten zijn niet 

eensluidend positief, maar van de proff en 
geen kwaad woord. Stonden ze allemaal 
te springen voor de omschakeling? “Neen, 
een aantal collega’s had het systeem liever 
niet veranderd, dat is een feit. Het is een 
meerderheidsbeslissing geweest van de 
Faculteitsraad, zonder unanimiteit. Maar 
goed, vrouwenstemrecht en algemeen 
kiesrecht zijn ook maar met nipte meer-
derheden goedgekeurd.”  

Toch is het vreemd dat er überhaupt 
iemand tegen de nobele bedoeling is. Dat 
gaat terug op een fundamentele discussie:  
“Is het juristendiploma academisch of pro-
fessioneel? Veel net-afgestudeerden komen 
op de werkplaats en moeten daar pas voor 
het eerst een dagvaarding of een contract 
opstellen. Is dat een gebrek in onze oplei-
ding? Of heb je net de stage om bijvoorbeeld 
advocaat te worden? Op dit moment heb-
ben wij de gulden middenweg: geen puur 
academische opleiding, ook professionele 
vaardigheden.” 

 PRAKTISCHE PROBLEMEN 
 Is onze faculteit voorzien op de grote 

veranderingen? “Vroeger gaven we geen 
goede invulling aan B-uren. Daardoor 
konden we met veel minder middelen die 
oefeningen geven, wat onze faculteit ook 
toegelaten heeft om jaren aan een stuk per-
soneel te investeren in iets anders dan die 
B-uren. Zo konden we een aantal manama’s 
uit de grond te stampen, en daarin heel ver-
schillende vakken doceren. Waarschijnlijk 
zullen we personeelspunten van die ma-
nama-programma’s heroriënteren naar die 
bachelors.”  

Een specifi ek probleem ligt ook bij  GIT -
studenten. Met het nieuwe systeem kan 
het zijn dat zij oefeningen moeten doen 
van vakken die zij al anderhalf jaar tevoren 

hebben afgelegd, en bijgevolg van die vak-
ken nog bitter weinig weten. Maar Martyn 
is daar streng over: “Ik vind het erg dat je 
dergelijk argument zou gebruiken! Dat zou 
willen zeggen dat je afstudeert als jurist en 
aan de balie of in een bedrijf komt en zou 
moeten zeggen: ‘Oh maar dit gaat over con-
tractenrecht! Dat is van in derde bach: dat 
moet je aan mij niet geven!!? Een jurist heeft 
zijn basisopleiding, en je wordt veronder-
steld die stof gewoon nog te kennen of toch 
redelijk snel opnieuw te kunnen verwerken. 
En laat net dit met die vaardigheden de be-
doeling zijn.”  

Er kwam al vlug heftig en al dan niet ge-
organiseerd protest vanwege de studenten 
op gang. De vraag is maar of dit resultaten 
zal opleveren. “Er werd al beslist dat voor 
de eerste master, omdat daar maar 6 stu-
diepunten zijn, we zeker naar een afbouw 
gaan. Ik kan alleen zeggen dat het er op dit 
moment  naar uitziet  dat het ook voor an-
dere jaren nogal zwaar is, en dat we verder 
gaan evalueren op het einde van het eerste 
semester. Als blijkt dat het inderdaad te 
hoog gegrepen is, dan zal er ook daar een 
lineaire vermindering gebeuren.”  

 BIER & BIB 
 Alles zal dus moeten afhangen van de 

evaluaties, maar als daaruit blijkt dat de 
studenten inderdaad relatief veel meer 

werk moeten verzetten, hoeft dat niet per 
se een vermindering van de werklast in te 
houden. Want rechtenstudenten, die hoef-
den voorheen toch nooit iéts te doen tijdens 
het jaar? “Dat zegt u,” riposteert Martyn 
laconiek. “Bij de voorstelling van de PO’s 
kon ik dat inderdaad niet zeggen, het zou 
de spreekwoordelijke rode lap zijn. De be-
kommernis is een betere opleiding. Als dat 
is door meer te werken, dan is dat maar zo. 
Het gaat hier ook over een universitaire op-
leiding, geen vrijetijdsbesteding.” Maar veel 
rechtenstudenten besteden hun tijd net aan 
het  VRG , het studententoneel, als stuver, in 
tal van andere verenigingen, … Moeten ze 
dat nu opgeven? “Net niet,” volgens Martyn. 
“Ze verwijten me vanuit het  VRG  dat ik zorg 
voor de sluiting van het café van de rechten 
omdat niemand nog op café kan gaan. Maar 
dat is een verkeerde redenering. Toen ik zelf 
student was, heb ik mijn beste resultaten 
behaald toen ik het meest actief was! Als 
je in hogere snelheid leeft, doe je alles be-
ter: én studeren, én in andere zaken actief 
zijn. Specifi ek naar het café toe denk ik dat 
je, als je de hele dag in de bib hebt gezeten, 
buitenkomt en zegt: ‘Nu hebben we er een 
verdiend!’. Veel studenten die anders nooit 
op café gaan omdat ze na de les direct naar 
huis toe gaan, worden nu verplicht om hier 
te zijn, en wat kunnen ze best doen over de 
middag? Een pintje gaan drinken!”  ¶  

In de Rechten huilt iedereen een beetje.
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  RV  Het was niemand minder dan een 
ingeweken Egyptenaar die me afgelopen 
week een nieuw inzicht bijbracht over 
Vlaanderen-Wallonië, of liever over Ne-
derlands versus Frans. Sinds enkele jaren 
werkt hij in Brussel, waar systematisch 
van hem gevraagd wordt zowel Neder-
lands als Frans onder de knie te krijgen. 
En hoewel geen van beide talen zijn moe-
dertaal is, doet hij braafjes zijn best. Toch 
kon hij toch niet geheel verloochenen een 
lichte voorkeur voor het Frans te koeste-
ren. 

 Had hij in het verleden geen ernstige 
administratieve problemen gehad met 
een Vlaamse instantie, was zijn voorkeur 
misschien anders geweest. Maar daarmee 
kaartte hij wel een actueel probleem aan. 
Brussel ‘hoort’ tweetalig te zijn, maar de 
realiteit wijst meestal anders uit. Ieder-
een trekt zijn plan, zucht eens geïrriteerd 
of trekt gewoon losjes zijn schouders op. 
Alleen wanneer het naar het absurde toe 
gaat en je een job geweigerd wordt omdat 
je diploma een Nederlandstalig document 
is in plaats van een Franstalig, dan moe-
ten we toch allen de wenkbrauwen even 
fronsen. Het gaat dan niet eens over de 
inhoud en de waarde van het diploma. 

 In Vlaanderen doen we gewoon ons 
eigen ding, hier in Wallonië net hetzelfde. 
De regel is duidelijk; terwijl ik in Luik 

verblijf, pas ik me aan jullie aan, maar 
kom jij als Waal naar Gent, dan word jij 
verondersteld je aan te passen. Niemand 
zal dat tegenspreken. Het echte probleem 
stelt zich pas daar waar de grens vervaagt 
en een gelijke waarde aan beide partijen 
toegekend wordt. Want dan stelt zich de 
vraag hoe fl exibel je moet zijn en hoe radi-
caal je je eigen recht mag verdedigen? 

 De tendens lijkt te zijn dat Brussel 
meer verfranst. Of dat ook numeriek te 
staven is, valt nog te bezien, maar dat is 
wel het gevoel dat wij, Nederlandstaligen, 
krijgen. Als reactie krijg je dan absurde 
situaties als deze: een Nederlandstalige 
instelling weigert hun diploma in het 
Frans op te stellen, want ze hebben alle 
recht om Nederlandstalig te zijn in Brus-
sel en tegelijkertijd reageren ze tegen ‘dé 
Fransen’ die er maar van uitgaan dat ‘dé 
Nederlandsen’ hun document voor ‘hén’ 
maar in ‘hét Frans’ moeten opstellen. 

 Ik kon de ontstane verontwaardiging 
alleen maar beamen en uiteindelijk werd 
de hele kwestie losjes van tafel geveegd 
toen een wel erg stereotype Amerikaan die 
meeluisterde zich luidop afvroeg waarom 
we het allemaal zo moeilijk maakten: 
“Als jullie nu gewoon eens Engels zouden 
spreken, dan was er toch geen enkel pro-
bleem?” En daarmee was de kous af.  ¶  

Vlamingen en Walen: voelen beide partijen zich 
nog wel Belg? Rini Vyncke zoekt het uit van 
binnen uit: een half jaar lang studeert ze aan 
de Université de Liège.

STUDENTE IN WALENLAND
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Elio Di Rupo keurt deze column goed. Foto door Luc van Braekel.
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  Bram Bombeek  

 Er zijn in dit ondermaanse maar weinig 
dingen vleiender dan een  “onverdachte bron”  
genoemd worden in een Vlaams Belang-
krantje. Die eer viel Schamper te beurt naar 
aanleiding van onze verslaggeving over het 
monopolie dat moslimstudenten hadden 
verworven over de bezinningsplek in de kel-
der van Home Heymans. De gebedsruimte 
werd omgebouwd en uitgebaat door een 
niet-erkende vereniging en dat op de koop 
toe op kosten van onze unief. Ook werd de 
clandestiene moskee op vrijdagavond gefre-
quenteerd door senioren en kleine kinderen 
en eigende men zich materiaal van de huis-
bewaarder toe. Het was toenmalig Home 
Konvent-voorzitter  Rob Caluwaerts  die in 
een open brief de kat de bel aan bond. Niet 
dat hij zich per se tegen een studentenmos-
kee kantte, vooral het oneigenlijke gebruik 
van universitaire middelen en het weinig 
studentikoze publiek waren een doorn in 
het oog. De UGent stond de praktijken ech-
ter jarenlang oogluikend toe uit schrik voor 
de  ‘worst PR in years’ . Namelijk dat ze als 
dikke racist gebrandmerkt zouden worden. 

 HET VB EN DE MOSKEE 
 Een bepaalde politieke partij, die toch al 

als dikke racist is gebrandmerkt, zag haar 
kans schoon om uit dit verhaal garen te 
spinnen. In het  Vlaams Parlement  werden 
 Zuster Monica (CD&V)  en Minister van 
Onderwijs  Frank Vandebroucke (sp.a)  
door   Johan Deckmyn (Vlaams Belang)  
aan de tand gevoeld.  (We beelden ons graag 
in hoe hij schuimbekkend op de rostra stond 
te oreren, onderwijl heftig zwaaiend met ons 
blaadje, nvdr.)   Het spel was op de wagen en 
de Raad van Bestuur kon moeilijk laten be-
tijen. Aan het eind van vorig academiejaar 

werd beslist de bestaande besluiten omtrent 
de pluralistische gebedsruimte strikter te 
gaan toepassen. Daarom dienden alle speci-
fi eke teksten, regels of afbeeldingen van de 
Profeet te worden weggehaald. De ruimte 
werd opengesteld voor alle verenigingen die 
zich uitsluitend tot de studenten richten, 
een aanvraag indienen en de gebruiksre-
glementen onderschrijven. Erkenning door 
de Dienst Studentenactiviteiten is dus geen 
voorwaarde, wat maakt dat de studerende 
moslims niet worden uitgesloten.  

 GOED BEGONNEN, 
HALF BEZONNEN 

 Het Bestuurscollege werkte bovendien 
een reglementair kader uit dat begin ok-
tober werd meegedeeld aan de geïnteres-
seerde groeperingen. Een eventuele ge-
bruiksaanvraag voor dit academiejaar was 
in te dienen tegen 24 oktober. We vroegen 
verantwoordelijke  Dominique Van Acker 
van de Directie Gebouwen en Facilitair 
Beheer  hoeveel  Vissers van Mensen  ze had 
weten te vangen: “Er zijn drie aanvragen 

ingediend: de moslimstudenten, dat zijn de 
huidige gebruikers, de   CDS   ofte Christen-
Democratische Studenten, en het  Studen-
tenpastoraal Gent , de vereniging van jonge 
christenen. We gaan met die mensen samen-
zitten en een duidelijke raamovereenkomst 
sluiten over een aantal praktische zaken 
zoals verzekeringen en andere verantwoor-
delijkheden om vanaf januari deftig te kun-
nen starten.” Van Acker liet ook weten hoe 
de tijd tussen die drie verenigingen zal ver-
deeld worden: “We gaan een Timesharing-
concept uitwerken. De verenigingen zullen 
op bepaalde momenten exclusief gebruik 
krijgen van de ruimte, maar anders staat ze 
open voor individuen van alle gezindten. In 
overeenstemming met het pluralistische ge-
dachtegoed van de UGent dus.”  

  Problem solved , met andere woorden. 
Om de oecumenische droom wat dichter 
bij te brengen, kruipt de christenmens voor 
het eerst sinds het  Edict van Milaan (313)  
weer in muff e kelders om zijn geloof te belij-
den. Ontroerend mooi is dat.  ¶  

Schamper berichtte 
begin dit jaar over de 
studentenmoskee onder 
Home Heymans. Dat 
was op papier al een 
multiculturele gebeds-
plaats en moet dat nu 
ook in de praktijk wor-
den. Beetje ‘lijk Jeruza-
lem.  
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  MR   Naam:  André De Cokere  

 Sterrenbeeld:  Vissen  

 Geboortedatum:  8 maart ’72  

 Offi  ciële functie omschrijving:  Ex-
change Students Advisor in het Engels, ik 
heb geen Nederlandse titel.  

 Na de werkuren:  Van kindsbeen af doe 
ik judo, tot de blessures me ermee deden 
ophouden. Nu ben ik een passieve sporter, 
vooral voetbal, cyclocross en Formule 1 in-
teresseren me. En muziek natuurlijk, heel 
veel muziek! Af en toe draai ik wel eens een 
cd op een feestje, wat dj’en. Welke muziek? 
Dat is echt algemeen hoor. Van Arsenal tot 
Nick Cave en Lady Linn… Ik ben ook fan van 
Gorki. Lucc De Vos en ik komen allebei uit 
Wippelgem, we zijn zelfs ooit samen naar 
Pinkpop geweest.  

 Boek:  Hét moment bij uitstek om te lezen 
is, vind ik, op reis. Ik reis heel vaak en voor ik 
vertrek ga ik even rondkijken bij De Slegte 
om dan een lading boeken in te slaan.  

 Favoriete vakantiebestemming:  Mijn 
vriendin is Slowaaks, dus het land waar ik 
het meeste kom is dan ook Slowakije. De na-

tuur is prachtig, de cultuur is enorm rijk en 
het eten en drinken overheerlijk!  

 Op een lange treinrit:  In Oost-Europa 
maak ik vaak lange treinreizen die soms wel 
vijf uren duren en dat stoort me helemaal 
niet. Ik hou ervan nieuwe mensen te leren 
kennen.  

 Gebeurtenis aan UGent:  Het overlij-
den van een student enkele jaren geleden 
zal me altijd bijblijven. Je bent sowieso erg 
aangedaan, maar de opvolging laat niet op 
zich wachten. De pers, mede-studenten, … 
Gelukkig zijn we met velen, die allemaal een 
taak op zich nemen in zo’n geval.  

 Bewondering:  Het klinkt misschien 
vreemd, maar ik kijk echt op naar Filip Joos. 
Als voetbalcommentator weet hij precies 
waar hij het over heeft, hij is grappig en toch 
kritisch en vooral erg gedreven.  

 Ultieme droom:  Onlangs bedacht ik dat 
ik toch wel erg graag Geschiedenis had ge-
studeerd. Dus misschien, na mijn pensioen, 
begin ik er nog aan. Niet om er iets mee te 
doen, gewoon omdat het zo interessant is.  ¶  

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op 
zoek naar mensen die uw leven als student aan 
UGent aangenamer maken. Deze week: André van 
het International Relations Offi ce.

  SDB  De Universiteit Gent houdt wel 
van af en toe wat pracht en praal. Ons 
mooie nieuwe studentenhuis, bijvoor-
beeld, recht tegenover de faculteit eco-
nomie. Het probleem is dat de universi-
teit dat geld moet halen bij boekhouders 
die een cursus in frugaal fi nancieel be-
heer achter de rug hebben bij orthodoxe 
joden. Enfi n, dat is een leugen, maar je 
begrijpt ons wel. Ook bij de bouw van 
het studentenhuis werd er hier en daar 
bespaard. Om de paar maanden komt 
er wel een nieuw mankementje boven-
drijven. Dat we lang een waterkraantje 
moesten ontberen en dat de vergader-
zalen veel weghebben van echokamers, 
tot daar. Maar de doordringende stank 
die sinds een paar maanden door het 
gebouw waait – er zijn grenzen. En is 
het wel normaal dat een nieuw gebouw 
zoveel vochtplekken vertoont? 

 Wilde speculatie ten spijt – de man-
nen van de studentenraad doen zeer 
geheimzinnig de laatste tijd – blijkt het 
probleem te wijten aan een overlopen-
de beerput, zo vertelde studentenbe-
heerder  Hans Pijpelink  ons. Veel van 
het water dat van de Sint-Pietersnieuw-
straat naar beneden plenst, stroomt 
langs die put. De hoeveelheid pis, kak 
en regenwater die zo’n put kan bevat-
ten, is beperkt. En wat gebeurt daar dan 
mee? Die brei stroomt terug de Th er-
minal binnen. Yep, dat hoor je goed: de 
plasjes water in de kelder van het stu-
dentenhuis zijn eigenlijk plasjes urine. 

 Na wat geaarzel is de Directie Ge-
bouwen ( DGFB ) toch in gang gescho-
ten. Voorlopig wordt een deel van het 
overtollige goedje weggepompt en bin-
nenkort beginnen de werken aan een 
defi nitieve oplossing. Gezien er heel 
wat afbraakwerk aan te pas komt, zal 
dat het nodige lawaai met zich mee-
brengen. Volgens de planning zou het 
rumoer echter tegen de blokperiode 
afgelopen moeten zijn. Zo kan je als-
nog afzakken naar Blok @ Th erminal 
om rustig te studeren. Onze minder 
begaafde medestudent heeft alvast een 
excuus minder om zijn buizen goed te 
praten, al kan hij of zij wel nog steeds 
ongestoord, doch daarom niet minder 
hopeloos, medestudenten proberen te 
versieren daar in het studentenhuis.   ¶  

WAT STINKT 
ER ZO IN DE 
THERMINAL?

OB38238_ADV_MO_Schamper.indd   1 10/17/08   1:51:39 PM

certified PDF

Foto door Dries De Win
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  Frederik Neirynck  

 Het zal je maar overkomen: dan heb je 
eindelijk eens gescoord, blijk je in al je op-
winding iets té voortvarend te zijn geweest 
en komt het  wonder des levens  op die manier 
een paar jaar vroeger dan gepland op je af. 
Maar ook christenfundamentalisten, wan-
hopige doctoraatsstudenten zonder eind-
conclusie of professoren op leeftijd die een 
groen blaadje weggekaapt hebben, weten 
het: werk of studie combineren met het ver-
zorgen van een baby is geen evidentie. 

 Om deze (en andere) mensen uit de nood 
te helpen, beschikt de UGent al jaren over 
twee eigen kindercrèches waar kinderen 
van zowel studenten als personeelsleden 
van de unief voorrang genieten. In totaal 
worden er in beide crèches, die door  Kind & 
Gezin  erkend en gesubsidieerd worden, 114 
baby’s en peuters tot aan hun derde verjaar-
dag opgevangen. Mensen die een vijfjarige 
opleiding volgen, beginnen er dus beter pas 
vanaf hun tweede bachelor aan. 

 De grootste crèche, in de schaduw van 
home Corneel Heymans — één van die op-
beurende gebouwen die ontsnapt is uit een 
fi lm van de broertjes Dardenne, beschikt 
over 74 plaatsen. De andere crèche (voor 40 
kindjes) ligt dan weer veilig ingesloten tus-
sen enkele chemielabo’s en een schietstand 
op de campus De Sterre. 

 Feit is echter dat de afgelopen jaren ge-
middeld zo’n 40 kinderen per jaar de crèches 
verlieten, terwijl er drie keer zoveel nieuwe 
aanvragen toestroomden. Daarom stelde de 
UGent aan het begin van het academiejaar 
een plan op om de kinderopvang uit te brei-
den. In een eerste fase worden in samenwer-
king met  Partena , een private partner, twee 

minicrèches opgericht: De Stadskabouter, 
gelegen aan het UZ Gent, biedt al sinds 1 
oktober opvang aan 21 pagadders terwijl 
De Boskabouter op 1 november haar deu-
ren opende voor nog eens 19 kindjes, iets 
verderop in Melle-Gontrode. De UGent zal 
het prijsverschil met de klassieke crèches, 
waar de bijdrage afhangt van het inkomen, 
bijpassen. Bovendien worden tegen sep-
tember 2009 ook nog eens 35 extra plaatsen 
voorzien bij onthaalouders van Partena in 
de omgeving van Gent. Alle opvangplaatsen 
voldoen aan de kwaliteitseisen van Kind & 
Gezin, zodat je met een gerust gemoed naar 
de les of je werk kunt vertrekken. 

 Toch is hiermee niet alles opgelost: het to-
tale tekort aan plaatsen voor kinderopvang 
in de Gentse regio wordt immers op 600 ge-
schat. Op lange termijn wil de universiteit 
dan ook samen met de stad Gent een nieu-
we crèche installeren op het technologie-
park Ardoyen in Zwijnaarde, die eveneens 
door Kind & Gezin erkend en gesubsidieerd 
zal worden. De besprekingen daarover gin-
gen in juni laatstleden van start. 

 Tot slot lijkt men voorlopig ook een iets 
drastischere maatregel genomen te hebben: 
zowat alle links naar het online inschrij-
vingsformulier op de website van de UGent 
geven een feeërieke foutmelding.  ¶  

UW KIND OF UW LEVEN: UGENT BREIDT KINDEROP-
VANG UIT

 UW MAANDELIJKS MONDIAAL MAGAZINE.

www.MO.be
UW MAANDELIJKS MONONDIADIAAL MAGAZINE.

Wil je ook weten waar het in de wereld werkelijk om draait? 
Vraag dan een gratis nummer van  via promotie@mo.be of 02 536 19 77.
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Bart De Decker, Pieter Van Nuffel
Waar vroeger studenten uit hun codex 

stonden te scanderen, staan nu zwaarge-
bouwde buitenwippers argwanend voor de 
ingang van één of ander danscafé. Ook aan 
nachtwinkels is er geen gebrek, zodat het 
straatbeeld steeds meer bevolkt wordt door 
mensen die nog even een fl es sterke drank  
naar binnen gieten, alvorens hun geliefde 
danstempel binnen te stappen. Daarbinnen 
vindt men doorgaans weinig studenten. 
Eerder het type van de lawaaierige dertiger 
die zich daar vermaakt met het consumeren 
van drugs en het betasten van de veel te jon-
ge meisjes die uitdagend naast hem staan te 
dansen. Als deze niet-student eens wat te-
veel alcohol in z’n bloed heeft en zich op het 
territorium van studenten begeeft,  dan kan 
het wel eens uit de hand lopen. 

Bij de bij de opening van het academie-
jaar, vroeg Emmelien Werbroeck, voor-
zitster van het FakulteitenKonvent, aan de 
stad Gent om dringend in te grijpen. “De 
Overpoortbuurt is de voorbije jaren stilaan 
van karakter veranderd en trekt steeds meer 
een publiek aan dat botst met het onze. Als 
onze studentenkringen een fuif organise-
ren, dagen daar mensen op die we totaal 
niet kennen. Op zich is daar niets mis mee, 
maar het zijn juist die mensen die de zaak 
doen ontsporen en soms ook vechtpartijen 
en vandalisme veroorzaken. Iedereen wijst 
dan op de studenten als oorzaak van al die 
overlast, terwijl wij eigenlijk de grootste 
slachtoff ers zijn. Het is niet leuk als je een 
fuif organiseert en je praesidiumleden wor-
den in elkaar geslagen.”

Volgens Hans Pijpelink, studentenbe-
heerder, ligt het probleem vooral bij de niet-
studenten en moet de politie beter zijn best 
doen om de veiligheid te waarborgen. “Nu 
duurt het nog te lang voor de politieagen-

ten ter plaatse zijn. Ze moeten zichtbaar 
aanwezig zijn. En zodra het druk is, wordt 
de straat best volledig afgesloten.”  Rita 
D’Haens, cafébazin van de Salamander, één 
van de laatste échte studentenkroegen, stelt 
andere oplossingen voor. “Het probleem ligt 
helemaal niet bij de politie! Zij doen hun 
werk. Mijn voorstel is om een algemeen slui-
tingsuur in te voeren. Doorgaans begint de 
ellende pas rond vijf uur, wanneer de after-
party’s beginnen.  Dat lijkt mij dan het ge-
schikte uur om de zaak te sluiten. Bij fuiven 
in de Vooruit kan dat wel, waarom hier dan 
niet?” Verder kaart Rita het steeds groter 
wordende drugs- en sterke drankprobleem 
aan als oorzaak van het geweld. Ze vindt 
tevens dat de overlast die in de weekdagen 
de kop opsteekt ook wel te wijten is aan de 
studenten. 

Al stoppen de problemen niet in de week-
ends. Er worden immers al happy hour-
namiddagen georganiseerd  die gericht zijn 
op scholieren uit het middelbaar onderwijs.  

Het stadsbestuur is op zoek naar oplossin-
gen voor het probleem door een specifi ek 
Overpoort-overleg op te starten, waarbij zo-
wel studenten, politie als caféhouders rond 
de tafel zullen zitten. Ook werd er al eens 
voorgesteld om over te gaan op camerabe-
waking. Het feit dat de typische studenten-
cafés van de Overpoort aan het verdwijnen 
zijn, zal zonder twijfel bekeken worden, 
maar dat is in principe een probleem dat 
nog moeilijker op te lossen is. De Overpoort 
heeft duidelijk een imagoprobleem. Of de 
problemen nu door studenten of door niet-
studenten veroorzaakt worden, ze vererge-
ren zienderogen en ze vragen om een oplos-
sing. Een verplicht algemeen sluitingsuur 
lijkt een goed idee, maar is misschien niet 
zo realistisch, evenals de solutie mensen 
de toegang tot de Overpoort te ontzeggen 
nogal drastisch is. Nu ja, studentenkaarten 
tonen om uit te gaan in de Overpoort? t’Is 
natuurlijk maar een ideetje. ¶

Onze Overpoort is niet 
meer wat ze geweest is. 
Swingende danscafés 
namen er langzamer-
hand de plaats in van 
de traditionele studen-
tenkroegen. 

OVERLAST IN DE OVERPOORT

Foto door Yannig Van De Wouwer
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Studenten betalen €149 i.p.v. €300 voor een abonnement.

Minder dan de helft.
En voor 1 keer zijn je ouders daar wel blij om.

Voor minder dan de helft krijg je elke dag de krant.
Abonneer je nu supervoordelig met een korting van meer dan -50%. Bovendien heb je op 

elk moment gratis toegang tot standaard.be en als extra krijg je er nog 2 fi lmtickets bovenop.

Nieuw: het kotabonnement
Liever de krant op kot enkel wanneer jij daar bent? Neem dan een kotabonnement: 

je krijgt de krant van maandag tot en met vrijdag, enkel tijdens het academiejaar.

 Abonneer je nu! Surf snel naar www.4ucampus.be/destandaard 
 Vragen? Bel 02 790 21 10 tijdens de kantooruren.
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Hanne Lefèvre, Laurens Lavrysen
Marc Cogen is prof Internationaal Pu-

bliekrecht en was in een vorig leven advi-
seur van minister van buitenlandse zaken 
Karel De Gucht.

Wie is het best geplaatst om de VS op interna-
tionaal vlak te vertegenwoordigen?

McCain is degene met de meeste erva-
ring en zou daarom mijn voorkeur krijgen, 
maar je mag natuurlijk ook de kans niet 
ontnemen aan jongere mensen met minder 
ervaring, want de geschiedenis kan uitwij-
zen dat zij briljant blijken te zijn.

Obama staat voor een meer diplomatieke stijl. 
Is dat de manier om met een land als Iran 
om te gaan, of volgt men toch beter de harde 
lijn?

Obama klinkt als een Europeaan. Europa 
zendt al jaren diplomaten naar Teheran om 
het regime te overtuigen geen kernwapens 
te maken en inspecteurs toe te laten. In een 
interview trok McNamara, voormalig mi-
nister van defensie, als belangrijkste les uit 
de Cuba-crisis dat we nooit mogen toelaten 
dat kernwapens zich verspreiden over de 
wereld, want dat is veel te gevaarlijk voor de 
wereldvrede. Dus moeten we ons de vraag 
stellen: kunnen we een nucleair bewapend 
Iran met zo’n regime accepteren? Want wie 
komt er na Iran? Diplomatie en rede moe-
ten natuurlijk eerst een kans krijgen, een 
militaire operatie kan alleen wanneer alle 
alternatieven gefaald zijn. Het hangt van 
het regime in Iran af of het zo ver komt.

Obama wil binnen 16 maanden na z’n eed-
afl egging alle Amerikaanse troepen terugtrek-
ken uit Irak, bij McCain hangt het dan weer af 
van ‘the conditions on the ground‘.

De Amerikaanse publieke opinie wil wel 
terugtrekken, maar wil het land niet ten 
onder zien gaan, dan komt het probleem 

uiteindelijk gewoon terug. De publieke opi-
nie schat dat juist in: een terugtrekking na-
tuurlijk, zo snel mogelijk! Maar de bezetting 
moet ook bekeken worden in functie van het 
garanderen van een duurzame democratie 
en van veiligheid in Irak. Daar kan geen con-
crete datum op geplakt worden. We moeten 
de bevolking uitleggen dat we de bezetting 
niet per se willen, want dat kost ons veel 
geld, maar dat het nodig is om te vermijden 
dat het tot een burgeroorlog komt.

Het gaat langzaamaan de goede kant op in 
Irak, wat is daar de oorzaak 
van?

Dat Saddam Hoessein 
verwijderd moest worden 
was voor mij een zaak van 
het doen respecteren van 
het internationaal recht. 
De Koerden hebben voor 
het eerst in hun geschiede-
nis zelfbestuur in relatieve 
veiligheid. De sjiïeten, die 
altijd onderdrukt zijn ge-
worden, vormen nu het 
bestuur in Irak. Er is ook 
een verbetering in de veilig-
heid, die het hele land ten 
goede komt. De balans van 
de bezetting wordt meer en 
meer positief.

Beide kandidaten willen het 
aantal troepen in Afghani-
stan verhogen, maar is het 
daar niet te laat voor en is 
Afghanistan niet op weg om 
een ‘failed state‘ te worden?

Doordat troepen gecon-
centreerd werden in Irak, 
is Afghanistan wat in de 
schaduw komen te staan. 

Obama, laten we maar aannemen dat hij de 
nieuwe president wordt, heeft gezegd dat 
Afghanistan een prioriteit is. Dat zal ook 
een test case voor de NAVO zijn, Obama zal 
moeten kunnen rekenen op een sterke Eu-
ropese partner.

Beide kandidaten willen Guantanamo slui-
ten. De gevangenen komen voor een militaire 
rechtbank, volgens Obama moeten zij beroep 
kunnen instellen bij de gewone rechtbanken, 
volgens McCain is dat niet opportuun.

De vier conventies van Genève van 1949 
zijn tot stand gekomen na de Tweede We-
reldoorlog, met het oog op confl icten tus-
sen staatslegers. Je kan een private militie 
daar niet mee gelijk schakelen, daarvoor 
moet je nieuwe regels tot stand brengen om 
daarop een adequaat antwoord te bieden. 
Europa heeft het gemakkelijk gehad door 
de Amerikanen het vuile juridische werk te 
laten opknappen. Ik heb een Belgische ko-
lonel gevraagd wat hij deed met gevangen 
genomen Taliban- of Al-Qaida-strijders. Hij 
zei: “we geven die aan de Amerikanen over, 
zij lossen het wel op.” Guantanamo of niet, 
wij kunnen ze niet behandelen als gewone 
burgers, want gewone burgers vechten niet, 
punt.

Op 4 november trekken de Amerikanen naar de 
stembus. Wat zijn de gevolgen daarvan voor hun 
buitenlands beleid? Schamper sprak met Marc 
Cogen en Christopher Parker.

IF I KNEW THAT, THEY IF I KNEW THAT, THEY 
WOULD MAKE ME
PRESIDENT!

Marc Cogen zingt minder mooi dan Leonard Cohen.
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Hoe zullen de relaties met Rusland zich ont-
wikkelen onder de nieuwe president? Is een 
nieuwe Koude Oorlog in de maak?

We hebben geen enkel belang om de rela-
ties met Rusland te laten escaleren. Het feit 
dat Zuid-Ossetië en Abchazië door Rusland 
bezet zijn, moeten we voorlopig als een feit 
onder ogen durven zien en dat is niet het ri-
sico van een Koude Oorlog waard. Dan zou 
de Veiligheidsraad ook weer verlamd gera-
ken, wat nefast is voor het internationaal 
recht. We moeten diplomatie en dialoog hun 
werk laten doen.

Er is het eeuwigdurende confl ict Israël-Palesti-
na, wie is het best geplaatst om de spanningen 
daar te ontladen?

In het debat tussen Obama en McCain 
heeft het confl ict Israël-Palestina een zeer 
laag profi el gekregen. Daar is een reden 
voor: niemand ziet voorlopig een reële kans 
op een vredesregeling. Zowel onder Obama 
als onder McCain is vrede in het Midden-
Oosten niet nabij. Iedereen is uitgeput in 
denkmogelijkheden voor een mogelijke op-
lossing voor beide partijen, met die realiteit 
zal de nieuwe Amerikaanse president er het 
beste van moeten maken.

CHRISTOPHER PARKER
Christopher Parker is verbonden aan de 

vakgroep Derde Wereldstudies, hij is gespe-
cialiseerd in het Midden-Oosten.

U heeft ook de Amerikaanse nationaliteit, bent 
u van plan te stemmen?

Ik ben niet geregistreerd om te stemmen. 
In Alabama, de staat waar mijn stem zou gel-
den, stemt waarschijnlijk een meerderheid 
van 60 of 65% voor McCain, waardoor mijn 
stem geen verschil zou uitmaken.

McCain en Obama hebben verschillende idee-
en over de terugtrekking uit Irak, wat denkt u 
dat de beste oplossing zou zijn?

If I knew that, they would make me presi-
dent! McCain is voorstander van de surge-
strategie, die op vlak van veiligheid succes-
vol is gebleken. Een fragiel succes weliswaar. 
In Bagdad bijvoorbeeld, zijn er overal muren 
gebouwd, die delen van de stad van elkaar 
scheiden.  Maar na de oorlog zullen die mu-
ren terug gesloopt moeten worden, waardoor 
mensen uiteindelijk terug zullen moeten sa-
menleven.  Als het Amerikaanse leger zich 
zou terugtrekken, en dat snel zou doen, dan 
zou je een nieuwe opstoot van geweld zien.  
Aan de andere kant, zolang het Amerikaanse 
leger er aanwezig is, zullen ze een doelwit 
op zich zijn, dus ook een bron van geweld.  

Het is dus een catch 22-situatie. Zelfs een te-
genstander van de invasie zoals Obama, zal 
moeten inzien dat de gevolgen van een on-
middellijk terugtrekking desastreus zouden 
zijn voor Irak. McCain zal moeten inzien dat 
de surge-strategie meer problemen onopge-
lost laat dan ze eigenlijk oplost.  Obama zou 
hier het beste resultaat leveren, onder meer 
door de buurlanden te betrekken.  Er zal nog 
steeds een Amerikaanse aanwezigheid zijn 
maar met een graduele terugtrekking. Op 
lange termijn zal zijn bredere visie leiden tot 
een stabiele situatie in Irak.

Obama wil onvoorwaardelijk praten met de zo-
genaamde ‘axis of evil’, kan hij een diploma-
tieke oplossing bekomen in de kwestie-Iran?

Ahmadinejad is dan wel een losgeslagen 
kanon, maar doordat het Iraanse leiderschap 
niet unitair georganiseerd is en het land  een 
heel professioneel diplomatiek korps heeft, 
is er toch ruimte voor constructieve onder-
handelingen met Iran. Zoals Obama zegt: 
je moet niet onderhandelen met je bond-
genoten maar met je vijanden. Ik denk niet 
dat Iran agressieve intenties heeft met haar 
kernprogramma.  Ze willen wel de techno-
logie hebben om dergelijke wapens te ont-
wikkelen, kwestie dat ze kunnen dreigen om 
over te gaan tot productie. Je moet het ook 
eens bekijken vanuit hun perspectief: Paki-
stan, India, China en Israël beschikken over 
kernwapens, Iran lijkt wel omsingeld. 

Kan men het tij nog keren in Afghanistan?

De VS zitten vast in Irak, waardoor er nu 
niet genoeg troepen zijn om naar Afgha-
nistan te sturen. Terwijl McCain vooral wil 
blijven steunen op de hulp van Pakistan, re-
kent Obama op een grotere internationale 

betrokkenheid. McCain beperkte zich in de 
debatten voornamelijk tot sloganeske ver-
klaringen.  Hij heeft ook niet de middelen 
om de surge-strategie in Irak verder te zetten 
en tegelijkertijd het verschil te maken in Af-
ghanistan.

Denkt u dat er een rol is weggelegd voor de 
nieuwe Amerikaanse president in het confl ict 
Israël-Palestina?

De volgende Amerikaanse president zal 
meer moeten doen dan wat de Bush-admi-
nistratie de laatste acht jaar heeft gedaan. 
Er zal natuurlijk geen oplossing voor het 
confl ict komen, maar er kunnen wel enkele 
kleine verbeteringen voorgesteld worden. 
Denk aan het menselijk lijden, vooral dan 
in de Gazastrook.  Hamas zou terug aan de 
onderhandelingstafel moeten zitten. Obama 
zal daar eerder pragmatisch over zijn, niet 
alleen omdat dat zijn mening is, maar offi  -
cieus is dat ook de opinie van vele Europese 
landen. Op dat vlak kan Obama zeker met 
Europa samenwerken.

Kan Obama het imago van de VS in de wereld 
verbeteren?

Obama zou met een grote honeymoon 
onthaald worden, hij zou het voordeel van 
de twijfel krijgen. Overheden zouden net 
dat ietsje meer voor hem willen doen, wat ze 
niet over hebben voor Bush of McCain, die 
ook eerder militaristisch overkomt. Al han-
teert Obama soms ook wel militaristische 
taal. Want als je het opneemt tegen een vice-
presidentskandidaat die beroemd is voor 
haar elandgejaag en een presidentskandi-
daat die oorlogsveteraan is, wil je natuurlijk 
niet overkomen als een vredesduif, als je de 
stemmen van de gemiddelde Amerikaan 
probeert te winnen. ¶

Christopher Parker. Een kei in Risk. Foto's door Joost Vanderdeelen.
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  FE  Van 19 tot 24 december mogen drie 
hete Stubrustemmen de ether wederom 
onveilig maken en dit op het vertrouwde 
dieet van sapjes, sapjes en nog eens sapjes. 
Spaarcentjes, zakgeld en ander fi nancieel 
materiaal kunnen afgeleverd worden aan 
het glazen huis op het Woodrow Wilson 
plein (het Zuid). In ruil mag je je favoriete 
plaatje kiezen (en dit is bij voorkeur  NIETS  
van Katie Melua). 

 Goed doel van dienst is dit jaar opnieuw 
het Rode Kruis. Na de ‘stille rampen’ van 
de vorige jaren (landmijnen en het gebrek 
aan drinkwater), gaat het geld dit jaar naar 
moeders op de vlucht voor oorlog en ge-
weld.  Samen met hun kinderen maken zij 
momenteel 80% uit van de 36.653.000 mil-
joen vluchtelingen op de wereld. Onder het 
motto “Een vluchteling is nergens zonder 
jouw hulp” wil Studio Brussel zorgen voor 

een degelijke opvang, begeleiding op maat 
en een goede toekomst voor deze vrouwen. 

 Welke drie radiomakers deze keer in 
het huis belanden, blijft voorlopig nog een 
goed bewaard geheim. Eén ding is wel al ze-
ker: Ayco Duyster, presentatrice bij Studio 
Brussel, is dit jaar de ambassadrice van het 
project. Zij zal naar Oeganda reizen en daar 
een live verslag brengen vanuit de vluchte-
lingenkampen. De show zal trouwens niet 
enkel op Studio Brussel uitgezonden wor-
den, maar ook op Eén +, de digitale televi-
siezender van de  VRT . 

 Burgemeester  Daniel Termont  liet alvast 
weten ‘dolenthousiast’ te zijn met de keuze 
voor Gent. Ook  Emmelien Werbrouck , 

voorzitster van het FK, liet optekenen dat 
“met dit evenement de studentenverenigin-
gen voor eens en altijd kunnen bewijzen wat 
ze in huis hebben. Met de nodige organisa-
torische skills en een pak ervaring op zak, 
zullen de Gentse studenten er zeker in sla-
gen de Leuvense initiatieven te evenaren en 
zelfs te overtreff en.” 

 Het wordt in ieder geval spannend. Zal 
Gent Leuven kunnen verslaan? Komt Rita 
Mostaert op de radio? Geeft zakman één 
van zijn zakken weg, of schenkt de WC-man 
van de Vooruit zijn volledige opbrengst van 
de openingsfuiven? Kom het zien van 19 tot 
24 december op het Zuid en breng vooral 
véél, véél geld mee.  ¶  

De 2599 leden van de 
Facebook groep “I want 
Music For Life in Ghent 
next year” haalden hun 
slag thuis: Music For 
Life gaat dit jaar door 
in Gent. Hoezee! 

MUSIC FOR LIFE IN GENT

  BB  Aan de vier grote Vlaamse universi-
teiten volgen dit jaar 1.071 studenten een 
lerarenopleiding. Twee jaar geleden waren 
dat er nog 3.240. Aan onze Alma Mater hal-
veerde het aantal inschrijvingen van 1.111 
tot 644. Bij de papen in Leuven volgen dit 
academiejaar 255 godvruchtige zielen een 
lerarenopleiding na hun gewone studies. 
Twee jaar geleden waren dat er nog 1.354. 
Ook aan de Vrije Universiteit Brussel en 
de Universiteit Antwerpen is het inschrij-
vingenaantal in vrije val. Die dramatische 
terugval heeft veel, zoniet alles, te maken 
met de hervorming van de academische 
lerarenopleiding. De vroegere   AILO  , die 30 
cumuleerbare studiepunten besloeg, werd 
vervangen door de   SLO  , de Specifi eke Le-
rarenopleiding die de volle 60 studiepunten 
bedraagt. Die verlenging is het gevolg van 
de toename van stages en praktijklessen in 
het curriculum. Vroeger namen de veel stu-

denten de niet al te zware lerarenopleiding 
er terloops nog even bij. 

 Op het kabinet Onderwijs van minister 
 Frank Vandenbroucke  (sp.a) panikeert 
men echter niet. “Belangrijker dan het aan-
tal inschrijvingen, is het aantal studenten 
dat echt leraar wordt en het blijft”, klinkt 
het in Het Laatste Nieuws. De minister 
maakt zich sterk dat de lerarenopleiding 
nu veel gemotiveerdere lieden aantrekt 
dan vroeger het geval was. Een voluntaris-
tisch argument, volgens sommigen. Voor de 
hervorming kwam slechts de helft van de 
 AILO -studenten nadien in het onderwijs te-
recht, dat percentage zal nu naar alle waar-
schijnlijkheid (veel) hoger ligger. Met dien 
verstande dat de helft van 3.240 in de  AILO  
nog altijd veel meer is dan de 1.071 huidige 
inschrijvingen in de  SLO .  

  Tonia Aelterman , verantwoordelijke 
voor de lerarenopleiding aan de UGent, 

schaart zich achter de Minister: “Het is een 

verkeerde vergelijking om de inschrijvings-

cijfers van de  SLO  tegen die van de  AILO  af 

te meten. Voor mij primeert niet het aantal 

houders van een lerarendiploma, maar hoe-

veel er uiteindelijk het beroep van leraar op-

nemen.” In tegenstelling tot haar Leuvense 

collega  Jan Beirlant  pleit ze er dus voor om 

de vernieuwde opleiding een kans te geven. 

Dat er een probleem is om geschikte leer-

krachten te vinden voor wetenschapsvak-

ken, betwist Aelterman echter niet: “Het 

klopt dat er voor de zogenaamde knelpunt-

vakken als fysica of wiskunde moeilijkheden 

zijn. Mensen met een wetenschappelijke op-

leiding kiezen nu eenmaal vaak voor andere 

sectoren dan het onderwijs, maar eigenlijk 

merken we dit jaar in de inschrijvingen al 

een bescheiden verbetering.”  ¶  

"GEEF DE SLO NOG EEN KANS"

Foto door Frederik
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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? Een leuke foto?

Of een essay uit je  kringpublicatie dat je met de wereld wil delen? Mail ons op schamper@schamper.ugent.be en wij plaatsen het hier! 

KRINGEN & KONVENTEN

03/11
Bloedserieus: Kinepolis Gent, 13.30u –  ×

18.30u

Croque en Duvelavond,  × GFK & Chemica: 

Salamander 18u

04/11
Bloedserieus: Ledeganck Peristilium, 11u  ×

– 16u

Bierbowling, Filologica: Overpoort Bowl,  ×

20u – 24u

Black and White party,  × VBK: Twieoo, 22u

BBB × , Chemica: Topsporthal, 22u

05/11
Bloedserieus: fac. Bio-ingenieurswet.,  ×

10u – 17u

Paintball,  × VGK: Paintball Gent, 19u

06/11
Bloedserieus: fac. Economie, 11u – 15u ×

Leffe & Duvel Avond, Geografi ca: Boom  ×

Boom, 22u

Cantus,  × VPPK: Salamander, 20u 

Klassieke Fuif I, KK: Sioux, 21.30u ×

Jeneveravond, Dentalia: Porter House,  ×

22u

10/11
!Old meets new!,  × VBK: Twieoo, 22u

Start to run, HK: Home Vermeylen, 20u  ×

– 22u

12/11
Whiskyavond, Filologica: Glengarry Pub,  ×

20u

Sneukeltocht, Dentalia, 20u – 23u ×

13/11
Fuif, Chemica: Tequila, 21u ×

Cantus, Politeia: Salamander, 20.30u –  ×

1.30u

14/11
Filosofi sch café, ‘t Zal wel Gaan: Huide- ×

vetterskaai 39, 20u

Tentoonstelling Piranesi,  × KHK: Museum 

voor Schone Kunsten, 13.45u

K&K AGENDA

5 NOVEMBER 2008: N-Z REIS-
BEURZENFORUM

Wil jij ook graag stage lopen in een 
ontwikkelingsland? Of droom je ervan 
om jouw veldwerk voor jouw thesis/
scriptie écht 'on the fi eld' te gaan doen? 
Kom dan zeker op 5 november 2008 
naar het N-Z Reisbeurzenforum! Dit 
Reisbeurzenforum is een informatiena-
middag rond beursmogelijkheden voor 
Vlaamse studenten die naar een ontwik-
kelingsland willen reizen om ervaring op 
te doen en uit te wisselen.

Je krijgt er uitgebreide informatie over 
de BIOS-INLEEFSTAGES en de VLIR-
REISBEURZEN maar je kan ook er te-

recht voor ervaringen van studenten die 
vorige jaren een beurs gekregen hebben, 
informatie van NGO's, internationale 
organisaties die stageplekken voorzien, 
enz. Er wordt een natje en een droogje 
uit het Zuiden voorzien!

Iedereen is welkom - doorlopend van 
11 tot 15u. Place to be: Adviescentrum 
voor Studenten, St.-Pietersplein 7, 9000 
Gent. Meer info bij Anneleen.VanLaere@
Ugent.be of op http://www.ugent.be/nl/
onderzoek/fi nanciering/ontwikkelings-
samenwerking/vlstudenten.htm/view

Even de 3 belangrijkste activiteiten van het 
VBK voor de maand november op een rijtje. Op 
dinsdag 4 november geven wij een “Black and 
White” verkleedfeestje in de Twieoo. Kaarten 
hiervoor kun je altijd bij ons praesidium kopen 
(2 euro voor leden, 3 voor niet leden) of aan de 

deur (3 euro voor leden, 4 euro voor niet leden). 
Rond 23.00 u wordt er dan nog een gratis vat 
gegeven. Omdat wij ook instaan voor de cul-
turele ontplooiing van onze leden, organiseren 
wij de week erop (dinsdag 11 november) een 
quiz. Deze vindt plaats in de Point Final, ons 
clubcafé en uitgaansplek bij uitstek. De quiz 
begint om 20.00 u, en om 23.00 wordt er naar 

goede gewoonte, een gratis vat gegeven. De K in 
VBK staat voor Kring, en één van de nogal typi-
sche activiteiten van een kring is het geven van 
cantussen. Op maandag 24 november vindt in 
de Twieoo onze volgende cantus plaats. Deze is 
exclusief behouden voor comilito ( gedoopten) 
en met al een hoop cantussen achter de rug, zou 
deze dan ook geen probleem mogen geven.

VBK



DVB-T: WHAT'S 
NEW, PUSSYCAT?

WETENSCHAP
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  Katrien Debal, Joost Vanderdeelen  
  DVB -T, voluit  Digital Video Broadcasting 

– Terrestrial , is niets anders dan digitale 
televisie via de ether. Net zoals bij gewone 
radio-uitzendingen worden de signalen uit-
gezonden door een zendmast en ontvang 
je ze met een antenne. In feite dus dezelfde 
modus operandi als de vroegere analoge 
televisie via de ether, zij het met één groot 
verschil: de kwaliteit. En dat immens grote 
kwaliteitsverschil hebben we dan weer te 
danken aan hét grote voordeel van digitale 
televisie: de mogelijkheid tot compressie. 

 Digitale televisiesignalen via de ether 
kunnen bij het verzenden immers gecom-
primeerd worden volgens de zogenaamde 
 MPEG -2-compressiemethode. Simpel ge-
zegd komt het er op neer dat niet elke frame 
van een video wordt verzonden, maar enkel 
het verschil met de vorige. En zo kan je na-

tuurlijk een veel hogere beeldkwaliteit be-
komen. 

 ALUMINIUMTELEVISIE 
 Nog een voordeel aan deze digitale tech-

nologie is de tweeledigheid ervan: ofwel 
heb je ontvangst, ofwel niet. Gedaan met 
vorken plakken aan je antenne of je televi-
sietoestel bekleden in aluminium om dat 
beetje betere beeld te bekomen. Simonneke 
van Th uis zal je dus niet meer dubbel zien 
als het wat te hard waait. 

 Dankzij die compressie neemt het sig-
naal van een digitaal televisiekanaal ook 
zowat vijf keer minder plaats in dan z’n 
analoge tegenhanger. En dat is niet onbe-
langrijk voor de toekomst: op deze manier 
komen er frequenties vrij voor andere sig-
nalen. 

 Niet alles is natuurlijk rozengeur en ma-
neschijn. Het grootste nadeel aan televisie 
via de ether blijft het beperkte aanbod: 
in Oost-Vlaanderen zijn voorlopig enkel 
één en Ketnet/Canvas te ontvangen. Dat 
komt omdat alle zendrechten van het hui-
dige  DVB -T-netwerk nog in handen zijn 
van de overheid. Binnenkort echter zullen 
die zendrechten verkocht worden, en zul-
len ook kwaliteitszenders als vtm binnen 
handbereik liggen. 

 FINANCIËLE KATER 
 Maar er zit nog een addertje onder het 

gras. Waar je de analoge signalen kon ont-
vangen door simpelweg een antenne op je 
televisie aan te sluiten, moet je er nu een 
zogenaamde  decoder  of  settopbox  tussen 
steken. Dat  bakske  – meestal niet veel gro-
ter dan de doorsnee Bijbel – ontvangt en 
decodeert de digitale signalen, en stuurt ze 

ZI
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Die klimaatveran-
dering toch. Sinds 3 
november sneeuwt 
het zelfs niet meer 
op je tv. Bij vele te-
levisiekijkende stu-
denten verdween het 
beeld zelfs helemaal. 
Die dag hield de 
VRT immers op met 
de analoge ether-
uitzendingen. Hun 
opvolger: DVB-T.

  KD, JVDD  Zit je op kot en wil je tele-
visiekijken zonder kabelaansluiting, 
dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel 
kijk je op een televisietoestel, ofwel op 
je computerscherm. 

 Als je met een televisietoestel kijkt, 
heb je een  settopbox , een antenne en 
natuurlijk ook een televisie nodig. 
Maar zoals in bovenstaand artikel ver-
meld kost zo’n settopbox plus antenne 
toch snel 75 euro. En dan kan je nog 
niet eens opnemen. 

 Zij die met een laptop of vaste com-
puter televisie willen kijken, kunnen 
dat wél. Voor  teevee-op-je-peecee  heb 
je immers genoeg met een simpele 
  DVB -T-stick , die om en bij de 70 euro 
kost. Die steek je gewoon in een  USB -

poort, en aan die stick hang je dan de 
bijgeleverde mini-antenne – hoewel je 
gemakkelijker ontvangst zal krijgen als 
je er een ‘echte’ antenne aanhangt. Je 
installeert de meegeleverde software 
op  je computer, en  off  you go ! Voor 
die 20 euro extra kan je dus niet alleen 
genieten van haarscherp beeld en een 
hemelse geluidskwaliteit, je kan ook 
direct opnemen op de harde schijf van 
je computer én je kan je televisie- of 
radioprogramma zelfs live pauzeren.  

 Zowel de settopboxes als de  DVB -T-
sticks bestaan in verschillende merken 
en modellen – de ene al wat duurder 
dan de andere – en zijn te verkrijgen in 
de betere multimediawinkel.  ¶  
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Suggestie voor een artikel? Mail ons op wetenschap@schamper.ugent.be

COMMENTAAR?

naar je televisie, die ze dan weer omzet 
in beeld.  

 Spijtig genoeg kost zo’n settopbox al 
snel 50 euro, en voor een goeie binnen-
huisantenne tel je ook snel 25 euro neer. 
Als je voorheen reeds analoge televisie 
keek met een antenne, kan je deze ge-
lukkig wel blijven gebruiken. Sommige 
televisietoestellen hebben ook reeds een 
 DVB -T-decoder ingebouwd, maar dat 
zijn dan ook weer niet direct de goed-
koopste.  

 Met enkel een settopbox zijn je mo-
gelijkheden ook nogal beperkt: een pro-
gramma opnemen zit er niet in. Gelukkig 
zijn er voor de kotstudenten in het bezit 
van een computer of laptop wel betere 
alternatieven – meer daarover lees je in 
het grijze kadertje.  

 DONNA HITBITS 
 Ook voor wie wél al   DVB -T-style  te-

levisie keek blijft niet alles hetzelfde: de 
frequenties van de openbare zenders zijn 
veranderd. Maar vrees niet, het enige dat 
je zal moeten doen is je televisietoestel 
opnieuw naar kanalen laten zoeken. Een 
ontegensprekelijk voordeel van deze 
nieuwe frequenties is dan wel dat de ont-
vangst merkelijk beter is. In Gent werd 
er trouwens ook een nieuwe zendmast 
bijgeplaatst. Wie voorheen slechte ont-
vangst had heeft dus maar liefst twéé re-
denen om nog eens te proberen. 

 Tot slot, met  DVB -T kan je niet alleen 
één en Ketnet/Canvas ontvangen, maar 
ook de extra digitale radiozenders – zo-
als daar zijn Klara Continuo en – de keu-
ze van de redactie – Donna Hitbits. Als 
dat geen argument is.  ¶  

  LB  Voedsel zo manipuleren dat het 
je lievelingskleur krijgt of een mooiere 
vorm, tegenwoordig kan het allemaal. 
Een voorbeeld is de Gentse kiwibes, 
onlangs ontworpen door onze eigen 
onderzoekers. Maar ook onze noorder-
buren doen actief mee aan het manipu-
leren van voedsel: aan de universiteit 
van Wageningen heeft men een paarse 
tomaat gekweekt. Deze tomaat is niet 
alleen lekker, maar biedt ook een hoge 
bescherming tegen hart- en vaatziek-
ten en en aantal kankers. En dat alle-
maal door slechts twee genen uit een 
ander plantje, het leeuwenbekje, toe te 
voegen! 

 In Leuven zijn onderzoekers erin ge-
slaagd om stamcellen van levende mui-
zen lichtgevend te maken. Niet om een 
nieuw hebbedingetje voor feestjes te 
hebben, maar om te kijken hoe stam-
cellen migreren. We maken namelijk 
constant nieuwe hersencellen aan, die 
gevormd worden uit stamcellen. Als 
men weet hoe en waar die gevormd 
worden, kan het makkelijker worden 
om eventuele hersenbeschadiging of 
ziektes zoals Parkinson en Alzheimer 
te genezen. 

 Al enkele maanden is het maand-
blad Eos bezig met de verkiezing van 
de grootste Belgische wetenschapper. 
Nummer één: Paul Janssen, oprichter 

van Janssen Pharmaceutica en oud-
student van de Ugent. Zilver was voor 
Marc Montagu, de grondlegger van de 
genetische manipulatie bij planten en 
oprichter van het “Institute of Plant 
Biotechnology for Developing Coun-
tries”. Reden genoeg dus om trots te 
zijn op onze wetenschappers. 

 Ben jij ook één van die mensen die 
amper nog de auto durft te nemen 
dankzij de hoge brandstofprijzen? 
Goed nieuws dan, want een zekere 
Fransman, Guy Negre, heeft een auto 
uitgevonden die op perslucht rijdt! Ne-
gre is al 15 jaar bezig met het ontwerp 
van de luchtmotor, en eindelijk is hij 
erin geslaagd een degelijk model te 
ontwerpen. Verkrijgbaar vanaf 2009! 

 Je bent van het vrouwelijk geslacht 
en je hebt weinig succes bij de  venten ? 
Volgens wetenschappers aan de unief 
van Rochester (New York) is de oplos-
sing simpel: trakteer jezelf op een rode 
jurk! Mannen associëren rood immers 
met – hoe kan het ook anders – seks, 
en zouden een vrouw in het rood ge-
makkelijker uitvragen én meer geld 
uitgeven tijdens een afspraakje. Succes 
gegarandeerd dus!  ¶  
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DH “Hersenen zijn zowat het laatste bas-
tion van de gelovige mens, dus laten we daar 
wat aan doen.” Dat moet zowat het leitmotiv 
van Luc Crevits zijn. In 264 pagina’s bepleit 
hij het failliet van de scheiding tussen li-
chaam, geest, emotie en rede. Daarbij wordt  
zonder schroom geraakt aan elke vorm van 

dualisme, het geloof incluis. Al ontspringt 
de huis-, tuin- en keukenpsychologie even-
min de dans, want alles wordt één in de 
blender van de wetenschap. Heilige huisjes 
zijn voor obscurantisten en slecht geïnfor-
meerde doch goedwillige zielen. Het is net 
die laatste groep die hier wordt geviseerd.

Verwacht echter geen vrijzinnig of nihi-
listisch pamfl et. Dit is in de eerste plaats 
een oerdegelijk boek over vreselijk com-
plexe, maar interessante dingen als neu-
ronen en synaptische spleten. Zo raken de 
grieven van de schrijver tijdens het lezen 
stilaan bedolven onder een berg informa-
tie. Hoe groot en expliciet de boodschap 
ook mag zijn, Mijn Geest, Van vlees En bloed 
is geschreven voor en over een groepje ze-
nuwcellen. Met een ronkende opdracht als 
“voor je prefrontaal-limbisch circuit” wordt 
de toon aangegeven: we weten te weinig 
over hoe en wat we denken. Deze inleiding 
op niveau zou daarbij moeten helpen.

Vijf delen, die in totaal zeventien hoofd-
stukken beslaan, zijn nodig om de neurobi-
ologie uit de doeken te doen. Zoiets vergt 
synthese, waardoor nogal wat begrippen 

plots uit de lucht komen gevallen. Een extra 
hoofdstuk achteraan zou dat moeten tegen-
gaan, toch blijf je na het lezen verbouwe-
reerd achter. Leeslust en popularisatie gaan 
hand in hand.

Centraal staat de these dat de hersenen 
en het bewustzijn één en ondeelbaar zijn. 
Daarnaast wordt ook de opdeling tussen 
het harde verstand en de zachte emotie tot 
spaanders geslagen. In het laatste hoofd-
stuk wordt zelfs de vrije wil tout court een 
kopje kleiner gemaakt. Wederom: niets 
zonder de wetenschap. Er wordt dan wel — 
spaarzaam — met fi losofen gedweept, het 
zijn vooral de klinische studies die de mars-
richting bepalen. “Biologische verkennin-
gen naar menselijk gedrag” zijn echter geen 
vrijgeleiden voor een militante vakbond 
der wetenschappen. “Misschien is wel het 
grootste risico de teleurstelling in de neuro-
wetenschappen zelf ”, dixit Luc Crevits.

Kortom: hoewel er behoorlijk wat ondui-
delijk blijft en de structuur nog het meest 
doet denken aan die van een syllabus, is dit 
boek een goed startpunt voor al wie zichzelf 
wat beter wil begrijpen. ¶

MIJN GEEST, VAN VLEES EN BLOED

ORIGINS: SELECTED LETTERS OF 
CHARLES DARWIN 1822-1859

  HJD  Darwin is een, zo niet dé, grootheid 
uit de wetenschapswereld. En omdat  Ori-
gin of Species   niet meteen een  page turner  
lijkt te zijn, durft een mens al eens denken: 
waarom niet Darwins leven in briefvorm 
doornemen? Luchtiger dan een syllabus uit 
de wetenschappen en toch informatief. Zo-
iets denkt een mens dan.  

 Van kleine jongen, over zijn tijd aan de 
universiteit van Edinburgh en zijn hoog-
dagen aan boord van de  Beagle  tot het jaar 
1859, toen zijn  Origins of Species  werd uitge-

bracht.  Frederik Burkhardt , die de brieven 
samenbracht in het boek Origins: Selected 
letters of Charles Darwin, ging wel degelijk 
grondig te werk. Alleen jammer dat Darwin 
geen magische pen had. 

 Het leven aan boord van de  Beagle  zou het 
onderwerp kunnen zijn voor lyrische ver-
halen over wetenschappelijke vondsten en 
prachtige landschappen die een bevreemde 
werking hebben op een droge Engelsman uit 
de negentiende eeuw. Helaas, hoewel Dar-
win altijd wel uitwijdt over zijn ervaringen, 
wordt het merendeel van zijn brieven gevuld 
met hoe blij hij wel niet is met al de post die 
hij ontvangt van familieleden.  Hardly inte-
resting  . Deze passages verminderen ech-
ter naarmate de tijd vordert en Darwin op 
Britse bodem zijn bekendste werken begint 
te schrijven. Helemaal naar het einde van de 
verzameling brieven toe, wordt het zowaar 
nog even interessant wanneer Darwin com-
municeert met Alfred Russel Wallace, een 
wetenschapper die een gelijkaardige theorie 
ontwikkelt terwijl Darwin aan zijn  Origin of 
Species  werkt.  De mannen, hoewel concur-
renten, discussiëren over hun theorieën en 
dragen zo ook bij aan elkaars werk. 

 Of het boek aantrekkelijk is voor die we-
tenschappers die posters van Charles aan 
hun muur hebben hangen, valt dan ook te 
betwijfelen.  Na het lezen van zijn bekend-
ste werken, zullen de vertellingen over Dar-
wins vondsten aan boord van de  Beagle  geen 
meerwaarde hebben. 

 Of de brievenreeks dan echt zo abomina-
bel is als ondergetekende laat schijnen? Neen, 
of toch niet volledig. Wie het leuk vindt om 
tussen de regels van die ellenlange brieven 
van magere kwaliteit, hier en daar een leuk 
persoonlijk feitje te weten te komen over 
Darwin, zal af en toe geboeid zijn. De eerste 
vijf pagina’s van het boek zijn trouwens wél 
erg te smaken. Hier worden de pas ontdekte 
brieven van de twaalfjarige Darwin, die brie-
ven stuurt naar zijn ingebeeld vriendje, voor 
het eerst gepubliceerd. Schattig!  ¶  
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Bart Bruneel, Lise Beirinckx
Woorden zoals “kwantumfysica”, “paral-

lellepipedum” of “endoplasmatisch reticu-
lum” doen bij de meeste middelbare scho-
lieren de tenen krullen. Bijgevolg kiezen 
ook maar weinig leerlingen voor een hogere 
studie in de wetenschappen. Een groot pro-
bleem, want chemici, biologen en fysici heb-
ben we toch echt wel nodig. Al enkele jaren 
probeert men daarom wetenschap te popu-
lariseren met musea zoals Technopolis en 
programma’s als Hoe?Zo!. Blijkbaar met suc-
ces, want de wetenschappen zaten nog nooit 
zo in de lift als de laatste jaren. Een ander 
initiatief dat hier waarschijnlijk aan bijgedra-
gen heeft, is de Vlaamse Wetenschapsweek. 
Om de twee jaar worden overal in Vlaande-
ren wetenschappelijke activiteiten georgani-
seerd voor het grote publiek. Wetenschap in 
de brede zin van het woord weliswaar, want 
net zoals de traditionele wetenschappen, 
komen ook richtingen als communicatiewe-
tenschappen, criminologie of pedagogie aan 
het woord. Voor elk wat wils dus. 

In dit groot wetenschapsevenement kon 
onze eigen Ugent natuurlijk niet achterblij-
ven.  Ruim 50 activiteiten werden de laatste 
week voor de herfstvakantie georganiseerd 
in de gebouwen van de universiteit. Speci-
aal voor deze gelegenheid kroop Schamper 
terug in de huid van een middelbare school-
student. Alhoewel het even twijfelen was 
tussen aanlokkelijke projecten zoals “Cool 
cosmos”, “De suppo voorbij!” of “It’s a maths 
world” viel ons oog uiteindelijk op “Bouw je 
eigen robot!”. Toegegeven, de naam bekte 
niet zo lekker als de voorgaande, maar het 
project zelf zag er veelbelovend uit: met een 
minimum aan technische kennis een robot 
ineenknutselen die het lichtpuntje in de 
duisternis kon vinden.

De nodige duisternis en robotonderde-
len waren voorhanden in de kelders van het 
Technicum. Peter Bertels, de aanstekelijk 
enthousiaste begeleider van dienst, legde 

de leerlingen uit hoe ze een robot moesten 
bouwen met Lego, motortjes en sensors. Hoe 
beter gebouwd, hoe sneller bij het licht. Om 
de robots uit te testen, en omdat een beetje 
competitie altijd wel leuk is, eindigde de 
workshop met een heuse robotrace!  Een erg 
ingenieuze opdracht, maar blijkbaar toch 
goed gekozen want enkele zesdejaars be-
gonnen de richting burgerlijk ingenieur al te 
overwegen. “Maar,” vertelde Peter “ze moe-
ten helemaal geen burgies worden na deze 
workshop, het enige wat ze moeten doen is 
volgend jaar voor de beste en leukste uni-
versiteit van het land kiezen.” Het was ook 
duidelijk dat het niet zoveel uitmaakte wat 
de leerlingen deden, zolang ze maar creatief 
bezig waren. Met hun eigen spullen liefst, na-
tuurlijk, want soms wakkerde de wedstrijd-
geest een beetje te  hoog op en probeerden 
scholieren de robot van de tegenstanders  te 
saboteren.

Het verdict van de leerlingen? “Vree wijs” 
voor een half dagje en toch ook niet zo sim-

pel. Een beetje denkwerk kwam er echt wel 
aan te pas.  Of er een verschil was tussen 
jongens en meisjes? Niet echt, al viel het wel 
op dat de jongens zich net iets geestdrif-
tiger op de robotbouwkit stortten terwijl 
meisjes dan weer net iets effi  ciënter waren 
omdat ze eerst de handleiding lazen en dan 
pas begonnen met prutsen en bouwen.  Ook 
de leerkracht was tevreden: “in het begin 
moeten ze er nog wat inkomen, maar laat 
ze maar wat aanmodderen en dat komt wel 
goed. ’t Is eens iets anders als een theorieles 
natuurlijk.

Aan het einde van de voormiddag showde 
Peter ons zijn eigen lichtzoekende robot, die 
hij samen met zijn collega’s in zijn vrije tijd 
in elkaar geknutseld had. Dit staaltje burgie-
vernuft verbaasde ons, maar onze verbijste-
ring groeide nog toen Peter ons het doel van 
zijn volgende project verklapte: strijdende 
sumorobots! Binnen twee jaar Robot Wars in 
een universiteit near you? We kijken nu al uit 
naar de volgende wetenschapsweek! ¶

Middelbare scholieren 
warm maken voor we-
tenschap, dat is het doel 
van de Vlaamse Weten-
schapsweek. Schamper 
zocht uit of dat lukte.

REPORTAGE WETENSCHAPSWEEK

Foto door Peter Bertels
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  Bregt Saenen, Bert Dobbelaere  

 Het zijn drukke dagen voor professor 
 Rudi Vander Vennet.  Nadat de kredietcri-
sis enkele weken geleden overwaaide vanuit 
Amerika en ook op het oude continent lelijk 
huis begon te houden, kwam hij als bestuur-
der bij de Federale Participatiemaatschap-
pij mee in het oog van de storm te staan. 
Een eerste afspraak met Schamper werd 
uitgesteld, er dienden enkele miljarden eu-
ro’s in Fortis Bank gepompt te worden, maar 
onlangs kon hij alsnog een uurtje voor ons 
vrijmaken. 

 Meteen bij het begin van het interview 
legt hij nog even de  basics  uit. “Zo’n 18 maan-
den geleden begon de crisis heel bescheiden 
bij de  Collaborative Debt Obligations.  Banken 
met zulke CDO’s in hun portefeuille werden 
plots verplicht om steeds meer verliezen aan 
te nemen, wat na verloop van tijd hun kapi-
taalbuff ers begon aan te tasten. Meer nog, 
het onderlinge wantrouwen zorgde ervoor 
dat ze ook aan elkaar niets meer durfden 
te lenen. Een dramatische evolutie in een 
systeem dat voor een groot deel draaiende 
wordt gehouden met precies zo’n leningen. 
Een bank werft dan wel deposito’s, maar is 
ook afhankelijk van de interbankenmarkt. 
Als die stilvalt, is dat een groot probleem.” 

 Het probleem vandaag is dat we te ma-
ken hebben met zowel een solvabiliteits- als 
een liquiditeitscrisis. Beiden moeten ver-
holpen worden en Vander Vennet ontwaart 
daarbij vier aandachtspunten: “Ten eerste 
moet de liquiditeit van de banken op punt 
gehouden worden, daar doen de centrale 
banken hun werk. Zowel de  FED  als de  ECB  
hebben massaal middelen in het banksy-

steem gestopt om de interbankenmarkt 
terug aan te zwengelen, maar dat is slechts 
deels gelukt. Banken blijven voornamelijk 
afhankelijk van de leningen van de centrale 
banken. Ten tweede moet je de kostprijs van 
die middelen verlagen: de CB’en hebben de 
rentevoet gecoördineerd verlaagd en zullen 
dat opnieuw doen.”  

 Dat is de liquiditeitscrisis, de solvabili-
teitscrisis moet op een ander niveau aange-
pakt worden: “Gezien de lage beurskoersen, 
zijn er weinig of geen private aandeelhou-
ders meer die nog intreden. Enkel de over-
heid kan dit nog en heeft vandaag geen an-
dere keuze. Verder moeten de slechte activa 
absoluut van de bankbalansen gehaald wor-
den. Het Amerikaanse plan-Paulson was een 
fonds om die slechte activa in onder te bren-
gen, maar in Engeland ging men nog verder. 
Daar komt de overheid direct tussen in het 
kapitaal van de banken om vertrouwen te 
creëren, teneinde interbankenmarkt terug 
draaiende te krijgen. Hopelijk lukt dat. 

 Het ergste wat kan gebeuren, is immers 
dat de bankactiviteit helemaal stilvalt. Dan 
kan er geen geld meer in de economie geïn-
vesteerd worden en staan we voor een diepe 
recessie. Dit is geen spelletje, de overheden 
staan met hun rug tegen de muur.” 

 Waren de beslissingen van de Belgische rege-
ring verantwoord? 

 België is ondertussen tussengekomen in 
vier fi nanciële instellingen: Fortis, Dexia, 
Ethias en  KBC . Elk van die banken heeft 
een aparte behandeling gekregen, omdat 
hun problemen ook verschilden. Voorlopig 
functioneren de banken nog, dat moet je 
goed onthouden, alleen is het onderlinge 
wantrouwen zeer groot. Inzake leningen 
verstrengen de voorwaarden en wordt de 
toegang moeilijk. Door de recessie wordt 
dat trouwens versterkt, aangezien er ook 
minder vraag naar kredieten komt. Er zal 
dus zeker een negatieve neerslag zijn op de 
economie. 

 Wat is er bij  KBC  juist gebeurd? Zij hadden 
eigenlijk geen kapitaalsversterking nodig. 

 Dat is wat zijzelf beweren. Het grote pro-
bleem is juist dat de banken te lang gewacht 
hebben om hun blootstelling aan bepaalde 
risicovolle vehikels duidelijk te maken. Ach-
teraf is het makkelijk om dat te zeggen, na-
tuurlijk, maar een jaar geleden hadden alle 

nationale toezichthouders de banken moe-
ten verplichten om hun slechte leningen in 
een keer, op een uniforme manier bekend 
te maken. Dan had je een ordentelijke af-
handeling gehad, nu blijft de onzekerheid 
voortduren. 

 Is het te laat om via een gecoördineerde actie 
ineens alle lijken uit de kast te laten vallen? 

 Ik vind van niet. Om het systeem terug 
fundamenteel gezond te laten worden, zal 
dat ook zeker moeten gebeuren. Die slechte 
activa moeten er sowieso uit, wel: toon dan 
waar ze zitten. Dat is trouwens bij Fortis wel 
degelijk gebeurd. De slechte activa zijn een-
voudigweg uit de portefeuille weggenomen: 
voor 66% gefi nancierd door Fortis Holding, 
voor een kwart door de staat en voor 10% 
door  BNP . Dat is eigenlijk wat er overal moet 
gebeuren. 

 SAMENWERKING 
 Ondertussen hebben de euroleiders de mond 
vol over een versterkt toezicht op Europees 
niveau. 

 Dat gaat onvermijdelijk zijn. De natio-
nale toezichthouders in Europa hebben al 
langer afspraken om informatie uit te wis-
selen, maar in crisistijd werkt zo’n relatief 
vrijblijvend systeem niet. Als er ingegrepen 
moet worden, moet er een centraal orgaan 
alles kunnen coördineren en precies dat 
ontbreekt vandaag. Een nationale instelling 
kan buiten zijn grenzen nooit de wet gaan 
dicteren, dus zal men naar een overkoepe-
lende, Europese organisatie moeten evolue-
ren. Een ander probleem is  burden sharing.  
Kijk naar Kauphting Bank: in België actief, 
maar gevestigd in Luxemburg, dus valt die 
onder het minder genereuze depositoga-
rantiesysteem dat daar geldt. Een harmoni-
satie van al dat soort zaken dringt zich op, 
merken we vandaag. 

 Op termijn moet je naar een Europese 
toezichthouder gaan voor banken, maar 
wel een die als kapstokorganisatie voor de 
nationale toezichthouders functioneert. 
Die moeten ook behouden blijven, want zij 
kunnen als geen ander de fi nanciële brand-
haardjes in hun land lokaliseren. In eerste 
instantie moet je dat hebben op het niveau 
van de Eurozone. Dan staat daar ook de  ECB  
naast en kan je tegelijkertijd op liquiditeits- 
en solvabiliteitsproblemen reageren. Als de 

Met het losbarsten van 
de kredietcrisis in onze 
contreien regent het on-
heilspellende berichten 
over de wereld zoals wij 
die kennen. Schamper 
zocht een schuilplaats 
bij een professor in de 
economie.

"ALS JE HET KAPITALISME GERED HEBT VAN DE KA-
PITALISTEN, ZAL HET SYSTEEM BLIJVEN DRAAIEN."

PROFESSOR RUDI VANDER VENNET OVER DE KREDIETCRISIS
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regeringen dan ook nog moeten inspringen, 
heb je daarnaast nog een mechanisme nodig 
dat de  burden sharing  tussen de regeringen 
zal regelen. Dat trio kan dan georkestreerd 
optreden bij een crisis.  

 MORAL HAZARD 
 De banken zullen strenger gereguleerd worden. 

Kunnen we dat als een soort van straf zien? 

 Natuurlijk, men probeert zo de  moral ha-
zard  te vermijden. Anders zullen de banken 
zeggen: “Fijn zo, privatisering van de win-
sten als het goed gaat, en als het slecht gaat 
neemt de overheid de verliezen over.” Dat 
kun je niet maken. De staatswaarborgen zijn 
ook niet gratis. Door ervoor te zorgen dat ka-
pitaalvereisten verstrengen, moeten banken 
meer kapitaal aanhouden. Dat is een zeer 
dure vorm van eigen vermogen. Daarnaast: 
als de overheden nu tussenkomen, doen ze 
dat typisch door de aankoop van preferente 
aandelen waar hoge dividenden op worden 
betaald. Logisch, want de overheid doet gro-
te investeringen en wil ook haar geld terug-
zien, inclusief de rentelasten van de lenin-
gen die ze aangaat om haar inspanningen te 
fi nancieren. Dit alles moet tegen vrij strenge 

voorwaarden, precies om die  moral hazard  
te vermijden. 

 Het populaire idee dat de banken vrijuit gaan 

klopt dus niet? 

 Helemaal niet, al komt men er natuurlijk 
beter van af dan wanneer men de gevolgen 
zonder tussenkomsten van de overheid had 
moeten dragen. Zo heeft de Amerikaanse 
regering de Lehman Brothers overkop laten 
gaan door niet in de bres te springen, maar 
daarmee hebben ze een enorme schrik door 
het fi nanciële systeem gejaagd. Een weinig 
aantrekkelijk alternatief, dus grijpt men toch 
in. 

 OP LANGE TERMIJN 
 Gaat de crisis een invloed hebben op de glo-

bale economische machtsverhoudingen? 

 We zien nu pas wat het betekent om in 
een gemondialiseerde wereld te leven. De 
interdependentie is zo groot, dat een klein 
brandje meteen overslaat naar iedereen. 
Vergis je immers niet: ook de Aziatische lan-
den worden getroff en en helpen hun banken. 
Deze crisis zal aldus weinig impact hebben 
op de relatieve machtsverhoudingen, aange-
zien iedereen in de problemen zit. Een aan-

tal landen die rijk zijn aan grondstoff en, zijn 

wel bezig om belangrijke participaties te ne-

men in Westerse ondernemingen via de zo-

genaamde  sovereign wealth funds.  Daardoor 

zal hun machtspositie wel wat vergroten, 

maar onze banken hebben zich ook al een 

tijdje elders ingekocht, dus de verstrengeling 

wordt enkel maar groter. 

 Wordt de invloed op het leven van de mensen 

dan op lange termijn nihil? 

 Sowieso. Als je het kapitalisme gered hebt 

van de kapitalisten, zal het systeem blijven 

draaien. Maar, het zal er wel anders uitzien. 

De banken zullen in een keurslijf geduwd 

worden, dat is duidelijk. De aandelenmark-

ten zijn ook erg fel geslonken en dat heeft 

een impact op het vermogen van mensen. 

Zij zullen nu wel even genoeg hebben van de 

beurs en haar risico’s. Dat is ook niet goed, 

want risicokapitaal is nodig om je economie 

terug op gang te krijgen. We moeten duur-

zamer worden, maar dan moet er natuurlijk 

heel veel kapitaal vloeien naar de sectoren 

die daarvoor gaan zorgen. Dat wordt moei-

lijk in het huidige economische klimaat.  ¶  

Prof. Vander Vennet. Foto door Andy Eeckhaut.



ZI
E!

  Nils Wandels  
 Ook de komende twee weken zult u 

weer een stevige portie irritatie kunnen 
ontlokken aan eenieder die het nog aan-
durft in uw bijzijn een gesprek te begin-
nen over culturele aangelegenheden. 
Opnieuw zult u uw kennis op vlak van 
theater en muziek tot vervelens toe kun-
nen aanwenden om menige conversatie 
op gang te houden, want voor de  elven-
dertigste  keer op rij wordt u door Scham-
per voorzien van een lijstje van de meest 
interessante optredens, exposities en 
voorstellingen in Gent. Geen dank. 

 MUZIEK 
 Allereerst kunt u misschien, vooral-

eer u verder leest, naast uw gebruikelijke 
 ‘must see’-lijstje  ook een extra blaadje 
papier bij de hand nemen met als titel 
 ‘must avoid’ . En dan kunt u vervolgens in 
drukletters  Kane  neerpennen in het mid-
den van dat blad. Deze bende Hollandse 
paljassen is namelijk van plan u in slaap 
te zeuren op  08/11, Vooruit Gent , tevens 
de dag waarop een van Amerika’s meest 
energieke ska-acts van het moment,  Th e 
Slackers , daar een bezoek brengt. Wie 
ska maar niks vindt kan zich op  06/11  
echter laven aan het saxofoonspel van 
jazzavant-gardist  Henry Th readgill , of 
genieten van de meeslepende gitaarsolo’s 
van levende legende  Tony Joe White , die 
op  13/11 in de Handelsbeurs  staat. Nog 

daar te vinden: souldiva  Bettye Lavette  
die u op  12/11  zal verbazen met haar fe-
nomenaal stembereik, en manusje-van-
alles  Nitin Shawney , die u op  11/11  ver-
went met een onweerstaanbare mix van 
americana, electro en Indiase klanken. 
En al diegenen die geboren zijn met een 
 rock and roll heart  kunnen gezamenlijk 
afzakken naar  De Centrale op 12/11  om 
in koor  Like A Motherfucker from Hell  te 
gaan meezingen met  Th e Datsuns . Na-
tuurlijk weet menig muziekliefhebber 
al een tijdje dat ie het optreden van de 
maand gemist heeft.   MGMT   zal name-
lijk op 14/11 voor een uitverkochte zaal 
spelen in de Vooruit, met in het voorpro-
gramma ’s werelds luidste noiserockband 
 A Place To Bury Strangers !  

 OP DE PLANKEN 
 Maar ook de theaterwereld laat u niet 

in de kou staan, zo kunt u op  05/11  gaan 
luisteren naar vulgaire praat in het stuk 
 Les in Hysterie . Th ema van de voor-
stelling? Overspel! Whoopy! Voor diege-
nen geïnteresseerd in de roots van onze 
beschaving is er de  uitvoering van het 
klassieke werk van  Euripides ,  Ifi ginea 
in Aulis (12/11 en 13/11) .  Muzieklief-
hebbers onder ons zullen dan weer aan 
hun trekken komen met  Cobain (06/11 
en 07/11) , een stuk dat de tragische lot-
gevallen van de legendarische Nirvana-
frontman verhaalt. En niet alleen grunge, 
maar ook americana komt aan bod in 
theaterland, met als spreekbuis voor het 
genre  Ik val… Val in mijn armen . Cen-
traal staan  Els Dottermans  en  Wim 
Opbrouck  die uit volle borst theatrale 
duetten zingen en country-vedetten 
ophemelen. Alle voorstellingen vinden 
plaats in het   NTG ent . U weet waar naar-
toe! 

 EXPO 
 Nieuwkomers zijn de tentoonstel-

lingen  Juwelen – Gevonden Schatten  
– een hommage aan  Hermann Jünger , 
avant-gardist in de juwelensector – en 
 100 jaar Demeyere  – een overzicht van 
de producten van deze keukengereifabri-
kant – die beiden vanaf  08/11  te bezich-
tigen zullen zijn in het  Design Museum 
Gent . Daarnaast blijven de exposities die 
de vorige weken zijn besproken ook lo-
pen.  ¶  
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  GM  Na zijn vorige succesvoorstel-
ling ‘War’ heeft  Wouter Deprez  met 
zijn huidige show ‘Eelt’ weer menig 
hart gestolen van cabaretliefhebbend 
Vlaanderen.   

In ‘Eelt’ is het niet Wouter zelf, maar 
zijn vader Frans Deprez die alle aan-
dacht opeist. Deprez kruipt aan het 
begin van de voorstelling in de huid 
van Frans en vraagt zijn publiek om 
hetzelfde te doen met hun eigen vader. 
Frans is een doodnormale meubelma-
ker die de jeugd lui vindt en de nieuw-
ste uitvindingen nutteloos. Met zijn 
gezaag veroorzaakt hij eelt bij allen. 
Wanneer hij geconfronteerd wordt met 
gevoelens weet hij zich hier geen raad 
mee te vinden en loopt hij weg van zijn 
vrouw.   

Wat direct opvalt aan deze show is 
de interactie met het publiek. Deprez 
spreekt bepaalde personen uit het pu-
bliek aan als hun vader en verwerkt dit 
ook improvisatorisch in zijn voorstel-
ling. De vele grapjes en het actieve ge-
drag van Wouter/Frans op het podium, 
samengaand met onderbrekende ge-
sprekken tussen vader en zoon maakt 
de show aantrekkelijk en heel erg aan-
genaam om te volgen. Het slotakkoord 
met de opkomst van de echte Frans is 
misschien niet echt verrassend te noe-
men, maar het biedt het publiek wel de 
kans om al die humor te relativeren.   

‘Eelt’ loopt nog tot eind 2009. De vol-
gende afspraak in Gent is op 5 mei 2009 
in de Capitole.

  ¶  
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  TB   BRAVO  aan de Woestijnvis-mar-
ketingboys! Jullie zijn erin geslaagd om 
de Vlaamse fi lm-hype van het jaar naar 
ongeziene boxoffi  cehoogtes te leiden. In 
het openingsweekend alleen al gingen 
meer dan 120.000 Vlamingen oordelen of 
Loft alle media-aandacht waard is. Onze 
conclusie: de hype is deels terecht. De 
fi lm van Erik Van Looy en Bart De Pauw 
ademt stijl en klasse. De set, muziek en 
montage ogen enorm smaakvol en inter-
nationaal. Hét minpunt is dat de span-
ning nooit piekt. De prent kabbelt aan 
een constant tempo verder zonder je echt 
mee te slepen. Wie de moord gepleegd 
heeft, de traditionele hamvraag in het 
whodunit-genre, kon ons eerlijk gezegd 
niet schelen.  

In het laatste half uur proberen de 
scenaristen toch wat extra spanning in 
het zaakje te brengen. De plotwendingen 
worden echter onvoldoende uitgespon-
nen waardoor de spiraal van intrige de 
kijker maar matig kan meezuigen. Als 
een van de weinige Vlaamse fi lms die 
geslaagd mainstream gaat, is Loft wel de 
moeite. 

 Mesrine 1: L’instinct de mort is het 
eerste deel van de verfi lming van de auto-
biografi sche roman van Jacques Mesrine. 
Frankrijks meest beruchte gangster in de 
jaren ’70 schreef het boek in zijn cel.  

Het verhaal doet een beetje denken 
aan Blow. Ook hier wordt de volledige le-

vensloop van een gangster geschetst van-
af zijn geboorte als crimineel tot aan het 
einde. Het grote verschil: Johnny Depp is 
een aimabele drugsdealer terwijl Vincent 
Cassel een wreedaardig beest met lak aan 
moraal vertolkt. Verveling is uitgesloten, 
want de episodes volgen elkaar in snel-
tempo op. Hierdoor krijgen de persona-
ges onvoldoende tijd om diepgang te ont-
wikkelen. Leuk entertainment voor als je 
niet te veel wil nadenken. 

 Tot slot een waarschuwing voor Lake 
Tahoe die op 6/11 in de Studioskoop ver-
schijnt. Nooit eerder zagen we een fi lm 
die minimalisme zo letterlijk opvatte. Stel 
je voor: een decorshot dat 5 seconden 
duurt, de protagonist wandelt erdoor, 
weer 5 seconden lang hetzelfde decors-
hot. Gebruik diezelfde techniek de eerste 
helft van de fi lm en je hebt een samenvat-
ting van alle gebeurtenissen.  

Achterhalen wat de regisseur met zijn 
beeldtaal bedoelt, is bij dit soort fi lms 
vaak een uitdaging. Lake Tahoe is echter 
zo slaapverwekkend dat je enkel kan den-
ken aan manieren om de zaal subtiel te 
ontvluchten. Nadat je het oervervelende 
gedeelte hebt uitgezeten, komt wel nog 
een prachtig (veel te kort) stukje integere 
cinema. Dit is er eentje voor diehard cine-
fi elen die zichzelf willen overtreff en.  ¶  
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  KN  In een exotische bui besloten wij 
speciaal voor Schamper ons te wagen 
aan de Chileense keuken. Waar anders 
dan in El Negocito, een klein eetcafé 
schuin tegenover cinema  ABC  op de 
Brabantdam (u wel bekend voor…). 
Wij gingen echter voor een ander soort 
bloot vlees. Na plaats genomen te heb-
ben rond kurkachtige tafeltjes besloten 
we na lang twijfelen (mede dankzij de 
sympathieke Chileense cafébaas die 
ons alles aanbeval) dat ik voor  abondi-
gas  zou gaan en mijn compañeros voor 
 pescado frito  en  la sopa del día . Om 
onze honger te stillen werd ons (gra-
tis!) een kruidenmengseltje met brood 
voorgeschoteld dat naar meer smaak-
te. De  abondigas  (gehaktballetjes in een 
spicy tomatensausje met rijst) smolten 

op mijn tong. Ook de gefrituurde vis en 
de soep van de dag waren om je vingers 
af te likken volgens mijn gezelschap. 
Heeft men na al dit lekkers nog steeds 
een onweerstaanbare drang naar eten? 
Dan is de overheerlijke  tiramisu  van de 
moeder des huizes een aanrader. Wie 
een kleine honger heeft moet beslist 
de zelfgemaakte snacks  empanadas  
proberen. Door de smaakvolle fl es Chi-
leense wijn en salsadeuntjes op de ach-
tergrond waanden we ons even echt in 
Zuid-Amerika. Na het betalen van de 
eerlijke prijs kon onze avond echt niet 
meer stuk. 

  El Negocito, Brabantdam 121   ¶  
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CULTUUR EN UITGAAN

  Hans Demeyer, Simon Leenknegt  

 Je moet er de cultuuragenda maar eens 
op naslaan en je merkt dat Gent een stad 
is die cultureel leeft. Waar evenwel iets te 
weinig aandacht aan wordt geschonken in 
de media zijn de beeldende kunsten. Maar 
valt er überhaupt wel iets te zeggen over de 
hedendaagse beeldende kunst in Gent, de 
stad waar ooit ronkende namen als  Jan van 
Eyck ,  Hugo van der Goes  of  Gustave Van 
De Woestijne  hebben gewerkt? Als van-
ouds geprikkeld door intellectuele nieuws-
gierigheid, probeerde  Schamper  uit te zoe-
ken wat er in Gent aan het broeden is op het 
vlak van beeldende kunst. Zijn er veel kun-
stenaars actief ? Zo ja, krijgen ze de nodige 
kansen? En vooral: bestaat er zoiets als een 
kunstscene? Vanuit verschillende perspec-
tieven hebben we getracht om een zicht 
krijgen op de situatie. Aan het woord ko-
men schilder  Jan Van Imschoot  – de man 
achter onder andere de muurschilderingen 
aan de Brabantdam –  Hans Van Heirseele , 

artistiek directeur van kunstencentrum 
 Croxhapox ,  Patrick Verlaak  en  Lucas De-
vriendt , beiden schilders en promotors van 
de schildersopleiding aan  Sint-Lucas Gent . 
Verlaak en Devriendt hebben vanwege hun 
positie zowel een kijk op de jongere als de 
oudere generatie. 

 DE EENZAAMHEID VAN 
DE SCHILDER 

 “Het schilderen zelf is een zeer eenzaam 
bestaan. Dit in tegenstelling tot muziek, 
theater of dans waar je voortdurend met 
andere mensen bezig bent. Er is natuurlijk 
soms wel samenwerking tussen schilders 
en bijvoorbeeld theatergroepen — zoge-
naamde   cross-overs  — maar dat zijn eerder 
kortstondige ontmoetingen: als het project 
gedaan is, is het contact ook gedaan”, zegt 
Patrick Verlaak. De kunst van het schilderen 
vandaag is dus sowieso een bezigheid van 
individuen. Ook Jan van Imschoot deelt die 
mening: “In België zijn het ganshalve nogal 
individualisten, denk ik”. Dit wil echter niet 
zeggen dat er geen intellectuele discussie 
tussen kunstenaars bestaat. Elk artistiek 
individu lijkt wel zijn kring van feedback te 
verzamelen. Van Imschoot: “Zelf heb ik con-
tacten met  Luc Tuymans  en  Koen Van Den 
Broecke , ook twee schilders. Zeker met 
Koen heb ik de laatste twee jaar zeer veel 
contact: we zoeken elkaar veel op en ont-
moeten elkaar op tentoonstellingen en dan 
wordt er gepraat over het werk, en over het 
werk van andere.” Of zoals Verlaak het zegt: 
“Kunstenaars zijn wel zelfstandig, maar ie-
dereen heeft wel een klankbord nodig.”  

 DYNAMIEK IN GENT 
 In Gent wordt die intellectuele discus-

sie gevoed door talrijke initiatieven die een 
platform willen bieden aan kunstenaars. 
Eén van die initiatieven is Croxhapox, een 
experimenteel kunstencentrum dat zich 
vooral richt op actuele kunst van artiesten 
met een zogenaamd jonge attitude. Hans 
van Heirseele: “Wij gaan op de attitude af: 
is de kunstenaar fris in zijn of haar kop? 

Is hij of zij met eigen dingen bezig? Dat is 
een jonge attitude. En dat speelt bij ons een 
rol, niet het commercieel gericht denken. 
Daarmee onderscheiden we ons ook van de 
galerijen, die vooral in functie van verkoop-
cijfers denken.”  Verlaak gaat hier verder op 
in: “Er zijn verschillende organisaties zoals 
bijvoorbeeld  Existentie , dat een jonge be-
weging is die vooral jonge kunstenaars wil 
promoten en in contact wil brengen met de 
internationale scene. Er bestaat ook zoiets 
als  confronterende tentoonstellingen  waarbij 
je kunstenaars die met hetzelfde bezig zijn 
samenbrengt en waar dan een debat of pro-
gramma aan wordt gekoppeld. Er is dus echt 
een ruim aanbod van organisaties die vooral 
zoeken naar inhoudelijke discussies.”   

 Vroeger lag de situatie echter anders. 
Devriendt stipt uit dat de enige mogelijk-
heid tot gedachtewisseling die kunstenaars 
hadden met de galerijhouder was of met 
kunstenaars die in dezelfde galerij tentoon-
stelden. Jonge kunstenaars hebben dus veel 
meer mogelijkheden om netwerken voor ar-
tistieke en intellectuele feedback uit te bou-
wen dan in de jaren ’80 het geval was.  

 Verlaak en Devriendt wijzen er boven-
dien op dat zo’n netwerk zich zeker niet 
beperkt tot één discipline. Zo gaan kunste-
naars soms sneller in discussie treden met 
iemand van een ander medium dan iemand 
van hun eigen medium. Met andere woor-
den: een schilder gaat al eerder van gedach-
ten wisselen met een performanceartiest 
dan met een andere schilder. Zo is er geen 
onderlinge concurrentie en kunnen de kun-
stenaars het aldus meer over de inhoud zelf 
hebben. Bovendien beperkt niet elke kun-
stenaar zich uitsluitend tot één medium. 
Verlaak: “Je hebt mensen die verschillende 
disciplines bewandelen en sommige net-
werken richten zich echt naar het brede 
veld van de hedendaagse kunsten.” 

 STAMMENOORLOG 
 Van Heirseele benadrukt dat binnen de 

grote groep kunstenaars in de stad, Gent 
ook een haven is voor vele West-Vlaamse 
en Limburgse kunstenaars. Artiesten uit 
steden zoals Brussel en Antwerpen blijven 
daarentegen eerder binnen hun eigen ge-
bied. In welke mate kan er dan worden ge-
sproken van samenwerking tussen die grote 

Dat schrijvers eenzaten 
zijn, wisten we al. Dat 
musici met elkaar op-
trekken wisten we mis-
schien zelfs nog meer. 
Maar hoe zit het met de 
beeldende kunstenaars? 
Kruipt elk in hun hol-
letje en zien ze elkaar 
en het daglicht enkel 
bij kunstzinnige evene-
menten? Of is er daar-
entegen een broeiende 
intellectuele en artistie-
ke discussie? Schamper 
zocht het uit.

KUNSTSCENE IN GENT?
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steden? Jan van Imschoot had het in 2005 
over een ‘stammenoorlog’ tussen Gent en 
Antwerpen. Vandaag vindt hij die uitspraak 
al ietwat overdreven, maar hij blijft het jam-
mer vinden dat er in het al zo kleine België zo 
weinig wordt samengewerkt tussen de ver-
schillende grote instituten, zoals het   SMAK   
in Gent of het  MuHKA  in Antwerpen. Erg op-

timistisch is Van Imschoots visie op die situ-
atie niet. Met enige zin voor cynisme merkt 
hij op: “Er is misschien een scene, maar die 
is dan een zwaar gehandicapte scene. Vooral 
mentaal, bedoel ik.”  

 Waar Van Imschoot de scheiding tussen 
Gent en Antwerpen vooral op het vlak van 
de instituten plaatst, merken Verlaak en De-

vriendt toch ook een kloof tussen de kunste-
naars zelf op. “Discussie tussen Antwerpse 
en Gentse kunstenaars gebeurt vooral tij-
dens evenementen. Er moet dus eerst een 
gelegenheid voor gecreëerd worden”, aldus 
Devriendt. Verlaak noemt Antwerpen een 
moeilijk te doordringen bastion voor niet-
Antwerpenaren. De artistieke netwerken 
blijken dus niet zo gezond te zijn, aangezien 
ze zich teveel op het lokaal niveau richten. 
Het gevaar schuilt hem voor Verlaak ook in 
het feit dat die netwerken zich teveel zouden 
afsluiten van de buitenwereld.  Verlaak: “Je 
mag de beeldende kunstenaar niet teveel 
zien als een gesloten cocon. In onze oplei-
ding aan het Sint-Lucas worden de studen-
ten duidelijk gemaakt dat zij een ethische 
verantwoordelijkheid hebben ten opzichte 
van de maatschappij. We verwachten van 
hen dat ze op de hoogte zijn van maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Niet dat dit letterlijk 
in hun kunst moet aan bod komen, maar er 
moeten wel indirect sporen van te zien zijn. 
Er zouden dus geen gesloten gemeenschap-
pen of discussiefora mogen zijn. Anders ben 
je een eilandje in de maatschappij, terwijl 
een goed kunstenaar moet refl ecteren over 
de maatschappij. Dat is de reden waarom in 
onze opleiding naast kunstgeschiedenis en 
praktijkvakken ook meer maatschappijge-
richte vakken aan bod komen.”  

 VOOR LUIE MENSEN: 
 IER IST BESLUIT  

 Hebben we nu een antwoord gekregen op 
de vraag of er zoiets bestaat als een kunst-
scene? Wel, we kunnen alvast het volgende 
besluiten: de situatie in de beeldende kun-
sten in Vlaanderen vandaag kan je voorstel-
len als een groot veld, bestaande uit allerlei 
netwerken die evenwel niet met elkaar ver-
weven zijn. De grote kunststeden als Gent, 
Antwerpen en Brussel onderhouden wel 
contacten met elkaar, maar die zijn eerder 
sporadisch. Binnen het Gentse veld merken 
we dat er de laatste jaren voor de vele jonge 
kunstenaars een ruim aanbod van initiatie-
ven voor discussie en tijdelijke samenwer-
king zijn. Toch is het veld te gefragmenteerd 
om van een echte scene te kunnen spreken. 
Of zoals Devriendt besluit: “Die vorm van 
dialoog is niet zo wijd verspreid en is zeker 
niet te vergelijken met andere disciplines. De 
kunst is vooral een eenzame bezigheid.”  ¶  Jan Van Imschoot. Foto door Pieter Morlion
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Bram Bombeek, Laurens Lavrysen

Dit weekend staat er een onvervalste topper 
op het programma, vereist dat een specifi eke 
voorbereiding?

Neen, we trainen zoals altijd. We kij-
ken naar de tegenstander: naar hun sterke 
en hun mindere punten. Dan proberen we 
daarop in te spelen op training om optimaal 
voorbereid te zijn op zondag.

Gent doet het momenteel niet zo goed, wat zijn 
de problemen?

We starten goed met een 7 op 9 in de eer-
ste drie matchen,  maar daarna verliezen we 
er twee en spelen we er twee gelijk. Moes-
kroen was de enige wedstrijd dat we slecht 
speelden en die verdiend verloren werd. KV 
Mechelen puurt een goal uit drie kansen 
en Lokeren had er zelfs maar één nodig, 
wij krijgen er daarentegen verschillende en 
toch kunnen we maar niet winnen. Op het 
Kiel scoort Proto in de laatste minuut, een 
scorende keeper zie je ook maar eens in de 
twintig jaar. Tegen Tubeke pakken we terug 
de drie punten en dat is het belangrijkste.

Is het dan vooral een probleem van scorend 
vermogen? Ook tegen Tubeke waren er heel 
wat kansen nodig om één keer te scoren.

Tubeke kampeert de hele tijd op de eigen 
helft, ze willen gewoon niet voetballen. Ze 
hopen enkel op een foutje van de tegenstan-
der om te kunnen profi teren. Maar zelfs nu 
zijn we nog de tweede beste aanval van de 
competitie, al werken we maar af aan 20 pro-
cent. Dat kan dus nog beter.

Je speelt tegenwoordig vaak in de centrale ver-
dediging en niet meer als verdedigende mid-
denvelder. Voelt u zich daar ook thuis?

Dat is een tijdelijke ingreep: Smoje en Du-
arte waren uitgevallen en Suler geschorst, 
dus hadden we daar alleen nog De Roeck. 
De trainer had geen alternatief, dus vroeg hij 
het aan mij. Nu speel ik daar drie wedstrij-
den, maar normaal gezien ga ik toch terug 
naar het middenveld verhuizen. (Tegen Club 
speelde hij weer op zijn vertrouwde positie, 
red.)

Is het dankbaarder om nu in een 4-4-2 te spe-
len, dan zoals onder Sollied in een 4-3-3 met 
oprukkende backs? Dat legde toch enorm veel 
druk op de verdedigende middenvelder…

Dat was een positie waar je echt voor de 
verdediging moest blijven, juist omdat de 
linker- en rechterback ook opkwamen. En 
in zo’n systeem moet je nu eenmaal de gaten 
dichtlopen. In een 4-4-2 kom ik zelf beter uit 
de verf: ik mag zelf mee oprukken, wat altijd 
één van m’n sterkste punten geweest is. Met 
mijn loopvermogen kan ik vooraan gevaar-
lijk zijn, maar ook tijdig in de verdediging 
bijspringen. Scoren heb ik mijn hele carrière 
gedaan en ik zie niet in waarom ik dat niet in 
dit systeem zou kunnen. 

Bij Genk scoorde je nog regelmatig vanop vrije 
trap. Dat is al lang geleden?

Het is natuurlijk ook lang geleden dat ik 
er nog één getrapt heb. Er zijn hier verschil-
lende spelers die goed een vrije trap kunnen 
nemen. We staan met vier man achter de bal 
als er een vrije trap is en dan beslissen we wie 
er gaat trappen. Wie weet kan ik binnenkort 
toch weer scoren zo, dat zou wel leuk zijn.

Hoe is het om samen te werken met een monu-
ment als Michel Preud’homme?

Hij heeft het vorig jaar natuurlijk fantas-
tisch gedaan bij Standard dat voor het eerst 
sinds 25 jaar weer kampioen speelde. Hij is 
met hoge verwachtingen binnengehaald, 
maar wij zitten natuurlijk nog niet op het-
zelfde niveau als Standard. Qua clubgeschie-
denis natuurlijk, maar ook qua accomodatie. 
Al is er wel vooruitgang: veel zaken worden 
professioneler aangepakt, maar er is nog een 
lange weg af te leggen.

Hoe vergelijk je Preud’homme met die andere 
toptrainer Sollied?

Het zijn twee enorme tegenpolen. Sollied 
was rustig onder alle omstandigheden: hij 
zei nooit een kwaad woord en verhief nooit 
z’n stem. Preud’homme zit er daarentegen 
heel kort op, ook op training wil hij dat we 
tot het uiterste gaan.

Wat is eigenlijk de voertaal in de kleedkamer?

Dat is nog altijd Engels, maar ze zijn nu 
wel begonnen met Nederlandse lessen voor 
de jongens, zodat iedereen zich wat in het 
Nederlands uit de slag kan trekken.

Wat zou de ambitie van Gent moeten zijn op 
termijn? Het langverwachte nieuwe stadion 
komt er aan…

Het nieuwe stadion is dan ook erg belang-
rijk, het huidige is erg verouderd en biedt 
weinig comfort voor de mensen. De ambitie 
op termijn is om altijd mee te doen voor Eu-
ropees voetbal. De trainer is aangesteld met 
een driejarenplan, maar hopelijk zien we 
sneller resultaat.

Wat is jouw verbondenheid met de stad Gent 
zelf?

Het is hier goed om te leven. Wij wonen 
wel niet in de stad zelf, maar in Kalken. Het 
is daar heel rustig en dat is prima zo. Als 
we iets willen doen komen we naar de stad, 
maar dat gebeurt ook niet zo vaak. Soms ga 
ik wel eens met mijn vrouw in Gent ontbijten 
als we de maandagvoormiddag vrij hebben.

Je bent destijds kampioen geworden met Ra-
cing Genk, draagt die ploeg nog een bijzondere 
plaats weg in je hart?

Bij Genk heb ik een hele mooie succesvol-
le tijd gekend: kampioen geworden, Champi-
ons League gespeeld. Ik heb daar nog steeds 
heel goede contacten, ze ontvangen mij 
altijd met open armen. Ook de zes jaar bij 
Standard waren natuurlijk heel mooi.

Je speelde lang in Duitsland. Hoe vergelijk 
je dat qua professionaliteit met de Jupiler 
League?

In Duitsland is alles vier, vijf keer groter. 
In mijn laatste jaar zijn we gedegradeerd, 
maar zelfs toen speelden we voor een uit-
verkocht stadion van 54000 man. Dan kan je 
je hier gewoon niet voorstellen: als je de rol 
lost, komt er gewoon geen kat meer kijken. 

EEN LIMBURGER IN GENT: AA GENT-STERKHOUDER 

BERND THIJS
Op zondag 26 oktober 
vernederde een wer-
velend AA Gent Club 
Brugge met duidelijke 
3-0-cijfers. Aan de voor-
avond van deze topper 
sprak Schamper met 
Bernd Thijs, de rots op 
het middenveld van de 
Gantoise.
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Voetbal is daar een religie, dat is alles daar 
voor de mensen. Het trainingscomplex was 
echt tip-top, we hadden daar zelfs twee ver-
warmde synthetische velden.

Bij Mönchengladbach heb je vaak op de bank 
moeten zitten in je laatste seizoen. Hoe be-
langrijk is het voor een voetballer om te kun-
nen spelen?

Ik heb de eerste helft van mijn laatste 
seizoen bij Mönchengladbach bijna alles ge-
speeld. Na de winterstop is er dan een nieuwe 
trainer gekomen en toen was het zowel voor 

mij als voor Wesley Sonck helemaal voorbij. 
We hebben zelfs nooit meer op de bank ge-
zeten, als er gekwetsten of geschorsten wa-
ren lieten ze liever mannetjes van 17 jaar 
opdraven. Ze gaven ons de schuld van alles, 
wat heel belachelijk en unfair was. Maar dat 
gebeurt nu eenmaal in voetbal, dat is zeer 
spijtig als je zo een half jaar verliest. Het is 
heel leuk om nu weer te spelen in plaats van 
de bank te verwarmen.

Heb je toen veel steun gehad aan Wesley 
Sonck, die in hetzelfde schuitje zat?

Wij hielden ons samen sterk: we train-
den nog voluit en lieten zien dat ze ons niet 
konden kraken. Ik ben daar zeer fi er op hoe 
we toen gereageerd hebben, want voor het-
zelfde geld kan je je kop laten hangen en dan 
heb je na een half jaar geen conditie meer.

Zoek je elkaar zondag op voor de match of pla-
gen jullie elkaar wat op het veld? 

Zowel hij als ik zijn echte winnaars, we 
kunnen niet goed tegen ons verlies. Die wed-
strijd willen we allebei erg graag winnen, dat 
is normaal.

Is het familiaal niet gemakkelijker om terug in 
België te spelen?

We hebben nu drie kinderen, er is nog een 
zoon bijgekomen. Maar goed, ik zit hier ook 
op 150 km van de rest van mijn familie, we 
zijn hier ook op onszelf aangewezen. Als er 
echt iets is, springen ze in de auto en zijn ze 
op anderhalf uur hier. Als je in het buiten-
land zit is dat moeilijker. We hebben in Tur-
kije en Duitsland gezeten en eigenlijk is dat 
ons heel goed bevallen. Je hebt het sportieve 
verhaal: een goede competitie, het fi nanciële 
plaatje… Maar ook het menselijke aspect is 
zeer plezant: je leert een andere taal en cul-
tuur kennen, je ontmoet andere mensen. 
Het is een verrijking voor je leven als je dat 
kan doen.

Je was meervoudig Rode Duivel, heb je nog 
ambitie in die zin?

Ik heb het altijd een eer gevonden om 
voor de Rode Duivels te spelen. Na drie jaar 
kwakkelen begint de nieuwe generatie het 
eindelijk goed te doen. Ambitie, gohja, ik zou 
het plezant vinden, maar ik denk dat het 
moeilijk zal worden.

Als uitsmijter: wie was de beste voetballer waar 
je ooit mee gespeeld hebt?

Ik heb met veel goede voetballers ge-
speeld, maar als ik voor de vuist iemand 
moet noemen dan is dat Didier Zokora. Hij 
speelt nu wel bij Tottenham, maar ik bel hem 
nog regelmatig. In Genk was hij maar 21 jaar, 
maar zijn snelheid en techniek waren toen al 
on-voor-stel-baar. In de Premier League zie 
je hem nog steeds met zulke rushes uitpak-
ken. Je ziet hem soms versnellen-versnellen 
en dan loopt iedereen achter hem aan om 
hem te pakken, maar ze kunnen hem niet 
pakken. Tegen hem 1-op-1 spelen op trai-
ning was gewoon onbegonnen werk, dat was 
echt een schitterende speler. ¶

De rosse rots op het middenveld van AA Gent . Foto door Joost Vanderdeelen



SL, RDW Hoe en waarom een en ander 
ontstond, is momenteel nog onduidelijk. 
Ook het in kaart brengen van de huidige 
wantoestand bleek moeilijk, daarom ging 
Schamper op vraag van de Psychosociale 
Dienst van de UGent, die zelf naar eigen 
zeggen met “structurele incapabiliteit” te 
kampen heeft, undercover op onderzoek 
in de Brug. Twee onguur uitziende types  
werden door onze fotografe al vlug gespot 
als mogelijke daders.  “Ze stonden nogal 
opzichtig bij de toiletten met een munt te  

pronken, het trok direct mijn aandacht,” al-
dus Laure.

“Toen  ze  na anderhalf uur tossen, blad 
steen schaar spelen en handen wassen nog 
steeds geen moslima, rost COMAC-lid of 
darkmetal-fan hadden gespot, leken ze erg 
blij een bebrilde liefhebber van André Rieu 
in de richting van de toiletten te zien stap-
pen,” geeft fotografe Laure het relaas van de 
feitelijkheden. 

Het vervolg bleek bespottelijk eenvou-
dig, maar enorm pijnlijk in zijn doeltref-
fendheid. “De jongen had de toiletdeur nog 

maar achter zich dichtgetrokken, of de twee 
schoten in actie.”

Met een simpele munt bleek het kinder-
spel om het slot om te draaien. Voor de on-
gefortuneerde drukker goed en wel besefte 

wat hem overkwam, werd zowel zijn deur 
als de deur naar de zaal meedogenloos 
opengetrokken.

PSYCHOSOCIALE DIENST 
ONDER DRUK

De Psychosociale Dienst van de Univer-
siteit Gent krijgt al wekenlang klach-
tenmails en -telefoontjes, veelal ano-
niem, en besloot dan ook de alarmbel 
te luiden. “Sinds begin oktober wor-
den wij dagelijks, met pieken rond 
etenstijd, overstelpt met klachten 
van studenten,” vertelt een zichtbaar 
aangedane Els Verweerdt, mede-
werkster van de Dienst, “heel vaak 
zijn ze ontroostbaar als ze ons con-

tacteren. Dat zijn hier echt schrijnende toe-
standen, meneer. Wij voelen ons met onze 
kwalifi caties niet in staat deze problemen 
het hoofd te bieden. Hopelijk grijpt de unief 
in.” Een samenhangend verhaal konden de 
geviseerde studenten nooit brengen. Dat 
maakte het de Dienst erg moeilijk om een 
afdoend actieplan op te stellen. Verweerdt 
is dan ook gelukkig dat Schamper de situ-
atie enigszins wist uit te klaren.

Voorts probeerde Schamper slachtoff ers 
te contacteren, maar niemand wilde on 
the record getuigen. Bovendien werd over 
de afgrond achter de fi etsenstalling bij de 
Brug recentelijk een net gespannen. Of dat 
met al dan niet geslaagde zelfmoordpogin-
gen van gepeste studenten te maken heeft, 
moet verder onderzoek nog uitwijzen. ¶

liegende    reporter
SATIRE
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NIEUWE PESTRAGE TEISTERT RESTO BRUG
SCHAMPERFOTOGRAAF LEGT PIJNLIJKE SITUATIES VAST
Wie tijdens de voor-
bije weken in studen-
tenresto De Brug een 
hapje ging eten, was 
ongetwijfeld getuige 
van een nieuwe wrede 
pestrage die er onschul-
dige eters de maaltijd 
zuur maakt. 



  JV  Hét links liberale boegbeeld blijft na-
tuurlijk  Bert Anciaux . Gevraagd om enige 
duiding bij zijn nieuwe politieke overtuiging, 
bleef hij evenwel opvallend vaag. “Wij zijn 
een positieve beweging. Ik vind dat het toch 
vooral tof moet blijven.” 

 Dat vindt ook de Gentse studentenvereni-
ging L2 die zich achter het Vlaams Progres-
sieve gedachtegoed schaart. Wat betekent 
links liberalisme voor hen? “Enkele weken 
geleden hielden we er nog een voordracht 
over. Als we eerlijk zijn, moeten we toege-
ven dat we zelf nog een beetje op zoek zijn 
naar pittige standpunten. Maar we hebben 
toen wel constructief nagedacht over onze 
toekomst. We hebben zelfs al een leuk logo 
ontworpen.” 

  Caroline Gennez , voorzitster van kartel-
partner sp.a, gaf voor één keer openlijk toe 
het niet helemaal te begrijpen. In een korte 
telefonische reactie zei ze “enkel aan de grie-
ven van de mensen te denken. Als de men-
sen dat een beetje oké vinden tenminste. En 
als het mag van Louis.” 

  Geert Lambert  legt nog steeds het mees-
te gewicht in de links-liberale schaal, we 
vroegen hem om wat uitleg. “Het komt erop 
neer dat we zowel links als liberaal zijn, het 
beste van twee werelden.” En wat met het 
Vlaams profi el van de partij? “Dat hoef je 
niet zo serieus te nemen. Als onze leden daar 
niet mee opgezet zijn, kunnen we dat gerust 
laten vallen. Wij zijn daar fl exibel in.”  

 Voorzitster  Bettina Geysen  is in elk geval 
hoopvol voor de toekomst van haar partij. 
“Marktonderzoek heeft uitgewezen dat ons 
kiezerspubliek erg houdt van de partijkleu-
ren. We zijn de tijd bovendien ver vooruit 
wat onze communicatie betreft, met ludieke 
campagnes als  Vlaanderen, een kleurdoos  en 
 Gemeenschap is leuk! ” Dat marketing belang-
rijker zou zijn dan de inhoud, wil ze niet met 
zoveel woorden gezegd hebben. “De mensen 
mogen weten wat het links liberalisme te 
bieden heeft.” Bij deze weet u het ook.  

 Het links liberalisme: tof, constructief, 
fl exibel en vooruitstrevend. Afspraak op 7 
juni?!  ¶  

LINKS LIBERALISME IS ER OOK VOOR U!

De Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest fi lantropische kant zien en plukt de meest 
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.
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Joe the Plumber
Aan volksverheffi  ng doen, is altijd 

wel een beetje de verborgen agenda van 
Schamper geweest. Na het blad dat zijn 
volk leerde lezen, is onze online versie  
ondertussen ook uitgegroeid tot de site 
die zijn volk leerde posten. In deze ru-
briek wordt al enkele maanden het beste 
van de verschillende studentenfora van 
de universiteit gepresenteerd, nu is het 
de beurt om eens diep op de Schamper-
website door te graven.

Het NSV zijn toff e peten, dat was de 
conclusie van de laatste edito van onze 
even neonazistische als kaalgescho-
ren hoofdredacteur. Daar kon linkse rat 
Marc Puyol niet mee lachen. “Wat een 
lafheid, wat een inconsequentheid, wat 
een hypocresie. [sic] Durft er nog iemand 
lessen te trekken uit de geschiedenis? 
Durft er nog iemand onverdraagzaam te 
zijn tegen onverdraagzaamheid?” Laten 
we nu eens allemaal vriendjes zijn. Of de 
discussie verhuizen: “als u op uw niveau 
wil discuteren stel ik voor dat je gaat sur-
fen naar HLN.be of zattevrienden.be of… 

U zult daar echt gelukkig worden.” zegt 
Autonoom.

Dat het toff e rakkers zijn kan NSV-pre-
ses Arno D’hooge alleen maar beamen. 
“ NSV Gent heeft inderdaad een dipje ge-
kend een tijdje geleden. Het feit dat we 
momenteel een 15 tal schachten hebben 
en een 30 tal leden zegt ook wel wat denk 
ik.” 15 schachten, een bescheiden succes. 
Er moet wel in het achterhoofd gehou-
den worden dat ingevolge het nieuwe 
doopdecreet alleen slachtafval van on-
gewervelde negers gebruikt mag worden 
voor de doop.

Dat studentenvertegenwoordigers 
niet altijd even veel inhoud hebben, we-
ten onze lezers al lang. Ondertussen heb-
ben ze wel geleerd om ten minste te doen 
alsof, zo ook Berre en Charles in hun in-
terview voor de laatste Schamper. Een 
schande, aldus Bartje. “Wat een apen. 
En zo hol, die slogans. En zo politiek cor-
rect.” Dat ze kokosnoten gaan plukken.

Ook naast onze site gebeurt er nog een 
en ander. Neem nu Planet-ugent.be bij-
voorbeeld, waar een hoop erudiete blog-

gers van de UGent verzamelen blazen. 
Ex-stuver Stijn Baert geeft er een veeg uit 
de pan aan columnist Tom Naegels: “Zijn 
uitstraling: een pijnlijke combinatie van 
seuterigheid en stoff erigheid. Zijn pen: 
intellectueel snobisme.” Blijkt dat Baert 
twee jaar geleden eens onder handen ge-
nomen werd in een column van Naegels. 
Nog steeds een beetje bitter dan, Stijn?

Er zijn echter nog alumni die ginder 
over hun problemen bloggen. Neem nu 
Peter Dedecker, die duidelijk ICT-proble-
men heeft: “Ferm lompe stoot uitgehaald 
daarnet. In de hoop de toevloed aan in-
braakpogingen te verminderen wou ik 
de SSH-daemon van mijn NAS verhuizen 
van poort 22 naar poort 8022. Ik vrees 
dat ik een beetje lomp geweest ben en in 
de confi gfi le poort 80022 ingegeven heb.” 
Burgerjournalisten, altijd met de vinger 
aan de pols van de maatschappij.

En zo gaat het goed, zo gaat het beter. 
Tot binnen twee weken jongens! XXX en 
OOO. ¶

In navolging van het 
Schotse monster van 
Loch Ness, kent Vlaan-
deren nu ook haar 
eigen hoogst intrige-
rende fenomeen: het 
links-liberalisme.




