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Schamper onthult: UGent bouwt opvangtehuis voor homofiele Joden aan de Sterre!
Foto door Joost Vanderdeelen.

KORT
SL We spreken 2 maart. Op Departuur,
het literair festijn van Filologica en VGK
in de Therminal, maakt een poëtische onverlaat aanstalten om zijn zelfgeschreven
gedichten voor te dragen. “De volgende lyrische producties kwamen tot stand toen ik de
kalender van het Faculteiten Konvent in een
creatief proces verwerkte”, legt de zonderlinge jongeling uit. Het publiek werpt zowel
verbaasde als verveelde blikken naar het centrale aandachtspunt. De zelfverklaarde dichter heft aan met een gedicht over de Twaalfurenloop: “Eens was een Twaalfurenloop /
Plaatsvindend op vier maart / Veel studenten op een hoop / Zo zwetend als een paard/
Heet, zo warm als in de troop / Helaas, er was
geen haard / Toen de kou in hun lijf kroop /
Krimpende piemels – Borsten met ijspegels.”
“Ik weet het, geen alledaags rijmschema, hé,”
brengt de jongeling lacherig uit om de stilte
van de toeschouwers te doorbreken, “maar
volgend gedicht heeft een iets conventionelere structuur: Geen jeneveravond van de
Chemica / Niet de Clubavond van de VPPK
/ Geen Bitterballencontest van de Wina /
Noch fuif in Twieoo van Filologica / Gaf mij
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tot nu toe enig vreugd zonder weerga / Alvorens ik van het verlangen verga / Waag ik
kans op / VGK’s Marginal Datingtombola.”
Het publiek blijft echter nog steeds onberoerd bij het horen van deze karamellenverzen. Met een krachtige maalstroom van
woorden onderneemt de orator een laatste
poging het aanwezige volk naar zijn hand te
zetten: “Met je bakkes vol braaksel tegen de
lambrisering van de Tequila / Daar vond ik
jou, op vijf maart, op die fuif van de Slavia
/ Après-ski-flugelfeestje van VBK / Wandtapijtententoonstelling van Filologica /
Zulks een wartaal bracht je uit / Brabbelende

met een stem o zo luid / Dronken kreten in
de nacht / Wat dat bij mij teweegbracht / Dat
had niemand gedacht / Voor mij klonk het o
zo zacht / Als een tongstrelende cocktail op
de avond van de Chemica / Ontdekte ik in
de liefde een nieuw paradigma / Zelfs al ben
je een drieste alcoholica / Toch laat ik volgende vraag niet na / Wil je met mij naar het
galabal van Wina?”. “Kom jong, uw kwartier is om”, maant de master of ceremonies
aan. Ondanks de bijzonder flauwe respons,
blijft de jongeling er rotsvast van overtuigd
een literaire topprestatie te hebben neergezet. Een waar artiest druipt het podium af. ¶

KRINGEN & KONVENTEN
× Clubavond, VPPK: 16 februari, Pinuts
(22u-05u)

× Marginal Datingtombola, VGK: ‘t Hof van
Beroep, 2 maart (21u-03u)

× Boekenbeurs, AK: 21 februari, De Centrale, 10u - 20u

× Bitterballencontest, Wina: CB, 3 maart
(21u)

× Fuif, Filologica: Twieoo, 25 februari

× Après-ski-ﬂügelfeestje, VBK: Twieoo, 3
maart (22u-05u)

× Wandtapijtententoonstelling, Filologica:
Sint-Pietersabdij, 25 februari
× Jeneveravond, Chemica: 26 februari, Porter House (21u30)

× Twaalfurenloop: Sint-Pietersplein, 4
maart
× Fuif, Slavia: Tequila, 5 maart

× Studentenkamerkoor, GUK; 27 februari,
locatie nog te bepalen

× Cocktailavond, Chemica: Porter House,
12 maart (21u30)

× Departuur, Filologica, VGK: Therminal, 2
maart (19u30)

× Galabal, Wina: Neboboot, 13 maart
(21u30)

www.schamper.be
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UNIEF
Schamper helpt mensen wiens
punten een beetje tegen vielen: we
brengen informatie over het leerkrediet (10) en een gids voor wie
zijn punten wil aanvechten (13).
Daarnaast staat dit nummer ook
een beetje in het teken van China:
er is een verslag van het Chinees
nieuwjaar in Ledeberg (9) en een
interview met UGent-alumnus Tom
Van de Weghe (16).

WETENSCHAP
De wetenschapskatern brengt
een verhaal over de verbolgen
professoren en speekseltests (18),
maar ook een interview over ons
energiesysteem (22).

CULTUUR & UITGAAN
Muziek! Literatuur! Schamper
geeft tickets weg voor Next Big
Thing (26) en sprak met de jonge
Gentse schrijver Jeroen Theunissen (27).

Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en
homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks
tijdens het academiejaar.
VU: Bert Dobbelaere, Hoveniersberg 24, 9000
Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke NV, Savaanstraat 92,
9000 Gent
hoofdredacteur: Bert Dobbelaere
Coördinator: Hannah Demol
Reclame: Leen Debrouwere
Eindredactie: Frederik Neirynck, Bert Dobbelaere,
Jantien Seeuws, Hannah Demol
Redactie: Bregt Saenen, Lise Eelbode, Simon
Leenknegt (chef cultuur), Hans Demeyer, Rini
Vyncke, Nils Wandels, Stijn Debrouwere, Bram
‘Bombeek, Lise Beirinckx, Katrien Depecker,
Ruben De Winne, Gert Boel, Ine De Jonge, Lode
Rummens, Margot Van Cauwenberghe, Laure
Nuytemans, Hanne Lefèvre, Tineke Bracke, Floor
Eelbode, Jonas Vandroemme, Willem Wybo,
David De Pue, Marjolein Roelandt, Kirsten
Noben, Jonas Fahy, Roeland Termote, Pieter
Van Nuffel, Liesa Carton, Bart Bruneel, John
Verhaest, Guillaume Maebe, Laurens Lavrysen
Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Hannah Demol, Joost Vanderdeelen, Benthe Van
Beurden
Cartoons: Sander Vanderveeren
Fotograﬁe: Manuel Claeys Boùùaert, Pieter
Morlion, Joost Vanderdeelen, Andy Eeckhaut

www.schamper.be

Dineren in het Pand, een reportage op blz. 14. Foto door Joost Vanderdeelen

EDITORIAAL

GISCORRECTIE
Bert Dobbelaere, Hoofdredacteur

Nu de puntenverdeling bijna overal rond is,
hoor je heel wat geklaag over de vraagstellingen
van proffen. Ze zouden teveel details vragen,
een piek hebben op bepaalde studenten, in een
slechte bui zijn, … de smoezen zijn eindeloos.
Hoewel er ongetwijfeld hier en daar iets van
aan is, gaat het toch al te vaak om steeds weer
dezelfde zageventen die gewoon hun cursus
niet goed kenden. De meeste proffen zijn immers redelijke mensen en stellen hun examens
op om de kennis van studenten te testen. Niks
meer, maar ook niks minder.
Toch is er een probleem dat nog te weinig
examinatoren inzien: giscorrectie, waarbij een
fout antwoord je punten kóst. Waarom gebruikt
men dat systeem eigenlijk nog? “Om gokkers af
te straffen” is het klassieke antwoord. Ok dan,
maar waarom zou je gokkers willen afstraffen?
De kans dat een pure gokker die willekeurig
vakjes aankruist een voldoende cijfer haalt, is
sowieso astronomisch klein vanaf een bepaald
aantal vragen en opties. En hoewel dit gedrag
de basis is voor de gebruikte puntensleutel,
komt het zelden voor. Gokken in de realistische
betekenis komt voor een student neer op berekend gokken . Studenten krijgen enkele opties
voor de kiezen en elimineren er enkele, maar
vaak blijft het twijfelen tussen twee. Dat je niet
noodzakelijk punten krijgt voor die gedeeltelijke kennis van de oplossing is een probleem van
multiple choice, maar giscorrectie maakt het
des te erger: je kan zelfs punten verliezen, terwijl je toch heel wat kennis had over de stof.
Voor een redelijke student valt dat allemaal
best mee: bij de meeste systemen voor giscorrectie doe je het op termijn beter met berekend
gokken dan zonder iets in te vullen. Toch gaat

dit beeld van de redelijke student voorbij aan
de realiteit: veel studenten kampen met faalangst of voelen zich enorm onzeker. Ze staan
onder druk om te presteren en durven moeilijk
antwoorden uit schrik voor de minpunten. Het
is op zijn minst bizar dat zoveel professoren
dit niet verstaan. Zoals ik ooit een professor
psychologie hoorde vertellen: “Giscorrectie, zo
blijkt uit verschillende onderzoeken, is vooral
slecht voor mensen met weinig zelfvertrouwen
en houdt gokkers niet echt tegen. Maar toch ga
ik het gebruiken.”
Giscorrectie valt enkel te verdedigen om
paal en perk te stellen aan studenten die in de
laatste examenminuut nog alle overgebleven
vakjes lukraak gaan aankruisen. Hoewel de opbrengst daarvan doorgaans magertjes is, kan
het in bepaalde gevallen wel genoeg zijn om
een student bijvoorbeeld nipt over de tien te
halen. Moeten we dan deze onverdiende slaagcijfers afwegen tegen de onverdiende buizen
voor studenten met minder zelfvertrouwen?
Neen, want er bestaat een beter systeem, dat
helaas nog te weinig gehanteerd wordt. Daarbij
worden de punten die een pure gokker gemiddeld zou halen op voorhand van het puntentotaal afgetrokken. Concreet begint de student
bijvoorbeeld met -2,5/10 en kan hij of zij enkel
een tien halen door 12,5 punten te verdienen.
De clue is dus dat studenten die voor een bepaalde vraag het verkeerde antwoord kiezen,
hier niet meer voor gestraft worden. Er is dus
geen enkele reden meer om niet berekend te
gokken. De gokpenalty is voor iedereen gelijk
en wordt op voorhand toebedeeld.
Natuurlijk is dat systeem niet ideaal, maar
het is wel eerlijker dan de “klassieke” giscorrectie. Waar wachten we dan nog op? ¶
SCHAMPER 472
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WERKEN BIJ SCHAMPER

ONDERWIJS IN HET NIEUWS

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

COMMENTAAR?

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

HJD Een onderwijskort met een geurtje aan!

Uit de les gesmeten omdat je stinkvoeten hebt?
Klinkt onwaarschijnlijk, toch overkwam het de
Nederlander Teunis Tembrook. De stank afkomstig van mans onderstel zou professoren en studenten teveel afleiden tijdens de les, zo verklaarde
de verantwoordelijke van de Erasmus Universiteit
in Rotterdam. Teunis was geen happy Hollander
en stapte naar de rechtbank. Na tien (!) jaar besliste de rechter dat proffen en studenten maar hun
neus moeten dichtknijpen. Neh. De universiteit
heeft ondertussen laten weten dat ze studenten
buitensmijten inderdaad wat te drastisch vindt.
Vanaf nu hangt er aan stinkvoeten enkel een boete
vast.
Een andere stinkende gebeurtenis vond plaats
in Leeds, Engeland. Bioloog Daniel Bennett was
reeds zeven jaar bezig met het verzamelen van
uitwerpselen van de uitgestorven Butaanhagedis.
Twee jaar geleden werd hij aangenomen bij Leeds
University als doctorandus. Allemaal goed en wel

tot hij terugkwam uit de Filipijnen van ‘veldwerk’
(lees: keutels oprapen). Zijn bureau in het universiteitsgebouw was ingenomen door iemand anders en zijn foto’s van zijn dochtertje, vriendin en
lievelingshagedissen ( aw, how cute ) waren in de
vuilbak beland. Net als de landing poep die hij al
zeven jaar verzamelde. Bennett daagt de universiteit nu voor de rechter, hij vindt het niet eerlijk dat
zoveel hard werk ‘per ongeluk’ werd weggesmeten. En het is niet alsof die uitgestorven beestjes
nog voor verse stront zorgen.
Ook in Oxford stonk er iets. Christ Church
college daagde daar de eigenaar van een kebabkraampje voor de rechter. De geuren van de
Turkse fastfoodlekkernij zouden de proffen en
studenten storen tijdens de lessen. Het kraampje
zou ook teveel dronkaards en criminaliteit naar
de uniefgronden loodsen. Saeid Keshmiri, de eigenaar, won uiteindelijk de rechtszaak en blijft de
studenten dus voorzien van hun dagelijkse portie
vettigheid. ¶

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO
SDB Ondertussen duurt in Leuven de
saga rond de rectorverkiezingen verder. U
herinnert het zich misschien nog: rector
Vervenne van de KUL werd na een slechte
tussentijdse evaluatie meegedeeld dat hij
op het einde van het academiejaar zijn
biezen mag nemen. Moedige beslissing
volgens de ene, een lafhartige steek volgens anderen, onvermijdelijk maar het gevolg van een stomme evaluatieprocedure
volgens de rest. Zelfs kardinaal Danneels
liet zich in studentenblad Veto ontvallen
“dat rector Marc Vervenne zijn lot moedig
draagt”.
Een paar petities en veel gezaag later
zou men denken dat er leuker nieuws te
vinden valt, maar nee: de rectordings blijft
pagina’s vullen. Om gênante situaties zoals
deze te vermijden, stelden onze katholieke vrienden – meer bepaald de Raad van
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Bestuur – voor om rectorkandidaten op
voorhand te screenen om te verzekeren
dat hun karakter strookt met het profiel
van een goede rector. (Een manager, iemand met people skills, een gehaaide onderhandelaar!) Leuvenaars houden op tijd
en stond wel van de nodige bureaucratie,
maar die liefde heeft haar grenzen. Meer
dan 3000 mensen, waaronder ongeveer
de helft van het professorenkorps van de
KULeuven ondertekende een petitie die
vroeg om de ‘herwerkte’ procedure met
screening langs de kant te zetten. Open
verkiezingen zijn volgens deze academici
de enige geldige evaluatie van de merites
van rectorkandidaten.
Het voorstel en een aantal alternatieven
die gefluisterd worden wekken vooral wrevel op bij het academisch personeel omdat
hen telkens beslissingsmacht wordt afge-

nomen die overgeheveld wordt naar het
universitaire bestuur. “Om het even welk
voorstel dat de vorige regeling wil vervangen, stelt dat de academische gemeenschap niet bekwaam is om een goede beslissing te nemen,” stelt professor Bart De
Strooper in Veto. Volgens hem bestaat er
momenteel een vertrouwensbreuk tussen
het bestuur en de rest van de universiteit.
En hoe die brokken gelijmd moeten
worden? Dat wij het ook niet weten. Een
eerste stap volgens de cassante De Strooper: het evaluatievoorstel opbergen en de
voorzitter van de Raad van Bestuur buitenzwieren. Die voorzitter, Jef Roos, wil
daar echter niet van weten. Een louterende worstelpartij als waardig alternatief ?
You bet. ¶

www.schamper.be
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OP KOT IN EEN CONTAINER?
BPLD Om het tekort aan studentenkamers
op te vangen, wil de UGent op korte termijn
enkele honderden prefabkoten installeren.
Concreet worden studenten ondergebracht
in containers. “Ik ben ervan overtuigd dat er
op dit ogenblik honderd – of misschien zelfs
enkele honderden – studenten zijn die van
thuis naar de les pendelen omdat ze geen geschikte kamer hebben gevonden”, vertelde
rector Paul Van Cauwenberge aan De Standaard en het Nieuwsblad.
Die problematiek is een rechtstreeks gevolg van de explosieve stijging van het aantal
studenten aan de UGent: ook dit jaar werden
er opnieuw acht procent meer eerstejaars
ingeschreven en dat terwijl vorig jaar ook al
een recordjaar was. Bovendien is de UGent
lang niet de enige die veel studenten lokt:
ook de hogeschoolstudenten worden talrijker en willen graag een kot. Aangezien de
stad Gent de sociale mix wil bewaren, is het
voor de privémarkt moeilijk om op die grotere vraag in te spelen.
Maar ook op de homes is het huilen met
de pet op: er is een schrijnend plaatsgebrek
en hoewel de UGent ermee bezig is, kost het
bouwen van een nieuwe home enorm veel

www.schamper.be

tijd. Met het project aan de Kantienberg dat
630 kamers moet opbrengen is men ondertussen al enkele jaren bezig, maar de ingebruikname zal waarschijnlijk nog twee jaar
op zich laten wachten. Ondertussen blijft
het aantal studenten natuurlijk stijgen en
wordt het probleem alleen maar erger.

DURF DENKEN
Daarom speelt de UGent nu leentjebuur
bij enkele Nederlandse projecten, waaronder Keetwonen in Amsterdam (zie foto).
Op de vrije terreinen in de buurt van home
Bertha komen binnenkort containers die
in totaal 250 studenten moeten huisvesten.
Aangezien de stad Gent reeds haar steun
voor het project uitsprak, moeten die er relatief snel kunnen komen: binnen de twee jaar
hoopt men het project af te werken. Daarna
kunnen de studentenkoten ongeveer vijftien
jaar blijven staan.
Er is maar een klein probleem met het
project: het werd nog nergens goedgekeurd
en het werd zelfs nog niet besproken in de
Bouwcommissie. Zou het dan toch nog een
stuk langer duren eer de plaatsproblemen
opgelost zijn? ¶

SCHAMPER 472
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OP DE
SPEELPLAATS
Schamper gidst je
langs de leukste
universitaire roddels van de voorbije
weken.
MULTISTUDENTMATCHING
Wie zich afvraagt of Paul Verhille van repetitorenkantoor Memento nog steeds studenten van
een “interessante bijverdienste”
voorziet, moet het hem zelf maar
eens gaan vragen. Eén ding is zeker: hij doet het niet meer onder de
naam MultiStudentMatching. Onlangs verscheen in het Staatsblad
immers het faillissementsbericht
van die onderneming. Als ‘s mans
geschiedenis echter een indicatie
kan zijn, begon hij ondertussen
reeds een nieuw bedrijfje. Dat vanzelfsprekend volledig gelijk is aan
het vorige.

VISCUBES
De UGent is een lieve unief met
een goed hart. Voor Music for Life
van Studio Brussel werden dan
ook verschillende initiatieven uit
de grond gestampt. De rector zong
een liedje, wat 5000EUR opbracht,
en de resto’s verkochten viscubes
ten voordele van de moeders op de
vlucht. Pikant detail: die viscubes
zijn een van de slechtst draaiende
gerechten in de studentenresto’s.
Tjah, het is natuurlijk crisis voor
iedereen, hé.

LEDEGANCKVIS
Dierenvrienden in overvloed aan
de UGent. Op Facebook werd zelfs
een steungroep opgericht voor de
katvis uit de Ledeganck: het arme
beest dat in een veel te kleine kooi
moet overleven. “Vrijheid voor de
Ledeganckvis” probeert het beestje
een groter onderkomen te bezorgen, of toch op zijn minst een veiliger stulpje. In het verleden werd de
vis immers al bijna vergiftigd met
chips, bier en een overdosis van zijn
eigen voedsel. ¶
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Foto door Dries De Win

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op
zoek naar mensen die uw leven als student aan de
UGent aangenamer maken. Deze week: Chris van
de vakgroep Latijn-Grieks.
MR Naam : Chris

De Pauw
Geboortedatum: 19 november ‘48
Functie: hoofdmedewerker vakgroep
Latijn-Grieks
Vakantiebestemming: Italië, Rome en
Griekenland, zeker! Al voor ik deze job begon, hoor!
Lezen: Sowieso lees ik veel over Italië en
Griekenland, maar mijn leidraad is de Standaard der Letteren. Ik ga steeds af op hun
selectie van boeken en zo heb ik al heel wat
prachtige boeken gelezen. Het laatste beste
boek dat ik las, is eigenlijk dat waar ik nu in
bezig ben, De magie van Rome, van Carine
Cuypers. Het laat Rome van een heel andere
kant zien.
Film: Britse films trekken me het meeste aan, deze week ga ik naar Revolutionary
Road, met Kate Winslet. Wat ik de laatste
tijd ook vaak zie, is Piet Piraat. Niet uit interesse natuurlijk, maar met mijn kleinzoon.
Het is zo leuk om hem er met grote ogen en
open mond naar te zien kijken!
Eten: Koken is voor mij ontspanning! Ik
kom thuis, trek mijn jeans aan en leef me er
in uit. Ik experimenteer er ook heel graag
mee, en volgde zeven jaar avondschool in
Spermalie (hotel- en toerismeschool, mr). Natuurlijk eten we ook af en toe rode kool en
worst!
Job: Voor ik in ’72 in de toenmalige sec-

tie Klassieke Filologie terechtkwam, werkte
ik in de Boekentoren. Natuurlijk was dat
een hele verandering voor mij: net van een
strenge school met enkel meisjes kwam ik
terecht in een echte mannenwereld, waar ik
me meteen moest bewijzen. Wanneer in ’72
dus een job vrijkwam, vroeg ik meteen mijn
overplaatsing aan. De band met de studenten is hier echt enorm goed. Mijn eigenlijke
taak is puur administratief, maar ik luister
ook graag naar de studenten, wanneer ze
problemen hebben of gewoon een babbeltje
willen slaan. Ik krijg nog steeds kaartjes van
mensen die al twintig jaar zijn afgestudeerd!
Memorabele UGent-gebeurtenis : In
mei ’68 liep ik over straat met de prof toen
we door de politie uit elkaar werden gesleurd. Die prof had de oorlog meegemaakt
en traumatiserende dingen gezien, hij was
natuurlijk in paniek.
Opnieuw studeren: Nu zeker besef ik dat
ik graag een talenrichting had gestudeerd, of
iets met filosofie.
Motto: Carpe diem, altijd! Ik ben heel optimistisch en gebruik dit ook om de studenten
te motiveren, om ze op te peppen. Omdat ik
een luisterend oor voor hen ben, aanvaarden
ze die raad ook van mij. Ze noemen mij ook
wel de ‘mama van de vakgroep’. Zolang ze
mij maar niet de oma van de vakgroep noemen, dat mag iemand anders zijn! ¶

www.schamper.be

Want dat is nu net wat deze regering niet doet. Ze laat alles rustig betijen met een ontspoorde begroting
tot gevolg. En zo raken er wel meer dingen in de war: de vergrijzing wordt niet voorbereid, er is nog geen
antwoord op de klimaatproblematiek, … Als we er nu niets aan doen, is de volgende generatie het kind van
de rekening. Hoog tijd dus om te kiezen voor de oplossingen van morgen. Want het kan ook radicaal anders.
Wil je deze afﬁche graag ontvangen? Stuur een mailtje naar afﬁche@s-lp.be.
www.schamper.be
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MET ALLE CHINEZEN
CHINESE STUDENTEN LUIDEN HET JAAR VAN DE OS IN
De Chinese studentenvereniging ChiSAG
zette het nieuwe Chinese jaar met stijl in.
Honderden Chinezen en
een Schamperredacteur
waren getuige.
Laurens Lavrysen

Op 26 januari vierden miljoenen Chinezen over de ganse aardbol Nieuwjaar. Aangezien dat tijdens de examens viel, deed de
Chinese studentenvereniging ChiSAG dat
feest nog eens over op maandag negen februari. Dat was tevens de dag van het Lantaarnfeest, waarmee het Lentefestival, dat
begint op de eerste dag van het Chinese jaar,
wordt afgesloten.
De festiviteiten gingen door in het parochiehuis van het Sint-Janscollege in SintAmandsberg. Niet alleen Chinese studenten,
maar ook Chinese Belgen en liefhebbers van
de Chinese cultuur vonden door regen, weer
en wind de weg naar deze afgelegen locatie.
Met enkele honderden feestvierders zat de
zaal dan ook afgeladen vol. “Het Lentefestival is uitzonderlijk belangrijk in China”, aldus Wen Xiang, de voorzitter van ChiSAG.
“Chinese studenten in het buitenland hebben absoluut nood aan een dergelijk evenement, aangezien ze het feest niet thuis met
hun familie en vrienden kunnen vieren.”

HET FEEST
De feestelijkheden begonnen met een
groot banket. Denk aan de meeneemchinees bij jou om de hoek, maar dan stukken
grootser en beter. Rijst en noedels konden
natuurlijk niet op het menu ontbreken,
maar wie minder exotisch aangelegd was,
kon ook gewoon frietjes opscheppen. Eens
iedereen z’n buikje vol had gegeten begon de
show. Liefhebbers van dans, goochelkunst
en karaoke konden daarbij hun duimen en
vingers aflikken. Vooral de bloedstollende
vertolking van Silent All These Years van
8
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Foto door Laurens Lavrysen

Tori Amos blijft in ons geheugen gegrift.
Natuurlijk volgde ook een martial arts demonstratie, je waande je even in een scène
van Crouching Tiger, Hidden Dragon toen
een beminnelijke jongedame met zwaard in
de hand verschillende salto’s uit haar mouw
schudde. Een iets te enthousiaste collega
kegelde bij het rondspringen per ongeluk
een lantaarn omver en werkte daarbij ietwat aanstekelijk op de lachspieren. Bruce
Lee kan op beide oren slapen.
Xiang is alvast een tevreden man. “Ik ben
verheugd over het feest en over de wonderbaarlijke optredens. Ik ben blij dat er ook
heel wat Belgen zijn afgekomen, zo kunnen
we via het feest de Chinese cultuur ook een
beetje overbrengen. Het enige probleem is
dat we maar 200 mensen hadden verwacht,
terwijl er meer dan 300 zijn komen opdagen!”
Daarmee is het jaar van de Os nu definitief op gang geschoten, hoog tijd voor een
lesje astrologie! De Os is het tweede teken
uit de Chinese dierenriem. Volgens de legende zou de Jaden Keizer, de oppergod van
het taoïsme, twaalf dieren hebben uitgenodigd voor een wedstrijd. De Rat reed mee op

de rug van de Os en sprong net voor de meet
van diens kop en won zo de race. Aldus werd
de Rat het eerste teken uit de dierenriem,
gevolgd door de Os. De sterren beloven alleszins niets dan goeds voor de jonge spruiten die dit jaar geboren zouden worden. De
Os is niet alleen krachtig en betrouwbaar,
maar ook een geboren leider.

CHISAG
De avond werd georganiseerd door de
Chinese Student Association of Ghent,
kortweg ChiSAG. Deze door de universiteit
erkende studentenvereniging heeft tot doel
om de banden tussen Chinese studenten te
versterken door het organiseren van allerlei activiteiten. Naast Chinees Nieuwjaar,
staat ChiSAG onder andere in voor sport,
ontspanning en uitstappen naar de mooiste
plekjes die onze Heimat aan buitenlanders
te bieden heeft. In totaal telt de vereniging
ongeveer 250 leden, ze staat ook open voor
Belgen die geïnteresseerd zijn in de Chinese
cultuur. De volgende activiteit is een uitstap
naar Keulen op 23 februari. Hoor je het al
donderen? ¶
www.schamper.be
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RECHTENPROF IN OPSPRAAK
Geruchten over een
zwakke cursus, een (te)
sterke publieke mening en een discussie
met een multiculturele
organisatie brengen
professor Cogen in een
slecht daglicht.
Guillaume Maebe

Er zijn al enkele jaren problemen rond
professor Marc Cogen, die aan de rechtsfaculteit van onze eigenste Alma Mater
Internationaal Publieksrecht doceert. De
ex-adviseur van minister van buitenlandse zaken Karel De Gucht kreeg het vooral
hard te verduren tijdens de studentenevaluaties, waarin er jaar in, jaar uit weer dezelfde problematiek opdook.

ZWAKKE CURSUS
We halen ons licht op bij Jeroen De
Mets, studentenvertegenwoordiger van de
rechtsfaculteit en vertrouwd met de stand
van zaken. Hij vertelde ons dat de cursus
het grootste probleem was: “Uit de evaluaties bleek dat de studenten de cursus van
professor Cogen als iets te licht aanvoelden. De leerstof was volgens de evaluaties
relatief beperkt in omvang, en het examen
was zuivere reproductie. Veel studenten
die in hogere jaren gespecialiseerde internationaalrechtelijke vakken volgden, vonden dat ze te weinig voorkennis hadden.”
Ook de grens tussen opinie en leerstof
zorgde voor een afwijking van het normale cursusbeeld: “Internationaal Publiek
Recht is een vak dat zich leent tot discussie. Professor Cogen gaf vaak actualiteit,
en gaf daarbij niet alleen zijn juridische,
maar ook zijn politieke mening. Dat alles
betekent evenwel niet dat hij onzin verkocht, of dat zijn mening niet onderbouwd
was. Zelfs het feit dat hij een afwijkende
mening heeft, is uiteindelijk niet slecht
(integendeel: eens een ander geluid horen
is een meerwaarde). Het probleem bij professor Cogen was volgens de evaluaties dat
de mening van professor Cogen wat te veel
lestijd in beslag nam.”

www.schamper.be

KIFKIF
Bovenop de cursus kwam professor
Cogen volgens de geruchtenmolen ook in
aanvaring met de multiculturele organisatie KifKif. Dit alles had te maken met ‘racistische’ uitspraken die professor Cogen
zou uitgesproken hebben. Volgens Jeroen
De Mets is dit niets meer dan een scheet
in een fles: “KifKif reageerde vooral tegen
de ‘islamofobe examens’ van professor Cogen. Nu, ik wil formeel zijn: professor Cogen is geen racist. Wel had hij het in zijn
lessen al eens over het ‘Islamterrorisme’.
Het ging daarbij wel over ‘het Islamisme’
en niet over ‘de Islam’.” Bij KifKif doen ze
deze zaak af als een gerucht. “Hier is niets
van aan. Ik zou zelfs niet weten waaruit
deze roddel ontstaan is”, wist een medewerker van KifKif te melden.

OPLOSSINGEN?
Naar aanleiding van al deze gebeurtenissen werd er naar oplossingen gezocht.
Voor het 2de semester is professor Cogen
terug aangesteld als lesgever, zij het onder
enkele voorwaarden. Zo werd er bv. naar
een nieuwe syllabus gevraagd, die ondertussen met veel goede wil reeds vervaardigd werd. Jeroen De Mets en zijn medestudentenvertegenwoordigers vinden dit
ook een aanvaardbare oplossing: “Het enige wat voor ons relevant is, is de vraag of
er een degelijke inleiding tot het Internationaal Publiek Recht wordt gedoceerd. De
waarborgen die voor het tweede semester
zijn ingebouwd, doen ons hopen dat dat
inderdaad het geval zal zijn. Het is een teken dat er echt belang wordt gehecht aan
studentenevaluaties.”

REACTIE
Professor Cogen was kort, maar toch
krachtig in zijn reactie. Hij vertelde ons
dat studenten met een verschillende mening van de zijne niet op voorhand benadeeld worden, mits ze hun mening correct
kunnen onderbouwen met argumenten en
betrekkingen tot het vak Internationaal
Publieksrecht. Over KifKif was de professor ook formeel: “Een klacht van Kif Kif ?
Dit klopt niet; ik heb er zelfs geen weet
van.” ¶

VVS-OVERLEG
KOMT OP GANG
HJD Zoals net voor de kerstvakantie
op de Schampersite te lezen stond, was
er de laatste weken nogal wat commotie
rond VVS, de Vlaamse Vereniging van
Studenten. Even een korte samenvatting: Enkele Leuvense studentenraden
stapten uit de algemene vergadering van
VVS, andere wilden het lidmaatschap
niet meer verlengen. Aanleiding waren
aanslepende ergernissen over de werking van de Vlaamse studentenkoepel.
De Raad van Bestuur nam uiteindelijk
ontslag.
Aan het overlegplatform dat ondertussen is opgestart kunnen alle Vlaamse
studentenraden deelnemen. Dit betekent
dat ook LOKO, grote afwezige bij VVS de
voorbije twee jaar, van de partij is.
Vrijdag zes februari kwam het overlegplatform voor de eerste keer samen
in Brussel. De eerste samenkomst moest
vooral duidelijkheid scheppen in hoe het
overleg zou verlopen. Inhoudelijk is er
dus nog niets beslist.
De eerste vergadering stond onder
leiding van Frederik Lowie (voorzitter GAST). Zijn mandaat werd aan het
einde van de vergadering doorgegeven
aan Thijs Verbeurgt (GSR) en Maarten
Gerard (LOKO). Verbeurgt stapt dus uit
de GSR om voorzitter te worden van het
overlegplatform.

CONCREET
Een aantal kleine expertgroepen moeten de komende weken het inhoudelijk
overleg op gang trekken. Per groep worden onderwerpen als achterbanwerking,
standpuntvorming, personeelsbeleid en
verkiezingsprocedure besproken. Duidelijk de punten die de aanleiding waren
voor de Leuvense studentenraden die in
december opstapten.
Verwacht wordt dat het overleg tot
eind mei zal duren. Daarom wordt er
ook gekeken naar de mogelijkheid om
een interimbestuur aan te stellen.
Als de studentenraden even constructief blijven overleggen, dan ziet het
ernaar uit dat VVS in augustus met een
nieuw volwaardig bestuur aan de slag
kan. En zich weer een vertegenwoordiger van alle studenten in Vlaanderen kan
noemen. ¶
SCHAMPER 472
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LEERKREDIET, GOED FOUT!
Over het leerkrediet doen veel fabeltjes de
ronde. De volgende vijf stellingen kloppen
alvast niet, ook al hoor je ze regelmatig.
Bert Dobbelaere
Ik zit al in de derde bachelor, dat leerkrediet deert me dus niet.

Fout. Begin dit jaar kreeg elke Vlaamse student een pakketje met 140 studiepunten, onafhankelijk van welk jaar die
in zit. Ook als je in de derde bachelor zit,
krijg je de eerste 60 studiepunten die je
uitgeeft verdubbeld wanneer je ervoor
slaagt. Overigens: ook mensen die al in
het verleden al voor heel wat vakken gebuisd waren begonnen dit jaar met 140
studiepunten in hun zakje.
Richting x ligt mij niet, dus ga ik dit semester werk zoeken en volgend jaar met
een schone lei beginnen.

NIET DOEN! Door je inschrijving
voor een modeltraject, heb je 60 studiepunten uitgegeven. Je kan die enkel
terugverdienen door te slagen voor je
vakken. Sterker nog: tijdens het eerste
jaar kan je die dúbbel terugverdienen
door te slagen. Het loont dus erg de
moeite om toch nog voor zoveel mogelijk vakken te slagen, op die manier hou
je een buffer in je leerkrediet voor eventuele latere problemen.
Ik behaal dit jaar mijn masterdiploma,
maar wil nog iets bijstuderen. Dat lukt nu
niet meer?

Ook masterstudenten begonnen dit
jaar met 140 studiepunten in hun zakje,
die ze meteen uitgaven om zich in te
schrijven. Gesteld dat je dit jaar zonder
problemen slaagt, worden die eerste 60
studiepunten terug opgeteld en zelfs
verdubbeld. Helaas worden er meteen
ook 140 studiepunten afgetrokken na je
masterjaar, waardoor het totaal op 60
komt. Dat is voldoende om een nieuwe
studierichting aan te vangen, maar er is
geen ruimte voor falen.
Opgelet: Master-na-masters en voorbereidingsjaren kosten je geen leerkre-
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diet. Voorlopig kan je ook nog een lerarenopleiding volgen zonder leerkrediet
af te geven, maar dat is naar de toekomst toe niet zeker.
Wie rijk is, kan ook zonder subsidies verder blijven aanmodderen.

Niet juist. De UGent besliste onlangs
(zie hiernaast) om studenten met onvoldoende leerkrediet te weigeren. Wie
die beslissing onterecht vindt, kan een
beroepsprocedure opstarten en zijn
zaak bepleiten bij de universiteit. Die
zal allerlei criteria in beschouwing nemen en een uitzondering maken voor
bijvoorbeeld langdurig zieken, maar
de eventuele miljoenen op de bankrekening van de student in kwestie zullen
niet meespelen in de beslissing.
Eens je ingeschreven bent voor een bepaald vak, ben je je studiepunten kwijt.

Ja en neen. Eens je ingeschreven
bent voor een vak, heb je tot midden
december de tijd om die keuze nog aan
te passen: de specifieke datum hangt
af van academiejaar tot academiejaar.
Wanneer die datum verstreken is, zijn
je punten definitief uitgegeven en kan
je niet meer terug. Het is dan zaaks om
voor die vakken te slagen, zodat je de
studiepunten dubbel terug krijgt.

NOG VRAGEN?
Op de volgende websites vind je nog
meer informatie over het leerkrediet:
http://www.ugent.be/nl/onderwijs/
studieondersteuning/leerkrediet – Alles wat je over het leerkrediet aan de
UGent wil weten.
https://studentenportaal.vlaanderen.be/ – Hier kan je de stand van je eigen leerkrediet nakijken. Je hebt wel een
Token of een e-ID lezer nodig. ¶

UGENT
BESLIST OVER
LEERKREDIET
HJD Het leerkrediet is voor vele studenten
het moeilijkste wat ze dit academiejaar te
verteren gaan krijgen. De onduidelijkheid
rond het nieuwe systeem werd nog vergroot
omdat er wel een algemene regeling bestaat,
afkomstig van de overheid, maar dat elke
onderwijsinstelling afzonderlijk beslist hoe
het leerkrediet wordt toegepast.
Voorzitter van de Genste studentenraad,
Hans Plancke, is ontevreden met de invoering van het leerkrediet: “De principiële
stelling van GSR was dat zij niet wou dat de
UGent het leerkrediet invoerde… De UGent
zou ook eerder moeten investeren in studiebegeleiding dan in sanctionering. Ten
slotte is het leerkrediet een organisatorische
soep.”
Het leerkrediet ging dit academiejaar van
start, maar nog steeds waren er geen beslissingen genomen over hoe de UGent het leerkrediet zou implementeren. Tot eind januari
tenminste, net op tijd om alle buizers wat
angst aan te jagen.
Een eerste grote beslissing is dat na het
behalen van een masterdiploma er wél nog
de mogelijkheid is om een volledig nieuwe
opleiding te beginnen. Iemand die dus een
diploma geschiedenis behaalt, maar stiekem
droomde om een burgie te worden, dit nog
steeds kan.
De unief heeft ook besloten dat wanneer iemand in de problemen komt met
zijn of haar leerkrediet dan mag de UGent
de inschrijving van de student weigeren. De
Gentse Studentenraad was hier niet tevreden mee, zij pleitten voor een verhoging van
de studiegelden.
Een verdienste van de GSR was wel de
beroepsmogelijkheid. Elke student heeft het
recht beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de universiteit. Waren er bijzondere
redenen waarom iemand leerkrediet_issues_ had, dan kan er worden besloten die
inschrijving toch goed te keuren.
Ten slotte raadt Plancke iedereen nog aan
om alle informatie rond het leerkrediet goed
door te nemen. “Want leerkrediet is pokkeingewikkeld.” ¶

www.schamper.be
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TIJDINGEN UIT DUITSLAND
Laurine Parmentier
schrijft over haar ervaringen op Erasmus in
Düsseldorf.
LAURINE PARMENTIER ‘Zupah’ en andere superlatieven zijn steevast het antwoord wanneer ik vertel dat ik uit België kom. En of ik
dan ook Frans spreek? Of ik misschien uit
Brussel kom? Tot zover de kennis over België
in Düsseldorf. Maar ze vinden het dus geweldig dat ik hier kom studeren en dat ik de
moeite neem om mensen in het Duits aan te
spreken met mijn grappig accent.
Waarom ik naar Duitsland trek, is een
vraag die ik al meerdere malen te horen kreeg,
zowel in het thuisland als in de week die ik
hier reeds ben. Het verschil zit hem in het feit
dat de Belgen me fronsend aankijken bij die
vraag en de Duisters gewoon echt willen weten wat ik hier 4 maanden kom uitvoeren.
Naast het feit dat ik hier mijn thesis zal
schrijven en mijn taal wil bijschaven, ben ik
natuurlijk ook van plan de stad in te trekken.
De winkelstraten zijn ondertussen reeds bekend terrein (ik ben dan ook een vrouw) en ik
vind de weg naar mijn kamer al terug in het
donker. Volgende halte zijn de clubs, maar
volgende week eerst nog een omweg richting
universiteit.
Een leuke bijkomstigheid in een grote
stad als Düsseldorf is de aanwezigheid van
een Starbucks Coffee op bijna elke hoek van
de straat. Je hoeft er zelfs geen koffiedrinker
voor te zijn. Thee, chocolademelk, gebak en
zelfs sandwiches: voor elk wat wils. Want wie
droomt er nu niet van om zelf door de straten
te lopen met zo een beker dampende koffie?
Zeker na het zien van al die Amerikaanse televisieseries. Voor mij een Kaffee mit Sahne
(koffie met melk) mét een kraagje rond die
beker, zoals het hoort, zodat je je vingers niet
verbrandt.
Zo sieren de koffiebekers de straten en de
Altstadt, maar evengoed ook de buitenkanten van de stad, zij het dan in goedkopere
versies. Het helpt ook echt tegen de winterse
kou en de wind die je moet trotseren als je
een wandeling langs de Rijn maakt. Laatst
stond ik er de Rijntoren by night te bewonderen – zeer romantisch trouwens – toen een
halve zwerver me een slokje vroeg. Geen probleem, koffie staat voor gezelligheid. ‘Zupah’
antwoordde hij. ¶

www.schamper.be
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COLLECTIEVE BLOK-HYPE
HEBBEN WE DAAR WEL PLAATS GENOEG VOOR?
Alles is leuker als je
het samen doet. Ook
studeren, redeneren de
vele studenten die de
leeszaal van de Boekentoren of de Therminal
verkiezen als favoriete
studieomgeving. Een
nieuwe trend is geboren: het collectief blokken.
In het midden van deze tafel is nog een vierkante meter vrij!

Pieter Van Nuffel

Het studentenleven is een zorgeloze levensfase waarin studenten zich gezamenlijk van les naar les of van café naar café
begeven. In januari of in juni breekt echter
plotseling het onheil aan. De student-diewil-slagen moet z’n existentie van collectief amusement en chaos inwisselen tegen
een Spartaans en eenzaam leven van sombere regelmaat en ijzeren zelfdiscipline. Die
plotselinge kentering is voor menig student
ongemeen hard. Studenten zijn nu eenmaal
sociale dieren en dat verandert niet tijdens
de blok. Verleidingen als Facebook, tv, msn
of gedownloade series, verstoren het ascetisch leven dat men samen met een cursus
probeerde op te bouwen. Om die verleidingen te ontvluchten, trekken studenten de
laatste jaren massaal naar de Boekentoren
of naar de Therminal waar ze gezamenlijk
de strijd tegen de examens kunnen aangaan.
Samen studeren helpt het leed te verzachten en dan wegen de iets minder comfortabele omstandigheden blijkbaar op tegen de
relatieve rust van je eigen kot.
Problematisch wordt het echter als je
door plaatsgebrek schouder aan schouder
zit te studeren of als je ontgoocheld moet
afdruipen omdat je een beetje laat bent en
alle tafels in de studieruimte intussen al
bezet zijn. Voor de Therminal stonden studenten zelfs al van half acht in de vrieskou
te wachten om zeker een goed plaatsje te
kunnen bemachtigen. “Tijdens de blok zijn
er uiteraard geen studentenactiviteiten en
12
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staat de Therminal leeg, zodat dit gebouw er
zich dan uitstekend toe leent om in gebruik
te nemen als studeerruimte. Maar door het
succes van het collectief blokken heeft de
Therminal duidelijk zijn maximumcapaciteit bereikt. We zijn nog op zoek naar 400 à
500 extra plaatsen om die overbezetting op
te vangen.” vertelt Hans Pijpelink, die daar
het toezicht houdt.

IS ER EEN VISIE?
Men kan zich de vraag stellen of het wel
verstandig is dat de UGent zo maar auditoria
en zalen blijft openstellen voor steeds meer
studenten –waaronder ook hogeschoolstudenten- die samen willen studeren. “20 à
25 % van de studenten die bij ons komen
studeren zijn inderdaad hogeschoolstudenten.”, vertelt Marc Bracke, directeur Studentenvoorzieningen. “En er komen zelfs
al studenten van universiteiten uit Leuven,
Brussel en Antwerpen. Dat is op zich geen
enkel probleem, maar ze veroorzaken natuurlijk wel een deel van de overlast. Ik zou
ze niet buitensturen, maar we moeten wel
eens nadenken hoe we dat binnen de perken kunnen houden.”, aldus Bracke.
“Collectief blokken is natuurlijk een
nieuw fenomeen. In mijnen tijd zat iedereen
gewoon op z’n kamertje te blokken. Volgens
mij moet de universiteit wel kunnen instaan
voor de behoefte aan zo een collectieve
studeeraangelegenheid. We zijn dan ook
van plan om vanaf de volgende blokperi-

ode extra ruimtes ter beschikking te stellen
voor de studenten. Als ze daardoor betere
resultaten halen, waarom dan niet?” Hans
Pijpelink deelt die mening “Het openstellen
van extra lokalen is een duidelijke vraag van
de studenten. Het is misschien niet direct
een kerntaak van de universiteit, maar als
het praktisch haalbaar is, zullen we zeker
aan die vraag proberen te voldoen.”

IN RESTO OVERPOORT?
Over wélke lokalen dan juist zouden
worden opengesteld, is er volgens Hans
Pijpelink nog maar weinig concreet. Het
voorstel van stuver Rob Caluwaerts om de
eerste verdieping van de Resto Overpoort
als blokruimte te gebruiken, vindt hij praktisch onhaalbaar. De Gentse studentenraad
zal daar op haar volgende vergadering een
beslissing over nemen. “Als de Resto Overpoort opengesteld zou worden, levert dat
400 extra plaatsen op. We verwachten ook
niet dat die drang om samen te studeren
steeds maar zal blijven toenemen, zodat
daardoor al een deel van het probleem opgelost zou zijn.”, vertelt Rob Caluwaerts. “In
elk geval is er een consensus onder zowel
stuvers als directie dat er meer auditoria
en resto’s moeten vrijgemaakt worden, zodat niet alles meer geconcentreerd is rond
de Therminal. Want er is gewoon een heel
erg grote vraag om met zijn allen gezellig
samen te blokken.” ¶
www.schamper.be
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PROCEDEREN, 'T IS MAKKELIJKER
DAN STUDEREN
Matthias J.

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

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

het publiceren van je resultaten op Minerva
wordt niet gelijk gesteld aan een proclamatie, dit semester krijg je dus wat langer respijt: de vervalperiode gaat immers slechts in
op zes maart. Van zodra onze brave rector
je klacht ontvangt stelt hij een beroepscommissie aan. Die zal dan binnen de vijftien
dagen laten weten of ze je klacht gegrond
vinden of niet. In het eerste geval laat je best
de champagnekurken knallen, in het laatste geval hoef je niet meteen te wanhopen.
Maar wel snel handelen.

EXTERN BEROEP
Ten laatste vijf dagen na een negatieve
beslissing van de interne beroepscommissie
moet je een verzoekschrift richten aan de
Raad. Ook hier moet je de nodige informatie
vermelden en het hele zooitje aangetekend
versturen. De Raad zal een datum vastleggen
voor een zittingsdag waarop de argumenten
van beide partijen gehoord worden.
De procedure verloopt op de zittingsdag
zelf mondeling, het is dus aangeraden om
rad van tong te zijn of een goeie raadsman
te hebben. Dat hoeft geen dure advocaat te
zijn, een student rechten volstaat of een andere pientere kameraad. Na de pleidooien
trekt de Raad zich terug om te beslissen. Of
je in de volgende vakantie moet blokken,
wordt je per aangetekend schrijven meegedeeld. ¶
De nodige documenten en adressen vind je op onze
website.
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Na seks schijnt eten de
hoogste vorm van fysiek
genoegen te zijn. Aange- CLUB HET PAND: ONBEKEND, MAAR NIET ONBEMIND
zien we de herenliefde
niet genegen zijn op een het epitheton ‘rustgevend’ getypeerd. De
In zo’n locatie hoort natuurlijk geen
oude
kloostermuren
zijn
gewit,
maar
nietfrietkot,
een culinaire topper. In Club
nuchtere maag, trokken temin wordt in de eetzaal ook de grootste Het Pandmaar
kan je à la carte bestellen, maar
we dan maar naar club troef van het Pand uitgespeeld: een onge- het populairst zijn de drie typemenu’s van
looflijk rijke geschiedenis. In de 13de eeuw verschillende prijsklassen in de stijl van de
Het Pand, voor een orwas het Pand een Dominikanenklooster. Ge- klassieke Belgische keuken. ’s Avonds kan
gastische culinaire erva- sponsord door de hertogen van Bourgondië, je kiezen tussen het royale Pandmenu met
bouwden de monniken ook een bibliotheek drie gangen en het iets goedkopere Busiring.
die een buitengewoon rijke collectie moet nessmenu met twee gangen, met de mid-

GASTRONOMISCH UGENT

Bram Bombeek, Laurens Lavrysen

Gastronomie is hip tegenwoordig. Haute
cuisine niet langer het voorrecht van vousvoyerende heren en dames met onberispelijke etiquette. Het is de meeste studenten
vast ontgaan, maar de UGent heeft qua eetgelegenheden meer te bieden dan resto De
Brug. Verscholen in een klein straatje naast
de Sint-Michielskerk ligt immers Het Pand.
Dat gerestaureerde middeleeuwse klooster
mag dan wel het pronkstuk van ons universitaire patrimonium zijn, weinig studenten
weten dat het cultuur- en congrescentrum
ook een uitstekend restaurant herbergt. Wij
recenseerden het gaarne voor u.
Unfashionably vroeg in de avond maakten we onze entree. De service moest nog
goed op gang komen. Geen voorbeeldschotels onder een folie in Club Het Pand, maar
maître d’hôtel Piet Rottey die onze jassen
aanneemt en ons naar een tafel voor twee escorteert. Diep vanbinnen zijn wij twee dorpers uit de provincie en ergens intimideert
zo’n hyperprofessionele bediening ons meer
dan dat het ons vereert. Een hoge borst opzetten en zwaaien met een perskaart maakt
vermoedelijk weinig indruk op de maître d’.
Wat zijn luizige studentenreporters als je in
een vorig leven te maken had met ultrastrikte Michelincontroleurs in het Brugse toprestaurant De Karmeliet?
Het Pand kan dan al niet pronken met drie
sterren, maar als het op de setting aankomt
moet het voor geen enkel etablissement onderdoen. Het interieur is strak en loungy en
wordt in gespecialiseerde bladen vast met
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hebben gehad. Het is vast geen toeval dat in
dat pinakel van de middeleeuwse kennis de
Faculty Club –enkel voor proffen en emeriti
van UGent- is gevestigd. Enkele van de schitterendste geesten in Vlaanderen komen er
hun krantje lezen, terwijl ze van een cognac
nippen te midden de kostbare boekwerken.
De originele collectie is dit echter niet.
Het grootste deel ervan ging bij de Beeldenstorm in augustus 1566 verloren. De domini
canes waren immers het creatieve brein
geweest achter menige inquisitie en hadden daarbij de tortuur niet geschuwd. Hun
klooster werd dan ook geviseerd door de reformatoren. De kroniekschrijvers weten in
dit verband te vertellen dat het gescheurde
papier als sneeuw naar beneden dwarrelde
en dat zo veel boeken in de Leie werden geworpen dat men de rivier kon oversteken
zonder de voeten nat te maken.
Maar de predikheren waren niet zo vlug
af te schrikken en namen opnieuw hun intrek in het klooster. In 1578 herhaalde zich
bijna een identiek scenario. Opnieuw werden ze uitgedreven, ditmaal door calvinisten. Tot 1584 was in Het Pand een calvinistische hogeschool ondergebracht, de eerste
universiteit van Gent die slechts een kort
leven beschoren zou zijn. Na de Franse Revolutie werden kloosterorden afgeschaft en
als gewone burgers konden de kloosterlingen de onderhoudskosten niet lang dragen
en werd Het Pand verkocht en ingericht als
huurkazerne. Het is aan die bestemming
dat het zijn bijnaam ‘vlooienpaleis’ dankt.
Begin jaren ’90 werd het gebouw – na twee
decennia renoveren- door de universiteit in
gebruik genomen.

dagshift is er ook nog een zeer voordelige
dagsuggestie. Aangezien de crisis het hardst
toeslaat op nieuwsredacties, kozen we voor
het Businessmenu en de rest van de week
dus noodgedwongen voor droge sandwiches. Minstens even belangrijk in een restaurant is de wijn: wij opteerden voor een
droge maar levendige Cabernet Sauvignon,
die we walsten in het glas, zonder goed te
weten waarom. Rondom ons konden we gesprekken afluisteren in vier verschillende talen. De internationale samenstelling van ons
disgenootschap is niet verwonderlijk, want
voor vele professoren is Het Pand de uitgelezen plek om buitenlandse collega’s mee naar
toe te nemen.
Onverwacht snel werd ons een dampende
gratin van zeevruchten geserveerd. De frutti
di mare zwommen in een perfect afgekruid
vissausje, het gesmolten kaaskorstje was
lekker knapperig. De obers leken wel telepathisch te weten wanneer we nog een broodje
wensten. Dit schoteltje was absoluut een
schot in de roos. Ook het hoofdgerecht kwam
zonder dralen uit de keuken: gekonfijte eendenbil met bonen en een gevulde aardappel.
Perfect van cuisson, eenvoudige garnituur,
maar met harmonieus op elkaar afgestemde
smaken. ’t Mocht wel ewa mayonaise en ketchup bij zijn… Nee, u hoort het al: dit is niet
de dagelijkse studentenkost.
En het beste moest nog komen, want
goedkoop is de beste saus. Voor leden van
de universitaire gemeenschap kost het Businessmenu immers slechts 14 euro. Voor een
schamele 9,10 euro – niet eens vier bicky’s
bij Julien – kan je overdag de dagsuggestie
met twee gangen krijgen. Indachtig dat je op
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MENU'S
DAGSUGGESTIES
VAN 16 TOT 20 FEBRUARI
MAANDAG
× Wortelsoep
× Stoverij met frieten
DINSDAG
× Courgettesoep
× Konijnebil met mosterdsaus en natuuraardappelen
WOENSDAG
× Agnes-sorel velouté
× Gebakken forel met amandelen
DONDERDAG
× Minestronesoep
× Tong in madeirasaus met aardappelpuree
VRIJDAG
× Kippesoep
× Hamburger met andijvie in room en peterselieaardappelen
BUSINESSMENU
VAN 18 FEBRUARI TOT EN MET 24 FEBRUARI
× Grieks slaatje met inktvisbeignets
× Zalm in brickdeeg met spinazie en een rijsttimbaaltje
PANDMENU
VAN 19 FEBRUARI TOT EN MET 25 FEBRUARI
× Gebakken rode poon met erwtenzalf en bouillabaissesausje
OF
Het vernieuwde interieur van het Pand. Foto door Joost Vanderdeelen

Rundscarpaccio met geitenkaasblokjes en gelei
van tomaat
OF

restaurant ook voor het kader en vooral
voor de bediening betaalt, zijn dit wel
zeer scherpe prijzen.
Wij zouden denken dat de culinaire
meerwaardezoekers onder het studentenpubliek de deur zouden platlopen
bij Club Het Pand, maar niets is minder
waar. Hoewel het restaurant wekelijks
honderden couverts draait, komen er
nauwelijks studenten. Misschien worden ze buitengekeken door geprofte dat
zich in alle beslotenheid in de drank
wil schieten, maar de jeugd van tegen-
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woordig lijkt ons assertiever dan dat.
De vriendelijke dame aan de balie vertelde ons hoe ze soms studenten met
drempelvrees zag ronddribbelen aan de
ingang.
Moest je dezer dagen toevallig Valentijn vergeten zijn, dan lijkt het Pand
de plek bij uitstek om je geliefde ter
compensatie te trakteren op een even
gesmaakt als betaalbaar gastronomisch
meergangenmaal. ¶

Gemengde jonge sla met ﬁjne Serranohamsnetjes en Gorgonzola
× Medaillon van lotte in Gandaham met ﬁjne
groenten en puree met rode wijn
OF
Lamskroon met peterseliekorst, tuinbonen en
een aardappeltaartje
OF
Konﬁjt van duif met geglaceerde aardpeer en
jonge wortel
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”ER ZOU EEN NIEUWE DENG MOETEN OPSTAAN”
CHINA-CORRESPONDENT TOM VAN DE WEGHE SCHRIJFT NIEUWE PADEN VOOR
Wie de Olympische Spelen een beetje volgde
(u ook? Nee!) herinnert zich nog wel Tom
Van de Weghe, de VRTcorrespondent met de
besmuikte glimlach.
Anders wij wel.
Gert Boel

Van de Weghe is bovendien niet bang om
z’n handen vuil te maken om aan beeldmateriaal te raken. U, dronken Overpoortganger, voelt zich waarschijnlijk behoorlijk ruig
omdat u ooit al neus tegen neus stond met
een andere dronken student, in een futiele
discussie over de paargewoonten van de Keizerspinguïn. Tom Van de Weghe overklast u
makkelijk: hij stond in november 2008 oog in
oog met Chinees schorremorrie. Ze namen
zijn tapes af en verkochten hem op de koop
toe nog enkele klappen. Respect!
Het incident zorgde er meteen voor dat
half Vlaanderen wist dat de VRT een correspondent had in China. Jammer, want Van
de Weghe draait al een tijdje interessante
reportages over de evoluties van een land
wiens economie nu al een tijdje aan een rotvaart aangroeit. Hij bracht u beelden van gigantische sportcomplexen die uit de grond
oprezen, en van gebroken, knoestige arbeiders die wezenloos hun hebben en houden
moesten achterlaten. En dat is nog niet eens
het sterkste: Van de Weghe is bovendien nog
eens een raszuivere UGent- en Schamperalumnus.

UPDATE
Hét evenement waar je dit jaar het meeste bekendheid verwierf, was jammer genoeg de confrontatie die je had met de lokale autoriteiten
van de provincie Henan. Hoe staan de zaken
daar momenteel?

Wel, heet van de naald: er zou een brief
met verontschuldigen gearriveerd zijn op
mijn kantoor in Peking. Daar hangt ook een
schadevergoeding aan vast. Toen ik net terugkwam in België, had de Chinese ambassadeur een brief gestuurd naar de hoofdredacteur van de VRT. Daarin liet hij weten
16
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dat “alles opgelost was.” Ik heb dan met de
hoofdredacteur gesproken, en gezegd dat
dit niet klopte. De Chinese autoriteiten hebben officieel nooit excuses aangeboden,
geen schadevergoeding betaald en niet alle
tapes teruggegeven. Er werd wel bericht dat
China de tapes teruggegeven had, maar het
ging om alle tapes behalve die met het bewijsmateriaal op. Typisch Chinees: zeggen
dat alles in orde was, terwijl het niet zo was.
Ik hoop nu dat die brief daadwerkelijk verontschuldigen bevat. Voor de VRT is dat heel
belangrijk. Onze hoofdredacteur had drie
eisen: verontschuldigingen, teruggave van
alle materiaal en een bevestiging van het feit
dat we daar kunnen werken. Dat laatste is
er geweest, nadat onze ambassadeur bij de
Chinese minister van Buitenlandse Zaken
geroepen was. Die andere twee dingen zijn
er nog niet gekomen.
Het was eigenlijk een heel spijtige samenloop van omstandigheden. De week voor ik
aangevallen werd, was op de VRT een delegatie met de Chinese minister van Media
te gast. Die wou meer te weten komen over
deontologie. In China is dat een probleem:
er bestaat niet zoiets als een redactiestatuut, Chinese journalisten maken eigenlijk
deel uit van het staatsapparaat. Daar komt
veel corruptie bij kijken, journalisten krijgen
daar constant onder tafel dingen toegeschoven. Hij wou te weten komen hoe België dat
doet. Dat gebeurde met een hele ceremonie,
rode loper en dat soort zaken. En nog geen
week later word ik aangevallen. Een paar dagen later ontmoet Leterme de Dalai Lama.
En in diezelfde periode begint de Chinese
overheid het geld dat ze in Fortis geïnvesteerd hebben terug te vragen. Het kwam
toen allemaal samen.
Denk je dat je aanvallers dan deels geïnspireerd werden door een anti-Belgisch gevoel, of
waren ze daarvoor te weinig geïnformeerd?

Daarvoor waren ze te weinig geïnformeerd. China is zo’n gelaagde maatschappij.
In Peking zijn ze van zulke zaken op de hoogte, de lagere trappen weten daar niets over.
Ze zien zichzelf wel allemaal als erg machtig.
En die lokale besturen doen ook maar wat.
Dat zijn kleine koninkrijkjes. Daar bestaat
een Chinees gezegde voor: de Keizer is ver
weg, en de bergen zijn hoog (grijnst). Wij,
als buitenlandse correspondenten, hebben
een recht van gaan en staan waar we willen.
We mogen vragen stellen, dankzij de nieuwe

Olympische wetgeving van begin 2007. Toen
ik begin 2004 voor het eerst in China was,
verliep dat allemaal veel strikter. Als je een
interview wou, moest dat eerst door de overheid goedgekeurd worden. Nu gebeurt het
zoals hier, maar dat dringt niet door tot in
het platteland.
Een provincie als Henan staat dan nog
eens bekend als het Palermo van China.
Een boevenstaat, eigenlijk. De toekomstige
premier is daar eventjes geplaatst, om orde
op zaken te stellen. Hij is daar moeten vertrekken omdat het hem daar zo heet onder
de schoenen werd. Zelfs op dat niveau weten ze hoe moeilijk het is. De nacht toen ik
terugkwam uit Henan vertelde ik aan onze
taxichauffeur dat we klop gekregen hadden. Hij antwoordde: “och, dat krapuul van
Henan… We kennen ze wel.” Ze hebben echt
een slechte naam. ’t Zijn een beetje de Albanezen van China.

In China bestaat er
niet zoiets als een
redactiestatuut, Chinese journalisten maken
eigenlijk deel uit van
het staatsapparaat.

“

Denk je dat zulke eilandjes kunnen blijven bestaan net omdat de autoritaire Chinese staatsstructuur de burgers zo weinig ruimte laat om
mistoestanden aan te klagen? Of zijn het eerder
nazaten van de vroegere revolutionaire kaders
die nu geen weg weten met hun agressie?

Het is misschien een combinatie van
beide, maar ik denk toch eerder het eerste.
China is op alle vlakken autoritair. Het mooiste voorbeeld kwam van de mensen die ons
begeleidden, de aids-slachtoffers. Zij zeiden:
“Wij kennen die mensen, die ons al de hele
dag volgen.” Een paar jaar tevoren hadden
dezelfde mensen een Chinese journalist en
aids-activist in coma geslagen. Maar ze konden daar niets aan doen: het was de overheid. Zelfs op haar laagste niveau zaait de
overheid angst. Mensen worden daar bang
gehouden, en kunnen geen weerstand bieden. Maar je hebt natuurlijk een groep die
zich daar niets van aantrekt, en in Peking
komt protesteren tegen de wantoestanden
op lokaal niveau. In de Communistische
Partij is corruptie dé prioriteit. De president
www.schamper.be
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Foto door Leen Van de Weghe

heeft zelf gezegd dat corruptie de ondergang
van de Communistische Partij inluidt. Wat
wij meegemaakt hebben is ook een vorm van
corruptie: de toelage die de aids-slachtoffers
van de centrale overheid kregen werd systematisch afgeroomd door de lokale overheid.
Die staken dat gewoon in hun zakken. Maar
ze kunnen daar niets aan doen.
Hoe zijn die mensen nu weer precies besmet
geraakt?

Ze hadden deelgenomen aan een bloedhandel. Henan is de armste provincie van
China. In de jaren ’80 hebben ze daar een
handel opgezet, waarbij de boeren extra
geld konden verdienen aan de verkoop van
hun bloedplasma. Hygiënisch werd dat heel
slecht aangepakt. Puur omdat de lokale overheid daar ook een centje aan wou verdienen,
maar geen geld wilden investeren in veilige
bloedafname. En nu schreeuwen de slachtoffers om aandacht en steun.
Dat platteland, dat achterblijft op de snel moderniserende steden, roept dat vergelijkingen
op met het Vlaamse platteland?

Waar ook één machtige familie de dorpspolitiek beheerst, bijgestaan door enkelingen uit de middenstand? Jaja, zeker. Op dat
vlak verschilt China weinig van Vlaanderen. Je hebt in België ook afgelegen streken
waar families het voor het zeggen hebben.
Wat wel interessant is: die basisdemocratie
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wordt hier en daar ingevoerd. Lokaal worden mensen verkozen, maar eigenlijk stelt
dat nog heel weinig voor. Het is nog steeds
de machtige familie Wang, of wie dan ook,
die het voor het zeggen heeft.

DENG XIAOPING
Merk je dat de mensen op het platteland hun
toekomstverwachtingen opschroeven nu ze
zien hoe de steden rijker worden?

’t Probleem is natuurlijk: afgelopen jaar
werd het dertigjarige bestaan van de politiek
van Deng Xiaoping (die diepgaande economische hervormingen doorvoerde in China,
nvdr.) gevierd, maar die heeft zich altijd geconcentreerd aan de kuststeden. Langs de
ene kant is dat bewonderenswaardig: China
heeft dankzij dat plan meer mensen uit de
armoede getrokken dan alle Europese ontwikkelingshulp aan Afrika. Maar ’t is een
eenrichtingsverkeer. Mensen worden uit
het platteland geplukt en in de steden aan
het werk gezet. Het platteland blijft vaak in
de Middeleeuwen steken. Dus daar komen
mensen bij wijze van spreken rond met 100
Kuai (yuan, nvdr.) per maand. Ze zijn zelfbedruipend, maar… Je merkt dat, nu het economisch slechter gaat, al die migrantenarbeiders terugkeren. Hun land wordt niet langer
verbouwd, ze zijn de boerenstiel intussen al
verleerd… En nu zitten die daar al maanden

te niksen – ze kunnen het land niet meer
verbouwen. Het moment is dus aangebroken dat China zich heroriënteert. Er zou een
nieuwe Deng Xiaoping moeten opstaan, die
China wegtrekt uit de productie van goedkoop speelgoed en goedkope elektronica.
In een interview geeft de schrijfster van de
roman Beijing Dolls aan dat ze zich helemaal niet schaamt voor het vele geld dat ze
nu verdient, ze heeft immers een goed boek
geschreven. Het geeft een goed beeld van het
nuchtere zelfvertrouwen waarmee de moderne
Chinees de economische opgang benadert.
Maar het toont ook wel aan hoe heftig de consumptiedrang in de steden is.

Dat is echt extreem. Je merkt dat bij alle
jongeren. Maar dat is ook het gevolg van de
één-kindpolitiek. Niets delen met broers of
zussen, alles voor mij, en om ter snelst… Het
is soms heel cru om zaken vast te stellen. Die
leven inderdaad voor zichzelf. En op termijn
zal het harmonieus gevoel dat de Communistische Partij probeert te stimuleren ten
onder gaan. Het gevoel bij de jongeren is: hoe
kan ik, als ik uw vriend ben, via uw relaties
rijker worden. Zo zit een Chinees vaak in elkaar, hé. En dan is het gevaar: als al die rijken
bij die Communistische Partij gaan, hoelang
duurt het dan nog voor de Partij implodeert?
Afin, dat is tenminste de theorie die je intussen al dertig jaar hoort. Dat wordt natuurlijk
al lang gezegd. We zullen zien. ¶
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HEISA ROND WETSVOORSTEL
SPEEKSELTEST
Professoren van de
Genste en Leuvense
faculteit Farmaceutische Wetenschappen
zijn op hun tenen getrapt. Bij een nieuw
wetsvoorstel over
speekseltests werd
hun mening namelijk
niet gevraagd. En dat
vinden ze spijtig…
Manuel Claeys Bouuaert

ZIE!

Staatssecretaris Etienne Schouppe
werkt al een tijdje aan een wetsvoorstel

18

B.B. Paleontologen van de universiteit van Toronto hebben een ontdekking gedaan die men zou kunnen beschrijven als de ergste nachtmerrie van
ophidiofoben. Diep in de koolmijnen
van Cerrojon, Colombia stootte een
team onder leiding van Jason Head op
de overblijfselen van een enorme prehistorische slang. De Cerrojon koolmijnen waren al vaker het decor voor opzienbarende vondsten, maar de nieuwe
ontdekking slaat zelf liefhebbers van
monsterfilms met verstomming.
De nieuwe boaspecies, Titonoboa
cerrejonesis, had een gemiddelde lengte van dertien meter, een maximum diameter van een meter en een gewicht
van afgerond een ton. Al deze kenmer-

SCHAMPER 472

voor betrouwbare en snelle drugtests.
Zowel politie, overheden als artsen zijn
vragende partij voor een snellere en vlottere test. Uit recent onderzoek blijkt dat
4% van de Belgische bestuurders al reed
onder invloed van cannabis, dit is slechts
iets minder dan de 5,3% die al reed onder
invloed van alcohol. De testmethode van
vandaag voldoet echter niet voor een goede aanpak van dit probleem. Wanneer de
politie nu een persoon aantreft die mogelijk onder invloed is van drugs, duurt
de hele procedure om wettelijk vast te
leggen dat deze effectief drugs gebruikte
veel te lang. Bij het vermoeden moet eerst
een dokter gezocht worden die een bloedtest mag en kan afnemen. Die geneesheer
moet dan ter plaatse komen, bloed wordt
afgenomen en wordt naar een laboratorium opgestuurd. Pas enkele dagen later
zijn de resultaten beschikbaar.

ken konden afgeleid worden van de
reusachtige wervels van het beestje.
Ter vergelijking, de grootste niet gefossiliseerde slang ooit was een netpython
van tien meter en dit bleek eerder een
buitenbeentje.
Maar de gelukkige paleontologen
zouden natuurlijk geen goede wetenschappers zijn, mochten ze uit deze
ontdekking niet iets groter afgeleid
hebben. Het team concludeerde dat de
temperatuur tijdens het Paleoceen, 65
tot 55 miljoen jaar geleden, zo een tien
graden hoger moet gelegen hebben dan
de huidige temperatuur in de tropen.
Indien niet dan zou de koudbloedige
slang, door zijn enorme volume, al snel
het haasje geweest zijn. ¶

De duur van deze test (vooral doordat
die niet ter plaatse kan gebeuren) en de
vele stappen die doorlopen moeten worden zijn onpraktisch.
Het nieuwe wetsvoorstel zou de weg
vrijmaken voor speekseltests. Die zijn
sneller, goedkoper en kunnen ter plaatse
worden uitgevoerd.
Het is echter niet de bedoeling de test
te gebruiken op even grote schaal als
de mobiele alcoholcontroles vandaag.
De bedoeling zou zijn om tijdens zo’n
alcoholcontrole een inzetbare en doeltreffende test voorhanden te hebben bij
vermoeden van druggebruik. Men kan
in dat geval speeksel verzamelen – samplen heet dat – dat gebruikt wordt voor
een test ter plaatse. Indien nodig kan het
monster ook worden opgestuurd naar
een labo voor verder onderzoek.
Professoren Toxicologie Willy Lambert
(UGent) en Jan Tygat (KULeuven), hebben echter kritiek op de manier waarop
het wetsvoorstel, dat hoogstwaarschijnlijk deze week voor de ministerraad
komt, tot stand kwam.
Zoals bij een normaal wetsontwerp
dat enige wetenschappelijke fundering
heeft, werd niet zo lang geleden een panel opgesteld met ambtenaren en onderzoekers van verschillende instituten. Officieel zijn in dit geval de ministeries van
Justitie en Mobiliteit vertegenwoordigd,
samen met enkele onderzoekers van de
UGent, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en
leden van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV ).
Beide professoren werden tot hun grote verbazing echter niet geraadpleegd.
Afgelopen week kwam het nieuws dat
het voorstel zelfs bijna klaar was, en dat
www.schamper.be

het er kwam ‘met steun van de universiteiten’. Dat laatste is bij hen dan ook in
het verkeerde keelgat geschoten. “Wij
hebben geen enkel rapport of dossier gezien”, zegt Lambert aan De Standaard,
“er bestonden twijfels over die test.
Zijn die opgelost? We weten het niet.“
Er bestaan inderdaad nog twijfels
over de betrouwbaarheid van speekseltests. Zo zouden ze voor cannabis nog
teveel onjuiste resultaten opleveren…
Beide professoren vrezen ook
dat de overheid via openbare aanbesteding mogelijk voor het toestel
zal kiezen dat het goedkoopst is, en
niet datgene dat het beste presteert.
Het kabinet van Staatssecretaris Etienne Schouppe deelde daaromtrent namelijk mee dat het niet in hun bedoeling
lag het toxicologisch debat te voeren
over de betrouwbaarheid van die test.
“Als we een aanbesteding uitschrijven
voor de fabrikanten van die toestellen,
dan gaan we ervan uit dat zij kunnen
garanderen dat ze werken.” De Gentse
vakgroep hoopt dat dit niet betekent dat
enkel prijs een criterium zal zijn voor
de toestellen die in de toekomst zullen
worden besteld, maar dat de Belgische
labo’s de tijd krijgen om de verschillende
toestellen op de markt te testen en te
vergelijken.
Indien het wetsvoorstel deze maand
wordt ingediend, goedgekeurd en later
gepubliceerd, zouden de eerste mobiele
speekseltests voor druggebruik al eind
dit jaar kunnen plaatsvinden.
Spoel dus in de toekomst je speeksel
nog eens goed door met een frisse pint
voor je achter het stuur kruipt… ¶

www.schamper.be

DH Nature meldt de ontdekking
van de grootste slang die ooit op deze
aarde heeft geleefd. Titanoboa cerrejonensis zou dertien meter lang geweest
zijn. De slang bevolkte het Colombiaanse regenwoud zo’n 58 tot 60 miljoen jaar geleden. De reus zou tot een
ton gewogen hebben en reikte liggend
tot aan de heupen van een mens. Ter
vergelijking: een Boa constrictor, verwant aan Titanboa, weegt tot 250 kg en
is daarmee de zwaarste slang ter wereld. De lengte van het dier werd door
Amerikaanse onderzoekers afgeleid
uit de grootte van zijn wervels. Zijn
opmerkelijke afmetingen zijn berichten uit het graf. De omvang van een
koudbloedige -– waaronder reptielen
en dus ook slangen -– wordt namelijk
sterk beperkt door de omgevingstemperatuur. Daardoor wordt aangenomen dat de gemiddelde jaarlijkse temperatuur in Colombia 60 miljoen jaar
geleden aanzienlijk hoger lag.
Meer down to earth: thee. Het is
wereldwijd de populairste drank na
water. De stroom aan onderzoeken die
het alomtegenwoordige goedje willen
doorgronden lijkt niet op te houden.
Uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd
in Blood, blijkt dat groene thee bepaalde antitumorverbindingen tegenwerkt. Specifiek gaat het om polyfenolen die met de verbinding bortezomib
interageren. Bortezomib, vermarkt als

Velcade, wordt gebruikt bij de behandeling van bloedkankers. Polyfenolen
zijn krachtige antioxidanten die in bepaalde planten en afgeleiden daarvan,
zoals cacao en thee, aangetroffen worden. Aangezien wordt aangenomen
dat ze de kans op kanker verminderen,
worden voedingsproducten met hoge
concentraties als gezond beschouwd.
Behalve dus in dit geval. Conclusie? De
wetenschap is geen paard in galop met
oogkleppen op, maar een weifelende
lapjeskat. Zo blijkt eens te meer.
Iets minder hoogdravend dan: dromen. Ze worden wereldwijd als profetisch beschouwd. Freud weet u wel?
Welnu, wetenschappers van Carnegie
Mellon University en Harvard University vroegen 149 universiteitsstudenten
uit India, Zuid-Korea en de Verenigde
Staten naar hun droomervaringen. Uit
de analyse van dat onderzoek blijkt nu
dat dromen Freudiaans worden verklaard, voor zover hun inhoud strookt
met overtuigingen die reeds aanwezig
waren. Aldus luisteren gelovigen naar
een god die hen opdraagt wat ze zelf
willen -– wereldreis! Andere bevelen
worden stierlijk genegeerd -– leprozen
verzorgen? Atheïsten zien nooit het
licht. Is het (on)geloof een paard in galop? De hoogdravende conclusie hoort
toe aan de lezer. ¶

OVERZICHT
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COMMENTAAR?

Suggestie voor een artikel? Mail ons op wetenschap@schamper.ugent.be
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HET ZIT IN EEN LAB EN HET HEEFT GELIJK CHRISTIAN JONGENEEL

PVN Zoals de weinig tot de verbeelding
sprekende titel doet vermoeden, is dit boek
een aanklacht tegen de arrogantie van de
wetenschapper, wiens starre houding steeds

meer botst met de meningen van sceptische
medeburgers.
Het eerste deel van het boek verdrinkt al
snel in allerlei anekdotes over het leven van
prominente wetenschappers en hoe hun levensvisie hun wetenschappelijke denkwijze
en theorieën beïnvloed heeft. Uiteraard
worden wetenschappers in hun werk soms
gedreven vanuit hun gevoel voor schoonheid en symmetrie en uiteraard zijn wetenschap en waarheid geen synoniemen. Jongeneel, wetenschapsjournalist, vergeet echter
dat dit er allemaal niet toe doet: hij vertelt
leuke weetjes die op zich niet oninteressant
zijn, maar ze doen helemaal niets af aan de
waarde van de wetenschap zelf.
In het tweede deel ‘Scheuren in het bastion’ beschrijft Jongeneel hoe langzaamaan
het geloof in de man met de witte laboratoriumjas als gezagsdrager verdwijnt en wordt
vervangen door alternatieve informatiebronnen zoals het internet, ‘het meest democratische systeem’. De auteur komt ook
regelmatig terug op het feit dat wetenschap

meritocratisch werkt en niet democratisch,
maar nergens wordt uitgelegd waarom dat
dan juist een probleem zou zijn.
Eigenlijk komt het er op neer dat Jongeneel het probleem ziet van het grote publiek
dat vandaag meer gecharmeerd wordt door
aantrekkelijke pseudowetenschap dan door
de wetenschap-waar-zij-niets-van-begrijpen en daaruit besluit dat de wetenschappelijke wereld een andere houding moet
aannemen: die van ‘verbondenheid met
de samenleving’. Dit leidt tot opmerkelijke
standpunten als “Intelligent design serieus
nemen als theorie (niet per sé als waarheid)
zou voor de wetenschap een methode kunnen zijn om haar status te versterken bij een
bevolkingsgroep die zich, in elk geval op dit
vlak, van haar heeft afgekeerd.”
Op zich is Jongeneels aanklacht eigenlijk
wel eens interessant om te lezen. De argumentatielijn is helder en de stijl is vlot. Zijn
argumenten zijn echter niet overtuigend
genoeg om de wetenschapper ook werkelijk
uit zijn ivoren toren te kunnen halen. ¶

ECONOSHOCK - GEERT NOELS
FN Als men het bij de VRT even niet meer
weet, roept men de hulp in van een ‘kenner’. Voor economische probleempjes ligt
steeds het telefoonnummer klaar van Paul
D’Hoore of Geert Noels. De eerste signeert
al jaren op de Boekenbeurs maar ook Noels
sprong eind vorig jaar op de non-fictie trein.
In zijn Econoshock belicht Noels voor
een zogenaamd ‘breed publiek’ de schokken die volgens hem samen aanleiding (zullen) geven tot één catastrofale economische
aardbeving — de econoshock — die enkel te
vergelijken is met de industriële revolutie.
Kort samengevat hebben we het dan over
de opkomst van het Oosten, het einde van
goedkope olie, de crash van het financiële
systeem, de demografische evolutie, de ICTrevolutie én de opwarming van de aarde.
Volgens Noels hoeft die megashock echter helemaal niet zo catastrofaal te zijn, en
kan ze omgebogen worden in nieuwe kansen
voor onze economie en zelfs een duurzamer
evenwicht, op voorwaarde dat we ons tijdig aanpassen. Dat lijkt een nogal simplistische visie (“alles komt wel goed”) maar
bij het overlopen van de zes schokken gaat
Noels erg genuanceerd te werk en bevestigt
hij zijn status van ruimdenkend econoom.
Zo komen ook minder evidente thema’s als
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zelfmoord, immigratie en energiezuinigheid
aan bod.
Het resultaat is een persoonlijk geschreven boek waarin Noels zijn stelling plausibel
maakt aan de hand van eenvoudige grafiekjes, voorbeelden uit het verleden en al dan
niet geslaagde metaforen. De boodschap
(“innoveer om je welvaart te behouden”) is
allesbehalve verrassend maar sterkt wel je
vertrouwen in een nieuwe duurzamere economie waar ecologie een bondgenoot is, en
geen vijand.
De tekst is erg helder; enkel in het hoofdstuk over de financiële crisis zou wat meer
achtergrondinformatie over pakweg hefboomfondsen welkom zijn. Het laatste
hoofdstuk (met beleggingstips) heeft dan
weer iets sulligs, en lijkt vooral een commerciële zet van de uitgeverij aangezien Noels
zelf beweert een hekel te hebben aan beleggingsboeken.
Tot slot: het boek verscheen eind oktober,
op een ogenblik dat het woord ‘crisis’ op ieders lippen lag. Net dan een boek uitbrengen
waarin je de ineenstorting van het financiele systeem voorspelt, analyseert en ziet als
onderdeel van een groter geheel is alvast een
goed voorbeeld van meesterlijk ondernemerschap en inzicht. ¶
www.schamper.be
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MICRO, MACRO, MEGA IN HET WETENSCHAPSMUSEUM
Het oog wil ook wat. Wij
trokken naar De Sterre
en zagen mooie microscopen.
Dietmar Hertsen

Micro, Macro, Mega. De Sterre heeft een
kind gebaard. Het gebroed: de collectie microscopen van Oscinberg, afgestoft en tentoongesteld. Het kribbetje: S-30, een hangar
in een uithoek van onze mooiste campus.
Nog tot 15 mei kan eenieder er zich vergapen aan de grootheidswaanzin van het
menselijke oog.
Het Museum voor de Geschiedenis van
de Wetenschappen, moeder van dit alles,
verzamelt al sinds 1817 wetenschappelijke
instrumenten. Ondertussen bezit ze er al
zo’n slordige vijfduizend, waarvan er achthonderd in het museum zelf resideren. Een
indrukwekkende verzameling van veel vernuft. Veel schoonheid, ook, maar dan geen
hedendaagse. Het is niet de Oost-Duits aandoende, obese massaspectrometer, maar de
koperglans van het verleden die doet gapen.
Blingbling -– zinnebeeld van het eureka, de
appel van Newton en de wetenschap pur
sang -– die zelfs het CERN doet dromen.

INSTRUMENTEN
Naast die opzichtige romantiek staan er
ook een aantal stukken die ons collectief
geheugen moeten wakker schudden. Of
schoppen. Prullaria van grote namen dus.
Zo is Plateau aanwezig met een aantal
merkwaardige draadconstructies en phenakistiscoopschijven -– tekenfilms op een
schijfje in plaats van een notablok. Grote
naam Kékulé tekent dan weer present
met tweedehands huisraad. Een stoel, een
schrijfbord en een labotafel bleven achter
bij zijn overstap naar Bonn. Vandaag vormen ze met verve het S-30-decor.
De microscopen die culmineren in Micro,
Macro, Mega -– een tijdelijke tentoonstelling -– behoren tot twee permanente collecties. De eerste werd al in 2001 opgenomen
in het museum. Deze verzameling behoorde
www.schamper.be

Foto door Joost Vanderdeelen

toe aan Henri van Heurck, een algoloog. Ze
bevat uitsluitend historische microscopen
van het begin van de zeventiende tot het
einde van de negentiende eeuw.
Een van de oudste instrumenten van
Henri van Heurck is het vlooienglas van Johann Wiesel. Het koddige apparaat is opgebouwd uit twee delen: een bovenste deel
met lens en een onderste deel met twee glazen plaatjes. Tussen die plaatjes wordt het
voorwerp geplaatst. Netjes ineengeschroefd
en tegen het licht gehouden is het geheel
perfect voor vlooienvoyeurisme.
De bekendste onder de zeventiendeeeuwse exemplaren is echter de Van Leeuwenhoek-microscoop. Het toestel bestaat
uit een bolle lens die tussen twee metalen
plaatjes geklemd zit. Aan een zijde ervan
bevindt zich een naald waarop preparaten
gespietst kunnen worden. Aan de overkant:
het hoofd van de sadist in kwestie. Een stel
schroefjes laat hem toe de hoogte van de
naald in te stellen.
De achttiende- en negentiende-eeuwse
microscopen uit deze verzameling lijken
nog het meest op de standaard lichtmicroscoop. Dat ze een stuk eleganter zijn,
hoeft niet te verbazen. Bekende namen zijn
hier Culpeper, Cuff, Powell & Lealand en
Zeiss.

MODERNER
De tweede collectie, een van twintigsteeeuwse toestellen, is nieuw. David Ocsinberg schonk deze verzameling aan het
museum om haar toekomst veilig te stellen.
Deze schenking was dan ook de rechtstreekse aanleiding voor Micro, Macro, Mega.
De microscopen van Ocsinberg en van
Heurck worden vergezeld van een reeks
modernere technieken. Het zijn ronkende
namen als de fasecontrast- of rasterelektronenmicroscoop die mijlenver van het
speelse vlooienglas staan. Schoonheid zit
vanbinnen, heet dat dan.
Nog een extraatje schuilt in de populatie microtomen. Oftewel: uiterst precieze
snijmachines voor de bereiding van microscopische coupes. De ontwikkeling van het
microtoom hangt nauw samen met die van
de microscoop. Voldoende reden om er een
kast mee te vullen.
Het sluitstuk: het doel van dit alles.
Beeldmateriaal. Een handvol foto’s van nematoden, worteltoppen en virussen die Van
Leeuwenhoek doen dromen zoals wij van
hem. En dat allemaal door een tentoonstelling. Vergeet de mirre, de toegang is gratis.
Op naar de kribbe. ¶
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21

WETENSCHAP

THIJS VAN DE GRAAF OVER DE ZIN EN ONZIN VAN MONDIAAL ENERGIEBEHEER

"CRISISSEN ZIJN EEN SYMPTOOM VAN ONS
VERZIEKTE ENERGIESYSTEEM"
Naar aanleiding van
de afgelopen gascrisis
tussen Rusland en Oekraïne sprak Schamper
met Thijs Van de Graaf,
die onderzoekt hoe belangrijk energie is voor
onze wereld.
Bregt Saenen

“Ik werk rond mondiaal energiebeheer.
Dat is een nieuw concept in het politicologisch onderzoek dat ervan uitgaat dat de
wereld vandaag met een aantal dringende
en complexe energiekwesties geconfronteerd wordt, maar dat daar te weinig beheersmechanismen tegenover staan. De
internationale gemeenschap is niet gewapend om de problemen die op ons afkomen
in goede banen te leiden, zeg maar.”
Voor ons zit Thijs Van de Graaf, doctoraal onderzoeker aan de vakgroep Politieke
Wetenschappen. De problemen waar hij
het over heeft zijn divers en genuanceerd,
maar de gevolgen zijn steeds duidelijker
merkbaar. Vorig jaar kwam onze economie
onder druk te staan door de steeds hogere
prijzen van olie en gas, terwijl de afgelopen
wintermaanden dan weer een crisis tussen
Rusland en Oekraïne zagen. Toen die eerste de gaskraan dichtdraaide, werd ook de
Europese Unie (EU) al snel geconfronteerd
met zijn eigen afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen en hoe kwetsbaar dat ons
maakt tegenover buurlanden die ons niet
steeds goedgezind zijn.
Schamper schoof aan tafel voor een
gesprek over het beheer van de mondiale
energieproblematiek en wat ons dat leert
over de afgelopen gascrisis.

VRAAG EN AANBOD
Hoe belangrijk is energie vandaag in de internationale gemeenschap?
22
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“Energie is voor staten een cruciale sector. Het is belangrijk voor militaire toepassingen, om de nationale economie draaiende te houden en om de sociale rust te
bewaren onder de bevolking. Tegelijkertijd
zijn olie en gas producten die wereldwijd
een immense markt vertegenwoordigen
waar een aantal van de grootste bedrijven
ter wereld in meespelen, vaak dan nog eens
ondernemingen die het eigendom van een
staat zijn. Er zijn dus grote belangen mee
gemoeid en dat maakt dat staten doorgaans
niet tolereren dat er aan hun soevereiniteit
wordt getornd. Zich laten binden door afspraken op een hoger niveau of hun zeggenschap uit handen geven, ligt dan ook heel
moeilijk.
Er bestaan een aantal structurele trends
die de opgang van energie als factor in de
internationale politiek onderpinnen. In
de eerste plaats heb je de stijgende vraag
naar energie die vooral door de Aziatische
wereld wordt aangedreven, maar steeds
meer ook vanuit de olieproducerende landen zelf. Hun binnenlandse vraag neemt
toe, waardoor er minder overblijft voor de
export. Ten tweede heb je het gegeven dat
de fossiele brandstoffen eindig zijn en dat
de goedkoopste ontginbare aardolie- en
gasreserves snel aan het krimpen zijn. Dat
spanningsveld tussen een steeds stijgende
vraag en een kleiner wordend aanbod zal
ons in de toekomst steeds meer parten gaan
spelen.”

“

De internationale gemeenschap is niet
gewapend om de problemen die op ons
afkomen in goede
banen te leiden.

Is men internationaal gewapend om die problemen te beheersen?

“De internationale gemeenschap zal
collectief de energieproblematiek moeten
aanpakken, want energie houdt haast per

definitie een wederzijdse afhankelijkheid
van staten in. Vandaag zie je echter dat de
instellingen die nodig zijn om te kunnen
ingrijpen gewoonweg niet bestaan. Er bestaan er wel een aantal, maar zoals gezegd
zijn er maar weinig staten die hun zeggenschap willen delen of afgeven. Ook nieuwe
initiatieven hebben steeds te kampen met
het probleem dat staten, en dan vooral de
grootmachten, er vaak geen interesse in
vertonen. Op die manier wordt de mondiale
energiemarkt overgelaten aan instellingen
die eigenlijk gehandicapt zijn en hun functie
niet naar behoren kunnen vervullen. Daar
moet dringend verandering in komen.
Niettemin heb ik de indruk dat meer en
meer landen intussen ook het belang van
internationale samenwerking beginnen
in te zien. Ik vang op dat er zich op vele
plaatsen een mentaliteitswijziging aan het
voltrekken is en dat samenwerking terug
op de agenda komt te staan. Rusland is
daarvan een goed voorbeeld. De financiële
crisis heeft de euforie en zelfs de arrogantie van vorig jaar gestopt. Toen hoorde je de
topman van Gazprom verkondigen dat zijn
bedrijf het grootste ter wereld zou worden
en dat de olieprijzen tot 250 dollar per vat
zouden stijgen. Nu het bedrijf door de mondiale crisis onder meer bij Europese banken
moet aankloppen voor geld dat ze elders
niet meer vinden, is die boodschap sterk teruggeschroefd. Weer zie je dus dat een crisis
een matigend effect heeft en de ogen opent
voor problemen die al veel langer bestaan.”

DE EU EN DE GASCRISIS
“De crisis illustreerde een aantal tendensen die ik eerder al heb opgemerkt. De mondiale energiemarkt kenmerkt zich vandaag
door krimpende voorraden die steeds meer
in een klein aantal onstabiele landen geconcentreerd raken en dat begint zijn neerslag
te krijgen in concrete geschillen met soms
zware gevolgen. Het zijn symptomen van
een verziekt energiesysteem.”
Op welke manier was de EU bij het conﬂict
betrokken?

“De EU was nauw betrokken bij het afgewww.schamper.be
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lopen conflict doordat Rusland na een aantal dagen de gaskraan volledig dichtdraaide,
ook naar de lidstaten. Het is jammer om te
zien hoe men pas toen echt is tussengekomen. Tot dan hield de Unie zich op de vlakte
en deed het de zaak af als een bilateraal,
commercieel conflict tussen twee van haar
buurlanden. Dat is vreemd, want wanneer
je voornaamste energieleverancier en transitland met elkaar overhoop liggen dan ben
je als afnemer sowieso ook een betrokken
partij.”
Hoe moeten we de afhankelijkheid van de EU
tegenover Rusland als energieleverancier inschatten?

“Die afhankelijkheid is een zeer genuanceerd verhaal. We zijn ongeveer in gelijke
mate afhankelijk van hun olie- als gasleveringen, maar dat wil niet zeggen dat beiden
een even groot probleem vormen. Mocht
Rusland morgen de olietoevoer naar Europa
stopzetten, dan kunnen wij dat opvangen
door onze tekorten te gaan aankopen op een
goed ontwikkelde mondiale markt. Voor gas
bestaat zo’n markt veel minder, wat ons meteen een heel stuk kwetsbaarder maakt voor
onderbrekingen in de toevoer.
Daarnaast heb je ook het feit dat onze afhankelijkheid intern erg ongelijk verdeeld is.
Algemeen genomen zijn de oostelijke lidstaten veel afhankelijker van Russische energielevering dan de oude leden in het westen.
Niet alleen omdat zij minder alternatieven
voorhanden hebben, maar ook omdat grote
landen zoals Duitsland en Italië een veel
groter aandeel hebben in de winsten van
Gazprom. Samen zijn die twee bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor 40% van de omzet van
het Russische staatsbedrijf en dat maakt hen
minder ontvankelijk voor de chantagepolitiek die je in het oosten wel ziet opduiken.
Ironisch genoeg is de afhankelijkheid van
de oostelijke lidstaten voor een deel veroorzaakt precies door hun toetreding tot de
EU. Toen zij lid werden, moesten er een hele
reeks voorwaarden vervuld worden. Op vlak
van milieu en veiligheid werd hen bijvoorbeeld gevraagd om veel van hun kerncentrales te sluiten. Daar waren zeer goede redenen
voor. Bulgarije heeft bijvoorbeeld een oude
kernreactor in Kozloduy moeten sluiten die
gebouwd was volgens een gelijkaardig plan
als de reactor in Tsjernobyl en bekend stond
als één van de gevaarlijkste ter wereld. Voor
steenkool gold dan weer dat het te vervuilend was om daar nog in grote mate op te
steunen voor de energiebevoorrading. Dat

www.schamper.be

Thijs Van de Graaf. Foto door Joost Vanderdeelen

klopt natuurlijk, maar op die manier werden
die landen natuurlijk quasi volledig afhankelijk van het goedkope gas dat ze in het nabijgelegen Rusland konden kopen.
De EU moet er trouwens over waken dat
zijn imago bij de bevolking ginds gehandhaafd blijft, want tijdens zo’n crisis is dat
lang niet evident. Zo gingen er de laatste
maanden stemmen op om een aantal van de

centrales toch terug te openen om terug wat
autonomie te verkrijgen, maar dat stuitte op
verzet van Brussel. Zo heeft niet alleen het
imago van Rusland rake klappen gekregen,
maar ook dat van de Unie zelf.” ¶
Op onze website vind je een uitgebreidere versie van
het interview waarin een aantal onderwerpen uitgebreider aan bod komen.
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Simon Leenknegt

CONCERTEN
Ah, de transitus van de donkere winter naar de lente. De ideale achtergrond
voor breekbare, maar niet van menselijke warmte gespeende gitaarmuziek.
Neem nu The Bony King of Nowhere,
die op 19 februari in Vooruit zijn veelbelovende debuut komt voorstellen.
Wonderschone bleekschetenfolk waar uw
hart van smelt. Wie dit smaakt, kan tevens in Vooruit terecht voor Vetiver op
23 februari. Maar wie zat uit te kijken
naar het optreden van Ray Lamontagne
op 25 februari, zal teleurgesteld zijn: de
zagevent heeft afgezegd. Resonance is
dan weer een jong festival dat enkele toppers der elektronische muziek naar Gent
haalt. Wie echter aan Fatboy Slim of Regi
denkt, komt bedrogen uit. Nee, op 27 en
28 januari komen Efdemin, Alva Noto,
Machinefabriek, Claro Intellecto en
Eavesdropper naar Vooruit. Aansluitend vindt op 1 maart in de Limonada
(jaja, de cocktailbar) een optreden plaats
van Deepchord presents Echospace.
Als bovengenoemde muziek er in faalt
uw organen in bovenzinnelijke vervoering te laten vertoeven, dan kunnen de
vierde symfonie van Mahler en de derde
van Schubert misschien van pas komen.
In de Bijloke brengen Symfonieorkest
Vlaanderen en Hendrickje Van Kerck-

EXPO

The absence of Mark Manders van kunstenaar, euh, Mark Manders. Daarnaast
is er nog werk uit de permanente collectie
te zien van Andy Warhol, Luc Tuymans
en vele anderen. In de Zebrastraat in
Gent is er op huisnummer 32 een installatie te zien waarin performances worden gegeven door kunstenaarscollectief
Fanerose. Maybe_TOMORROW loopt
van 25 februari tot 1 maart en van 4 tot
8 maart en gaat over dagdromen. Zotte
shizzle!

Bevreemding troef weer in het SMAK.
Daar loopt immers nog tot 22 februari

PODIUM

hove onder leiding van Etienne Siebens
deze klassieken op 20 februari. Bach is
weer hot (hoewel, is dat ooit anders geweest?). Wie dat niet zo goed begrijpt,
kan op 5 maart in de Bijloke de Hohe
Messe van de Master of Barok’n’Roll in een
uitvoering door Collegium Vocale Gent
bijwonen. Ohja, Arid komt op 4 maart
naar de Handelsbeurs. Voor al wie een
portie janettenrock kan verteren.

PHILIP CATHÉRINE @ BIJLOKE
RDW Over jazz moet je vooral niet
te veel leuteren. Dat moet ook Philip Cathérines adagium zijn, althans
zo leek het op woensdag 4 februari
2009 in de Bijloke. De grote naam (“…
werkte samen met onder meer Charles Mingus, Dexter Gordon, Stéphane
Grappelli, Chet Baker en Toots Thielemans…”) en een cultuurcheque lokten
ons op een bitterkoude vakantiedag
naar de prachtige Gentse concertzaal,
waar de Belgische jazzgrootmeester
anderhalf uur lang op z’n eentje enkele
honderden harten verwarmde. Niet in
het minst door zijn aandoenlijke worsteling met de apparatuur, maar natuurlijk vooral met muziek. Die putte
Cathérine in grote mate uit zijn laat-
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ste album “Guitars Two” (“Toscane”,
“Méline”, “Pourquoi” en “Lendas Brasileiras”), maar er was ook plaats voor
werk van meer dan dertig jaar oud, zoals “Homecomings” uit 1975. Ook het
tachtig jaar oude “Embraceable you”
van George Gershwin en “They say it’s
wonderful” van Irving Berlin uit 1946
werden door Cathérine naar zijn hand
gezet. De man, zelf ook al 67 jaar oud,
bracht in vervoering, deed wegdromen
en glimlachen, en dat allemaal erg ongecompliceerd, met slechts één gitaar
en een loop-machientje. Niet te beroerd
om met zichzelf te lachen, erg down to
earth en bovenal uitermate bevlogen:
Philip Cathérine moet je zien. ¶

Wat bieden de podiumkunsten dezer dagen? Needcompany staat met de
alom gelauwerde dansvoorstelling The
Porcelain Project op 20 en 21 februari
nog eens in Vooruit. Voorts is er in diezelfde Vooruit nog van 25 tot 28 februari Broeders van Liefde, een toneelstuk
van Union Suspecte en Compagnie
Cecilia. Het betreft hier het sluitstuk van
een trilogie waartoe ook De Leeuw van
Vlaanderen en het geruchtmakende
Onze Lieve Vrouw Van Vlaanderen behoren. In de Minnemeers speelt op 24
en 25 februari In het bos/Dans le bois.
Het toneelstuk is in productie van NTG
en zou gaan over een pretpark, bonobo’s
en reuzegroenten… In Congo! In de NTGschouwburg wordt op 26 en 27 februari
dan ook nog Gembloux gespeeld, een toneelstuk over de (vaak vergeten) Marokkaanse soldaten in WOII. ¶

www.schamper.be
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Zo zijn de vier golden globes die Slumdog
Millionnaire won volledig terecht. De film
vertelt het verhaal van Jamal, een Indische
jongen die in de sloppenwijken van Mumbai
opgroeide en nu deelneemt aan het populaire
spel “Wie Wordt Multimiljonair”. Via flashbacks vertelt de film zijn levensverhaal. Een
verhaal waarbij je je bij momenten toch een
gemene westerse klootzak voelt, en je jezelf
vloekend afvraagt waar je die overschrijving
voor dat fosterparentskindje toch gelaten had.
Edoch, de film toont ook The American Dream
van kinderen die met niets geboren worden
en er uiteindelijk geraken in het leven, wat je
toch met een goed gevoel achterlaat. Een tip
bij deze film is: lang genoeg blijven zitten want
tijdens de aftiteling word je nog getrakteerd
op een in opperste bollywoodstijl uitgevoerde
dans, zeker een aanrader om het feel-good gevoel nog te versterken.

FILMKORT

SLUMDOG MILLIONAIRE

BENJAMIN BUTTON
Slumdog Millionnaire’s grootste concurrent voor de Oscars is The Curious Case of
Benjamin Button die het verhaal vertelt van
Benjamin, die geboren wordt als een oude man
en langzaamaan jonger wordt. Voor wie niet
geïntrigeerd is door deze creatieve vondst; de
hoofdrol wordt vertolkt door Brad Pitt. Het is
verbijsterend hoe make-up deze man van een
veertiger op geloofwaardige wijze in zowel een
tachtigjarige als een tiener kan veranderen.
De film toont opvallende gelijkenissen met
de aloude klassieker Forrest Gump, in die zin
dat beiden met een gelijkaardige vertelstructuur het volledige levensverhaal tonen van
een ietwat naïef hoofdpersonage. Wat betreft
Benjamin Button komt het er op aan niet te
realistisch te denken, maar je te laten meeslepen in zijn gevoelens, hij beseft immers goed
dat hij als kind zal eindigen, en probeert dan
ook tijdig zijn voorzorgen te nemen. De film
duurt twee en een half uur, dus ga vooral éérst
naar het toilet.
Wat ons betreft gaan de oscars naar Slumdog Millionnaire, maar als het even kan toch
ook eentje voor Benjamin Button, al was het
maar voor de mooie ogen van Cate Blanchett. ¶

GEC ZIJN IS GEZOND!
H.D Na een zware blok en een nog
zwaardere vakantie besloot deze
schamperredacteur om het recuperatieproces in te zetten met een zéér gezonde maaltijd. Daarom trok ik richting
het Sint-Pietersstation waar (op het
plein zelf, tegenover het station) zich
het biologisch eet- en theehuis Lekker
Gec bevindt.
Dit eethuisje is 100% biologisch en
veganistisch, je linkt het dus al snel
met geitewollen sokken. Toch merk je
dat er volk van allerlei slag komt eten,
je hoeft dus niet bang te zijn om uit de
toon te vallen als je iets minder alternatief voor de dag komt. De inrichting
is zeer basic maar toch gezellig. Zelfs
in de zelfgemaakte lampen (uit zonnehoeden, droogtrommels en oude harde
schijven) komt het ecologisch bewust-

www.schamper.be

zijn naar boven. Er staan ook een groot
aantal lange tafels, waardoor het dus
kan gebeuren dat je naast onbekenden
zit te eten: leuk om nieuwe mensen te
leren kennen, minder als je op een romantische date bent.
Velen denken bij veganistisch eten
aan smakeloze tofu, kikkererwten en
zeewier aan exuberante prijzen. In
Lekker Gec is dit echter niet het geval.
Als je de (normale) dagschotel bestelt,
krijg je een groot bord vol met lekkere
verse groenten, rijst of aardappelen en
een salade, en dat alles voor 8,5 euro.
Met zo’n bord zit je zeker vol, met als
pluspunt het mandje boerenbrood met
de lekkerste kruidenmargarine! Voor
de rest zijn er ook nog groenteburgers
met frietjes en groentetaarten, maar die
kunnen niet tippen aan de dagschotel.

De huiswijn kost niet teveel maar de andere dranken (kombucha, kruidenthee
en sapjes) zijn wel wat duurder.
Lekker Gec draait (bijna) volledig
op vrijwilligers en medewerkers onder externe begeleiding (mensen met
een werkstraf, langdurig werklozen,…).
Daardoor kan het zijn dat de bediening
niet altijd even vlot verloopt maar je
hebt er wel minder last van arrogante
obers.
Met je studentenkaart krijg je er ook
een studentenkorting van 10 %. ¶

UIT ETEN

HL Het zijn mooie tijden voor filmliefhebbers. Niet alleen zijn er dankzij vrijdag de dertiende weer heel wat verschrikkelijke horrorfilms in de zalen, er zijn ook nog enkele echte
pareltjes te zien.

K.Maria Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent
09 242 87 50
lekkergec@gec.be – www.lekkergec.be
Open elke dag (behalve maandag),
van 12 tot 21 uur
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HIP EN COOL: THE NEXT BIG THING (2)
Iedereen weet wel hoe
moeilijk het is om “hip”
te blijven, vooral op
muzikaal vlak. Geen
nood, vrienden van de
muziek, de mensen van
Democrazy en vzw Keremos vertellen ons van
welke Belgische jonge
wolven we de komende
jaren iets geniaals kunnen verwachten.
Bart Bruneel

Na een eerste succesvolle avond in de
Brusselse Botanique doet Keremos haar talentenexposé, nu passend Next Big Thing II
genoemd, nog eens over in de Minnemeers
in Gent: op donderdag 19 februari. Het geheel kan echter ook gezien worden als een
verdoken “labelnight” van vzw Keremos,
een alternatief managementbureau voor
jonge bands, vermits de vijf performers van
deze avond allemaal op hun loonlijst staan.
Verwacht daarom geen muzikale obscuriteiten. Wie al eens een populair weekblad

openslaat heeft zeker al van de volgende
groepjes gehoord, wie dat nooit doet kan ze
die avond gaan ontdekken.

INDIE
Team William, bijvoorbeeld, waren fier
derde in Humo’s Rock Rally en trapten in
september het universiteitsjaar op gang
tijdens de Student Kick-Off. Ze grossieren
in jolige indiepop in de stijl van Clap your
hands, Say Yeah waarbij vooral de keyboardstukjes voortgebracht door hun hyperactieve toetsenist zorgen voor de occasionele
smile on your face.
Eveneens indiepop en ook Humo’s Rock
Rally veteranen zijn The Galacticos. Hun
muziek is simpel, doch efficiënt gitaargepriegel waarbij het vooral de teksten zijn
die de twijfelaars over de streep moeten
trekken: lollige schrijfsels met associaties
waaraan de gemiddelde Freudiaanse psychoanalist een hele kluif zou hebben. Voor
de geïnteresseerden, eerste single Humble
Crumble valt te downloaden op de site van
het hipsterblad Vice.
We beginnen hier langzaamaan een
trend te ontdekken, want de volgende band,
Roadburg, mocht ook de finale van Humo’s
Rock Rally meespelen. Twijfel vooral niet
aan uw geestelijke toestand als u hier weer
de zanger en de toetsenist van The Galacticos ziet opduiken: ze maken ook deel uit van

dit leuk groepje. Maar hier geen brave indie,
neen, progrock is hun ding. En geef toe: invloeden zoals Sonic Youth, rondrazende
gitaren en bij momenten wat saxofoongeschetter en geschreeuw, hier kan moeilijk
iets mis mee zijn.

ROCK
Op de muziek van Steak Number Eight
is het eveneens gezellig headbangen. Net
als hun West-Vlaamse provinciegenoten
Amen Ra maken ze metalachtige post-rock
(of drone zo u wilt) met een donker kantje.
Ze maakten deze zomer grote sier op Dour,
waar een toevallige passant hen beschreef
als “de Radiohead van de metal”. Dat dit een
overstatement is hoeven wij u waarschijnlijk niet te vertellen, maar dat deze jongelingen (15!) potentieel hebben, daaraan zult
u na het horen van hun muziek niet meer
twijfelen. Laatsten op het lijstje zijn Arquettes, een Brusselse band die in 2007 al hoge
ogen gooiden met een gesmaakt optreden
op Pukkelpop, en werden in Schamper 451
al geïnterviewd. Niet meteen “the next big
thing” zou u denken? Wel dan heeft u het
mis, pas in de herfst van dit najaar zullen ze
hun debuutplaat uitbrengen. Wat geeft het
ook, hun energieke indierock zal hoogstwaarschijnlijk zorgen voor mooi in de maat
meeschuddende benen.

‘T IS GOEDKOOP!
Eventjes ter volledigheid, het hele boeltje wordt aan elkaar gepast en geschikt
besloten door de plaatjesgoochelarij van
dj’s Sioen en Smagghe (gekend als de zanger en de drummer van de band Sioen en de
bezielers van vzw Keremos). Slechts vijf luttele euro’s in voorverkoop (of zeven aan de
kassa) moeten worden neergeteld om nu al
de revelaties van 2009 aan het werk te zien.
Cultuurchequebezitters kost het zelf niets.
Rock & roll! ¶

WIN!

Foto door The Galacticos
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Schamper geeft tien tickets weg voor
The Next Big Thing II, op 19 februari
in de Minnemeers in Gent. De eerste
tien lezers die een mailtje sturen naar
schamper@schamper.ugent.be komen
op de guestlist!

www.schamper.be
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JEROEN THEUNISSEN OVER

LITERATUUR EN DE RIMPELS VAN HET BESTAAN
De jonge Gentse auteur Jeroen Theunissen heeft met 'Een
vorm van vermoeidheid' zijn derde en
beste boek uit. En
het gaat misschien
ook over u.
Hans Demeyer

Wie Jeroen Theunissens nieuwste roman Een vorm van vermoeidheid leest, merkt
een fascinatie op voor de vouwen en de rimpels in de harmonieuze oppervlakte. Het
hoofdpersonage, Horacio Gnade, wil een
rimpelloos bestaan leiden. Dat dit evenwel
niet vanzelf gaat, wordt al duidelijk vanaf de
eerste regels: “Hij is een normale man, maar
heeft nu eenmaal chaos in zich. Hij ook,
hij beseft dat, dus moet hij opletten voor
romantiek. Hij moet zich verweren tegen
overdreven hoop, tegen metafysica, tegen
het irrationele.” Toch lijkt hij een geslaagd
leven te leiden: hij is professor Zuid-Amerikaanse literatuur, is getrouwd, heeft een
mooie en getalenteerde dochter. Voelt hij de
drift al eens opkomen, dan poept hij maar
eens scheef: “Misschien hebben zijn escapades hem alleen geholpen om het evenwicht
te bewaren”. Maar de romantiek, het exces
– ofte: de rimpel – loert nu eenmaal om
de hoek. De sublieme schoonheid van een
vrouw op straat overvalt hem, en zonder
enige reden begint hij haar te volgen. Een
andere avond slaat hij een jongeman, zonder enige reden, volledig in elkaar. Het doet
hem beginnen twijfelen of hij wel normaal
is: “Wat is dat, normaliteit? Na het afruimen
gaat hij opnieuw naar zijn werkkamer en
vraagt zich af of hij inderdaad een normale
mens is, wat de eigenschappen zijn, hoe
www.schamper.be
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het begrip afgebakend kan worden.” Niet
meteen een antwoord vindend (en kan het
anders?), besluit hij dan maar om te vluchten: “Hij denkt: ik vertrek dus. Waarom? Het
is ook wel toevallig (…) Ik ben een beetje
moe, denkt hij”. Maar ook zijn vlucht is geen
verlossing. De reis door grote delen van de
wereld leidt niet tot een traditionele, of ‘normale’ verrijking, maar tot nog maar eens
hetzelfde: het grote niets. Of zoals hij zelf
vaststelt: “Nee, dit is niet wat hij zocht, uiteraard is dit het niet wat hij zocht. Gesteld dus
dat hij iets zocht”.
In Een vorm van vermoeidheid is de hoop uit
uw vorige romans verdwenen. U mag zich dan
wel richten op de vouwen, het is niet dat we
een vorm van authenticiteit achter de schijn
van het normale mogen verwachten?

Er is inderdaad geen catharsis. Horacio
verwijst in het boek eventjes naar de Griekse
tragedie. Traditioneel wordt daarin een held
gedreven door een noodlot en moet hij iets
zien te doen. Maar Horacio moet helemaal
niks doen. Hij vlucht ook niet omwille van
een noodlot. Hij vlucht, welja, waarom?
Waarom zou hij het niet doen? Vluchten of
niet vluchten, het maakt geen verschil uit.
En dat is een heel trieste situatie. Er is geen
manier om authenticiteit te vinden. Niet
in idealen. Niet in de natuur: de natuurbeschrijvingen in dit boek tonen vooral een
leegte. Niet in kunst, want de kunst is vervallen tot een vorm van shitart. Ook niet in een
nieuwe liefde, want die Valeria die hij op zijn
reis oppikt is niet meer dan een vakantieliefke. De enige oplossing die hij uiteindelijk
vindt, is om zijn geld weg te gooien en zelf
zijn geld te worden. Als zijn geld op is, is hijzelf ook op. En misschien is het dan mogelijk
om een verandering te verkrijgen. Maar dat
is inderdaad opnieuw zeer bitter: het is eerder een wanhoopspoging dan een oplossing.
Moet dat dan zijn catharsis, zijn zuivering
voorstellen?
Het boek heeft dus een zeer eenzijdige
pessimistische kijk. Ik toon dat er een soort
van vermoeidheid zit in die man, en dat die
misschien ook wel in onze cultuur zit. Het
boek wil dus ook een soort van cultuurkritiek zijn, en niet alleen het verhaal brengen
van een bepaalde man.
Die cultuurkritiek brengt u evenwel niet op een
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expliciete manier, maar impliciet via de taal,
door de verschillende discoursen in de samenleving bloot te leggen.

Veel wordt niet expliciet gezegd. Het interesseert me niet om te schrijven dat de wereld slecht is. Om een hard boek te schrijven
waarin veel geschreeuwd wordt. Het gaat
mij veeleer om de dubbele bodem, om die
discoursen in de maatschappij. Horacio wil
een normale man zijn. Hij wil de manier van
spreken, van doen van de mainstream overnemen. Die ‘normaalheid’ is mijn vertrekpunt en daar speel ik dan ook mee. Je ziet
veel mensen die zeggen wat iedereen zegt.
Dat dingen ‘interessant’ en ‘fantastisch’ en
een ‘schande’ zijn. Of koppels die op een heel
lege manier over kunst en reizen praten. Dat
zijn vormen van taalgebruik die zeer herkenbaar zijn en ik probeer hun kaalheid weer te
geven op zo’n manier dat ze komisch, maar
ook tragikomisch worden in hun leegte.

TEGEN DE EENVORMIGHEID
De onzichtbare (2003) en de ‘vertellingen’ in Het einde (2005) bevatten vaak zeer
herkenbare (en ook ietwat magere) verhaallijnen. Die worden echter als aanleiding genomen voor verdere cultuurkritiek. Zo heb
je in het verhaal ‘Joost Helder’ een klassieke
break-up. Maar eerder dan dat we moeten
meeleven met de personages worden we
in een objectiverende blik gedwongen die
ons vraagt te oordelen over hoe die personages handelen en hun wereld vormgeven.
Dit gebeurt vaak door het spelen met het
vertelperspectief. Traditioneel mogen we
een verteller vertrouwen in wat hij zegt. Bij
Theunissen krijgen we echter vaak verschillende vertellers die niet altijd betrouwbaar
zijn. Aldus krijgen we een objectivering en
een ontnuchtering van de eenzijdigheid (van
ideologie) die sommige van zijn personages
belichamen. In Een vorm van vermoeidheid
krijgt het verhaal echter veel meer aandacht
en is de verteller ook niet nadrukkelijk aanwezig. Toch blijft er een vorm van objectivering.
Theunissen: “Het verschil is dat de reflectie nu in het hoofdpersonage zelf zit. Hij is
niet toevallig literatuurprofessor. Hij is dus
sowieso over-reflexief: hij kent bij wijze van
spreken zijn eigen verhaal. Bij alles wat er
gebeurt, is hij dus een stapje voor; heeft hij

er al een statement over gemaakt. Dat zorgt
ervoor dat de vertelinstantie eenvoudiger is
dan bij Het einde. Daar heb je een vreemde
verteller — het onderschrift is dan ook niet
toevallig ‘een vertelling’. Nu komt alles uit
het perspectief van Horacio, maar dat strakke past ook veel beter bij dit verhaal dan het
vorige. Het verhaal zelf blijft niettemin complex door de psychologie van dat personage.
Daardoor blijft wat ik weergeef niet eenduidig.

“

Het mag toch niet de
bedoeling zijn om tot
een soort van middelmatigheidscultuur te komen?

Ook de grammatica, de stijl is niet eenduidig
of rechtlijnig.

Ik heb in dit boek geprobeerd om zuivere
zinnen te schrijven. Maar dat lukt dus niet
steeds. Maar deze man is natuurlijk zelf ook
schizofreen in wat hij denkt en doet. Aan
de ene kant wil hij vluchten, aan de andere
kant wil hij zichzelf voortdurend indijken.
Een cocon rond zich vormen. Dus dat moet
zich dan ook in de stijl reflecteren want de
zinnen drukken hem uit. Je krijgt dus een
verkapte stijl: enerzijds heel concreet en anderzijds verward.

SHAKESPEARE EN DE
DRANKAUTOMAAT
U staat niet alleen kritisch tegenover de maatschappij, maar ook tegenover de literatuur.

Literatuur is voor mij inderdaad meer
dan alleen maar een marktproduct, of iets
dat alleen maar voor amusement moet zorgen. Ik probeer dingen te schrijven die niet
zo evident zijn, die een paar dingen in vraag
stellen, die dieper dringen dan de oppervlakte. Literatuur is een redelijk traag medium,
waardoor je (in het beste geval) ook een meer
diepzinnige reflectie kunt geven dan bijvoorbeeld in een tv-reportage. En dat is een
aspect dat vaak uit het oog verloren wordt.
Als je ziet hoe in kranten over literatuur gesproken wordt, dan gaat het over stilistisch
www.schamper.be
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mantische gedachte dat een auteur iets te
vertellen moet hebben. Dat een auteur niet
iemand is die een mooi product aflevert
met een paar filosofische clichés. Ik wil een
visie krijgen op de dingen, de wereld, of wat
daarin gebeurt. Het heeft dus te maken met
twee dingen. Aan de ene kant: vakmanschap.
Sommige mensen schrijven gewoon flauw.
Schrijvers die enkel maar dialogen of scènes
kunnen schrijven maar geen enkele bodem
hebben. Elke zin moet als het ware het boek
kunnen bevatten, uitademen waarover het
gaat. Aan de andere kant moet het uit zijn
autonome literaire sfeer treden. Dus niet enkel stilistisch goed zijn, maar ook iets zeggen
over de werkelijkheid waarin wij leven.
U gelooft in een verschil tussen entertainment
en een hogere vorm van cultuur.

Ja, cultuur is de bloem van de maatschappij, datgene wat de samenleving beter maakt. Bach is beter dan Frans Bauer.
Cultuur was vroeger altijd het hogere van
de maatschappij, maar onder de invloed
van de antropologie is dat begrip verruimd
waardoor zowat alles cultuur geworden is.
Een drankautomaat is evengoed cultuur als
Shakespeare. Maar aldus kom je snel in een
soort van cultuurrelativisme terecht waarbij
alles op dezelfde hoogte staat. Maar dat is
niet zo. En dat is niet puur een kwestie van
smaakverschillen; er zijn wel degelijk argumenten om te zeggen dat het ene beter is
dan het andere. Dat heeft dan te maken met
de technische kwaliteit, de rijkdom, de geschakeerdheid.
Toch zijn er steeds meer gevallen waar het
moeilijk wordt om het onderscheid te maken.

Foto's door Joost Vanderdeelen

kunnen, of het esthetisch goed zit. Maar als
het cultuurkritisch is? Of als het iets wil vertellen over hoe wij vandaag leven? Dat komt
gewoon niet aan bod.
www.schamper.be

Maar ook vele auteurs schrijven op een
manier die voor mij oninteressant is. Iemand
kan wel stilistisch heel sterk zijn, maar niks
te vertellen hebben. Ik ben nog van de ro-

Dat is zo. De laatste decennia heeft hoog
elementen van laag overgenomen en omgekeerd. Daardoor wordt het onderscheid
moeilijker, maar het mag niet de bedoeling
zijn om tot een soort van middelmatigheidscultuur te komen. Het is toch de bedoeling
om er een beetje boven uit te schieten. Ik
geloof dat er in literatuur ook een soort van
vooruitgangsgedachte mag zitten. Het moet
anders zijn dan de boeken die al geschreven
zijn, anders heeft het geen zin. Het boek
moet iets extra toevoegen. En dat extra is
niet enkel een nieuw verhaal, of een stilistische vondst, maar ook een ethische reflectie.
¶
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liegende reporter
SCHAMPER KOOPT POOLTAFEL MET OPBRENGST
MUSIC FOR LIFE
L.E. Enkele weken geleden gingen leden
van Schamper de straten op om geld te
sprokkelen voor de Music For Life campagne, en menig Gentenaar keek ontroerd toe
hoe enkele schamperaars persoonlijk het
geld gingen deponeren in het glazen huis.
Aan omstanders die beweerden dat deze
enkel monopolygeld door de bus schoven en
daarna grinnikend wegliepen, werd hoegenaamd geen aandacht geschonken. Tot enkele dagen later verdachte rekeningafschriften
gevonden werden en de geloofwaardigheid
van het geliefde Gentse studentenblad in het
gedrang kwam. De 1112,84 euro die Schamper inzamelde, had nooit zijn weg gevonden
naar Studio Brussel. Het geld was namelijk
uitgegeven aan een pooltafel (€663,77), vijf
bakken Jupiler (€52,50), drieënveertig zakjes winegums (€107,07), twintig Bicky’s bij
Julien (€40), een spelletje lasershooting voor
twintig personen (160€), een exemplaar van
Journalistiek voor Dummies (€25,65), een geit
(€50) en een dvd van The Notebook (€13,85).

WINE GUMS EN GEITEN
In eerste instantie ontkende de woordvoerder van Schamper alle feiten, terwijl hij
schijnbaar onbewogen de ene winegum na
de andere binnenwerkte. Nu de bewijslast
zich blijft opstapelen, heeft Schamper echter
bekend en zichzelf ook verdedigd: “Wij hebben onze lezers een les in goedgelovigheid
gegeven. Voor de Music For Life actie gaf
iedereen maar geld aan gelijk welk individu,
zonder zeker te weten of dit geld in de handen van Studio Brussel zou belanden. Wij
wilden met deze actie onze lezers aansporen
om steeds na te gaan of hun geld wel goed
terechtkomt. Dit is ons tot nu toe zeer goed

Een bevallige redactrice speelt pool. Foto door Eugene Strobist

gelukt en wij kunnen dan ook trots melden
dat we in de toekomst soortgelijke acties zullen blijven voeren om de Gentse student van
zijn naïviteit te verlossen.”

BARMHARTIGE SAMARITANEN
Verder beklemtoonde de woordvoerder
van Schamper dat het geld van de Music
For Life actie toch goed besteed werd: “Wij

De volgende

kunnen u met vreugde toevertrouwen dat
de kwaliteit van Schamper er zichtbaar op
vooruit is gegaan sinds we Journalistiek voor
dummies verplicht meegeven aan elk nieuw
redactielid. Ook kroppen schamperleden
niet langer hun emoties op na het zien van
The notebook en krijgen de artikels zo het
emotionele tintje waar Dag Allemaal en
Story groot mee geworden zijn. Tenslotte
hebben we een geit uit zijn gevangenschap
gered en vrijgelaten in het Citadelpark, waar
het speels met mannen in de struikjes stoeit.
Met andere woorden, we kunnen spreken
van een win-win situatie voor alle partijen.”
Waarna de aanwezige pers werd uitgenodigd
voor een partijtje pool. ¶

ligt op maandag 2 maart in de bakjes!
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SATIRE
UGENT

DE LIJN IS BUMPERSURFERS TE SNEL AF
meer mensen aan een tram bengelden dan
dat er in de tram zaten!” Een oplossing kon
niet uitblijven: “Er werd geopteerd om mee
te gaan met onze tijd en simpelweg betaalautomaten op de bumpers te monteren. Dit
leek te werken, tot enkele weken geleden
de betaalgegevens van die specifieke automaten werden onderzocht. Met ontstellend
resultaat: geen enkele bumpersurfer had betaald.”
Nieuwe, meer draconische voorstellen
waren elektroshockjes, wegschuifbare bumpers en zelfs hologrammen van burgemeester Termonts onderrug op de spiegels. Maar
Martens wist haar voorstel van scherpe kartelranden op de spiegels door te drukken:
“Akkoord, achteraf is het geen succes gebleken, maar de omstandigheden zaten niet
mee. Het is winter, velen dragen handschoenen en die neutraliseren het effect van de
scherpe randjes. En ach, dat ook een klasje
hemofiliepatiënten zou bumpersurfen, kon
echt niemand voorzien.”
De scherpe randen worden nu verwijderd
en de handvaten bijgevijld en extra glad gemaakt, zodat er net geen grip is. Wie alsnog
op de tram probeert te springen, valt geheid
van de tram. En zo lijkt het probleem toch
opgelost. ¶

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

De joden zijn tegenwoordig weer hót,
zo ook op studentenfora. Neem nu het
Minervaforum van de Letteren en Wijsbegeerte. Hoewel betrouwbare bronnen
indiceren dat tot 63% van de studenten
daar gaat slapen met een Arafatsjaal, zijn
er toch Blandino’s die de zonden van Isbijraël willen nuanceren. Ruben
voorbeeld, is kritisch voor de Palestijnen:
“Wel, eigen schuld dikke bult. Komt ervan als je terroristen steunt en je bloedeigen kinderen liever “martelaar” ziet worden dan te stimuleren om te studeren en
écht iets van hun leven te maken en hun
volk iets weer te geven. […] Daarom zeg
ik: FUCK HAMAS en hetzelfde wat alle
terroristensympathisanten betreft.”
Ook op het forum van de VTK bevinden zich kritische geesten: “Het doel van
Israël is zijn gebied behouden, het doel
van Hamas is alle Joden dood doen. Dat
is toch wel een verschil volgens mij” dixit
Gladiator. Die sympathieke burgies hebben overigens niet enkel over grote conwww.schamper.be

flicten een mening, ook de hedendaagse
seksuele moraal vinden ze maar hol.
“haha :’) ik ben tegen seks, voor mij kan
dat niet zonder de ultieme liefde en dus
dat is maar 1 persoon die daarvoor in
aanmerking komt, maar ik heb geen zin
om te zoeken en weetje: een doel moet
iets moeilijks zijn eh, sex kost u 50 euro,
lol, zelfs nen zimbabwaan kan zoiets
krijgen op een jaar tijd”. Pacotens is duidelijk een vrome jongen, maar hij is niet
alleen. Wanneer Jhonny het eens teveel
over schunnigheden heeft, roept Ewout
hem snel op het matje: “gij gaat nog eens
in seks veranderen gij!”
Dan zijn ze bij de Filologica toch meer
vrijgevochten. Na meermaals wakker te
liggen door het gegil van een luid copulerend buurmeisje, blijft Lampadaire
er laconiek bij: “Ik heb wel respect voor
haar liefje, die gast weet waar hij mee bezig is.” Men spreekt ginder overigens ook
vrijuit over seksuele problemen zoals
impotentie, nochtans vaak een taboeon-

derwerp: “Sinds de blok heb ik geen zin
meer in seks. Absoluut niks. Nada. Er
is iets vreselijk mis met mij :(” laat Verwarde Latinist weten. Toch zijn er ook
bij de taalkundigen grenzen: wanneer
Trijn laat weten dat er ondertussen al
842 berichten over seks op het forum gepost zijn, slaan bij Bosnimfje de stoppen
door: “FAK ZWIJG KEER ALLEMAAL
OVER SEKS”.
De oproep van Bosnimfje wordt al
snel vergeten en ook op andere forums
gaat het geroezemoes door. Bij de Wina
experimenteren ze tegenwoordig zelfs al
met kinky spelletjes. Miss Piggy (extra
puntjes voor de suggestieve nickname)
vertelt er “Nu ja, als je aan SM wil doen,
laat het dan binnen de perken blijven en
stop wanneer de andere het codewoord
zegt (want zo werkt dat toch denk ik, allé
zo heb ik het afgeleid uit mijn cursussen,
blijkbaar heb je altijd een codewoord
ofzo)”. Van horen zeggen, natuurlijk. Is
het niet… altijd… van horen zeggen? ¶
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RDW Sinds een paar maanden doen Gentse jongeren aan bumpersurfen op trams: de
waaghalzen grijpen zich vast aan de achteruitkijkspiegels, kunnen zo blijven staan op
de trambumpers en rijden een eindje mee.
De Lijn zocht oplossingen, maar die bleken
niet toereikend.
Claudia Martens, veiligheidscoördinatrice van De Lijn, legt uit hoe het bumpersurfen ontstond: “Zoals u misschien wel weet, is
couchsurfing ook in ons land doorgebroken
in de loop van 2008 (zie Schamper 467, red).
Tijdens de laatste Gentse Feesten, ging ook
Gent finaal voor de bijl toen internationale
feestvierders op zoek waren naar vertier én
een bed. Om zich te verplaatsen vonden zij
er echter niks beters op dan te pas en te onpas op de tram te springen, en zo “mee te
surfen”. Dat ze dat zonder geldig vervoerbewijs deden konden we nog door de vingers
zien – het was per slot van rekening maar
voor een dag of tien. Dat ze ook jonge Gentenaars aanzetten, konden we niet voorzien.”
Toch gebeurde dat laatste en het fenomeen nam al vlug onvoorzienbare proporties aan: “Er werd gehoopt dat na de zomer
alles weer bij het oude zou zijn, maar het
tegendeel bleek waar: er ontwikkelden zich
hier Indische toestanden, waarbij soms
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