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  Ine De Jonge, Rini Vyncke  
 An zat aan haar bureau. Het was een vrij 

warme dag en het raam stond open. Af en 
toe blies een fris briesje haar wat moed toe, 
maar de gezellige babbels die ze beneden op 
straat hoorde klonken als verleidelijke uit-
nodigingen om zich net als iedereen op de 
Graslei neer te ploff en. Helaas zat ze al we-
ken achter op haar schoolwerk en moest ze 
eerst nog vijfhonderdzevenentachtig papers 
schrijven. Terug naar de Vijftigers dus. 

 Toen ze een foto van Hugo Claus bekeek, 
met een sigaret half bengelend uit zijn mond-
hoek, moest ze denken aan Piet. Ze had deze 
fi jne knul leren kennen op de eerste cocktai-
lavond van  Filologica  en wat begon met een 
traktatie op een mojito werd al vlug een fl irt-
festijn. Ze had te veel genoten (lees: gedron-
ken) van die avond om zijn telefoonnummer 
te vragen, dus hoopte ze vurig dat hij terug 
zou zijn op de  Cocktailavond II  in de  Am-
ber  op  27 april . Oh, wat had hij een mooie 
ogen en wat kon hij heerlijk praten over zijn 
passie voor Hugo Claus! 

 An schudde haar hoofd. Piet had vast 
geen moeite met de thematiek van de Vijf-
tigers. Misschien lukte Geschiedenis van de 
Nederlanden haar beter. Haar ogen vestig-
den zich op het woord Alva, die blijkbaar 
een oogje in het zeil moest houden van de 
Spaanse koning. Het water kwam haar in de 
mond toen An terugdacht aan haar reis naar 
Spanje vorige zomer, waar ze voor de eerste 
keer tapas at. Misschien hebben ze ook van 
die heerlijke olijven op de  Spaanse Avond  
van  Dentalia  in het  Porter House  op  28 
april . 

 Er werd geklopt op de deur en An schrok 
wakker uit haar mijmeringen. Het was Bram, 

haar kotgenoot. Ze maakte onmiddellijk 
van de gelegenheid gebruik om hem mee te 
vragen naar de Spaanse Avond. “Oh sorry, 
ik doe het wat sportiever die dag,” was zijn 
antwoord. “Op  28 april  ga ik namelijk naar 
de   VTK  studentenduatlon  in de  Blaar-
meersen  en ’s avonds zakken we dan af naar 
 Stars & Stripes  voor het  Pooltornooi  van 
de  Biomedische .”  

 An trok haar ene wenkbrauw op en liet zo 
weten dat ze niet geïnteresseerd was. “We 
kunnen anders wel naar een fuif gaan deze 
week,” opperde Bram. “Woensdag de  29 ste is 
er  Bal Marginal  van de  KK  of de  Into the 
Wild Party  van de   KHK  , maar als donderdag 

je beter past kunnen we ook naar de  After-
clinic Party  van  Dentalia .”  

 An zuchtte. “Laat maar zo, ik moet eigen-
lijk studeren. Waarvoor kwam je nu naar 
hier?” “Euh, gewoon een praatje, studeren 
lukte niet zo goed,” verklaarde Bram veront-
schuldigend. “Haha,” lachte An, “dat ken ik. 
Maar ik zou beter wat voortmaken, zodat ik 
volgende week wél de tijd vind om samen 
wat te doen. Dan snuisteren we wel even in 
de  Schamper  naar wat er onder  Kringen & 
Konventen  vermeld staat.” Bram sloop the-
atraal de kamer uit en An lachte. Plots leek 
het toch zo grauw niet meer binnen in haar 
kamertje.  ¶  

Minivoetbal fi nale  × VGK: 27 april, Revali-

datiecentrum UZ, 22 uur

Karaoke, Filologica- × VGK: 28 april, Arte-

velde Café

BBQ × , GBK: 29 april, Palmarium, 19 uur

BBQ × , Geologica: 30 april, Sterre S8, 19 

uur

Vrij Podium, Filologica: 4 mei, Zum Zum  ×

Kaffee

Slavische Lustrumavond, Slavia: 4 mei,  ×

HIKO, 19.30 uur

Disneymarathon,  × VBK: 5 mei, Aud BUZ, 

11.30 uur

Jenevervoetbal, WiNa: 5 mei, Sterre S9,  ×

17.30 uur

Filorock,  × KMF: 5 mei, Frontline, 21 uur

Fuif, Filologica: 5 mei, Tequila ×

Slotevent & tentoonstelling Fotoklas: 6  ×

mei, Therminal, 19 uur

Griekse Avond, KK: 7 mei, Therminal,  ×

19 uur

Concert,  × GUSO: 7-8 mei, Bijloke, 19.30 

uur

Voorstelling Romeo & Julia, Matrak: 6-9  ×

mei, Tinnenpot, 20 uur

KORT

KRINGEN &
KONVENTEN

Mmmmmmmmmmmmmmm. Lekker. Foto door Matthias Jacxsens.
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  Bert Dobbelaere  
 Het Vlaamse hoger onderwijslandschap 

is onvoorstelbaar versnipperd: universitei-
ten in Gent, Leuven, Antwerpen, Brussel en, 
godbetert, Hasselt. Bovendien worden ook 
nog eens overal bijna dezelfde opleidingen 
aangeboden. Het is een situatie die weinig 
goeds met zich meebrengt, behalve dan dat 
elke student in zijn spreekwoordelijke ach-
tertuin kan gaan studeren. Voor de rest zorgt 
het vooral voor een te grote verspreiding en 
dus ook verspilling van talent. Gevolg: een 
aantal kwalitatief erg twijfelachtige oplei-
dingen. Niet omdat de wil er niet is bij de 
onderwijsinstellingen, wel omdat er nu een-
maal maar een beperkt aantal experts zijn in 
een kleine regio als Vlaanderen. 

 Eén van de sleutelwoorden van het be-
leid van minister van Onderwijs Frank Van-
denbroucke was dan ook rationalisering. Te 
kleine opleidingen moeten er bijvoorbeeld 
op termijn uit: liefst niet verdwijnen, maar 
samensmelten met het equivalent aan an-
dere universiteiten om op die manier van 
schaalvoordelen te genieten. De UGent lijkt 
dat idee genegen. Na de mislukte oproep van 
rector Paul Van Cauwenberge voor een ‘Uni-
versiteit Vlaanderen’, haalde onze univer-
siteit de banden aan met de  VUB . Onlangs 
raakte ook bekend dat de UGent en de  KUL  
samen een ‘Master of Space Studies’ zouden 
organiseren. 

 Enkele verbroederingspogingen in de 
marge daargelaten, blijft een eilandenar-
chipel het beste beeld om de toestand te 
beschrijven. Dat beeld is ook van toepassing 
op het studentenleven. Er zijn maar weinig 
activiteiten waarbij studenten van verschil-
lende universiteiten elkaar ontmoeten of het 
tegen elkaar opnemen. Dat is jammer: in het 

buitenland bestaan heel wat competities 
tussen universiteiten en hogescholen onder-
ling, denk bijvoorbeeld aan de roeiwedstrijd 
tussen Oxford en Cambridge die zelfs inter-
nationale persaandacht krijgt.  

 Ook in de lagere school en in het middel-
baar zijn er allerhande competities tussen 
scholen waar scholieren gretig aan mee-
doen: handbaltoernooien, spellingswed-
strijden of de wiskundeolympiade zijn maar 
een paar voorbeelden waar elk van ons wel-
licht ervaring mee heeft. Zulke tradities van 
vriendschappelijke competitiviteit zouden 
niet alleen een motiverende werking hebben, 
maar halen ook de muren tussen de verschil-
lende instellingen naar beneden. Ze zorgen 
ervoor dat de drempel voor samenwerking 
op andere (bijvoorbeeld academische) vlak-
ken verlaagt. Met andere woorden: ze gaan 
de eilandjesmentaliteit tegen.  

 Met al die interesse voor competitiviteit 
in het buitenland en op school, is het opmer-
kelijk dat dit in het Vlaamse studentenleven 
niet ingebakken is. De weinige activiteiten 
die er wel zijn, genieten een nobele onbe-
kendheid. Of dat te maken heeft met een ge-
brekkig enthousiasme van de studenten valt 
te betwijfelen. Zij staan immers doorgaans 
werkelijk te trappelen om grote activiteiten 
op poten te zetten en dat vertaalt zich in een 
boordevol academiejaar. Voorwaarde lijkt 
echter vaak dat de universiteit hen een duw-
tje geeft: fi nancieel, maar vooral ook logis-
tiek. De universiteit schept de voorwaarden, 
de studenten zorgen voor een enthousiaste 
uitwerking.  

 Daarom dus deze boodschap aan alle 
Vlaamse universiteiten die interuniversi-
taire samenwerking belangrijk vinden: hup 
hup!   ¶  

HUP HUP!
EDITORIAAL
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Studentenprotesten tegen Bologna in Zuid-Europa. Meer van dat op p. 10.

UNIEF
 Het zit er bovenarms op in Zuid-
Europa: studenten protesteren er 
al maanden tegen Bologna, soms 
gewelddadig (10). Misschien weet 
de nieuwe kinderrechtencommissa-
ris Bruno Vanobbergen wel hoe dat 
schorremorrie opnieuw opgevoed 
moet worden (14).

WETENSCHAP
Koffi e blijkt beter voor de gezond-
heid dan veel mensen zouden den-
ken (16). Daarnaast hebben we ook 
een interview met Robert Caillau, 
UGent-alumnus en mede-uitvinder 
van het World Wide Web (18).

CULTUUR
 Deze en volgende keer gidst de 
cultuurredactie van Schamper haar 
lezers langs de mooiste architectu-
rale parels van Gent (26).
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  GM  Ook zo leermoe na de ‘paasvakantie’? Drin-
gend nood aan ontspanning? Geen zin in politiek 
onderwijsgelul van  Frank Vandenbroucke ? 
Wel, laat deze onderwijs-kort u op uw lachspie-
ren trappen door de dolle fratsen van menig stu-
dent. 

 Laten we beginnen in de  USA , meerbepaald 
in New Brunswick. Studenten, professoren en 
personeel van de Rutgers University bundelden 
hun krachten voor een opmerkelijke wereldre-
cordpoging: zoveel mogelijk mensen verzamelen 
in het State Th eatre van New Bunswick verkleed 
als Wally uit de ‘Waar is Wally’-boeken. Met meer 
dan 1000 Wally’s werd het record verbroken. 

 Iets verderop, in New York, zal Wall Street één 
van hun beurswerkers moeten uitzwaaien. De 
man in kwestie, Ethan Woods, verloochent zijn 
economische passie en keert terug naar zijn eer-
ste liefde: voedsel! De man gaat namelijk op ‘een 
culinaire reis’. Beginnend in Turkije, doortrek-
kend door Europa om dan via Azië te eindigen 

op de ‘Spice eilanden’ in de buurt van Maleisië. 
Deze reis, gefi nancierd door het Hamilton Col-
lege, heeft de bedoeling om onderzoek te doen 
rond het eff ect van specerijen en recepten op de 
geschiedenis en culturen van bepaalde volkeren. 
Woods – een  noob  in de keuken – hoopt hierover 
later een kookboek te schrijven. 

 Om in de culinaire sfeer te blijven heb ik nog 
goed nieuws voor de  chocoladefreaks  onder ons. 
Volgens de Northumbria University (UK) maakt 
chocolade slimmer. Meer zelfs, het maakt ons 
slimmer én minder moe. Tijdens het onderzoek, 
waarbij studenten met sprongen van 3 achteruit 
moesten tellen, kregen bepaalde studenten een 
stevige injectie fl avanol  het element uit choco-
lade dat je ‘gelukkig’ maakt  toegediend. En wat 
bleek? De domste student werd omgevormd tot 
een ware Einstein en kon veel langer doorgaan 
met tellen dan  fl avanol-loze  studenten. U weet 
wat u te doen staat bij uw volgend onvoorbereid 
examen.  ¶  

  DH  Leuven is toe aan zijn rondje kiezen. 
Op het spel staat het mandaat van rector 
 Marc Vervenne , die vorig jaar na een on-
zachte evaluatie moest verzaken aan een 
bijkomende termijn. Op twee weken van 
de verkiezing van een nieuwe rector evalu-
eert Veto de kandidaten aan de hand van 
hun programma. De man van de basis, de 
nostalgicus, de consensusfi guur en de re-
alist: allen laten ze zich door het voetvolk 
besnuff elen. De strijd voorziet alvast in 
meer nagelbijten dan de onze, al is daar 
natuurlijk geen druïde voor nodig. 

 Wiskundige  Stefaan Poedts , de man 
van de basis, roept het uit: “En nu  WIJ !” De 
jongste van de vier put kracht uit het on-
genoegen onderaan en gaat bijvoorbeeld 

voluit voor de administratieve vereenvou-
diging. Enigszins weigerachtig tegenover 
de associatie, ziet hij wel heil in een door-
gedreven internationalisering. Maximaal 
dertig lesuren per week schreeuwt hij ook. 
Weinig verbazend dat Veto de man een ge-
brek aan realisme verwijt. 

  Bernard Himpens , in dit leven decaan 
van de faculteit Geneeskunde, is nostalgi-
cus. Zo wil hij de faculteiten heropwaar-
deren en de drie Groepen, waarin die nu 
ondergebracht worden, een stille dood la-
ten sterven – toegegeven: dat lees je tussen 
de lijnen. Daarnaast pleit hij nog voor een 
sterkere Academische Raad en een ‘nieuw 
democratisch elan’. 

  Koen Geens , rechtenprof, wil liever 

niemand tegen de schenen schoppen. In 
zijn programma, dat om die reden onaf-
gewerkt blijft, wordt geschoven en gebor-
steld tot het al nuance is. Exemplarisch is 
zijn voorstel om ingrijpende besluiten van 
de Academische Raad te voorzien van toe-
lichting en een feedbackmogelijkheid. 

  Mark Waer , biomedisch wetenschap-
per en vooral realist, is ‘recht voor de raap’ 
en zet wél menigeen een tackle. Tegen de 
volledige inkanteling van hogescholen in 
de universiteit – met een concreet alterna-
tief – en voor een naamsverandering van 
de Raad Van Bestuur, gekoppeld aan een 
nieuwe functieomschrijving: meer moet 
dat niet zijn. Bijt u ook?  ¶  

Redacteurs zijn nog steeds 

welkom, maar we richten onze 

smeekbedes vooral aan illus-

tratoren, fotografen, layouters, 

eindredacteurs en informatici. 

Help ons uit de nood!

Elke maandagavond om 20 uur 

houden we redactievergadering 

in de kelders van studentenhuis 

De Therminal. Weze welkom!

Maar je wil eerst toch wat meer 

weten? No prob.

• Op www.schamper.ugent.be/

werk kan je lezen hoe het er 

aan toegaat op de redactie.

• Of mail ons op schamper@

schamper.ugent.be en we zul-

len je vragen duidelijk en zo 

snel mogelijk beantwoorden.

WERKEN VOOR SCHAMPER ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Lezersbrieven en 

opinies zijn welkom op 

schamper@schamper.

ugent.be

COMMENTAAR?

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO?
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  LM  Er zijn spannendere zaken te beden-
ken dan een rectorverkiezing waarbij één 
kandidaat 93% van de stemmen krijgt. De 
voorbije vice-rectorverkiezing bleek daar 
geen deel van.  

 Bij gebrek aan een ‘Cogentje’ op het laatste 
moment, was de enige mogelijke spelbeder-
ver een magere opkomst van stemgerechtig-
den. Maar ook hieraan werd uiteindelijk vol-
daan, zij het niet zonder moeilijkheden (zie 
p. 6). Enige kandidaat en voormalig vice-rec-
tor Luc Moens haalde 97% van de stemmen 
binnen en doet er bijgevolg vier jaar bij.  

 Een logisch vervolg van de rectorverkie-
zingen noemt Moens zijn formele overwin-
ning. Dat rector Van Cauwenberge slechts 
met zijn vertrouwde compagnon de route de 
strijd opnieuw wilde intrekken was immers 
al duidelijk op 24 maart. Deze algemene ver-

nieuwing van het vertrouwen in hen beiden 
wordt dan ook in de eerste plaats geweten 
aan hun teamwork van de voorbije vier jaar 
en de goede werking ervan. 

 SAMENWERKING 
 Wat we van dit tweespan de komende 

vier jaar voor de UGent mogen verwachten 
zal de toekomst uiteraard uitwijzen, maar 
“graag veel van hetzelfde” is alvast wat we uit 
de hogere regionen opvangen. Als groots(t)
e ambitie weerklinkt de internationalisering 
en de bijhorende profi lering van Vlaande-
rens grootste universitaire instelling.  

 Abstracte woorden, maar Moens concre-
tiseert: zowel op studenten- als op onder-
zoeksniveau, wil de UGent haar reeds aange-
gane engagement voortzetten, uitbreiden en 
bijschaven waar nodig. Hij denkt spontaan 

aan Erasmusprogramma’s, onderzoekscom-
missies en  doctorschools . Concurreren met 
de internationale topuniversiteiten blijft im-
mers een doel. Een Harvard tussen Schelde 
en Leie, de natte droom van menig kopstuk. 
En zonder zich in groot(s)heid te verliezen 
natuurlijk.  

 Gevaar voor een te grote, onbestuurbare 
UGent-machine is daarbij ongegrond, stelt 
Moens gerust. De voorbije jaren bleek reeds 
dat met goede coördinatie en beteugeling 
de groei van de universiteit een positieve 
evolutie vormt, waarbij enkel de infrastruc-
tuur wel eens achterop hinkt. Maar ook daar 
wordt volop aan gewerkt, mocht u dat nog 
niet gemerkt hebben.   

Laten we dus hopen dat over vier jaar 
niet alleen de bouwplannen uitgevoerd zijn. 
Th umbs up!  ¶  

LUC MOENS OPNIEUW VERKOZEN TOT VICE-RECTOR
GRAAG VEEL VAN 'T ZELFDE
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  Marieke Vandenhende  
 Wat hebben George Bush en vrouwelijke 

geslachtsorganen gemeen? Volgens de Egyp-
tische vrouwenactiviste  Nawal El Saadawi , 
meer dan je denkt. Reeds 50 jaar strijdt ze 
niet alleen tegen de Amerikaanse hegemo-
nie, maar ook tegen het moslimfundamen-
talisme. Moeilijke combinatie? Helemaal 
niet, Bush en Bin Laden zouden zelfs twee-
lingbroers zijn. Religieus fundamentalisme 
is immers een product van neokoloniale 
machten zoals de Verenigde Staten. Op die 
manier zou het Amerikaans kapitalisme met 
oud-president Bush op kop gerelateerd zijn 
aan de toename van vrouwenbesnijdenis in 
Egypte.  

 Naar deze en andere straff e uitspraken 
kon u eind maart komen luisteren tijdens 
twee lezingen in het kader van de Leer-
stoel Amnesty International 2009. Nawal 
El Saadawi is arts, gynaecologe, psychiater 
en schrijfster, maar vooral een feministe in 
hart en nieren. In 1980 stichtte ze de eerste 
feministische pressiegroep in de Arabische 
wereld. Voor haar controversië le ideë en ont-
ving ze doodsbedreigingen van islamitische 
fundamentalisten en ze bracht reeds enkele 
maanden door in de gevangenis, maar toch 
zette ze haar strijd voort. Ontegensprekelijk 
een straff e madam! 

 ONDERWIJS MAAKT ONWETEND 
 Door de heftige tegenkanting die ook de 

Egyptische regering haar bood, trok ze in 
1991 naar de VS waar ze doceert aan de Uni-
versiteit van Atlanta. Met haar unieke vak 
 Creativity and dissidence  probeert ze teniet 
te doen wat onderwijs doet. “Studenten wor-
den onwetend door te studeren. Hun kennis 
is fragmentarisch en ze hebben geen inzicht 
in het geheel. Als ik als arts  TBC  wil gene-
zen, moet ik ook de armoede bestrijden en 
daarvoor moet ik de politiek kennen”, aldus 
Nawal.  

 En ze zou geen feministe zijn als ze er niet 
vanuit ging dat alles politiek is…  Th e personal 
is political  was een centrale leuze van het  se-
cond wave feminism  in de jaren ’60 en ’70. Na-
wal vertelt: “Religie is politiek want het werd 
gecreë rd om mensen te onderdrukken. Zelfs 
het water dat we drinken is politiek want 
regeringen in de Arabische wereld nemen 

vaak niet de verantwoordelijkheid om het te 
zuiveren tot drinkwater. Seks is politiek. Ie-
mand ligt nu eenmaal bovenop en een ander 
onderaan, de ene overheerst de ander. Dit is 
het grote probleem: We worden geregeerd 
door een wereld gebaseerd op macht waar-
door onrechtvaardigheid alomtegenwoordig 
is. En het is deze onrechtvaardigheid waar 
we moeten tegen vechten, we moeten rebel-
leren en nee zeggen.”  Dissidence !  

 POSTMODERNE SLUIERS 
 Bovendien zou de meerderheid van ons 

zich van deze onrechtvaardigheden niet be-
wust zijn. Elke mens is gesluierd, of om het 
in modernere termen te zeggen, we zijn al-
lemaal op postmoderne wijze gebrainwasht. 
Vrije keuze bestaat bovendien niet, het is een 
illusie. Zelfs westerse vrouwen kiezen niet. 
Hoge hakken, make-up … allemaal denkbeel-
dige keuzes opgelegd door het patriarchaat. 
Maar wanhoop niet, er is een oplossing. Het 

eerste wat we moeten doen is  the unveiling of 
the mind , aldus Nawal, want inzicht en ken-
nis – niet die van het fragmentarische soort 
weliswaar- betekenen macht. En alleen kun-
nen we niet vechten, dus moeten we ons or-
ganiseren en als een collectieve macht het 
collectieve systeem dat het patriarchaat is, 
omverwerpen. Haar boodschap is dan ook 
om nooit op te geven en altijd te blijven ho-
pen, want hoop is macht.  

 SCHRIJF EENS EEN BRIEF 
 Nawal El Saadawi vertelde nog zoveel 

meer en heeft nog zoveel te vertellen. Wie 
meer wil weten kan terecht bij een rijkdom 
aan werken door en over deze charismati-
sche dame. En indien ze je inspireerde, schrijf 
haar een brief. Want dat vindt zij de mooiste 
prijs, hoewel ze ook wel heel tevreden was 
met de eremedaille die de rector haar na de 
lezing in de Vooruit overhandigde.   ¶  

NAWAL EL SAADAWI BEZOEKT GENT
OVER GEORGE BUSH, VROUWELIJKE GENITALIË N EN ZOVEEL MEER...
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• Kampeertrektochten

• Avontuurlijke verre reizen

• Canyoning en multi-avontuur

• Grensverleggende expedities

De specialist voor actieve jongerenreizen 
van 18 tot 30 jaar.

www.explorado.be • tel: 09/267.02.75
Check onze site voor het volledige reisaanbod en promoties

GEEN VOLK
Vice-rectorverkiezingen zijn op zich 

al niet zo spannend, laat staan wanneer 
er maar één kandidaat is. Toch moeten 
er nog altijd voldoende stemgerechtig-
den aanwezig zijn om aan het quorum 
te voldoen, anders kunnen er geen bin-
dende beslissingen genomen worden. 
Op maandag 20 april was dat het pro-
bleem: ondanks de royale receptie ach-
teraf waren er niet voldoende stemmers 
komen opdagen om Luc Moens opnieuw 
te verkiezen, waarna er snelsnel naar alle 
thuisblijvers gebeld moest worden om 
toch maar af te komen.

GOTCHA!
De politie, uw vriend. Maar wel een 

erg strenge die af en toe eens ferm ambe-
tant kan doen. Dat ervaarden enkele stu-
denten die in Gent een groot Gotchaspel 
wilden organiseren. Dat was aanvankelijk 

buiten de lokale fl ikken gerekend die, ver-
wijzend naar de gevaarlijke tijden waarin 
wij leven, het gebruik van waterpistooltjes 
niet wilden toelaten. Uiteindelijk moeten  
de 847 ingeschreven studenten zich be-
helpen met spuitjes, gevuld met water. De 
organisatoren vinden dat niet zo erg: de 
ganse heisa was goeie reclame. 

CHARLES VDB: WA NE SJAREL
Wat we bij Schamper allemaal niet in 

onze mailbox krijgen...  Gebronsde ado-
nis en stuver-stemmenkanon Charles 
Vandenbossche is op missie in de Ver-
enigde Staten en duidelijk blending in with 
the locals tijdens spring break. We zien het 
PS-boegbeelden José Happart en Clo van 
Cauwenberghe nog niet doen. ¶

Schamper gidst je 
langs de leukste uni-
versitaire roddels van 
de voorbije weken. 

OP DE
SPEELPLAATS

How to catch a predator.
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  MR   Naam : Kristien Velding 
  Geboortedatum : 11 november 1980 
  Functie : Ik werk als jobstudent aan het 

onthaal van de Th erminal. 
  Enkeltje België : Voor mijn studies Klini-

sche Psychologie kwam ik naar Leuven om 
stage te lopen. Ik vond België een leuk land 
en was eigenlijk al van plan aan de UGent ge-
neeskunde te studeren. Iemand bij de dienst 
Huisvesting vertelde me dat ze nog jobstu-
denten zochten in de Th erminal en hier zit 
ik dan. 

  Studies : Ik ben nu ingeschreven voor een 
aantal vakken, maar mijn doel is dit jaar er-
gens toegelaten te worden om aan Genees-
kunde te beginnen. In mijn middelbaar deed 
ik iéts te weinig mijn best om die studies 
toen al aan te vangen, maar nu ben ik ouder 
en wijzer. ( lacht ) Al mijn hobby’s moeten 
eventjes wijken voor studeren. 

  Boek : Ik zou willen zeggen dat ik graag 
boeken lees, maar dat is niet zo. Ik houd wel 
van fi lms, vooral van die van  Lukas Moodys-
son . 

  Op een lange treinrit met … : Het klinkt 
misschien wat stom, maar met mijn vriend! 

We nemen vaak de nachttrein en daar zou ik 
met niemand liever willen zitten. Tenzij al-
leen misschien, dan kan je even niets doen. 

  Vakantie : Afrika is op dit moment mijn 
absolute droombestemming. Kameroen be-
zocht ik al, maar ik wil ook de rest zien. Het 
is zo’n levendig continent, en de mensen zijn 
er ontzettend vriendelijk. Ooit wil ik er als 
dokter in een kliniek werken. 

  Bewondering : Ik kijk op naar alle stu-
denten die hier in de Th erminal activiteiten 
organiseren voor andere studenten. Tijdens 
mijn vorige studies was ik daar niet mee be-
zig, maar nu zie ik dat dat echt leuk is. 

  Eten : We eten graag in een heerlijk Zuid-
Amerikaans restaurant in de Brabantdam, 
El Negocito. Een lievelingsgerecht heb ik niet 
echt, zolang het maar gezond is. 

  Muziek : Wel, om de inburgering te bevor-
deren:  Gorki ! ( lacht ) 

  Levensmotto : Dat heb ik niet echt. Als 
ik volgend jaar zou toegelaten worden aan 
een Nederlandse universiteit, zal het leven 
van mijn vriend en ik er heel anders uitzien. 
Maar daar hou ik wel van, van die spanning. 
 ¶  

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op 
zoek naar mensen die uw leven als student aange-
namer maken. Deze week: Kristien van de Ther-
minal.

SCHAMPER 
DAILY 

dagelijks nieuws 

en andere

geschifte zever op  
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Op woensdag 1 april organiseerde 
het FaculteitenKonvent voor de eer-
ste keer een rugbytoernooi aan de 
UGent. Onze fotograaf was erbij.

Aan het toernooi op de velden van 
het RUSS deden acht ploegen mee, 
waaronder een die volledig samen-
gesteld was uit Erasmussers. Na een 
epische strijd van zes uur mocht het 
VRG-team zich iets na middernacht 
tot rugbykoningen laten kronen.

Althans, voorlopig toch, want 
volgend jaar wordt het toernooi op-
nieuw georganiseerd. Misschien wor-
den de bonkige rechtenkerels dan wel 
van hun sokkel gehaald door een an-
der team. ¶

FK-RUGBY
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  Marion Van Hecke  
 Bij de Bolognaverklaring zijn veel Euro-

pese landen aangesloten, maar ook landen 
van buiten de Europese Unie. Op die manier 
zijn al meer dan 1600 opleidingsinstituten 
uit 46 landen of regio’s hervormd. In België 
is deze hervorming zonder veel problemen 
verlopen, maar in Spanje en Italië vrezen 
studenten dat ze nu veel langer moeten stu-
deren, maar vooral meer geld moeten op-
hoesten voor hun opleiding. De Italiaanse 
regering maakte in november 2008 bekend 
dat ze voor anderhalf miljard euro wilde 
besparen op het onderwijs. Daardoor zal er 
minder geld beschikbaar zijn voor onder-
zoekers en docenten. Het lage salaris zorgde 
voorheen ook al voor een braindrain naar 
het buitenland. De overheid wil er ook voor 
zorgen dat universiteiten hun budget kun-
nen aanvullen met bedrijfsinvesteringen. 
Studenten huiveren nu bij het idee dat het 
bedrijfsleven hun curriculum zal beïnvloe-
den.  

 BOLOGNA: QUÈ? 
 De Bolognaverklaring werd ondertekend 

door 30 landen en wil het hoger onderwijs 
binnen verschillende Europese lidstaten 
beter op elkaar afstemmen. Een resultaat 
daarvan is de gangbare bachelor-master-
structuur die tegen 2010 in alle lidstaten 
geïnstalleerd moet zijn. Ook de uitwisseling 
van studenten en docenten moet gemak-
kelijker worden, omdat diploma’s overal 
vergelijkbaar zijn. De verklaring vindt haar 
oorsprong in 1998, bij de viering van het 750-
jarig bestaan van de Parijse Sorbonne. Men 
herinnerde zich toen dat in de middeleeu-
wen studenten en docenten vlot van de ene 
naar de andere universiteit reisden. In 1999 
werd de verklaring uiteindelijk ondertekend 

door de vertegenwoordigers van 29 landen. 
De principes van het Bolognaproces die 
uit de verklaring voortkwamen, zijn onder 
meer dat de overheid zo veel mogelijk Eu-
ropeanen de kennismaatschappij bijbrengt 
en de mobiliteit binnen het onderwijs in Eu-
ropa verbetert. 

 De ministers namen zich voor om tegen 
2010 een Europese hogeronderwijsruimte 
te creëren, afgekort de  EHOR  (in het Engels 
 EHEA  = European Higher Education Area). 
Om de twee jaar wordt het proces geëvalu-
eerd. Nu blijkt dat 2010 voor de deur staat 
en er van de  EHEA  nog hoegenaamd geen 
sprake is, wordt er al volop gesproken over 
nieuwe doelstellingen tegen 2020. 

 DE SPAANSE FURIE 
 In Spanje is de grootste angst van stu-

denten dat universiteiten nu niet langer 
een openbare dienst zijn, maar fungeren 
als marktplaats waar gehandeld wordt in 
studenten, studiepunten en diploma’s. Maar 
vooral het grote verschil tussen het Spaanse 
onderwijssysteem en de opgelegde bache-
lor-masterstructuur jaagt studenten de kast 
op. Het oude systeem werkt met kortere op-
leidingen van drie tot vier jaar met een ‘ge-
diplomeerde’-graad en langere studies van 
vijf tot zes jaar die tot een licentiaat leiden. 
De bama-structuur maakt van een bachelor 
meteen een vierjarige opleiding, gevolgd 
door een of twee masterjaren. Het is net 
die opsplitsing waar studenten het moeilijk 
mee hebben, aangezien aan die masterop-
leiding extra inschrijvingsgeld en eventueel 
toelatingsvoorwaarden vasthangen.  

 De huidige economische crisis maakt de 
sfeer van de protesten enkel grimmiger. Mo-
menteel zijn er zo’n vijf miljoen werklozen 
in Spanje. Logischerwijze vragen studenten 

Studenten komen massaal op straat om te protes-
teren tegen de Bologna-akkoorden die tegen 2010 
binnen Europa een grotere samenhang tussen de 
verschillende universiteiten willen realiseren. 

  DH  Op zondag 5 april 2009, in de 
vroege uurtjes, is Gent bevallen van 
drie nieuwe buslijnen: lijn 8, 41 en 43. 
De nog natte boorlingen stemmen 
heel wat studenten en inwoners van 
Merelbeke gelukkig omdat hun reis-
tijd erdoor fl ink beknot wordt. 

 De zogenaamde campuslijn, die 
het nummer acht heeft meegekregen, 
richt zich vooral op UGent-studenten. 
Vertrekkend vanaf het eindstation 
Zuid doen de bussen achtereenvol-
gens de Blandijnberg, het Sint-Pie-
tersplein, de Ledeganckstraat, het 
Sint-Pietersstation, de Watersport-
baan, de Topsporthal Vlaanderen en 
de Blaarmeersen aan. Daardoor wor-
den onder andere de faculteiten We-
tenschappen (K.L. Ledeganckstraat), 
Letteren en Wijsbegeerte (Blandijn-
berg), Economie en Bedrijfskunde 
(Tweekerkenstraat) en Ingenieurswe-
tenschappen (J. Plateaustraat) met 
elkaar verbonden. Het Rectoraat, de 
Centrale Bibliotheek, de resto’s Over-
poort en De Brug, het Technicum en 
de homes Fabiola, Vermeylen en Hey-
mans liggen eveneens naast of op het 
traject. 

 Daarnaast zorgen lijn 41 en 43 voor 
een betere verbinding met Merelbeke. 
Vroeger was de aansluiting met die 
gemeente problematisch, maar dat 
euvel zou door deze ingreep tot het 
verleden moeten behoren. Komt daar 
nog eens bij dat bus 41, met haltes in 
Melle, de faculteit Diergeneeskunde 
bij de bewoonde wereld inlijft. 

 Alle bussen waarop een 8, 41 of 43 
pronkt, eindigen – of beginnen – aan 
de Blaarmeersen. Het is dan ook wei-
nig verwonderlijk dat de beheerder 
van het recreatiedomein aan de Wa-
tersportbaan er dezer dagen met een 
glimlach bijloopt. In De Standaard 
verkondigde de opgetogen  Danny 
Lamont  eerder dat er vanaf nu om 
het kwartier een snelle bus tussen het 
Sint-Pietersstation en zijn zwemvijver 
rijdt. Tenzij de helft van studerend 
Gent op datzelfde idee komt, natuur-
lijk.  ¶  

DE LIJN VOOR 
STUDENTEN, 
ZWEMMERS EN 
MERELBEKENAARS

DE BOLOGNA-AKKOORDEN STUITEN 
OP EEN HOOP PROTEST IN ZUID-EUROPA

STUDENTEN ALLER LANDEN,
VERENIGT U!
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zich dan af waarom ze aan een duurdere 
opleiding zouden beginnen om uiteindelijk 
doelloos op de arbeidsmarkt rond te dwalen. 
De regering beloofde goedkope studentenle-
ningen aan wie de masteropleiding alsnog 
volgt en wie na het afstuderen niet meteen 
werk vindt, hoeft de lening zelfs niet terug 
te betalen. Maar omdat andere benadeelde 
beroepsgroepen zich daarover zouden op-
winden, doet de overheid nu behoorlijk vaag 
over die beloftes.  

 TROP IS TEVEEL… 
 Op 20 november 2008 barstte de bom en 

bezetten vijftig woedende studenten de uni-
versiteit van Barcelona. Na vier maanden 
doorgedreven verzet werden de studenten 
op woensdag 18 maart 2009 manu militari 
uit het gebouw gezet door de politie. Daar-
bij raakten de bezetters van het rectoraat 
slaags met de ordediensten. Vijf agenten 
raakten daarbij gewond. De uitzetting leidde 
uiteindelijk tot rellen tussen ruim vijfhon-
derd studenten en de Spaanse politie waar-
bij een zestigtal gewonden vielen. Ondanks 
de hevige confrontatie drongen nauwelijks 
vijf dagen later een dertigtal studenten het 

universiteitsgebouw weer binnen voor een 
driedaagse staking. De stakers eisen een 
dialoog waar tot op heden geen gehoor aan 
werd gegeven. Ze bekritiseerden ook de 
–naar eigen zeggen- criminele acties van de 
politie, die op haar beurt de hardhandigheid 
rechtvaardigde.  

 Op 2 april ten slotte kwamen 5000 (vol-
gens de overheid) of 25.000 (volgens de or-
ganisatoren) protestanten op straat. Som-
migen om hun ongenoegen te uiten over de 
ongehoorde politionele actie van de week 
voordien, anderen om hun neen-stem tegen 
de Bolognaverklaring en de daarbijhorende 
hervormingen duidelijk te laten horen. 

 LEUVENSE PITSTOP 
 Op 28 en 29 april wordt in Leuven een 

conferentie georganiseerd die voor de vijfde 
maal een tussentijdse evaluatie van de ak-
koorden moet weergeven. Benelux-ministers 
Frank Vandenbroucke, Marie-Dominique 
Simonet, Ronald Plasterk en François Bilt-
gen krijgen hun Europese collega’s uit de 46 
landen die deel uitmaken van het Bologna-
proces over de vloer om samen de koers te 
bepalen voor de komende tien jaar.   ¶  

  HJD  In 1999 ondertekenden 29 
landen de Bolognaverklaring. In die 
intentieverklaring maakten alle mi-
nisters van onderwijs afspraken om 
samen te werken rond een hervor-
ming van het hoger onderwijs. Tien 
jaar later en zeventien landen extra, 
komen al die ministers samen in Leu-
ven en Louvain-La-Neuve voor een 
grote vergadering. 

 De voorbije jaren is het hoger on-
derwijs serieus veranderd, denk maar 
aan het bachelor-mastersysteem en 
het leerkrediet. De Bolognaverkla-
ring streeft echter nog veel meer na, 
en dan voornamelijk beter vergelijk-
bare diploma’s, de mobiliteit tussen 
de verschillende Europese landen 
vergroten en het beter op elkaar af-
stemmen van de kwaliteitszorgsyste-
men. Sinds 1999 wordt om de twee 
jaar een ministeriële conferentie ge-
houden, telkens in een andere stad. 
Er waren al conferenties in Bologna, 
Berlijn, Bergen en Londen. Tijdens 
zo’n vergadering evalueren de onder-
wijsministers de voorbije twee jaar 
en worden er ook afspraken gemaakt 
over de jaren daarna.  

 De geest van de Bolognaverklaring 
neigt ook meer naar een Angelsak-
sisch model van het hoger onderwijs. 
Dit lokt heel wat protest uit, ook bij 
onze studentenvertegenwoordigers.   

Koen Hostyn van de Gentse Stu-
dentenraad: “De  GSR  betoogt niet 
tégen Bologna. Sommige ontwikke-
lingen, zoals het bachelor-mastersy-
steem vinden wij zeer positief. Maar 
het zeer economische, Angelsaksi-
sche model wordt nu opgelegd aan 
alle onderwijsinstellingen in Europa 
en veroorzaakt dus meer concurren-
tie, terwijl wij liever een samenwer-
king zien tussen alle instellingen in 
Europa. We willen ook een waarschu-
wing sturen tegen de steeds hogere 
studiekosten. Dat is de reden dat we 
op straat komen.”  ¶  

28 en 29 april wordt 
in Leuven door een 
bende onderwijs-
ministers wat 
belangrijk gedaan. 

BOLOGNA IN BELGIË
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  Bregt Saenen  
 Afgelopen maand zond de UGent voor de 

derde maal een delegatie naar de World Mo-
del United Nations. Twintig studenten wer-
den voorbereid om in Den Haag, waar het 
project dit jaar doorging, de naam van onze 
Gentse  alma mater  te gaan verdedigen. Ook 
voor de derde lichting werd het een interes-
sante, maar erg vermoeiende deelname aan 
deze diplomatieke oefening. 

 WorldMUN is een project dat jaarlijks 
wordt georganiseerd door de studenten van 
Harvard. Afwisselend binnen en buiten Eu-
ropa worden er medestudenten van over de  
hele wereld uitgenodigd om samen een week 
lang de verschillende organen van de VN en 
enkele andere internationale organisaties 
na te spelen. Dit jaar waren er zo’n 2500 ge-
gadigden die zich hadden ingeschreven om 
een week lang volgens de regels van de kunst 
te debatteren in de Veiligheidsraad,  DISEC , 
 SPECPOL  en nog een reeks andere comités. 

 EEN TUKJE DOEN 
 De deelnemers mochten ondervinden dat 

het project verre van een weekje vakantie is. 
Dagelijks werden de delegaties om negen 
uur stipt in hun verschillende comités ver-
wacht voor het afroepen van de aanwezighe-
den. Verdeeld over twee sessies werd er dan 
zes uur lang gedebatteerd, onderhandeld en 
soms ook gevloekt met en op de vertegen-
woordigers van de andere landen. Daarna 
was er net nog even tijd om wat andere kle-
ren aan te trekken voor de  social events  van 

start gingen: grote bijeenkomsten waarin 
iedereen de kans kreeg om elkaar ook in een 
iets lossere sfeer te leren kennen. Dat viel 
blijkbaar mee, want doorgaans werd er tot 
in de late uurtjes doorgegaan met, eh… bij-
praten boven een drankje. 

 De combinatie van beide was niet voor 
alle aanwezigen weggelegd. Naarmate de 
week vorderde liet het dagelijkse krantje, 
de  WorldMUN Daily , steeds meer berichten 
optekenen van studenten die zich tijdens 
en tussen sessies door even te slapen legden 
op de zetels van het conventiecentrum. Het 
best bewaarde geheim van de week was dat 
je in de lobby van het aanpalende hotel veel 
rustiger een tukje kon doen, maar daar leken 
de vele slapers in de drukke gangen van het 
centrum maar weinig om te malen. 

 COLLECTIEVE EGO 
 De Gentse studenten slaagden er dit jaar 

niet in om een prijs in de wacht te slepen, 
maar konden wel vaak wegen op de debat-
ten en de uiteindelijke resoluties die werden 
goedgekeurd na een week onderhandelen. 
Als vertegenwoordigers van Costa Rica en 
Oeganda was het geen simpele opgave om 
mee te spelen bij het topoverleg, maar door 

actief mee te werken tijdens de dagelijkse 
sessies en informeel contacten te onderhou-
den, bleek er ook veel mogelijk te zijn. 

 Net zo interessant als het vele werk in de 
comités waren de vele contacten met gelijk-
gezinde studenten en prominenten uit de 
echte wereld. Oud-Hoge Commissaris voor 
de Vluchtelingen  Ruud Lubbers  kwam tij-
dens de openingsceremonie het collectieve 
ego van de aanwezigen strelen door te spre-
ken over  “the leaders of tomorrow”  en ook een 
bezoek aan de Belgische ambassade werd fel 
gesmaakt. De ambassadeur stond een avond 
lang ter beschikking voor alle vragen van de 
delegatieleden, waarbij er vooral geïnfor-
meerd werd naar de rol die België in werke-
lijkheid nog kan spelen op het internationale 
toneel.  

 Na vijf dagen intensief onderhandelen en 
een chronisch slaaptekort opbouwen tijdens 
de avondlijke activiteiten was een weekendje 
Amsterdam meer dan welkom. Even uitbla-
zen tussen toeristische bezienswaardighe-
den en duizenden dronken voetbalsuppor-
ters, meer moest dat niet zijn.  ¶   

 Interesse om zelf deel te nemen? Begin volgend aca-

demiejaar gaat de selectieprocedure voor de volgende 

editie van start. Hou daarvoor de website in de gaten: 

http://www.ugentmun.ugent.be  

Een Gentse delegatie 
nam afgelopen maand 
deel aan World Model 
United Nations in Den 
Haag. Samen met stu-
denten van over de hele 
wereld speelden ze er 
een week lang de VN 
na.

GENTSE STUDENTEN TOT “LEADERS OF TOMORROW” 
UITGEROEPEN

DEELNAME AAN WORLDMUN OPNIEUW INTERESSANT MAAR VERMOEIEND
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LP Duitsland houdt van Belgisch. 
Laatst ging heel Düsseldorf uit zijn dak 
in de hipste club van de stad. De reden 
daarvoor? 2 many dj’s hebben na een 
half jaar pauze de landsgrenzen over-
gestoken. En van alle steden hebben ze 
uitgerekend Düsseldorf als startpunt ge-
kozen. Fantastisch vind ik dat.

De twee Gentse broers werden ont-
vangen als goden. Door het publiek op 
handen gedragen, door de club gelijkge-
steld aan carnaval. Je moet weten, carna-
val is hier het grootste feest. Vanaf twee 
weken ervoor worden speciale dansers 
ingehuurd die op elk feestje in bonte kos-
tuums het beste van zichzelf geven. Na 
carnaval gaat de verkleedkledij dan voor 
een jaartje de kast in, maar speciaal voor 
deze dj’s werden ze er terug uit gehaald. 

Dit feest leent zich uitstekend om 
het eens over het uitgaansleven te heb-
ben. Ook hier danst iedereen, er wordt 
gedronken, gefeest en gefl irt. Het groot-
ste verschil is dat Düsseldorf een stad is 
met veel homo’s. Dat uit zich ook in het 
nachtleven. Zo kan je bijvoorbeeld na 
3 uur ’s nachts geen vrije hetero jongen 
meer vinden. Het motto is hier: vlug we-
zen. Dit betekent ook dat mensen hier 
veel vlugger dronken willen zijn. Overal 
drinkt men op straat en op de tram op 
weg naar de fuif.

Een rondvraag bij de plaatselijke 
jeugd heeft bevestigt dat mijn “na 3 uur 
geen hetero” theorie wel degelijk klopt. 
Het is alsof er op dat moment plaats 
wordt geruimd voor een nieuw feestje. 
Andere dj, andere geaardheid. Mij lijkt 
het vooral ook handig, die ongeschreven 
regel. Of je nu homo of hetero bent, je 
weet waar je aan toe bent.

Ach, eens je de regels van het spel kent, 
kan je je algauw aanpassen. Hoofdzaak 
blijft natuurlijk dat je een leuke avond 
hebt. En hoe ironisch ook, de avond 
met de Belgische dj’s was een topavond. 
Een beetje Belgische trots is wel op zijn 
plaats. ¶
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  Laurens Lavrysen  

 Wat houdt het in om kinderrechtencommissa-

ris te zijn? 

 Het kinderrechtencommissariaat heeft 
vier decretaal bepaalde opdrachten. Ten 
eerste voeren we onderzoek uit naar kinder-
rechten. Ten tweede vervullen we een belang-
rijke ombudsfunctie, jaarlijks ontvangt het 
commissariaat ongeveer 1100 vragen, door 
jongeren maar vooral ook door leerkrachten 
en ouders. Klassieke vragen gaan over pro-
blemen op school of over echtscheidingen. 
Ten derde heeft het commissariaat een be-
langrijke adviesfunctie ten opzichte van het 
Vlaams Parlement: we screenen decreten op 
hun verenigbaarheid met kinderrechten en 
worden vaak ook spontaan om advies ge-
vraagd, zoals recent nog over het voorstel 
voor een nieuw decreet rond adoptie. Onze 
laatste opdracht is communicatie, we gaan 
de komende jaren ook enorm veel aandacht 
besteden aan kinderrechteneducatie. 

 U heeft zelf vooral onderzoek gevoerd naar 

commercialisering. 

 In mijn doctoraat heb ik een analyse ge-
maakt van hoe men vanuit opvoeding en on-
derwijs aankijkt tegen de commercialisering 
van de leefwereld van jongeren. Vaak stelt 
de pedagogische wereld zichzelf diametraal 
tegenover de commerciële wereld, die als 
iets des duivels naar voor wordt geschoven. 
Het pedagogische wordt dan gezien als het 
goede dat terug evenwicht in de schaal moet 
brengen en dat kinderen moet leren om-
gaan met hoe reclame bijvoorbeeld in elkaar 
steekt. Kinderen en jongeren hebben echter 
geen nood aan iemand die de indruk geeft 
daarboven te staan. In de discussie over 
games en geweld gaat men er bijvoorbeeld 
altijd van uit dat kinderen en jongeren die 
met games bezig zijn op termijn omgevormd 
worden tot gewelddadige monsters die al-
leen nog maar daarmee bezig zijn, terwijl de 
realiteit natuurlijk iets anders toont. 

 Verder zie je ook vaak hoe maatschappe-

lijke problemen verengd worden tot proble-
men van kinderen en jongeren. Zo zouden 
zij niet meer sporten omdat ze voortdurend 
achter hun Playstation zouden zitten, terwijl 
het minder bewegen iets is dat zich maat-
schappelijk voltrekt. Hetzelfde geldt voor 
de discussie over gezonde voeding. Zulke 
problemen worden systematisch in relatie 
gebracht met de populaire kinderen- en jon-
gerencultuur, terwijl ze zich in de gehele sa-
menleving voordoen.  

 In plaats van kinderen en jongeren te de-
fi niëren in termen van “nog niet”, moeten we 
veeleer kijken naar wat kinderen vandaag 
“wel” zijn. Zo denken we vaak dat televisie 
van kinderen asociale wezens maakt: ze ge-
raken geïsoleerd, ze komen niet meer bui-
ten. Maar uit onderzoek blijkt dat televisie 
voor hen eigenlijk een zeer sociale activiteit 
is. Als ze bijvoorbeeld op zaterdagavond met 
het gezin naar de Kampioenen kijken, dan 
mogen ze eens cola drinken, staan er chips 
op tafel en mogen ze wat later gaan slapen. 
Eigenlijk is dat een heel gezellige avond. Dat 
is een heel ander perspectief dan er onmid-
dellijk van uit te gaan dat ze niet in staat zijn 
om met televisie om te gaan. Ik pleit er dan 
ook sterk voor om voortdurend het perspec-
tief van kinderen en jongeren in discussies 
op te nemen. 

 Zijn ouders tegenwoordig te bang geworden? 

 Er zijn inherent risico’s verbonden aan 
het opvoeden. Je zet kinderen op de wereld, 
je hebt bepaalde verwachtingen over hoe die 
kinderen zullen zijn, maar natuurlijk ma-
ken zij ook zelf keuzes en dan zit je op een 
bepaald moment met een eindresultaat dat 
soms ver kan liggen van hetgeen jij als ou-
der voor ogen had. Dat is een fundamentele 
angst in de opvoeding en ouders zijn daar 
heel sterk mee bezig.  

 Je ziet ook heel sterk een juridisering van 
pedagogische relaties. In een kleuterschool 
zei een kleuterleidster me dat ze schrik had 
om nog met scharen te werken, want een 

paar weken eerder had een kleuter in een an-
dere kleuter zijn kleren geknipt. Die kleuters 
vonden dat heel plezant, maar de ouders 
konden er niet mee lachen. Veel basisscho-
len durven niet meer te gaan zwemmen met 
de school, want als er iets fout loopt spreken 
ouders hen daar sowieso op aan. In het se-
cundair zie je dat heel wat ouders de school 
voor de rechtbank gaan dagen omdat hun 
kind een B- of C-attest heeft gekregen en ze 
denken dat dit juridisch aanvechtbaar is. 

 Een pedagogische relatie steunt normaal 
gezien echter op vertrouwen. Maar nu stelt 
men: “ik vertrouw mijn kind aan u toe, maar 
vanaf er iets fout loopt bent u de verant-
woordelijke.” Terwijl het inherent is aan op-
voeding dat er zaken mislopen! Een paar jaar 
geleden wou Pieter De Crem videocamera’s 
installeren in kindercrèches zodat ouders 
van op hun bureau kunnen zien wat er daar 
gebeurde. Dat is geen kwestie meer van ver-
trouwen, dat komt voort uit een grote angst 
en controledrang. 

 Leggen ouders niet te veel druk bij hun kin-

deren? 

 In de hele discussie rond Eurosong for 
Kids was één van de argumenten dat we kin-
deren moesten beschermen tegen hun ou-
ders. Er zijn heel wat ouders die hopen dat 
hun kind de nieuwe Sylvie Melodie of Timmy 
Simons wordt, maar andere ouders kunnen 
dat dan weer perfect plaatsen. Je kan daar 
geen algemene uitspraken over doen. 

 Heel wat kinderen doen drie, vier activi-
teiten per week, sommige mensen vragen 
zich af of dat niet tot stress leidt. Je ziet dat 
sommige kinderen daar inderdaad aan ten 
onder gaan, maar de meerderheid houdt 
zich daarin overeind. Net zoals je ziet dat 
heel wat volwassenen zich overeind houden, 
ondanks het feit dat we constant klagen dat 
het veel te druk is en dat we ten onder gaan 
aan stress. 

 Wat is het belang van een overlegcultuur bin-

nen een pedagogische relatie? 

Op 1 juni begint Bruno Vanobbergen, die nu nog als pedagoog aan de UGent 
is verbonden, zijn eerste werkdag als nieuwe Vlaamse kinderrechtencommis-
saris.

NIEUWE KINDERRECHTENCOMMISSARIS
OP DE ROOSTER GELEGD



www.schamper.ugent.be 

UGENT

SCHAMPER 476          15

communicatie tussen de jongeren en de an-
dere actoren in die omgeving. Als er dan iets 
fout loopt, komt onmiddellijk de reactie: “zie 
je wel!” Wanneer mensen zich verantwoor-
delijk voelen voor hun directe omgeving, 
elkaar goedendag zeggen en een praatje 
slaan, dan komt het niet tot een escalatie. 
Dat vraagt een beweging vanuit de jongeren, 
maar even goed van de andere actoren.  ¶  

 Men zegt dat men de laatste jaren een 
overgang heeft gemaakt van een bevelshuis-
houding naar een onderhandelingshuishou-
ding. Vroeger had je de autoritaire vader en 
moeder die zei: “zo zal het zijn.” Vandaag zie 
je dat kinderen en jongeren veel met hun 
ouders onderhandelen. Ze spelen bijvoor-
beeld een belangrijke rol bij de keuze van 
een nieuwe wagen, een reisbestemming of 
ontbijtgranen. Dat is ook het ideaal dat van 
ons verwacht wordt: we leven in een samen-
leving waarin we veel kansen krijgen en 
als we mislukken dan is het onze fout. Kijk 
bijvoorbeeld naar de slogan van de  VDAB : 
“word wat je wil.” We willen in onze samen-
leving ondernemende en onderhandelende 
subjecten en het is logisch dat zich dat ook 
in de opvoeding vertaalt. 

 Hoe ver kan men daarin gaan? Men moet op 

een gegeven moment toch nog steeds “neen” 

kunnen zeggen? 

 Een klassieke vraag die aan het kinder-
rechtencommissariaat wordt gesteld gaat 
over een meisje van bijvoorbeeld vijftien 
die een relatie heeft met een jongen van ne-
gentien en de ouders maken zich daar wat 
zorgen over. De vraag die dan gesteld wordt 
is: “kunnen ouders het mij ontzeggen om 
mijn lief te zien?” Ja en neen! Ja, want ou-
ders hebben het ouderlijk gezag en zijn tot je 
achttiende verantwoordelijk voor jou. Neen, 
want je kan toch wel verwachten dat ouders 
op één of andere manier rekening proberen 
te houden met jouw perspectief en mening. 
De ene keer escaleert zo’n confl ict, de andere 
keer gaat de storm na een paar dagen lig-
gen. 

 Er wordt vaak over jongeren gesproken in ter-

men van “overlast”. Hebben zij ook geen recht 

op een deel van de publieke ruimte? 

 Skaters zijn daar een klassiek voorbeeld 
van, ze worden vaak gezien als overlast ten 
opzichte van andere mensen die bijvoor-
beeld op hun gemak aan de Zuid willen zit-
ten. Dus men doet aan vereilanding: men 
creëert aparte plekken waar ze hun ding 
kunnen doen en zo wordt publieke ruimte 
een zuiver neutrale ruimte. We hebben in 
Kortrijk met drie groepen skaters gesproken. 
Voor de ene is zo’n skatepark de perfecte op-
lossing, maar de andere twee willen juist die 
publieke ruimte opzoeken. 

 Wanneer jongeren in de publieke ruimte 
aanwezig zijn, wordt dat heel vaak in termen 
van problemen gedefi nieerd, men spreekt 
dan over “hangjongeren”. Uit een Nederlands 
onderzoek bleek dat slechts een minderheid 

van de hangjongeren met criminaliteit en de-
linquentie in verband kan worden gebracht, 
maar toch is men bang als men een groepje 
jongeren ziet. Dat is problematisch. 

 In dat onderzoek werd het concept “pu-
blieke familiariteit” naar voor geschoven. 
Dat houdt in dat iedereen zich verantwoor-
delijk voor en vertrouwd met de publieke 
ruimte gaat voelen. Vaak is er van in het 
begin sprake van miscommunicatie of geen 
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Bruno Vanobbergen. Een boom van een vent.
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  Margot Van Cauwenberge  
 Toen volgens de legende een Arabi-

sche boer rond 900 NC zijn geiten liet 
rondgrazen op de heide, merkte hij dat 
zij plots nogal opgewonden waren. Een 
vreemde plant met bruine bessen bleek 
de schuldige. De ontdekking van koffi  e 
was een feit. Het is de cafeïne in koffi  e 

die verantwoordelijk is voor haar meest 
bekende eff ect. Cafeïne blokkeert de wer-
king van adenosine, een chemische stof 
die de hersenen onderdrukt, zodat het 
netto een positieve  vibe  aan het centraal 
zenuwstelsel geeft. Het richten en hou-
den van de aandacht, in het bijzonder bij 
het uitvoeren van eenvoudige taken zoals 
autorijden, lukt hierdoor veel beter. Je 
wordt er ook alerter van en denkt sneller, 
waardoor het helpt als je weinig geslapen 
hebt. Een tweede eff ect, veelal bekend uit 
ondervinding, is dat je meer moet plas-
sen als je koffi  e drinkt. 

 WAAR HET ALLEMAAL 
GOED VOOR IS 

 Koffi  e is goed voor nog zoveel meer. 
De lijst is impressionant, de evidentie he-

laas niet altijd even betrouwbaar. Enige 
voorzichtigheid is dus geboden. Voor de 
gezondheid van je hersenspan lijkt koffi  e 
wel een all-in formule te bevatten: min-
der risico op het ontstaan van Parkin-
son en dementie van Alzheimer. Recent 
onderzoek laat uitschijnen dat het risico 
op een  CVA ,  nen attack  in de volksmond, 
daalt bij langdurig koffi  egebruik. Bij  een 
matige consumptie van 3 à 4 kopjes frist 
het ook je humeur op. Wees echter be-
hoed voor teveel koffi  e. Dat werkt net 
deprimerend op je gemoed, iets wat ook 
van kanker kan worden gezegd. De anti-
oxidanten in koffi  e verlagen het risico op 
een aantal kankers, al is hard bewijs mo-
menteel beperkt tot kankers van de lever 
en dikke darm. Het moet echter gezegd 
dat een lekkere peer of een mals blaadje 
sla veel meer anti-oxidanten bevatten én 
over meer bewijskracht beschikken. Over 
de rol van koffi  e bij hart- en vaatziekten 
is het laatste artikel nog niet geschreven. 
Wat men wel met voldoende zekerheid 
kan zeggen is dat het je kans op ouder-
domsdiabetes omlaag haalt bij een lang-
durige en voldoende inname. Koffi  e heeft 
tenslotte ook aan de Blandijnbeklimmers 
en pendelstudenten gedacht: Een stevig 
kopje zou minder spierpijn na het fi etsen 
geven.  

 EN WAAR HET ALLEMAAL 
NIET GOED VOOR IS 

 Als je teveel koffi  e drinkt gaat je hart 
sneller slaan en stijgt de bloeddruk. Je 
kan overmatig zweten, beginnen be-
ven of misselijk worden. Gevoelens van 
angst, rusteloosheid en zelfs depressie 
maken zich meester van je, terwijl je je 
om de haverklap naar het toilet rept. Ook 
bij het drinken van een normale hoeveel-

Koffi e is hip. En niet 
alleen omdat George 
Cloony dat zegt. Uit 
onderzoek blijkt im-
mers dat koffi e veel 
gezonder is dan we 
denken.

  B.B.  Een baanbrekende ontdekking 
aan de UGent! Hooray! Geologen en 
bodemkundigen van de UGent heb-
ben samen met geleerden uit een hele 
rits andere universiteiten, waaronder 
die van Luik, Brennes en Dahram, in 
het zanderige Saudi-Arabië een ont-
dekking gedaan die de evolutie van 
het leven op zijn grondvesten doet 
schudden. Het onderwerp van al die 
commotie: enkele plantensporen.   

 De gevonden sporen waren naar de 
mening van de deskundigen veel te ge-
evolueerd voor de aardlaag waarin ze 
zich bevonden. De daaruitgetrokken 
conclusie: de oorsprongsdatum van de 
vaatplanten, althans op het Arabisch 

schiereiland, dient een goeie 25 mil-
joen jaar teruggeschroefd te worden. 
Deze datum was eerder vastgelegd op 
423 miljoen jaar geleden. De ontwik-
keling van een vatenstelsel betekende 
voor planten een onafhankelijkheid 
van het water en dus een voordeel bij 
het koloniseren van het land. Deze 
landelijke groei zorgde op zijn beurt 
voor meer zuurstofproductie en een 
biotoop voor de nog te ontstane insec-
ten en landvertebraten.  

 De grote vraag blijft echter wat 
de muzelmanvaatplanten 25 miljoen 
jaar tegenhield bij het veroveren van 
de toen nog vaatplantloze wereld. De 
bekendmaking van de ontdekking, op 
17 april in Science, zal in de toekomst 
ongetwijfeld nog tot heel wat paleobo-
tanicimoddercatch leiden.  ¶  

MUZELMANNEN

DE ECHTE STUDENT DRINKT... KOFFIE!
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heid zijn er negatieve eff ecten verbonden 
aan cafeïne. Doordat de kringspier aan 
de ingang van de maag ontspant en haar 
zuurproductie gestimuleerd wordt, kan 
je zure oprispingen voelen. De darmwer-
king wordt bevorderd, wat soms een fre-
quentere stoelgang. Abrupt stoppen na 
een periode van koffi  edrinken kan enkele 
dagen moeheid, hoofdpijn, prikkelbaar-
heid en misselijkheid geven als ontwen-
ningsverschijnsel. Rustig afbouwen is 
dus de boodschap.  

 KOFFIE IN DE BLOK? 
 Grijp in uw aangezwengelde enthou-

siasme toch niet te vlug naar de dichtst-
bijzijnde  moccaccino . Er zijn enkele ad-
dertjes. Neurofysioloog Luc Leybaert: 
“Hoe stimulerend koffi  e ook mag zijn, 
een goede nachtrust kan het niet vervan-
gen. Koffi  e voor het slapengaan kan bo-
vendien de inslaaptijd verlengen. Slaap 
zorgt ervoor dat overtollige informatie 
wordt weggegomd, en brengt de ener-
giereserves van de hersencellen weer op 
peil. Zo verbetert je alertheid, concentra-
tievermogen en geheugen tegelijkertijd. 
De combinatie van veel koffi  e en stress in 
de blok lijkt me ook niet optimaal, toch 
niet als je anders geen koffi  edrinker bent. 
Stress belemmert de toegang tot opgesla-
gen informatie in het geheugen. Ruil je 
tas koffi  e dus liever voor een stevig dutje 
en voldoende sport als strategie voor een 
geslaagde blok.”  ¶  

  PVN  Als u ooit het hoofd van prins 
Lorenz, de man van prinses Astrid, 
eens goed bekeken heeft, dan zult u 
zich ongetwijfeld hebben afgevraagd 
hoe die mens aan zo een lelijke kin 
komt. Inteelt!  Prins Lorenz stamt im-
mers af van de Oostenrijkse Habsbur-
gers. Om het bezit en de adellijke titels 
binnen de familie te houden, hield 
men er de huwelijken vaak óók binnen 
de familie. Maar van alle vorstenhui-
zen spanden de Habsburgers toch wel 
de kroon: met elke generatie werd hun 
kin er lelijker op. De Spaanse tak van 
de Habsburgse dynastie is zelfs volle-
dig ten onder gegaan aan haar eigen 
huwelijksgewoontes. Onlangs heeft 
een Spaanse wetenschapper een on-
derzoek gepubliceerd naar hun ‘graad 
van inteelt’. Hij berekende voor iedere 
telg van het huis-der-prominente-
kinnen de waarschijnlijkheid op twee 
identieke kopieën van een gen in een 
chromosomenpaar. Zo werd voor 
 Karel II  een waanzinnig hoge inteelt-
coëffi  ciënt van 0.254 gevonden! De 
arme koning had dan ook een minder 
plezant leven: hij was kaal, impotent, 
epileptisch, misvormd en een beetje 
seniel. En zijn tong was te lang waar-
door niemand hem verstond. Hij stierf 
in 1700, zonder rechtstreekse opvol-
gers. 

 Beter dan Karel II, verging het  In-
jaz . Injaz is de allereerste dromedaris 
die succesvol gekloond werd. Het een-

bultig vrouwtje werd geproduceerd 
aan het  Camel Reproduction Centre  
in Dubai. Wetenschappers gebruikten 
het genetisch materiaal uit de cumu-
lus-cellen van de eierstokken van een 
dromedaris die daarna geslacht werd 
voor haar vlees. Deze werden in de on-
bevruchte eicel gebracht en chemisch 
geactiveerd tot celdeling, net als bij 
een normaal bevruchte cel. Na een 
week in het laboratorium gekweekt te 
worden, werd de gekloonde embryo in 
de baarmoeder van de draagmoeder 
gebracht. Na 378 dagen kwam Ignaz, 
een beest van 30 kg, tevoorschijn. 

 Als het jeukt moet je krabben. Dat 
hebben neurobiologen van de univer-
siteit van Minnesota bewezen. Krab-
ben zou een circuit in het ruggenmerg 
kortsluiten dat jeukprikkels naar de 
hersenen doorgeeft. Dat vond men 
door minuscule elektroden op de ze-
nuwvezels van apen te plaatsen en op 
die manier de jeukprikkels te regis-
teren. Wanneer men ze met een jeu-
kende stof bespoot, begonnen de apen 
zich spontaan te krabben en  verdwe-
nen plotseling alle jeuk-signalen gedu-
rende dertig seconden. Dit onderzoek 
biedt perspectieven voor medicijnen 
die de jeuk laten verdwijnen zonder 
dat je nog moet krabben.  ¶  

Je hebt een gouden tip voor een artikel? Zeker welkom! Mail ons op wetenschap@schamper.ugent.be

COMMENTAAR?
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  Lode Rummens, Roeland Termote  

 Toegang tot en kennis van het internet vor-

men een nieuwe globale en sociale scheids-

lijn. Doen we genoeg om het internet tot bij de 

huidige ‘digibeten’ te brengen, in Europa maar 

ook elders? 

 Waarschijnlijk niet. Het is ook veel moei-
lijker dan bijvoorbeeld voeding, medische 
verzorging en vermaak wijd beschikbaar 
maken: er is een belangrijke intellectuele 
factor. De gebruiker moet zelf tijd en inspan-
ning leveren en investeren in materiaal. 

 U bent een bezieler van het ‘Web for Schools’-

project. Kunt u de krachtlijnen daarvan even 

meegeven? 

 De bedoeling van dat project was het web 
als informatiebron bij de scholen te brengen. 
Ik zag het eerder als een manier om scholen 
van internetverbindingen te voorzien (er wa-
ren toen nog geen  ISP ’s voor de massa, nvdr.) 
maar de Europese Commissie overtuigde 
me er vlug van dat het veel ingewikkelder 
was. De leraren moesten ook een opleiding 
krijgen omdat zij nauwelijks vertrouwd wa-

ren met het internet. Het was dus opnieuw 
een kwestie van menselijk materiaal. 

 Hier en daar wordt het idee van een ‘nieuw 

internet’ naar voor geschoven. Denkt u dat we 

opnieuw kunnen beginnen, of moeten we het 

blijven rooien met wat we gecreëerd hebben? 

 Ik weet niet wat die projecten beogen, dus 
ik ga me er niet over uitspreken. Wel is het 
duidelijk dat er twee belangrijke delen zijn: 
de inhoud (websites) en het transport (ka-
bels en protocols). Vooral het transport kan 
en moet veranderen. Het oorspronkelijke 
internet was gebouwd voor de academische 
wereld, een heel homogene wereld waar nie-
mand eraan dacht aan spam of phishing te 
doen en iedereen geïdentifi ceerd was door 
zijn (vast) IP-nummer. Dat is nu allemaal 
niet meer zo. Zelf zou ik dus liever een trans-
port zien zoals bij de  GSM , waar problemen 
met identiteit, achterhaalbaarheid, betaling, 
veiligheid, … veel gemakkelijker aan te pak-
ken zijn. 

 Het internet kan ook gebruikt worden voor por-

nografi e, identiteitsdiefstal en anonieme wan-

daden. Voelt u zich soms verantwoordelijk voor 

wat met uw uitvinding kan gedaan worden? 

 Absoluut niet. Het web heeft niets te ma-
ken met de gebreken van die transportlaag 
waarover ik het eerder al had. En de andere 
diensten zoals e-mail en chatten bestonden 
al lang voor het web.  

Deze euvels zijn een gevolg van het ont-
breken van een wereldwijd juridisch kader en 
een totaal gebrek aan bewustzijn van som-
mige gebruikers. Waar zit de informatie die 
u op Facebook — om er maar één te noemen 
— stopt? Wie heeft er verantwoordelijkheid 
voor? Wat gebeurt er met al die informatie 
wanneer de fi rma failliet gaat of verkocht 
wordt? Maar de doorsnee gebruiker is enkel 
geïnteresseerd in de vermakelijke zijde van 
die diensten en wil de inspanning niet doen 
om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. De 
gebruiker is hier soms even schuldig als de 
misbruiker! Ik hoop trouwens dat u kinder-
pornografi e bedoelde en geen gewone por-
nografi e. Want daar is niets verkeerd mee. 

 Wat kan gedaan worden om de voornoemde eu-

vels van het ‘oude internet’ aan te pakken? 

 Men zou de transportlaag kunnen ver-
nieuwen en een wereldwijd juridisch kader 
installeren. Maar probeer de VS en China 
daar maar eens in te betrekken! In elk geval 
is het ook belangrijk een zeer strikte schei-
ding te maken tussen het transport (Internet 
Transport Providers) en de inhoud (Internet 
Hosting Providers). Die worden nu gemengd 
(Internet Service Providers), en dat zou niet 
mogen. Je treft een gelijkaardige toestand 
aan in de mobiele telefonie waar men je ook 
een toestel én een abonnement verkoopt. Op 
die manier kan je soms een bepaald toestel 
niet kopen zonder aan een bepaalde fi rma 
vast te zitten. 

 Men zou ook een nieuw betalingssysteem 
kunnen invoeren voor internetgebruik. Als 
het zelfs maar een fractie van een cent kost 
om een e-mail te versturen, dan zie ik de 
meeste spam snel verdwijnen. 

 Het www is geëvolueerd van een doorgeefl uik 

tot ‘s werelds voornaamste communicatieplat-

Schamper sprak met de uitvinder van het internet over de euvels van zijn 
geesteskind, digibeten en Lego.

DE BELG DIE DE WERELD HET WWW SCHONK 
UGENT-ALUMNUS ROBERT CAILLIAU
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kant wel een uitvinding was, maar er aan de 
andere kant ook zeer veel parallel werk ver-
richt werd door andere groepen.  

 Had u tijdens uw studies al een idee van wat u 
met uw diploma wou gaan doen? 

 Dat was niet zo duidelijk. Ik heb eerst als 
assistent gewerkt in twee verschillende labo-
ratoria, vóór ik helemaal in de informatica 
verzonk en naar  CERN  trok. Ik ben nooit echt 
een wetenschapper geweest, maar ook nooit 
echt een ingenieur. Ik bevond me steeds er-
gens tussen de twee. Dat is het perfecte pro-
fi el voor een een  CERN -onderzoeker. 

 Had u enig idee van de mogelijke reikwijdte 
van uw vondst toen u het www introduceerde 
aan het  CERN ?  

 De term World Wide Web werd door ons 
gekozen nog vóór er een lijn programmatuur 
geschreven werd. Dus ‘ja’ voor de reikwijdte. 
Maar de diepte waarop het zou doordringen 
kon ik toen niet voorzien. Toch niet vóór 
1993. 

 U bent een Lego-fanaat. Speelt u met de blok-
ken ter ontspanning of om te kunnen werken 
met vereenvoudigde modellen? 

 Om beide redenen. Er komt binnenkort 
ook een pagina op mijn site die tegen crea-
tionisme gericht is, waarschijnlijk met een 
titel als “Th e argument against Design, as 
based on Lego”.  ¶   

 www.robertcailliau.eu  

 Uw collega Tim Berners-Lee wordt doorgaans 

gelauwerd als de ‘uitvinder van het www’. 

Stoort u dat soms? 

 Absoluut niet. Tim heeft de kern van de 
zaak in elkaar gezet: de  URL . Daarnaast zijn 
er natuurlijk  HTTP  en  HTML , maar deze 
waren minder belangrijk. Mijn eigen bij-
drage lag vooral in de verspreiding van de 
technologie, de communicatie met het ma-
nagement en de Europese Commissie en het 
opzetten van de internationale conferenties. 
Dat heeft zeer veel inspanning gevergd, maar 
kan je niet omschrijven als ‘de uitvinding’. Ik 
zet daar haakjes rond, omdat het aan de ene 

form. Welke internetrevoluties mogen we vol-
gens u in de nabije toekomst verwachten? 

 Ik heb geen kristallen bol en weet het dus 
ook niet. Sommige technologieën, en ik denk 
dat het www er zo één is, komen snel tot ma-
turiteit en blijven dan heel lang ongewijzigd. 
Er is aan het spoor- en autoverkeer niet veel 
veranderd in 150 jaar en aan de elektrici-
teitsvoorziening evenmin. Die fenomenen 
van doorbraak spelen zich vrij snel af en dan 
breekt er een periode van lange stabiliteit 
aan. Maar wie weet. 

 Kunnen overheden het internet beter aanwen-
den voor nationaal profi jt dan ze nu doen? 

 Geen enkele internetgerelateerde tech-
nologie is exclusief, denk ik. Vaak hebben 
de overheden echter niet genoeg gebruik ge-
maakt van het web voor bestuurlijke zaken. 
De internationale bedrijven hebben dat veel 
sneller gedaan. Dat is wederom een kwestie 
van psychologie. 

 Verspilt u ook wekelijks uren aan doelloos 
rondsurfen en sprokkelen van triviale info op 
het internet? 

 Nee, ik doe niet aan doelloos surfen, net 
zoals ik ook nooit aan doelloos winkelen ge-
daan heb. 

 Koopt u weleens iets op het internet? 

 Kopen via het net doe ik wel. Dat gaat 
voornamelijk om software, maar soms ook 
om dingen die niet gemakkelijk te vinden 
zijn. Ik zocht bijvoorbeeld stereoscopische 
lenzen en er is maar één zaak waar je die kan 
vinden. 

Waar zit de infor- “ matie die u op Face-

book stopt? Wie heeft 

er verantwoordelijk-

heid voor? 
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Laurens, Roeland, Floor, Lise E., Hanne, 
Margot

OOG IN OOG MET EEN 
KNORRIGE T-REX

Bioloog Dominique Adriaens: “Snel lo-
pen zal wel niet snel genoeg zijn. Maar er be-
staat sowieso een trade-off  van snelheid en 
gewicht tegenover manoeuvreerbaarheid, 
als we tussen de bomen vluchten kunnen ze 
ons moeilijker pakken.”

Filosoof Johan Braeckman: “Ik zou di-
nosaurussen niet uitroeien, sommige soor-
ten kunnen gerust rondleven in het wild. Als 
ze gewoon tussen de konijntjes in het Zoni-
enwoud leven, zie ik geen groot probleem, 
maar je kan natuurlijk geen T-Rex in een 
dorp of een stad dulden.”

Professor Europese Politiek Hendrik Vos: 
“Landbouwbeleid is zowat de core business 
van de EU, als er dino’s zouden verschijnen 
zou men zeker de mogelijkheden van eier-
productie of van dinomelk voor de boterpro-
ductie nagaan.”

Sociaal Agoog Michel Vandenbroeck: 
“Het onveiligheidsgevoel van de burger zal 
wellicht toenemen. Ik denk dat mensen zich 
zouden terugtrekken in gated communities 
die goed beschermd zijn. Zo krijg je een 
soort van segregatie tussen veilige enclaves 
en andere gebieden die dat niet zijn. Waar-
schijnlijk zal er weinig gereisd worden, men-
sen zullen leven in zeer kleine wereldjes, een 
soort omgekeerde globalisering. Handel kan 
eventueel nog via de lucht gebeuren, zoals 
de luchtbrug naar Berlijn-Tempelhof.”

Politicoloog Carl Devos: “Wie zou er be-
voegd zijn om dino’s te bestrijden? De gewes-
ten zijn dan wel bevoegd voor de bestrijding 
van ongedierte en voor dierenwelzijn, maar 
in zo’n noodsituatie zal de federale overheid 
op grond van haar law-and-orderbevoegd-
heid moeten optreden met politie, brand-
weer, civiele bescherming en leger. Er is geen 
probleem als de dino’s snel gedood worden, 
maar als ze gevangen worden ontstaat er 

wellicht een groot politiek debat. Moeten we 
ze gevangen houden, eventueel in een zoo? 
Dat debat zal gevoerd worden op alle poli-
tieke niveau’s, zo wil Antwerpen misschien 
dino’s voor haar zoo, maar dan rijst de vraag 
wie moet instaan voor de veiligheidsrisico’s. 
De kwestie kan ook een communautaire 
dimensie krijgen. Stel dat bijvoorbeeld alle 
dino’s in de Ardennen zitten, dan zal de 
Waalse overheid vast extra geld vragen voor 
bosbeheer. Als het een toeristische attractie 
zou worden, kan ik me ook inbeelden dat 
Vlaanderen eventueel wat dino’s zou willen 
overkopen.”

DE WERELD STAAT ONDER WATER
Biotechnoloog Geert De Jaeger: “Bij 

pasgeborenen ziet men soms restanten van 
kieuwen terug, genetisch is het in theorie 
dus op lange termijn mogelijk om mensen 
met kieuwen te maken, aangezien we daar-
voor de basiselementen in ons hebben. Nu 
hebben we echter nog te weinig zicht op de 
sturing van de genetische ontwikkeling. De 
ontwikkeling van kieuwen bij vissen wordt 
wellicht door duizenden genen gestuurd, 
we zullen dus de code van duizenden genen 
moeten wijzigen. We doen dat nu al bij plan-
ten, maar dan gaat het slechts over maxi-
maal een paar genen. Kieuwen zijn stukken 
ingewikkelder, wellicht zullen we chromo-
somen from scratch moeten synthetiseren 
en deze dan in de geslachtscellen inbrengen. 
Daar staan we echter op vlak van techniek 
en kennis enorm ver van. Een alternatief 
is dat we fl essen met wieren op de rug van 
mensen plaatsen en dat we de wieren zo mo-
duleren dat ze voldoende zuurstof produce-
ren, zo krijgen we een soort van biologische 
gasfl es.”

Vandenbroeck: “Ik moet er geen tekenin-
getje bij maken wie uit de boot zou vallen, 
wie heeft immers het geld om zich een plaats 
op het platform te kopen? Daarmee is de ar-
moede uit de wereld, zeker? Misschien moet 
men maar een verbond sluiten met de Soma-

lische piraten, die weten hoe ze dat moeten 
aanpakken!”

OVER TWEE JAAR SLORPT EEN 
ZWART GAT DE WERELD OP

Adriaens: “Dat is het moment om de din-
gen te doen die je altijd al zou willen doen, 
maar die je wegens de eventuele consequen-
ties nooit hebt gedaan. Dan heb je iets van: 
foert! Als iedereen zulke plannetjes heeft, 
komt het misschien wel tot een soort survi-
val of the fi ttest. De verstandelijke capaciteit 
zal dan uiteindelijk wel primeren op bruut 
geweld. Nog even twee jaar menselijke evo-
lutie spelen, interessant.”

Braeckman: “De vraag is: hebben we de 
technologie om dat gat te vermijden? Ik 
denk het niet, maar het is evident dat je die 
vraag stelt. Daarnaast moeten we de vraag 
stellen of het de moeite loont om een aan-
tal mensen de ruimte in te proberen sturen. 
Als we dat kunnen, waarom ook niet? Als het 
niet lukt is dat ook geen ramp, de mensheid 
is immers een soort die vroeg of laat toch 
wel zal verdwijnen. Als dat door een zwart 
gat gebeurt, dan is dat maar zo.”

Professor Europees Recht Marc Ma-
resceau: “De EU is een belangrijke actor in 
de wereld en kan daarom wel een belang-
rijke rol spelen bij catastrofes, maar ik geloof 
niet dat ze in staat zijn om een tiental spe-
cimen naar Mars te sturen om onze soort te 
redden. Als het écht vaststaat dat alles afge-
lopen zou zijn, heeft het geen zin om over de 

Wat zijn de do's en don'ts als je de verdoemenis in de ogen staart? We leggen 
het puik van de Gentse academia een aantal uiterst waarschijnlijke doem-
scenario's voor.

SCHAMPER SURVIVAL: WHAT WOULD CARL DEVOS DO?
VERGROOT JE OVERLEVINGSKANSEN IN GEVAL VAN ARMAGEDDON

Stel dat bijvoorbeeld  “ alle dino’s in de Arden-

nen zitten, dan zal de 

Waalse overheid vast 
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EU te praten, dan trek ik me liever terug met 
de zaken die me lief zijn.”

HET BROEIKASEFFECT TEN 
SPIJT: EEN NIEUWE IJSTIJD

Adriaens: “We moeten dan dikke jassen 
kopen, meer vet eten en creatief zijn op vlak 
van isolatie en het genereren van warmte. 
Gelukkig heeft de mens zich altijd al een 
overlevingsstrategie aangemeten: zoveel 
mogelijk energierijke voeding eten in ruil 
voor zo weinig moeite om het te verkrijgen. 
Je moet geen kilometers achter een rund 
aanlopen als je het ook gewoon hier kan 
doodkloppen.”

Neurofysioloog Luc Leybaert: “Verge-
lijk de wereld met ons lichaam: het lichaam 
voorziet zich op rampen via voldoende re-
serves. Zo hebben we meer lever en long dan 
we nodig hebben, hebben we twee nieren 

terwijl eentje ook volstaat en kan een door-
gesneden zenuw mits 10 % herstel weer pri-
ma functioneren. Volgens het bouwplan van 
de natuur, zou ook de wereld haar reserves 
moeten hebben. En anders vinden we er wel 
wat op. De overlevingsdrang van de mens is 
immers zeer groot, maar we zullen natuur-
lijk moeten samenwerken om het individu-
eel te kunnen overleven.”

Vandenbroeck: “De vraag is: wie heeft 
toegang tot de goederen die warmte geven? 
We zullen technologie moeten ontwikkelen 
om effi  ciënter af te tappen. In Nigeria doen 
mensen dat nu al, maar de boel ontploft 
daar wel vaak.”

TERRORISTEN VERSPREI-
DEN SUPERVIRUS

Professor Internationale Politiek Rik 
Coolsaet: “Gewoon inenten en dan is het 

gevaar geweken. En nu moet ik verder wer-
ken.”

De Jaeger: “Men speelt met het idee om 
antilichamen te produceren in de melk van 
dieren of in plantenzaad. Het gaat dan over 
duizenden liters melk per koe per jaar en 
over hectares planten. Zo kan men tiental-
len tot honderden ton produceren. Planten 
kunnen door genetische manipulatie men-
selijke eiwitten (zoals antilichamen) aan-
maken maar dat staat nu nog niet op punt, 
zodat het tot afweerreacties kan leiden. Voor 
toepassingen in de veeteelt kunnen we daar 
binnen tien jaar al zijn, maar bij mensen zijn 
we gewoon zo ver nog niet. Het idee is om 
met het oog op de uitbraak van bijvoorbeeld 
vogelgriep een zeer grote zaadvoorraad te 
stockeren. Het probleem is dat je een anti-
stof in handen moet hebben. We kunnen 
wel hopen dat het niet te veel afwijkt van 
bestaande virussen, maar als het een totaal 
nieuw virus is: maak dat je wegkomt!”

Vos: “Er was recent een beslissing van de 
Commissie om in het kader van hun gezond-
heidsbeleid appels uit te delen. Ik weet niet 
of appels zouden helpen tegen zo’n super-
virus, maar baat het niet, dan schaadt het 
niet!”

CYBORGS NEMEN DE 
WERELD OVER

Adriaens: “Van elk systeem dat je zelf 
ontworpen hebt, weet je natuurlijk wat de 
zwakte is. Het wordt pas problematisch als 
ze over zo veel artifi ciële intelligentie zou-
den beschikken dat ze sneller dan wij op hun 
eigen zwaktes kunnen inspelen.”

Braeckman: “We moeten hen zo snel mo-
gelijk proberen te elimineren: stukmaken, 
kapotmaken, stilleggen of zo! Als ze niet 
welzijnsgevoelig zouden zijn, dan mogen ze 
intelligent zijn zoveel ze willen, maar dan is 
dat moreel niet relevant. Zijn ze wel welzijns-
gevoelig, dan moet je middelen bedenken en 
toepassen die moreel verantwoord zijn en 
die hen dus geen of zo weinig mogelijk pijn 
zouden berokkenen. Dat doen we nu ook bij 
schadelijke dieren: we geven hen een pil of 
steriliseren hen. Bij wilde duiven klutsen we 
bijvoorbeeld de eieren om te vermijden dat 
ze zich voortplanten.” ¶
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ZI
E!

Floor Eelbode

PODIUM
Van 29 april tot 2 mei brengt het NTG 

Headbanger’s Wall, een stuk met als 
centraal thema iets waar we allen met de 
nakende examenperiode wel eens nood 
aan hebben: troost. Ook in het NTG: 
Touki Delphine met haar voorstelling In 
De Lelijkheid, een hoorspel met live band 
over de lelijkheid in ons leven (6 mei). À 
propos, het ideale moment om wat lotge-
noten op te scharrelen. 

Wie niet spontaan zijn schurftige fi lo-
sofi eleraar uit het middelbaar voor zich 
ziet bij het horen van de term ‘Gilgames-
jepos’ kan op 29 april bij de Vieze Gasten 
terecht. Th eater Malpertuis speelt daar 
de voorstelling Gilgamesj Alleen. Als 
fi jn extraatje krijgt u op het einde van 
de voorstelling het recept voor geluk op 
aarde mee naar huis. Nice!

Meer Vieze Gasten met Little Boy 
van 6 tot 8 mei door BAFF+, over hoe een 
atoombom niet altijd even bevorderlijk is 
voor je liefdesleven. Liever een voorstel-
ling met als sleutelwoorden ‘vervreem-
ding’, ‘verbazing’ en ‘vulgariteit’? Ga dan 
op 1 of 2 mei naar De Orgie Van De Tol-
lerantie van Troubleyn // Jan Fabre in de 
Vooruit.

CONCERT
Waarschijnlijk ben je op 1 mei druk 

bezig met papers of blokken, maar laat 

ons toch maar vermelden dat Jef Neve in 
de Bijloke die dag zijn eerste klassiek pi-
anoconcerto geeft. Samen met het Brus-
sels Philharmonic onder leiding van 
dirigent Michel Tabachnik brengt de 
jazzer klassiek werk van Bartok, Wagner 
en hemzelf.

Zeg je liever nee tegen de metropool 
en ja tegen muziek van eigen stad, dan 
is het optreden van Sioen op 30 april in 
de Handelsbeurs) een must! Niet zomaar 
wat pianomuziek deze keer, want Sioen 
trok naar het Zuid-Afrikaanse township 
Soweto en scharrelde daar een bende 
schitterende muzikanten op.

Democrazy programmeert op haar 

beurt achtereenvolgens de Great Lake 
Swimmers (1 mei) en de Amerikaanse 
songwriter Eleni Mandell (7 mei), beiden 
in de Vooruit. Heb je het meer voor gelly 
kapsels? Kopen die tickets voor Daan op 
14 mei in de Minnemeers! Feeling jazzy? 
Ga dan zeker naar Stefon Harris en zijn 
band Blackout op 29 april in de Bijloke. 
Met zijn vibrafoon is deze kerel naar het 
schijnt een van de belangrijkste jazzmu-
zikanten van zijn generatie.

EXPO
Leve Walter! Vanaf 15 mei kan je in 

de Sint-Pietersabdij de foto’s van Walter 
De Mulder — alias het fotogeweten van 
Vlaanderen — en de beeldhouwwerken 
van Walter De Buck bewonderen. In het 
SMAK kan je dan weer terecht voor het 
werk van de Japanner Satoru Eguchi. 
Zijn tentoonstelling Where I’m Likely To 
Find It is zijn eerste soloshow in België en 
belooft alvast bijzonder te zijn.

Uiteraard ook crazy stuff  in het Mu-
seum Dr. Guislain: vanaf 9 mei kan je 
daar de schilderijen van Goran Djurovic 
beloeren. Niet zomaar wat olieverf, maar 
schilderijen die naar de keel grijpen en 
ook wel een beetje voer voor psychiaters 
zijn.

Tot slot is er Uit Het Fotoalbum, een 
groot digitaal fotoalbum dat samenge-
steld wordt met behulp van het publiek. 
Ondertussen bevat de tentoonstelling al 
meer dan duizend foto’s uit albums over 
heel het land. Het is eens iets anders dan 
Facebook afschuimen … Nog tot 17 mei 
in het Huis van Alijn. ¶

  RDW  “’t Is voor een onderzoekspro-
ject meneer. Zou u deze vragenlijst 
even willen invullen?” God weet dat we 
onze linkerarm voor de kunstweten-
schappen zouden geven, dus namen 
we de stencils gewillig aan. Maar toen 
we zoals beloofd de lijst na afl oop van 
de voorstelling vervolledigden, werd 
het plots moeilijk kleur bekennen. De 
laatste vraag “Wekte de voorstelling 
een fysieke sensatie bij u op?” moes-
ten we lezen en herlezen, de mogelijke 
antwoorden wikken en wegen. Had-
den we van  Met vuur spelen  moeten 
zweten? Niet constant, daarvoor was 

het spel te wisselvallig. Hadden we 
dan een traan gelaten? Ook niet, want 
hoewel de tekst van  August Strind-

berg  an sich wat zwaar op de hand is, 
was de adaptatie van  de Roovers  bij-
wijlen te plat (dat begin over jaloezie!). 
Konden we dan misschien niet blijven 
stilzitten? Verduiveld, vaker dan ons 
lief was! Het kleinmenselijke dat ge-
schetst werd was ons niet vreemd, de 
herkenning vaak pijnlijk.  

 Niet bij de multiple choice te vin-
den, maar wat ons betreft de grootste 
fysieke sensatie waar de Roovers ons 
– eens te meer – rijkelijk op trakteer-
den: vrijblijvend intellectueel genot. 
Het platte begin niet te na gesproken, 
was de succulente tekst een waar ge-
noegen voor het oor.  ¶  

DE ROOVERS: "MET 
VUUR SPELEN"
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  TB  Zowel  Chéri  als  Coco avant Chanel  
spelen zich grotendeels af in de decaden-
te Belle Époque. Beide fi lms gaan over 
vrouwen die met de kunst der verleiding 
hun wereld kneden naar hun wensen. Tot 
dusver de vergelijking. De verleidelijke 
dames van dienst verschillen immers in 
het leven dat ze nastreven.  

 Waar  Gabrielle ‘Coco’ Chanel  zelfs 
in deze post-emancipatoire tijden een 
rolmodel is voor de vrouw, gebruikt  Léa 
de Lonval  uit  Chéri  haar charmes op een 
minder voorbeeldige manier.  

De professionele minnares van welge-
stelde heren dompelt zich al jaren onder 
in weelde en weldaad. Onverwachts vindt 
de courtisane op leeftijd in  Chéri  een lief-
de die niet gebaseerd is op fi nancieel ge-
win. Ondanks het leeftijdsverschil blijkt 
de piepjonge zoon van  Madame Peloux , 
een ex-gezelschapsdame, de man van 
haar leven.  

 Zes luilekkere jaren op Léa’s buiten-
verblijf zijn voorbij gevlogen, wanneer 
Chéri wordt teruggeroepen naar Parijs 
om volwassen te worden en een strate-
gisch huwelijk aan te gaan. Wat volgt is 
een verscheurend spel van verlangen en 
passie tussen Léa en Chéri.  

 Hoewel we geen grote levenslessen 
geabsorbeerd hebben, was dit een uiterst 
genietbare prent.  Michelle Pfeiff er  is 
met 51 nog steeds stijlvol en verleidelijk 

en  Rupert Friend  is als Chéri intrigerend 
cynisch. Er gebeurt heel weinig in deze 
fi lm, die dankzij de sfeervolle enscene-
ring en bijwijlen snedige dialogen toch 
blijft boeien. Als je actie nodig hebt om 
wakker te blijven in de cinema, blijf je 
echter beter thuis. 

  Coco avant Chanel  is meer dan een 
portret van de levenswandel van de in-
vloedrijkste ontwerpster aller tijden. 
Hoewel een leek in modegeschiedenis er 
heel wat over opsteekt, is dit géén fi lm 
over oppervlakkigheden van rijke dame-
tjes in tweed mantelpakjes. Het is het ver-
haal van een vrijgevochten vrouw die in 
een mannenwereld maar al te goed wist 

wat ze wou: zelf invulling geven aan een 
luxueus leven. 

  Audrey Tautou  zet een heerlijke gar-
çonne neer en de fysieke gelijkenis met 
Gabrielle Chanel is opmerkelijk. Liefde 
en als vrouw je weg zoeken in een man-
nenwereld: de thema’s uit Coco’s leven 
zijn nog steeds actueel. Tegelijkertijd ont-
roerend en hoopvol. 

 Voor de lezer met minder nood aan 
vrouwelijke voorbeelden is er vanaf  29 
april   X-Men Origins: Wolverine . Benieuwd 
of de geboorte van de mutant met de 
vlammende klauwen even spectaculair 
wordt als de fi lms over zijn avonturen 
met de voltallige X-Men gang.  ¶  

  LB  Na alle fastfoodketens en fritu-
ren van Gent te hebben gezien, heeft 
een student weer nood aan een fi jnere 
keuken, al voelt onze rekening de cri-
sis ook.  

 Pastage, een klein gezellig restau-
rantje vlakbij de Overpoort, voldoet 
gelukkig volledig aan de eisen van de 
niet al te rijke fi jnproever. Er zijn 3 
lekkere “soepen van de week”, maal-
tijdsalades en broodjes te verkrijgen, 
maar de echte specialiteiten zijn de 
jambalaya, een paella-achtig gerecht 
dat naar keuze gegarneerd kan wor-
den met verschillende soorten vlees 
of zeevruchten, en de pastas. Voor 
slechts 5, 95 euro krijg je al een overvol 
bord macaroni met een lekkere look- 
of kaassaus. Ook de andere pastasau-

zen zijn overheerlijk en  betaalbaar. 
Wanneer er echter vis, garnaal of vlees 
wordt bij geserveerd, schiet de prijs 
helaas wel de hoogte in, en ook het 
drinken is niet erg goedkoop. 

 Maar wat dit restaurantje zo’n aan-
rader maakt, zijn de kleine details. 
Een heerlijke smeuïge lookboter bij de 
broodjes, een opvallend lieve en vrien-
delijke bediening, de maïsbroodjes die 
bij elk gerecht worden geserveerd en 
wanneer je dat reusachtig bord pasta 
niet opkrijgt, geven ze gewoon de 
overschot mee in een zilverpapiertje 
in de vorm van een zwaantje!   

Een simpele maar overheerlijke en 
niet al te prijzige keuken, meer moet 
dat niet zijn!   ¶   

 www.pastage.be  

Normaalschoolstraat 6  

Ook om mee te nemen  

PASTAGE
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zo vaak in de teksten voorkomt. Niet omdat 
we het bewustzijn rond Afrika proberen te 
verhogen, zoals Bono dat zou doen. Dat is 
immers vrij vervelend.

LOVE LOVE LOVE
Er zit een vrij duidelijke evolutie in de manier 
waarop je over de liefde zingt, Nina. Je begon 
bij Lovefool, waarin je op bijna naïef smekende 
wijze je ex-minnaar aansprak. Op Gran Turismo 
klink je al heel wat assertiever, en tegenwoor-
dig ben je vrij afstandelijk, beschrijvend. Heb 
je die evolutie zelf zo aangevoeld?

Nina: (denkt lang na) Het is moeilijk om 
naar mezelf te kijken vanuit dat perspectief. 
Ik denk dat het gewoon anders is. En ook: 
op elke plaat staan altijd liedjes die de liefde 
vanuit verschillende invalshoeken benade-
ren. Lovefool is… Hoewel ik “love me, love 
me” zing, schuilt er een vrij masochistisch 
idee achter het liedje. Maar ik ben inderdaad 
geëvolueerd. Ik denk dat deze plaat ook vrij 
uniek is: minder liedjes over de liefde dan 
we ooit gehad hebben. Ik weet niet of dat 
een nieuwe richting is, want ik vind het nog 
steeds een prachtig en eindeloos onderwerp. 
Ik denk dat we met ons drieën over zoveel 
andere zaken gepraat hebben, dat we geen 
twaalf liedjes die uitsluitend over liefde gaan 
hoefden te schrijven. 

Niclas: Veel van die dingen hebben we 
gewoon instinctief aangevoeld. Toen we de 
plaat afgewerkt hadden, hebben we de the-
ma’s dan allemaal gekaderd. En toen kwam 

ook gevonden hebben in de muziek. Mark 
was ook nauw betrokken bij A Camp. Ik denk 
dat we echt wel een vrij groot muzikaal raak-
vlak hebben.

Nathan: Mark onttrekt ook veel uit, ver-
rassend genoeg, zijn metal- en punkachter-
grond. (tegen Nina) En ik denk dat de jouwe 
eerder poppy is. Hij komt meer uit de punk-
rockwereld, of zelfs de hardrockwereld. Zelfs 
al kan je dat in zijn eigen muziek niet echt 
horen. Hij houdt van overdreven bombasti-
sche rock.

De nieuwe plaat heet Colonia, en er zitten veel 

referenties naar Afrika in. Moeten we daar een 

politiek statement à la U2 of Coldplay achter 

zoeken?

Nina: Oh nee, zeg dat niet. Als dat de ver-
gelijking is: zeker niet. Nee, we wilden zeker 
geen politiek statement maken, maar we 
dachten dat het op deze plaat misschien 
wel leuk zou zijn om een beetje te spelen 
met historische en politieke zaken, zeker 
zaken die te maken hebben met de oddities 
and weird things waar de mensheid door de 
eeuwen heen mee bezig geweest is. Like co-
lonization, you know, decapitation… and so 
forth… (lacht).

Niclas: Ik denk dat je dat sowieso moet 
zien als een metafoor voor wat er in ons 
eigen leven omgaat. Je hoeft echt geen hon-
derd jaar terug te kijken in de geschiedenis 
om geweld te vinden. Je vindt dat overal. En 
als je dan op zoek gaat naar de fundamen-
tele drijfveren van de mens, achter de ne-
velen van de romantiek, is dit wel een goeie 
manier.

Nathan: Als je naar teksten over Afrika 
luistert, kan je evengoed aan een stad den-
ken. Antwerpen, bijvoorbeeld. Elke stad heeft 
een gebied dat je met Afrika kan vergelijken: 
land waarop constant gescheten wordt, dat 
alle zeik van de stad over zich heen krijgt. 
Dat is een ghetto, waar mensen in de miserie 
leven. Dat is denk ik de reden waarom Afrika 

Gert en Kasper
IJle nimf Nina Persson liet de verweesde 

tieners nog een tikkeltje, euh, verweesder 
achter. Ze heeft tegenwoordig haar eigen 
band: A Camp. Op de nieuwe plaat, Colonia, 
speelt Persson met thema’s en symbolen 
waaraan de gemiddelde weltschmerzige 
puber zijn gat afveegt: kolonialisme en de 
Gulden Snede, gehuld in spaarzaam ab-
surdisme. En af en toe de onmisbare song 
over de giftigheid van de liefde, natuurlijk. 
Schamper karde naar Antwerpen, overwon 
een zestiental vlinders in de buik en inter-
viewde Nina, echtgenoot Nathan Larson en 
gitarist Niclas Frisk.

Nina, jij probeert in de muziek altijd een erg 

gezellige atmosfeer te creëren. En wanneer het 

publiek meegaat in die sfeer, ga je plots heel 

andere kanten op met je teksten: duister, cy-

nisch, fatalistisch…

Nina: (lacht) Yeah, this way: (beeldt stre-
lende gebaren uit, praat met sussende stem) 
Nice… (beeldt harde klap uit) Dat is precies 
hoe je het doet. En ik denk dat het goed is 
om hen, nee, om jezelf af en toe op zo’n ritje 
mee te nemen. We doen dit elke avond. We 
kunnen dus een hele hoop verschillende ele-
menten op het podium meenemen, dan voel 
je jezelf ook meer op je gemak. En dat is wat 
het publiek zal ervaren.

Ooit zong je enkele zanglijnen in op A Beau-

tiful Life van Sparklehorse. Mark Linkous is 

ook iemand die een heel fragiele wereld wil 

creëren, om dan over soms minder liefl ijke za-

ken te zingen. Is dat moeilijk, twee mensen 

die graag hun eigen wereldje opbouwen laten 

samenwerken?

Nina: Ik denk dat we een beetje hetzelfde 
willen doen. Maar ik denk ook dat we ver-
schillende muzikanten zijn. Hij is erg intro-
vert, and a very small, soft-spoken person. Ik 
ben meer een soort car-crash person. Maar 
het werkt wel tussen ons twee, eigenlijk. We 
hebben hetzelfde doel. Ik denk dat we dat 

Denk even terug aan The Cardigans. Denk aan My Favourite Game, Erase 
& Rewind en For What It's Worth. Worden uw ogen al waterig? Breekt uw 
stem? Neen? Dan heeft u uw verwarde tienerjaren duidelijk grandioos ge-
mist.

NINA PERSSON: "JE MOET GEWOON DE STUPID 
FLOW IN JE HOOFD LEREN VERTROUWEN"

Elke stad heeft  “ een gebied dat je 

met Afrika kan ver-

gelijken: land waarop 

constant gescheten 

wordt.
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de naam Colonia dus op de proppen. Van-
wege de esthetiek en de sfeer.

Wat ook vrij instinctief is op deze plaat zijn de 

zanglijnen: je zingt soms erg vloeiende stukken 

tekst, met heel veel tekst op een kleine ruimte. 

Zijn zulke dingen nu mogelijk dankzij de coun-

tryklank van de nieuwe plaat?

Nina: Misschien… Ik ben over het alge-
meen een enorme countryfan. En we schre-
ven muziek die we ook zelf live zouden bren-
gen, dus we konden het zo gecompliceerd… 
We hoefden geen nummers te schrijven die 
iemand anders moest kunnen beheersen. 
Dus het was best leuk om de dingen heel 
druk te maken. We hebben ook vrij vroeg 
besloten om er niet bang voor te zijn preten-
tieus genoemd te worden. We wilden praten 
over erg zware zaken, zoals historische ge-
beurtenissen enzovoorts. We gingen er ei-
genlijk een beetje van uit dat we de mensen 
daarmee nogal op de zenuwen zouden wer-
ken, maar het blijkt dat mensen daar eigen-
lijk niet zo’n aanstoot aan nemen.

En heb je je dan ingelezen in die historische 

thema’s?

Nina: Het kwam vrij natuurlijk. Het is niet 
alsof we onderzoek gedaan hebben. De num-
mers zijn vooral gebaseerd op boeken die we 
toevallig lazen, of fi lms die we eens tijdens 
een verloren moment zagen. Die kwamen 
dan terug in onze aandacht. We vonden een 
thema, en toen konden we niet stoppen daar 
verder in te graven. We hadden wel een hele 
hoop boeken in de studio, die we gekocht 
hadden. Foto’s van oude medische lithogra-
fi eën… We hadden ook een boek over de 
Gulden Snede, we hebben geprobeerd die op 
nummers toe te passen.

Niclas: We zijn nu ouder dan we tien jaar 
geleden waren. Ons publiek is dat waar-
schijnlijk ook. Van dit soort zaken kan je pop 
maken, maar we zijn nu gewoon anders. We 
doen hetzelfde als wat we deden toen we 
tieners waren, maar bekijken nu andere te-
levisieprogramma’s. Ik denk dat het niet zo 
enorm hooghartig is om deze thema’s aan 
te snijden – het zou onnatuurlijker zijn om 
ons in formats te dwingen die ons niet lan-
ger passen.

Nina: Wat ik geleerd heb over schrijven, 
voor mezelf dan, is: try less hard, and that’s 
when it really gets good. Schrijf gewoon over 
whatever the fuck uit je hoofd komt. Het zul-
len misschien rare dingen zijn, maar dat zie 
je dan wel weer. Je denkt dat creativiteit zo 
goddelijk is, en heilig, en kwetsbaar, maar 
echt: that kills it, als je het teveel respecteert. 

Je moet de stupid fl ow van je hersenen een 
beetje leren vertrouwen.

Jullie wonen in Amerika, en houden allebei 

van oprechte pastorale rust. Amerika lijkt mij 

altijd een beetje de thuis van gekunstelde, 

kitscherige pastorale rust. Komen jullie aan je 

trekken?

Nina: New York is het mooiste landschap 
dat er bestaat. It’s totally man-made, but it’s 
gorgeous. Het is heel rijk, mooi en multidi-
mensioneel.

Nathan: New York is op haar eigen ma-

nier erg pastoraal. Ik zei het gisteren al, en 
ik zal het vandaag waarschijnlijk niet even 
helder kunnen herhalen. Maar wanneer je in 
het midden van de stad rondloopt, en je ver-
dwaalt in de chaos, en je kan in die chaos een 
centrum vinden waar je je focus kan kwijt-
raken, dan is dat de mooiste plek die je kan 
vinden. Want dan loop je daar maar wat te 
lanterfanten tussen al die drukte, dat is erg 
mooi. En dan voel je de warmte van omringd 
te worden door je medemens. ¶
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  Simon Leenknegt  
 De stad waarin je als student vertoeft, 

heeft een lange geschiedenis van bouwen, 
afbreken en herbouwen. De oudste, onmid-
dellijk herkenbare architecturale resten in 
Gent zijn ondertussen al een millennium 
oud. Je passeert dus al 1000 jaar bouwge-
schiedenis door enkel het stadscentrum 
eens af te schuimen. Laat Schamper daarbij 
uw gids zijn. 

 FAKE OR NOT FAKE? 
 We vatten onze  promenade architecturale  

aan op de  Sint-Michielshelling , de brug die 
de  Korenlei  met de  Graslei  verbindt. Op de 
top van de brug waan je je net in een mid-
deleeuwse stad. Naast jou liggen de verschil-
lende leien, achter jou de Sint-Michielskerk 
en voor jou de torens van Gent. De Graslei 
en Korenlei vatten goed samen wat er met 
Gent is gebeurd de voorbije eeuwen. Ro-
maanse architectuur, gotiek, renaissance, 
barok, Lodewijkstijlen: je vindt het hier al-
lemaal mooi naast elkaar. Maar vaak zegt 
men dat al deze gevels eigenlijk  dikke fake  
zijn. Is dat werkelijk zo? Wel, ja en neen. Het 
is misschien ontnuchterend om te weten 
dat het ‘middeleeuwse’ uitzicht op Gent in 
het begin van de 20e eeuw is uitgevonden. In 
1913 zou er in Gent een wereldtentoonstel-
ling plaatsvinden. De Gentse burgerij wilde 
de middeleeuwse glorietijd doen herleven 
en liet in de jaren voor de wereldtentoonstel-
ling een grootschalige restauratie- en sane-
ringscampagne uitvoeren die het stadsbeeld 
ingrijpend zou veranderen. In deze periode 
kregen onder andere de Graslei en Korenlei 
hun huidige gestalte.  

 FAKE AND NOT FAKE! 
 Maar gelukkig is het niet allemaal schijn 

wat je ziet. Wat nu het grootste openlucht-
café van Gent is, was tussen de 10e en de 
18e eeuw een bedrijvige haven. Een deel van 
de gebouwen die er nu staan, zijn daadwer-

kelijk in die periode en op die plaats opge-
trokken. Het oudste, en tevens een van de 
meest opvallende gebouwen van de Graslei 
is het  Korenstapelhuis . De top van de ge-
vel springt in het oog door zijn trapvorm. 
Het gebouw dateert van eind 12e eeuw en 
geeft een beeld van de smaak van die tijd: 
romaans. Romaans is de oudste bouwstijl 
die je in Gent terugvindt en valt op door zijn 
robuust uiterlijk met massieve muren en 
eenvoudige rondbogen. Ook het bekendste 
gebouw in Gent is omstreeks deze periode in 
romaanse stijl gebouwd. Maar van het  Gra-
vensteen  kan je moeilijk nog zeggen dat het 
authentiek is. Wat toeristenfolders ook mo-
gen beweren, een groot deel van wat je ziet is 
in de 19e eeuw ‘gereconstrueerd’.  Het reeds 
vele malen verbouwde Gravensteen was in 
die periode een katoenspinnerij geworden 
en dat stond natuurlijk niet schoon op een 

wereldtentoonstelling. Dus maakte men er 
iets van dat beantwoordde aan alle stereo-
tiepen die men van de middeleeuwen had. 
Een zelfde ‘reconstructie’ ondergingen veel 
gebouwen op de Graslei. Zo zijn de panden 
links van het Korenstapelhuis 19e-eeuwse 
uitvindsels. 

 THE REAL DEAL 
 Maar laten we onze tocht eens écht aan-

vatten. Als je naar de  Korenmarkt  loopt, 
vallen twee gebouwen meteen op. Enerzijds 
is er de monumentale  Sint-Niklaaskerk , 
anderzijds is er het  voormalig postge-
bouw , waar nu onder andere de  Mango  is in 
ondergebracht. Beiden zien ze er heel mid-
deleeuws uit, maar slechts één is dat daad-
werkelijk. Het postgebouw is wederom een 
creatie uit het begin van de 20e eeuw.  Louis 
Cloquet , de toenmalige prof architectuur 

Gent heeft een groot deel van haar charme te danken aan zijn gebouwen. 
Maar van waar komt al dat architecturaal schoon? Wie bouwde het? Wát is 
het eigenlijk? Wat is het smalste, langste en oudste gebouw van Gent? Lees 
verder als je de antwoorden wil weten.

SCHAMPERS ARCHITECTUURGIDS (1)
VERBAAS JE VRIENDEN MET WEETJES OVER GENTSE GEBOUWEN!

Het Gravensteen zoals u het nog nooit zag.
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de 16e eeuw konden de bouwwerken wor-
den hervat, toen de renaissancestijl met zijn 
klassieke vormentaal al lang zijn intrede had 
gedaan. Een groter contrast kan je niet be-
denken. Het was daarom dat de al even me-
galomane 19e-eeuwers het plan hadden 

aan de Gentse unief en architect van het 
 Sint-Pieterstation , gaf het ‘postpaleis’ een 
modieuze retrolook mee, maar gebruikte 
tegelijkertijd de modernste materialen en 
constructietechnieken. Wie echter  the real 
deal  wil, moet naar de overkant van de Ko-
renmarkt kijken. De Sint-Niklaaskerk is het 
schoolvoorbeeld van de Scheldegotiek, de 
lokale, massieve variant van de stijl die de 
romaanse bouwkunst opvolgde en tot in de 
16e eeuw zijn stempel zou drukken op de 
steden van West-Europa. De gotische ar-
chitectuur kwam overwaaien uit Frankrijk, 
met als bekendste verwezenlijking de Notre-
Dâme in Parijs. In die tijd kon een kerk bou-
wen wel eens wat tijd in beslag nemen. Zo 
ook de Sint-Niklaaskerk, die van de 13e tot 
de 15e eeuw geleidelijk aan haar defi nitieve 
uiterlijk kreeg. Na twee eeuwen zou je dan 
denken dat het eindelijk snor zat. Mooi niet 
dus, want de kerk zou meermaals worden 
verbouwd om instorting op het nippertje te 
voorkomen. Wie trouwens denkt het mooie 
interieur eens te kunnen aanschouwen, is er 
aan voor de moeite. De kerk staat vol stel-
lingen, want ook nu nog is men bezig met 
restaureren, waardoor enkel het koor toe-
gankelijk is. 

  PRONKFALLUS 
 We gaan naar het  Emile Braunplein . 

Daar staat die andere toren van Gent, het 
 Belfort . In de middeleeuwen was deze 90 
meter hoge pronkfallus in gotische stijl de 
trots van de stedelijke autonomie. Tevens 
een uitkijkpost en klokkentoren, bepaalde 
het Belfort het begin en einde van de werk-
dag van de middeleeuwer. Maar voor we 
naar de derde toren van Gent gaan, De Sint-
Baafskathedraal, maken we een interessante 
omweg langs de Botermarkt. Rechts van 
ons bevindt zich het nogal bizarre  stadhuis 
van Gent . Als je er langs loopt, merk je dat 
de gevel plots volledig van uitzicht veran-
dert. Enerzijds is er de evenwichtige renais-
sancegevel en anderzijds is er de weelderig 
gebeeldhouwde gevel die doorloopt aan de 
Hoogpoort. De zijde aan de Hoogpoort is de 
oudste en werd begin 16e eeuw opgetrok-
ken in de zogenaamde fl amboyante gotiek, 
een late en bijzonder uitbundige variant van 
de middeleeuwse bouwstijl. De Gentenaars 

hadden het megalomane plan opgevat om 
de oudere schepenbanken te vervangen 
door een volledig complex in deze bonte 
praal. Economisch verval en de rampzalige 
opstand tegen  Keizer Karel  beslisten daar 
echter anders over. Pas tegen het einde van 
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Hotel van Oombergen AKA Huis Damman in de Koningstraat.
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opgevat de renaissancegevel af te breken en 
er een volledig gotisch sprookje van te ma-
ken. Het plan werd gelukkig verhinderd.   

 ROCOCO ’N’ ROLL 
 We wandelen verder langs de Botermarkt 

en bij het kruispunt met de Kammerstraat 
kijken we naar rechts. Het is niet moeilijk 
om te zien wat ik wil dat je ziet:  Hotel van 
Oombergen  ofte  Huis Damman . Deze ar-
rogante steenmassa eist met zijn grillige ro-
cocovormen meteen al de aandacht op. Met 
deze voormalige adellijke residentie, waar 
wel eens een lezing van de UGent doorgaat, 
maken we een sprong voorwaarts in de tijd. 
We spreken de 18e eeuw, de tijd dat de op-
eenvolgende Lodewijks de scepter zwaaien 
bij onze zuiderburen. Het Franse hof was 
op dat moment toonaangevend in de Euro-
pese mode en elke Lodewijk had een andere 
smaak. Onder  Lodewijk XV  kreeg alles een 
zwierige en opzichtige vorm, een stijl die in 
de architectuur bekend staat als rococo. Mits 
wat jaren vertraging arriveerde deze mode in 
Gent, wat weer een eigenzinnige lokale vari-

ant opleverde. Je moet maar even voor ar-
chitectuur stilstaan en je kan je ogen al goed 
de kost geven. Hotel van Oombergen is daar 
met zijn curieuze details geen uitzondering 
op. Let bijvoorbeeld eens op de stenen dra-
perieën en andere uitgewerkte  frullekens  aan 
de ramen. Bouwheer van dienst was  David ’t 

Kindt , op dat moment stadsarchitect en te-
vens verantwoordelijk voor de voorkant van 
de  Handelsbeurs  op de Kouter, toen een le-
gerkazerne. Vroeger stond de Kouter vol met 
van dat 18e-eeuws schoon, maar met dank 
aan de sloopgrage Gentenaars schoot daar 
in de 20e eeuw maar weinig meer van over. 

 “EEN GROOT MONUMENT 
STAAT STEEDS ALLEEN” 

 Laat ons terugkeren naar de  Sint-

Baafskathedraal . Dit gebouw, ooit Sint-
Janskerk geheten, heeft er ook al een bewo-
gen geschiedenis opzitten. Er zou op deze 
plek zo vroeg als de 10e eeuw een parochie-
kerk hebben gestaan. Het oudste gedeelte 
dat is overgebleven dateert echter uit de 12e 

eeuw en kan je bekijken als je afdaalt in de 
crypte, trouwens de grootste van Vlaande-
ren. Zeker eens het bezichtigen waard nadat 
je het Lam Gods heb bezocht. Het is mis-
schien vreemd om voor te stellen, maar een 
goede honderd jaar geleden zagen het Sint-
Baafsplein, het Emile Braunplein en de Ko-
renmarkt er heel anders uit. Door de eeuwen 
heen werden er aan alle zijden van de kerken 
huisjes en winkeltjes gebouwd, een feno-
meen dat zich in alle Europese steden voor-
deed. Maar, u hoort het al aankomen, voor 
de wereldtentoonstelling in 1913 werd het 
motto “Een groot monument staat steeds al-
leen” gehanteerd. Was het dat alles waard? 
De wereldexpo werd een overrompelend 
succes. Tot er een wereldoorlog uitbrak en 
Gent herviel tot provincienest. Maar laat dat 
geen afbreuk doen aan de pracht en kracht 
van deze eeuwenoude bouwsels. 

 De wandeling heeft ons eigenlijk nog niet 
zo ver gebracht. In deel twee zetten we er de 
vaart achter en zal u écht te weten komen 
wat nu het smalste, langste en oudste ge-
bouw van Gent is.   ¶  
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Het Stadhuis.
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  Floor Eelbode  
 Amsterdam heeft er een, Antwerpen heeft 

er een en dus wil Gent niet achterblijven. Al 
dertig jaar lang is er sprake van het oprich-
ten van een museumplein tussen het  SMAK  
en het museum voor Schone Kunsten. In 
1976 merkte Jan Hoet reeds op dat er tus-
sen beide musea, in plaats van een drukke 
weg en een parking, toch wel een mooi plein 
zou passen. Maar alle roze dromen van onze 
kunstpaus ten spijt is dit plein er nog altijd 
niet. De stad Gent wil het echter, met behulp 
van de Vlaamse Gemeenschap, tegen 2012 
realiseren. 

 Vier jaar geleden kwam er al wat schot 
in de zaak toen de vriendenverenigingen 
van het  SMAK  en  MSK  een wedstrijd orga-
niseerden voor de herinrichting van het mu-
seumplein. Deze wedstrijd werd met glans 
gewonnen door het olijke duo Wim Goes 
en Aldrick Heirman (zie kader), wat fi jne 
vreugdetaferelen opleverde met champag-
ne en een tiental eendjes. Zaterdag 26 april 
zal waarschijnlijk de volgende grote sprong 
voorwaarts zijn. Onder de ronkende naam 

‘Citadelle ma belle’, wordt dan namelijk het 
toekomstig museumplein één weekend lang 
gerealiseerd. Het verkeer van de Fernand 
Scribedreef wordt afgesloten en de ware 
cultuurliefhebber zal twee dagen lang kun-
nen genieten van workshops, dj-sets, muzi-
kale optredens, internationale performers 
en (warempel) kunst in open lucht. En dit is 
nog niet alles! Want zaterdag wordt ook be-
kend gemaakt hoe het nu verder moet met 
het plein (voor meer up to date informatie 
hierover: check de schampersite). 

 Waarom nu een museumplein?  Uiteraard 
zal het voor iedereen aangenamer zijn dat 
de drukke – en gevaarlijk oversteekbare – 
Fernand Scribedreef vervangen wordt door 
een aangenaam plein, waar kunstenaars lus-
tig uit de bol kunnen gaan en studenten naar 
hartenlust kunnen hangen. Maar daarnaast 
zal het museumplein volgens de architecten 
Goes en Heirman de internationale uitstra-
ling van beide musea ook versterken. Mo-
menteel worden vermaarde internationale 
gasten namelijk gewoon op de parking van 
het  SMAK  gedropt, wat niet meteen van een 

veel smaak getuigd. Een heus museumplein 
kan dan alvast voor wat meer prestige zor-
gen. Er zijn echter ook fi losofi sche bijbedoe-
lingen achter het museumplein te zoeken. 
Volgens Jan Hoet horen het  MSK  en  SMAK  
samen en kan wat nu in het  SMAK  hangt, 
later gerust in het  MSK  terechtkomen. Een 
museumplein is dan het ideale middel om 
de verbinding tussen beide musea nog eens 
extra in de verf zetten. 

 Wat er ook van zij, het is nu wachten op 
wat er zaterdag allemaal uit de bus komt. 
Nieuwsgierige zielen kunnen alvast op www.
museumplein.be een keertje gluren hoe het 
er allemaal uit zou moeten zien. Wij houden 
jullie alvast op de hoogte via de Schamper-
site en de agorafoben onder ons kunnen nu 
alvast beginnen met tegen 2012 hun angsten 
te overwinnen.  ¶  

Komt er een heus museumplein tussen het SMAK 
en het Museum voor Schone Kunsten? Al dertig 
jaar zijn er plannen in die richting, maar nu lijkt 
er eindelijk schot in de zaak te komen.

WAT FIJN, EEN MUSEUMPLEIN!

  FE  Het plan van Goes en Heirman 
over de inrichting van het museum-
plein ziet er als volgt uit: beide heren 
willen een tapijt van kasseien uitrol-
len tussen beide musea en laten over-
gaan in het park. Omdat kasseien wa-
ter doorlaten kunnen de eeuwenoude 
bomen daarbij lekker blijven staan. 
Het plein zou licht glooiend worden, 
naar het voorbeeld van het Il Campo 
plein in Siena en zou zo een komef-
fect creëren. De cultuurliefhebber zou 
zich op deze manier volledig gebor-
gen kunnen voelen op het plein, ver 
van het plebs uit de Overpoort en de 
verkeersdrukte. Het autoverkeer zou 
vervolgens omgeleid worden naar de 
Hofbouwlaan, die een tweerichtings-
straat moet worden. Voor bussen en 
fi etsers wordt er echter een speciale 
bedding voorzien die het plein door-
kruist. Boven het plein wordt er een 
net van kwikdamplampen opgehan-
gen en tenslotte komt er midden op 
het plein een meeting point met daar-
in een brasserie, een ticketing en een 
boekenwinkel.   ¶  

MUSEUMPLEIN 
CONCREET
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DV Wat begon als een onschuldig inwij-
ken van een aantal Waalse vrienden dreigt 
serieuzere gevolgen te zullen hebben dan 
aanvankelijk gedacht. Ongeveer drie maan-
den geleden nam de werkloze Serge R. met 
zijn zwangere vrouw en negen kinderen zijn 
intrek in een van de huizen naast de Blan-
dijn. Na een aantal weken volgden kennissen 
van de familie hun voorbeeld en hun aantal 
blijft sindsdien toenemen. Buurtbewoners 
vertellen ons dat ze tolerant zijn en hier aan-
vankelijk geen probleem mee hadden. Men 
verwachtte wel dat ze het niet zo nauw zou-
den nemen met de openbare fatsoenlijkheid, 
maar dat ‘die Walen zo vuil, onhygiënisch en 
lui waren’, had niemand gedacht.  

DOMINO EFFECT
Deze verschijnselen kon men nog door 

de vingers zien, ware het niet dat de Waalse 
aanwezigheid een negatieve invloed uitoe-
fent op het algemene intellectuele peil van 
de omgeving. Zo is de omzet van de aanpa-
lende boekenwinkel in het laatste kwartaal 
met meer dan de helft gedaald in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar. Ook de on-
derzoeksproductiviteit –en kwaliteit van de 
vorsers van de faculteit Letteren en Wijsbe-
geerte kent een dramatisch dieptepunt. Een 
prof wil anoniem kwijt dat hij geen separatist 
is, maar dat ‘die Walen aan de overkant wel 
degelijk een soort van vreemd eff ect op hem 
en zijn collega’s hebben. Onze concentratie 
en werklust zijn gewoon niet meer hetzelfde 
als drie maanden geleden.’     

POLITIEKE VERONTWAARDIGING
Het hele verhaal heeft ook een politieke 

dimensie. Eind maart legde Vlaams minister 
Dirk van Mechelen bij decreet vast dat men 
een aantoonbare band met een gemeente 
moest hebben om zich er te kunnen vesti-
gen. Weinig mensen weten echter dat dit 
initiatief er kwam onder druk van Gents bur-
gemeester Daniël Termont. Hij vertelde ons 
het volgende: ‘Ik vernam dat een veertigtal 
Walen een aanvraag had ingediend om van 
Gent een faciliteitengemeente te maken. Er 
waren ook al klachten binnengekomen van 
winkeliers die de Franse taal niet zo goed 

machtig zijn en bijgevolg de Franstalige 
klanten niet verstonden. Ze waren ronduit 
gechoqueerd door de aff ronterende houding 
van sommigen van hen die hen un sale enculé 
noemden, wat dat dan ook mag betekenen.’ 

Termont hoopt dat Gent het probleem ef-
fi ciënt kan aanpakken, maar vreest het erg-
ste voor de toekomst. ‘De werkloosheid is nu 
al sterk toegenomen, en dit is niet enkel aan 
de economische crisis te wijten.’, gaat hij ver-
der met neergeslagen blik. ‘Als de instroom 
aan dit tempo doorgaat, zal Gent gedwon-
gen worden om met harde hand paal en perk 
te stellen aan deze wantoestand.’ ¶

Wie in de Sint-Hu-
bertusstraat nabij de 
Rozier wandelt, merkt 
sinds een aantal maan-
den een extreme verloe-
dering op van voordien 
deftige huizen. Scham-
per trok op onderzoek 
en vond de oorzaak.        

WAALSE GEMEENSCHAP
IN HARTJE GENT
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  HL  We hadden het niet verwacht, 
maar na het artikel over standjes 
met boeken in de vorige Schamper 
wordt de boekentoren overspoeld 
door liefhebbers van de fysieke 
daad met het boek.    

Vorige week werden studenten 
in de leeszaal opgeschrikt door een 
steeds luider wordend ritmisch ge-
stomp dat van achter één van de 
boekenrekken leek te komen. Na-
der onderzoek bracht bibliotheca-
resse A. De Fleyt  tot de schokkende 
ontdekking van twee poedelnaakte 
studenten tussen een hoop hoog-
staande werken der literatuur. Zij 
konden zich snel uit de voeten ma-
ken, maar daar bleef het niet bij, 
want twee dagen later was het weer 
zover. De stilte in de gang van de 
boekentoren werd verstoord door 
enkele extatische kreten die van bij 
de archiefbakken bleken te komen. 
Weer hetzelfde tafereel werd voor 

de buitenwereld bekend. Een erg 
kleine man, stond op een stapeltje 
literaire werken met de broek op 
de enkels terwijl een meisje van 
pakweg 1m80 niet bepaald aan het 
breien was. Hoofdbibliothecaresse 
S. Van Peteghem: “Hoe de studen-
ten met deze onuitleenbare boe-
ken voorbij het alarmsysteem zijn 
geraakt is mij een raadsel.  Mis-
schien dat de bewakingsvideo iets 
oplevert als die ooit uitkomt want 
bij de conciërge was die ‘plotseling’ 
zoek geraakt.”    

Het personeel van de boekento-
ren uitte zijn ongerustheid over de 
feiten. “Boeken kunnen zo ernstig 
beschadigd worden, om nog maar 
te zwijgen over de ziektes die de 
boeken zo zouden kunnen versprei-
den!” stelde een verbijsterde biblio-
thecaris. “We hebben in het verle-
den al alle eten en drinken moeten 
verbieden in de leeszalen omdat 

het hier een boeltje werd, gaan 
we nu ook de jongens en de 
meisjes apart moeten zetten?” 
Met de aankomende blok-
periode is dit inderdaad een 
belangrijk agendapunt op de 
algemene vergadering van 
het personeel. Op zulke 
dagen zit de boekento-
ren tot de nok vol gevuld 
met studenten. Het zou 
dan ook niet goed zijn 
voor de algemene stu-
diesfeer wanneer er 
opschudding ontstaat 
over een nieuw geval 
van fl apfucking.  

De hype schijnt zich 
nog niet verspreid te 
hebben tot andere 
Gentse bibliotheken, 
maar we houden u 
op de hoogte.  ¶  
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www.schamper.ugent.be SCHAMPER 476          31

De Redactie
Th esisdeadlines komen snel dichter-

bij. Traditioneel lopen studenten dan erg 
zenuwachtig rond en vandaag de dag 
ventileren ze hun besognes elektronisch 
op de verschillende studentenfora. Dat 
van Filologica bijvoorbeeld, waar Cri-
miNele zichzelf een beetje geruststelt: 
“Ik schrijf voor Duitse taalkunde, over de 
vorming van abstracta dmv suffi  xen als 
-tum, -schaft, -heit enz. in Oudhoogduit-
se en Middelhoogduitse bijbelvertalin-
gen, en ik heb (voorlopig?) geen spijt van 
mijn keuze”. Ellen ziet het dan weer min-
der zitten: Ze stuurde een tekst naar haar 
promotor omdat ze vast zat met haar 
paper en kreeg dit: “Ik heb nu geen tijd 
om het te lezen maar neem anders even 
pauze en dan lukt het schrijven vast veel 
beter.” Gedumpt worden, het is telkens 
weer een klein beetje doodgaan. Gelukkig 
heeft Fristi van de Wina een goeie tip om 
je miserie te vergeten: “‘ik ben bezopen 
thuis gekomen en heb zin om te zeveren. 
Can’t remember = didn’t happened (sic)”

Andere mensen uiten hun frustratie 

door eens lekker ouderwets te kakken 
op minderheidsgroepen. Vooral het fo-
rum van het VRG heeft op dat vlak een 
ijzersterke reputatie hoog te houden. 
Sloef stelt niet teleur: “De multiculturele 
samenleving is een utopie die tot chaos 
en intergroepsspanningen leidt, die enkel 
maar versterkt worden door verschillend 
geloof, sociaal-economische deprivatie, 
etc. Dat veroorzaakt racisme, en niet en-
kel van blank naar zwart, maar evenzo 
omgekeerd. Vandaar: de multiracistische 
samenleving. Dat is analyse.” Straf. Marie-
Rose Morel herrijst als een feniks uit haar 
as, quoi.

Je weet het of je weet het niet, maar 
nog niet zo heel lang geleden kon je zotte 
prijzen winnen door mee te doen aan de 
grote Schamperenquête op Minerva. We 
waren natuurlijk benieuwd naar de resul-
taten. En deze sterken ons alleen maar in 
het idee dat we larger than life zijn, be-
halve natuurlijk wanneer we dat niet zijn. 
70% vindt ons goed, 5% zelfs uitstekend. 
21% vindt ons dan weer “doenbaar, maar 

kan beter.” Wat ons echter vooral interes-
seerde was het vakje commentaar!

Niet iedereen die antwoordde maakte 
gebruik van hetzelfde referentiekader. 
Een iemand legt ons uit waarom hij 
liever nooit de Schamper leest: “Nooit 
en da’s hetzelfde als vragen waarom ik 
nooit naar de hoeren ga: ik heb er geen 
behoefte aan”. Sommigen viseerden zelfs 
bepaalde redacteurs: “Wie noemt er nu 
Clays Boeaert?”. 

En verder: “Sommige studenten wor-
den door jullie blad in een negatief dag-
licht gesteld door satirische verhalen te 
bedenken. Ik wist niet dat een studenten-
blad diende om mensen zwart te maken 
of in het belachelijke te trekken. Als je 
niets goeds weet te zeggen over iemand, 
dan schrijf je er beter niet over. Ik denk/
hoop niet dat Schamper een studenten-
blad is om mensen aan de schandpaal te 
hangen.” Kop op, Jeroen De Mets! Andere 
stuvers worden wel de hemel in geprezen: 
“Geef Th ys Verbeurgt een eigen column. 
Het streelt ongetwijfeld zijn Ego”. Postjes-
pakker! ¶
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KDe Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest fi lantropische kant zien en plukt de meest 
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.




