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Masters
Verderop in deze Schamper (blz. 9)
wordt een poging gedaan om de invoering van de tweejarige masters in de
faculteit Letteren en Wijsbegeerte te
bespreken. Een poging omdat het plan
er wel al is, maar wat het precies zal
inhouden tot heden beperkt blijft tot
gefluister en vage ideeën. De motivatie voor zo’n tweejarige master? Omdat
veel studenten reeds een thesisjaar nemen en om competitief sterker te staan
tegenover buitenlandse universiteiten
waar vijfjarige opleidingen de norm
zijn. De echte reden? Een faculteit die
de financiële voordelen van de tweejarige masters zag, rook, wou en nu ook
krijgt.
Maar onder de simpele hebzucht
schuilt nog een grotere misstap. De
beslissing om het extra masterjaar te
implementeren werd namelijk reeds
gemaakt vooraleer er een degelijk plan
op tafel lag in verband met de inhoud
van de extra zestig studiepunten.

Hannah Demol
Om het kort te houden zullen we dus
niet klagen dat zo’n tweede masterjaar
inhoudelijk minder zal voorstellen dan
vlot Hindi spreken of een heropvoedingsprogramma van Vitaya. Noch dat
het naar alle waarschijnlijkheid voor de
meerderheid van de studenten een jaar
wordt om een lerarenopleiding te volgen, ongeacht de interesse om voor een
klas puberende puistenkoppen te gaan
staan of niet. En zelfs niet dat er bij de
beslissing ook nooit werd gevraagd aan
de studenten of ze zo’n vijfde jaar wel
wilden.
Aan de faculteit worden thesissen
nu al vaak slechts diagonaal gelezen en
is de begeleiding van een thesisstudent
zo goed als onbestaande, omdat professoren en promotors veel te veel studenten onder hun hoede moeten nemen.
En dan zijn we nog niet begonnen over
de extra financiële druk die een jaar
langer studeren met zich meebrengt of
de opportuniteitskost voor de student.

Een extra jaar niet kunnen gaan werken en zo een hoop geld mislopen,
van alle studenten zijn het toch zeker
blandino’s die zich zoiets niet kunnen
permitteren.
Maar nee, we gingen het niet over
de waslijst van factoren tégen een
tweede masterjaar hebben, het maakt
namelijk toch niets uit. De beslissing
om alle opleidingen aan de Letteren
en Wijsbegeerte vijf jaar te laten duren, was namelijk al lang gemaakt voor
iemand op de inhoudelijke, sociale en
logistieke problemen kon wijzen. Het
schokkende is de ongepastheid van
de universiteit die met mooie praatjes
uitlegt hoe de verlengde opleiding een
meerwaarde zal betekenen voor een
L&W-diploma terwijl de inhoud ervan
nog niet eens vaststaat. Een verandering die zogezegd om de kwaliteit van
universitaire opleidingen draait, maar
begon met een faculteit die subsidies
en prestige rook. ¶
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Een interview met Marc De Clercq

Een kaartje leggen met collega-bejaarden kan later nog. Voorlopig hoopt Marc De
Clercq in de Raad van Bestuur van de VRT aan zijn trekken te komen.
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Magie in Afrika
Schamper stript

De tijd dat Hergé de negerkes mocht
denigreren is voorgoed voorbij. Vandaag
nemen we uitspraken als “genezing is een
diepgaand gesprek tussen de zieke, zijn
genezer en de geesten” serieus.
Hope, Chastity en Faith wagen hun
geluk in de lichtstad Parijs als zangeres,
model en pornoster. Wij spraken met
hun geestelijke vader, Peter Moerenhout.
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Magic Game Night (17/02)
“You are a planeswalker with an arsenal of sorcery
at your command. Your journey begins here.” En
wie zei dat Magic-kaarten niet cool waren? Op
17 februari kunnen burgies zich – al dan niet met
eigen deck – verdringen aan de deuren van The
Outpost. Daar begint vanaf 19 uur een heuse
Magic Game Night, georganiseerd door de VTK
in samenwerking met Magic: The Gathering. Elke
deelnemer of ‘planeswalker’ krijgt gratis goodies
en kan zich volvreten aan pizza. Beginners kunnen
zich onder de smalende blikken van de diehards
wegwijs laten maken door ervaren animators.

»

×× Magic Game Night, Vlaamse
Technische Kring, 17/02, The Outpost,
19 uur.
×× Heropeningsfuif, Filologica, 17/02,
Twieoo, 22 uur.
×× Toneel: Bakchai, Vlaamse
Geschiedkundige Kring, 18/02,
Vooruit, 20 uur.
×× Antivalentijnfuif, Gentse Biologische
Kring, 18/02, Porter House, 22 uur.
×× Streekbieren Avond, Chemica,
22/02, Waterhuis aan de bierkant,
20 uur.
×× Speechkampioenschappen,
Senioren Konvent, 22/02, De Rector,
20.30 uur.
×× Initiatie Zwaardvechten, Vlaamse
Geschiedkundige Kring, 22/02, GUSB,
21 uur.
×× Tiroler Themafeestje, Hoger Instituut
voor Lichamelijke Opvoeding en
Kinesitherapie, 22/02, ’t Kofschip, 22
uur.
×× Schlagercantus, Geografica, 23/02,
Salamander, 19.45 uur.
×× Carnavalsfuif, Home Astrid, 23/02,
Resto Astrid, 21 uur.
×× Colloquium “Europa Europees!”,
NSV!, 24/02, ICC Gent, 20 uur.

«

RC Zoals iedereen weet, blijft de technologie de laatste jaren
onbelemmerd evolueren. Ook studenten zijn uiteraard op de
hoogte van de vele voordelen die aan deze hi-tech snufjes vasthangen en maken hier dan ook volop gebruik van: van gsm’s en
mp3-spelers tot zelfs oortjes om informatie te kunnen ontvangen
in het examenlokaal. Verschillende websites bieden zulk exam
cheat equipment aan met slogans als “Nooit meer ellenlange nutteloze teksten van buiten leren!” of “Je zal je tijdens de examens
alleen nog zorgen moeten maken over het op tijd heropladen van
je apparatuur”. De prijzen lopen op van tachtig tot ongeveer tweehonderd euro.
Door die gadgets staan de scholen en universiteiten natuurlijk voor een nieuwe uitdaging. In een voorwerp kleiner dan een
gom past makkelijk tientallen keren meer informatie dan je op
een spiekbriefje kan schrijven. Via hun gsm kunnen studenten op
internet alle gegevens opzoeken die ze maar willen zonder enig
spoor na te laten. Na de vele maatregelen tegen klassieke spiekmethodes, zoals je studentenkaart afgeven of je handtekening
zetten om te voorkomen dat iemand anders je examen aflegt,
moeten de opzichters met nog meer creativiteit op de proppen
komen. De bedrijven die de spiekuitrustingen verkopen, hebben
misschien wel een gat in de markt gevonden, maar natuurlijk is
ook hierop een tegenreactie ontstaan. Er wordt nu ook apparatuur verkocht om internetgebruik en dergelijke op te sporen of te
blokkeren. Het meest gebruikte bestrijdingsmiddel is nog altijd de
gevolgen voor de studenten aanstippen. Wie betrapt wordt, loopt
immers het risico een zware straf te krijgen die vaak een schorsing
inhoudt. ¶
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foto’s H

De postzegels werden duurder
... en wat je in januari eventueel nog allemaal gemist hebt
door Floor Eelbode
Als je het grootste deel van januari in pyjamabroek hebt doorgebracht, met de verwarming op 23° C en een gezonde portie Red
Bull binnen handbereik, dan ben je waarschijnlijk niet de enige. Raar maar waar is er
in januari toch meer gebeurd dan studeren,
examens afleggen, YouTube-filmpjes bekijken en elke update op Facebook checken.
Om je weer helemaal up to date te brengen,
een overzicht.

•••
Om te beginnen was er in januari de
hetze rond professor Etienne de Winne.
Professor De Winne kwam in opspraak
omdat hij al jarenlang de gewoonte heeft
om tijdens een examen zijn studenten een
half uur alleen te laten, wat uiteraard vrolijk gespiek tot gevolg heeft. De feiten haalden De Standaard en professor De Winne
reageerde dat het allemaal zo erg niet was.
Hij wees erop dat het om mondelinge examens met schriftelijke voorbereiding ging
en dat eventuele spiekers hoe dan ook door
de mand vielen in het mondelinge gedeelte.
Decaan Luc Taerwe besloot toch om tijdens
de examens steekproefsgewijs te controleren of er voldoende toezicht was en maakte
het dossier De Winne over aan de Directie
Onderwijsaangelegenheden.

•••

www.schamper.ugent.be
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Vervolgens maakte de Universiteit Gent
op 11 januari bekend aan wie ze op 19 maart
(Dies Natalis) een eredoctoraat zal geven.
Ze zal zes eredoctoraten uitreiken aan personen die “blijk hebben gegeven van een
grote verdienste in het wetenschappelijk
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek
en maatschappelijke of wetenschappelijke
dienstverlening”. Zes faculteiten mochten
kandidaten voordragen en naast een aantal
buitenlandse professoren, zullen ook twee
Belgen in de prijzen vallen. Het gaat hier
met name om professor Peter Piot (voorgedragen door de faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen) en professor
Luc Soenen (voorgedragen door de faculteit Economie en Bedrijfskunde). Naast deze
zes eredoctoraten, is er ook een institutioneel eredoctoraat bestemd voor onze expremier, minister van staat en ‘da joenk’ Guy
Verhofstadt.

•••
Ook voor de liefhebbers van gebouwen,
was er de voorbije maand iets te beleven. Op
15 januari legde rector Van Cauwenberge
namelijk de eerste steen van een nieuw studentenhuis op de Kantienberg (zie filmpje
onderaan). Tegen 2011-2012 moeten daar
650 studentenwoningen, een studentenrestaurant en een ondergrondse parkeergarage
voor de UGent verrijzen. Kostplaatje van dit

alles is ongeveer 100 miljoen euro en het
ontwerp is van de hand van de Huiswerk
Architecten uit Antwerpen. In your face,
kotentekort!

•••
Feest! Feest! Feest verder bij de
Archeologie. De Universiteit ontving namelijk een accreditatie voor zowel de bachelorals de masterjaren van deze opleiding.
Accreditatie zegt u? Dit betekent dat er een
keurmerk wordt gegeven dat aangeeft dat
aan bepaalde maatstaven is voldaan. Een
dergelijk keurmerk is nodig opdat de overheid de opleiding zou financieren en opdat
de opleiding het recht zou hebben om erkende diploma’s uit te vaardigen. Goed gedaan
dus, archeo’s! De accreditatie is geldig tot het
einde van het academiejaar 2017-2018.

•••
Ten slotte nog een woordje over de nieuwe Durf Denken-campagne van onze Alma
Mater. Net als de vorige jaren wil de UGent
dit voorjaar haar studenten aanmoedigen
om te durven denken. In tegenstelling tot de
vorige jaren, wil ze hiervoor deze keer géén
beroep doen op vlotte reclamemakers, maar
roept ze de studenten zelf op om met plannen voor de dag te komen. Geïnteresseerde
zielen kunnen zich aanmelden op communicatie@ugent.be. ¶
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Decaan economie één van de nieuwe bestuurders VRT

Vijf jaar geleden was Marc De Clercq bijna rector geworden. Tot hij door de Duivel
zelve (in de persoon van Geert De Soete, decaan van de FPPW) en de goddeloze
socialisten gedwarsboomd werd. Katholieken waarderen een goede martelaar en
CD&V vaardigde De Clercq dan ook af naar de Raad van Bestuur van de VRT.
door Bram Bombeek en Anemoon Soete
Zou u voor de economische analfabeet kunnen uitleggen wat een Raad van Bestuur juist
doet?

over de financiën en de uitvoering van het
beheersakkoord met de Vlaamse overheid.”

inkomsten flagrant overschat. Dat moet allemaal rechtgetrokken worden.”

“De VRT is een naamloze vennootschap
van publiek recht. De enige aandeelhouder
is de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Vlaamse regering voor wie de
minister bevoegd voor de media optreedt.
De verschillende politieke partijen dragen
de leden voor, wat daarom niet wil zeggen
dat het pure politici zijn. Ze worden geacht
de verschillende politieke stromingen in de
samenleving te vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur houdt zich bezig
met de algemene krachtlijnen van het beleid
zoals de grote strategische keuzes, maar niet
met dagdagelijks management. Ik kan dus
bijvoorbeeld niet vragen om volgende week
zondag wat meer sport te tonen. De algemene programmering kan dan weer wel aan
bod komen. We moeten uiteraard ook waken

In de RvB van de VRT

Wat is uw persoonlijke visie op de taak van de
openbare omroep?

De centen, daar zegt u het. De VRT staat voor
een grote besparingsronde en u bent voorgedragen door de CD&V. Stuurt de CD&V een signaal
door iemand met uw profiel naar de Raad van
Bestuur af te vaardigen?

“Ik denk dat de VRT kwaliteit op de markt
moet brengen. Dat hangt voor een stuk samen met de programmakeuzes die gemaakt
worden, maar in alle genres kan men kwaliteit nastreven. Daarbij kan je je afvragen wat
het doelpubliek is. We evolueren weg van
het pure denken in termen van kijkcijfers.
Maar ik vind niet dat we ons elitair — vals
elitair in dat geval — moeten opstellen. We
hoeven niet de marginaliteit op te zoeken
door louter nicheprogramma’s te brengen.
Maar ik ben zeker ook een voorstander om
meer in de diepte te werken; ik vind het persoonlijk een gebrek dat we minder en minder onderzoeksjournalistiek hebben. Ook

6
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“Dat was een overweging, ja. Marianne
Thyssen heeft me gevraagd omdat ze op
zoek was naar iemand met een economisch
profiel. Ik heb ook bestuurlijke ervaring in
bedrijven die niet puur marktgericht denken.
Het is een feit dat er vrij serieuze bezuinigingen moeten gebeuren. Dat is nu eenmaal
overal zo als gevolg van de crisis, ook de universiteit wordt daardoor getroffen.
Daarnaast hebben de vorige bestuurders,
Tony Mary om hem maar niet te noemen, de

www.schamper.ugent.be

de informatieverstrekking wordt nogal vaak
infotainment.”
Raakt de informatieplicht ondergesneeuwd
door alle berichtgeving over F.C. De Kampioenen
en De Slimste Mens?

“Informatie is enerzijds niet alleen politiek en moet zeker breder zijn dan dat. Maar
teveel faits divers, al is dat een beladen term
tegenwoordig (lacht), kan niet de bedoeling
zijn. Anderzijds is het wel zo dat de VRT zeer
kwaliteitsvolle series brengt en daar ook
zeer goed mee scoort. Bovendien, en dat is
een parallel met de universiteit, spreken we
over een huis waar de creativiteit moet gestimuleerd worden. Voor een econoom staat
dat haaks op betutteling en dirigisme van
boven. De mensen die het werkelijk moeten
waarmaken, de programmamakers van de
VRT en de professoren en onderzoekers van
de UGent, moeten ruimte krijgen om creatief te zijn.”
Als het over de openbare omroep gaat, zijn
er paar standaardvragen die altijd terugkomen.
Moet de VRT een commerciële zender zoals MNM
maken? Of met gemeenschapsgeld bieden op
sportevenementen?

“Je bent niet de eerste journalist die dat
vraagt. We hebben op de eerste vergadering
afgesproken dat we daar in individuele interviews geen stellingen over innemen, zonder daar eerst onder mekaar over gesproken
te hebben. Journalisten zijn immers per definitie niet te vertrouwen. We hebben toen de
beslissing genomen dat er maar één woordvoerder komt voor de hele VRT.
Ik spreek me niet uit over die jongerenzender, maar bieden op voetbal stelt natuurlijk wel een probleem omdat het vaak om
astronomisch hoge bedragen gaat. We moeten over de partijen heen bekijken hoe we
die kosten onder controle kunnen brengen,
maar voor mij hoeft voetbal helemaal niet
volledig van het publieke net te verdwijnen.”
De berichtgeving over de nieuwe Raad van
Bestuur werd gedomineerd door wie er niet in
zat, namelijk Marie-Rose Morel. Vind u het jammer dat u niet naast haar kan zitten?

“Het lijkt mij op zich een fascinerende
dame te zijn. Er wordt veel over verteld en ’t
is ook geen lelijke. Maar er zitten nog charmante dames in de Raad van Bestuur, dus
in dat opzicht kom ik dan toch aan mijn
www.schamper.ugent.be

trekken. Ik zou er wel eens mee willen praten, al was het maar omdat ze persoonlijkheid heeft en rechtkrabbelt na tegenslag.
Maar goed, misschien spreek ik haar ooit
nog wel.” (grinnikt)

“Het was not done
dat een universiteit
een corporate image
creëerde.”
Laten we een brugje maken naar de universiteit. Verschijnt de UGent wel genoeg op de VRT?
Daarmee bedoelen we: laat de UGent zich wel
genoeg horen in het maatschappelijke debat?

“Ik geloof dat we dit beter kunnen doen,
maar ik zit daar niet om ervoor te zorgen dat
de UGent genoeg aan bod komt bij de VRT.
(lacht) Ik ben er altijd een grote voorstander
van geweest dat de universiteit zich meer
laat opmerken in het maatschappelijk debat.
Ik denk dat bij sommige professoren daar
wat pleinvrees speelt, maar je kan natuurlijk niet laten vallen wat valt om meteen een
journalist over één of ander thema te woord
te staan. Ik meen wel dat er in de toekomst
meer en meer van de universiteit zal worden
verwacht op dat gebied. Ze mag binnen de
maatschappij geen eiland vormen.”
Over profilering van de UGent naar buiten toe
gesproken: u bent een van de geestelijke vaders
van de Durf Denken-campagne. Wat was uw rol
daar precies bij?

“Een aantal jaren geleden stond de
Commissie Uitstraling onder mijn voorzitterschap. Wij hebben zeer zwaar over die
slogan nagedacht. De centrale vaststelling
was dat de UGent-alumni zich niet sterk met
de universiteit identificeerden, in tegenstelling tot die van Leuven. Het imago van Gent
leek ons eerder non-conformistisch. Dat
stond in contrast met de perceptie van een
monolithische en strak geleide instelling in
Leuven die vooral autoriteit uitstraalde. We
hebben vele voorstellen moeten afwijzen eer
we de goeie slogan — Durf Denken — te pakken hadden.
De volgende uitdaging was een geslaagde
mediacampagne verzinnen. We speelden
lange tijd met het idee om de Boekentoren

als logo te nemen. Dat is nu eenmaal architectonisch unieker dan de aula. Het testpubliek wees de Boekentoren niettemin
massaal af omdat die in het onderbewustzijn
blijkbaar aan een gevangenis deed denken.
Aan het huidige logo van de aula werd een
zekere sérieux gekoppeld, wat niet onbelangrijk is voor een universiteit. We vonden dat
de campage het gewenste imago van de universiteit moest uitdragen: misschien wel wat
nonconformistisch maar toch degelijk en serieus. Om die reden wees ik in een eerste fase
zeker de helft van de ontwerpen af. Ik herinner me dat ze op een bepaald moment een
beeld naar voren brachten van drie mannen
samen op een wc. Ik heb dat onmiddellijk in
de vuilbak gesmeten. Er is dus enorm veel
gesleuteld aan die campagne. Ik merkte bovendien dat er veel tegenstand was. Het was
toen not done dat een universiteit een corporate image creëerde. Nu is dat voor iedereen
evident. De overwinning heeft nu eenmaal
vele vaders en de nederlaag maar één.”
De kwalen van ons land
Een wat indiscrete vraag misschien: waarom
bent u niet meer opgekomen bij de Vlaamse
verkiezingen?

“Goh, ik heb het één keer gedaan en dat
was goed meegevallen. Normaliter had ik op
dat spoor wel willen verder gaan, maar ik
werd toen tot decaan verkozen. Als ik eenmaal een engagement ben aangegaan, wil ik
dat ook tot een goed einde brengen. Achter
de schermen hou ik me wel nog met politiek bezig en ik neem in de nabije toekomst
wat zwaardere verantwoordelijkheden bij
de CD&V op, maar daarom leidt mij dat nog
niet als prof. Ik maak in mijn lessen geen reclame voor politieke partijen, anders dan
sommigen van mijn collega’s.
Ik weet ook niet of ik goed zou gedijen
tussen de jonge tafelspringers in het parlement. Ik ben meer een bestuurder. Dat is
trouwens een van de grote problemen van
onze politiek: de talenten om het te worden
verschillen van de talenten om het te zijn.
We hebben ook teveel pure beroepspolitici,
mensen die nooit iets anders hebben gedaan
dan in de politiek zitten. Ik vind dat eigenlijk niet goed. Mensen moeten in de politiek
gaan nadat ze in de samenleving hebben bewezen dat ze andere dingen kunnen. Mijn
zoon zegt dat wel eens: als ze maar even
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slim zijn als ik, waarom zou ik er dan voor
stemmen? Ik wil mensen die iets beter kennen dan ik. Er zitten teveel schotten tussen
politiek en zakenleven, tussen politiek en
onderwijs.
En als er dan een oversteekt, is het nog
garantie op succes. Kijk maar naar Peter
Leyman. Terwijl hij met zijn vingers zat te
draaien in de politiek, daalde zijn marktwaarde als manager. Geen wonder dat hij
het na verloop van tijd voor bekeken hield.
Dat moet je incalculeren. Als je zulke mensen in de politiek wil, moet je ze een redelijk
perspectief geven.”
Moeten we ons eigenlijk zorgen maken over
de toestand van ons land?

“Ja, we moeten ons zorgen maken, heel
veel zorgen zelfs. Het gaat niet goed met ons
land, hoewel het geen Griekenland aan de
Noordzee is. Door de crisis heeft de overheid
zwaar moeten bijdragen om het economisch
leven te ondersteunen, keynesiaans beleid,
anders waren we in een depressie genre jaren
’30 gesukkeld. Er moet niet veel gebeuren of
we hebben weer een vertrouwensprobleem.
Die factuur is er ondertussen wel. Ons land
stond er niet zo goed voor op het gebied van
openbare financiën toen die crisis uitbrak.
Onder Paars is de schuld afgebouwd in
procenten van het bruto binnenlands product, maar onvoldoende. Iedereen geeft dat
intussen ook wel toe. We hadden een sterke daling van de interestlasten en konden
duurdere leningen door goedkopere vervangen. Men heeft dat geld gebruikt om cadeaus te geven en de belastingen te verlagen,
in plaats van de schuldgraad af te bouwen.

Voeg daaraan toe dat de financieringswet
slecht in elkaar zit en dat er zware vergrijzingslasten op ons afkomen. We waren nota
bene van plan die voor twee derden vooraf te
financieren door net de schulden af te lossen, waardoor we de uitgespaarde interesten
dan later konden aanwenden om de vergrijzing te betalen. Men heeft de sanering van
de staatsfinanciën echter altijd op de lange
baan geschoven, en door de crisis zijn we
daar vijf jaar achteruitgeslagen.”

“Ik ben 59 en kreeg
een jaar of vier geleden
van de VLD-afdeling
van Merelbeke
een uitnodiging om op
donderdagnamiddag
te kaarten met
gepensioneerden.”
Terwijl er heel wat fabrieken de deuren van
hun Vlaamse vesting sluiten…

“We verliezen in de traditionele industrietakken inderdaad veel arbeidsplaatsen.
De remedies zijn bekend: innoveren en internationaal gaan. Een ander probleem is
onze te lage tewerkstellingsgraad, zeker bij
de 55-plussers. Die mensen moeten we aan
het werk kunnen houden. Misschien moeten we voor hen de parafiscale druk verlagen, want op het einde van je carrière ben
je het duurst in ons systeem. Maar ook de

maatschappelijke opvatting zit verkeerd. Ik
ben 59 en kreeg een jaar of vier geleden van
de VLD-afdeling van Merelbeke een uitnodiging om op donderdagnamiddag te kaarten
met de gepensioneerden. Met zo’n mentaliteit raken we er duidelijk niet. Mensen moeten langer werken. Het kan in andere landen,
dus waarom hier niet. Een ander punt waar
we slecht scoren is allochtone jongeren. Dat
zijn de arbeidskrachten van de toekomst,
maar enkel op voorwaarde dat ze ook effectief tewerkgesteld raken natuurlijk.
(komt nu helemaal op dreef) En dan is er
nog het feit dat ons land kreunt onder de
bureaucratie. Over de bouw van een nieuw
auditorium gaat het bijvoorbeeld al jaren
in commissies en raden, waar iedereen een
stok in de wielen kan steken. Een typisch
voorbeeld is de Lange Wapper: zulke verhalen krijg je aan een Chinees niet uitgelegd.
De bevolking moet zich tegelijk realiseren
dat in Azië de mensen bereid zijn veel harder en flexibeler te werken dan hier. Hans
Bourlon van Studio 100 heeft een toespraak
gegeven als Manager van het jaar. Hij vertelde over een reis in Vietnam, waar hij een
gids had die zeer goed Engels sprak. Die jongen had dat zelf geleerd, want zijn ouders
hadden geen geld om hem naar de Engelse
school te sturen. Hij zei trots tegen Bourlon
dat hij onder het raam was gaan zitten en
goed had geluisterd! Dat is daar de mentaliteit, terwijl hier sommige mensen gewoon
wat naar de luie kant neigen. Daar halen we
het niet meer mee. Wat ik hier zeg, jaagt de
halve universiteit in de gordijnen. Maar het
is wel de waarheid, jammer genoeg.” ¶

Buffalo, buffalo, AA Gent!
bb Marc De Clercq zit in de Raad van
Bestuur van CVBA Arteveldestadion, die
het nieuwe stadion van AA Gent moet
bouwen, en ook in die van hoofdsponsor
VDK Spaarbank. Hij is bijgevolg goed op
de hoogte van de voortgang van het nieuwe stadion.
“Eigenlijk is alles klaar, hé. Alles onder
de grond zit er, maar zolang de akkoorden over de financiering tussen de privé-

partners en de stad niet heronderhandeld
worden, is er een fundamenteel probleem.
Men schuift dat altijd maar voor zich uit,
maar één van de komende weken moet
er toch iets finaals zijn. Dan kunnen we
’s anderendaags beginnen te werken.
We zijn dus het verst gevorderd van alle
stadiondossiers.
Er is ook nog een kleine discussie of er
40.000 man capaciteit moet zijn met het

oog op het WK 2018, dat België wil organiseren. Nu denk ik niet dat één serieus
mens daar in gelooft, maar er is geen enkele voorzitter die het zal toegeven. Dat zou
immers hetzelfde zijn als zeggen: ‘Ik moet
het geld van dat WK-project niet hebben,
geef het maar aan andere clubs.’ En Ivan
de Witte wil natuurlijk niet dat die van
Brugge met zijn geld gaan lopen.” ¶

BELEEF MEER

Een thesisjaar
voor iedereen?
Tweejarige masters in de L&W komen eraan!

Aan de faculteit Letteren & Wijsbegeerte
studeert waarschijnlijk binnenkort een jaartje
niemand af. Een logisch gevolg van de
invoering van de tweejarige masters, die
misschien al vanaf 2011 van start gaan.

Dompel je onder in een andere cultuur, maak het
verschil en beleef de reis van je leven!
Ga op bouwkamp!
Sociale, ecologische en technische projecten in de
hele wereld.
Lancering van het kampaanbod en inschrijvingen
op 20 februari om 14u in Leuven.
Online inschrijven vanaf 21 februari.

door Bert Dobbelaere
De verlenging van de studieduur
komt er om verschillende redenen.
Eerst en vooral wil men ervoor zorgen
dat de opleiding de werkelijke studieduur reflecteert: heel wat blandino’s
blijken in de praktijk al twee jaar te
doen over hun masterproef, waardoor
ze vaak een ‘thesisjaar’ moeten opnemen. Bovendien ziet men de tweejarige master ook als een manier om
internationaal competitief te blijven:
vierjarige opleidingen worden in de
rest van Europa gewoon stilaan de
uitzondering. Als laatste spelen natuurlijk ook nog subsidies mee: de
exact wetenschappelijke richtingen
die enkele jaren terug de tweejarige
master invoerden, hebben daar financieel wel bij gevaren. Uiteraard is dat
de L&W niet ontgaan, decaan Freddy
Mortier stond Schamper hierover
reeds in het verleden te woord: “Bij de
wetenschappen heeft men met enige
vertraging zijn middelen immers ook
zien stijgen door het extra studiejaar.
Mij lijkt het maar rechtvaardig mocht
dat op termijn ook bij ons gebeuren.”
De beslissing om over te gaan tot
tweejarige masters werd een aantal jaar geleden al genomen, maar
de implementatie kost tijd. In 2007,
toen men een afgewerkt dossier had,
bleek minister van Onderwijs Frank
Vandenbroucke niet enthousiast
over de plannen. Zijns inziens kon
www.schamper.ugent.be

er alleen over tweejarige masteropleidingen onderhandeld worden als
die georganiseerd zouden worden op
basis van versterkte interuniversitaire samenwerking. Ze moesten op
die manier dienen als pasmunt in de
bekende rationaliseringsplannen van
Vandenbroucke.
Een en ander zorgde ervoor dat het
aanvraagdossier dat in 2007 zo goed
als klaar was, uiteindelijk pas in juni
ingediend zal worden; zij het uiteraard in sterk geactualiseerde vorm. De
vroegste datum waarop de tweejarige
masters in voegen kunnen treden, zal
dus het academiejaar 2011-2012 zijn.
Over de concrete invulling bestaat
echter nog heel wat onduidelijkheid:
de verschillende opleidingen zijn op
dit moment nog druk bezig met de formulering van nieuwe studieprogramma’s. Het sleutelwoord blijkt echter,
zoals reeds vermeld, samenwerking
te zijn: voor de uitbreiding van het
studieprogramma reikt de L&W andere universiteiten in Vlaanderen de
hand. Al zijn er ook enkele richtingen
aan de Blandijn die het grootser zien:
de Oosterse talen willen bijvoorbeeld
dat een semester studeren in Japan of
China een integraal deel van de opleiding wordt. Ook over de controversiële indaling van de lerarenopleiding in
de tweejarige masters zijn de onderhandelingen nog lopende. ¶

www.bouworde.be
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Procederen, ‘t is makkelijker dan studeren
Gebuisd omdat je teveel met je decolleté wiebelde tijdens het mondelinge examen?
Daag je prof voor de rechter!
MJ Vroeger moest een student naar de
Raad van State stappen om een examenresultaat aan te vechten, maar sinds de
oprichting van de speciale Raad inzake
Studievoortgangsbeslissingen, hoeft het zo’n
vaart nog niet te lopen.
Voor je naar de Raad stapt, moet je wel
eerst alle interne beroepsmiddelen uitputten. De allereerste stap is natuurlijk zo snel
mogelijk op de prof zelf afstappen. Een goed
gesprek van man tot man kan vaak meer
oplossen dan eindeloos procederen. Wees
vriendelijk maar kordaat en aarzel niet om
op je strepen te staan. De feedbackregelingen vind je op je facultaire website.
Levert zo’n vriendelijk gesprek toch
niks op, dan wordt het tijd om de grote kanonnen boven te halen. Artikel 98 van het
Examenreglement voorziet een interne
beroepsprocedure tegen alle beslissingen
die verband houden met de studievoortgang. Niet enkel dubieuze examenbeslissingen gaan hen aan, maar ook zaken als

examentuchtbeslissingen (spieken) en geweigerde inschrijvingen (je aanvraag tot
quadrissen werd geweigerd) kunnen er aangevochten worden.
Een dergelijke formele procedure brengt
natuurlijk de nodige vormvereisten mee. Je
protest moet schriftelijk ingediend worden
en de nodige informatie bevatten. Vergeet
je naam niet te vermelden, welke beslissing
je wil aanvechten en waarom je denkt dat
ze onterecht is. Stuur dat hele zootje aangetekend naar de rector en dat binnen de vijf
werkdagen na de proclamatie.
“Wat? Vijf dagen? Maar mijn punten
staan al wéken op Minerva?” Geen paniek,
het publiceren van je resultaten op Minerva
wordt niet gelijk gesteld aan een proclamatie, dit semester krijg je dus wat langer respijt: de vervalperiode gaat immers slechts
in op 22 februari. Zodra onze brave rector je
klacht ontvangt, stelt hij een beroepscommissie aan. Die zal dan binnen de vijftien
dagen laten weten of ze je klacht gegrond

vinden of niet. In het eerste geval laat je best
de champagnekurken knallen, in het laatste
geval hoef je niet meteen te wanhopen. Maar
wel snel te handelen.
Ten laatste vijf dagen na een negatieve
beslissing van de interne beroepscommissie moet je een verzoekschrift richten aan de
Raad. Ook hier moet je de nodige informatie
vermelden en het hele zootje aangetekend
versturen. De Raad zal een datum vastleggen
voor een zittingsdag waarop de argumenten
van beide partijen gehoord worden.
De procedure verloopt op de zittingsdag
zelf mondeling, het is dus aangeraden om
rad van tong te zijn of een goeie raadsman te
hebben. Dat hoeft geen dure advocaat te zijn,
een student rechten of een andere pientere
kameraad volstaat. Na de pleidooien trekt
de Raad zich terug om te beslissen. Of je in
de volgende vakantie moet blokken, wordt je
per aangetekend schrijven meegedeeld. ¶

Oost, west, asbest!
“In auditorium D, campus UZ, is asbestbesmetting vastgesteld.” door Margot Van Cauwenberge
De lesvrije week na de examens werd opgeschrikt door dit opvallend bericht in de
mailbox van de studenten van de fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Een doembeeld van longvlieskanker
ontsprong terstond aan de levendige fantasie van de artsen in spe. Gelukkig moeten we ons geen zorgen maken over onze
gezondheid, zegt decaan Eric Mortier.
De asbestcontaminatie werd ontdekt
bij een controle naar aanleiding van een
geplande renovatie van het auditorium D.
Het is al langer bekend dat in de auditoria
en kliniekgebouwen van deze oude campus asbest aanwezig is, verwerkt als isolatiemateriaal. Om die reden worden er op

de campus per kwartaal controles uitgevoerd waarbij men contaminatie tracht op
te sporen. De asbestcontaminatie die onlangs in het reeds 30 jaar oude auditorium
D werd vastgesteld, komt uit een spuitlaag
van dit product met brandwerende werking. Het gaat om de zogeheten “losgebonden” vorm van asbest, die kan vrijkomen bij
veroudering van het gebouw. Asbest is op
zich enkel gevaarlijk als de vezels zich na
vrijgave in de lucht verspreiden, weliswaar
met een voldoende hoge concentratie.
Decaan Eric Mortier benadrukt dat het
in dit geval gaat om “concentraties die de
WHO-norm niet overschrijden. Bijgevolg
liep de gezondheid van de studenten en

onderwijspersoneel op geen enkel moment gevaar. We willen echter geen enkel
risico nemen en hebben daarom besloten
tot de verwijdering van het asbest”. Op dit
moment wordt de asbestbron in auditorium D weggehaald, zodat het op 1 maart
weer in gebruik kan worden genomen.
De volledige renovatie zal zoals gepland
plaatsvinden in de zomervakantie. Ook in
auditorium C zal het asbest preventief verwijderd worden, dit tijdens de eerstvolgende paasvakantie. In tussentijd kan het de
studenten alvast inspireren tot een gepast
excuus voor zijn afgedwaalde aandacht tijdens de les: “Ik speur het plafond af naar
asbest, professor.” ¶

foto Joost Vanderdeelen

Alweer slechte slapstick rond NSV!
Er is alweer commotie rond de toetreding van de rechts-nationalistische NSV!
tot het PFK. De nieuwste aflevering in een soap zonder einde.
door Bram Bombeek
Op de vergadering van 14 december 2009
erkende het Politiek-Filosofisch Konvent de
omstreden NSV! met de kleinst mogelijke
meerderheid, 8 stemmen tegen 7. De NSV!
mag daardoor schransen uit de universitaire subsidietrog en kan makkelijker auditoria ter beschikking krijgen. Vooral op de
interwebs werd veel wind gemaakt. Waren
we geen lid geweest van de Facebook-groep
“Facebookgroepen zijn géén nieuws”, dan
hadden we dat zelfs kunnen staven met een
hele stoet anti-NSV!-smoelboekgroepen.
Saai dus, geen stukje waard. Maar dan kan
je rekenen op het PFK om zijn reputatie van
LOL-Konvent gestand te doen.
NSV!-praeses Wouter Opdenacker en
schaduwpraeses Arno D’hooge werden op
de eerste vergadering van het jaar door de
anarchisten verwelkomd met een barrage
van taarten en koffiekoeken. Opdenacker en
D’hooge smeten de smakelijke projectielen
braaf terug, waardoor de ganse podiumzaal
onder de crème au beurre en het poedersuiker zat. Het toppunt was nog dat er eerst een
ALS’er in het vizier werd genomen door anarcho’s. Begrijpelijk, ook de tedere anarchisten van Schamper hebben het soms moeilijk

www.schamper.ugent.be

om die linkse en rechtse extremisten uit elkaar te houden.
Studentenbeheerder Hans Pijpelink
maakte zich eens goed kwaad en uiteindelijk kuisten de vertegenwoordigers van het
Anarchistisch Kollektief hun rotzooi op. De
meeste leden van het PFK konden alvast
niet echt lachen met de ‘ludieke actie’. De
linkse verenigingen hadden nog eendrachtig beroep aangetekend tegen de erkenning
van NSV! bij de VKV, de overkoepelende
vergadering van Konventsvoorzitters, maar
ondertussen zijn er barsten in hun front.
Het STeR-platform ofte Studenten tegen
Racisme was nog maar net nieuw leven ingeblazen of er was al een schisma in de Linkse
kerk. Sommige verenigingen — zoals ALS
— wilden een ‘gepolitiseerde’ antikapitalistische actie, terwijl anderen
zoals COMAC dat niet wilden. Ofzo,
whatever. Resultaat: twee aparte betogingen op 24 februari, die beiden aan
de Blandijn vertrekken. STeR betoogt
zonder saaie folderkes, ALS mét.
Op 24 februari haalt NSV! het notoir foute Europees parlementslid Nick
Griffin naar Gent. Hij spreekt er op het
colloquium “Europa Europees?” in het

ICC. Een debat op de BBC met de voormalige Holocaustontkenner zorgde vorig jaar
voor felle protesten aan de overkant van
het Kanaal. De NSV! blijft ondertussen gemengde signalen uitsturen. Arno D’hooge:
“Uiteraard gaat NSV! niet akkoord met al de
standpunten van Griffin, wat niet belet dat
we hem kunnen uitnodigen. Als we enkel
sprekers uitnodigen waar we het mee eens
zijn, zou het nogal saai zijn.” Voor de VKV
verdedigde Wouter Opdenacker dan weer
met vuur het holebihuwelijk. De VKV oordeelde trouwens dat het beroep tegen NSV!
ongegrond is, en vlak voor het ter perse gaan
van deze Schamper werd bekend dat ook de
Sociale Raad het beroep verworpen heeft. ¶

r Maelen

. foto Sander Van de
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De slagroomta

U
De terugkeer van de
homo universalis
Via het project UniverCity tracht deBuren studenten een klein maar moedig tegengewicht aan te bieden aan onze overgespecialiseerde opleidingen.
door Hans Demeyer
De dreiging van vakidiotie fladdert door
de nachtmerries van elke student hogere
studies. Voor je het door hebt, word je wakker, en pats! Moleculen en atomen, dat zegt
je wel nog iets. “Dat sterft af, zoals bij Hugo
Claus.” En je kameraad: “Ahja, die met zijn
grote oren.” Achter de oren krabbend begint
hij echter al meteen bij Maurice Gilliams en
jij hebt een plotse aanval van neusbloeding
bij isotopengeologie. Letterenstudenten en
een bioloog in spe gaan dus best niet al te
diep op in hun opleidingen, als ze hun gesprek niet telkens willen onderbreken door
“Allez gij, ken je dat niet?”
Op een hoger niveau leidt dat echter tot
literatuur en kunst die volgens sommigen
los van de wereld staat. Of tot een economische crisis die specialisten, los van elke
band met de wil van de consument, niet
kunnen oplossen. We leven m.a.w. in een tijd
van overspecialisatie, waarin de verschillende universitaire disciplines steeds verder uit elkaar dreigen te groeien en kennis
op maatschappelijk vlak slechts op een zeer
laag niveau wordt overgedragen. In het licht
daarvan biedt het Vlaams-Nederlandse huis
deBuren het programma UniverCity aan.
Honours programme

Het project is los gemodelleerd naar een
Honours Programme. Daarmee bieden vele
buitenlandse universiteiten hun gemotiveerde bachelorstudenten een aanvulling op
hun reguliere opleiding aan. In tegenstelling
tot die laatste is een Honours Programme
12
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bewust interdisciplinair. Meestal duurt zo’n
programma twee jaar en ligt de nadruk op
de deelnames in discussies en het schrijven
van essays. In Vlaanderen bestaat er echter
nog steeds geen gelijkaardig opzet. De keuze
van deBuren voor de naam UniverCity kan
dan ook enigszins provocerend begrepen
worden.

De sterkst gemotiveerde
studenten mogen een
brief naar Multatuli schrijven en kunnen een reis
naar Indonesië winnen.
In tegenstelling tot dit universitaire programma, is de UniverCity, onder de coördinatie van Willem Bongers, veel losser van
opzet. Maximum vijftig studenten van zowel
universiteiten als hogescholen en kunstacademici over heel Vlaanderen komen acht
keer samen in het Brusselse Kaaitheater
voor een discussieavond. Ook hier zijn de
twee centrale onderwerpen interdisciplinair. Dat maakt de figuur van Multatuli,
waarrond drie avonden georganiseerd worden, al meteen duidelijk. Zijn wonderlijke
roman Max Havelaar (1860) is nog steeds
een ultiem voorbeeld van hoe een sterk esthetisch vormbewustzijn te vermengen valt
met een ethische, maar ook historisch-politieke dimensie. Dit luik van het programma
kreeg als titel “Beste Multatuli, …”. De focus

komt zo te liggen op de brievenkunst van
Multatuli, zoals die in zijn Ideeën tot stand
kwam. Door onder andere de Nederlandse
schrijver Christiaan Weijts en de ZuidAfrikaanse auteur Brink Scholtz een brief
te laten schrijven, wil deBuren Multatuli’s
culturele erfenis actualiseren.
Nieuwe Vlamingen en Nederlanders

Als Vlaams-Nederlands huis is het de prioriteit van deBuren om interessante sprekers
uit Vlaanderen en Nederland aan bod te laten
komen. En dat ze daarbij geen reactionaire
neigingen vertonen, blijkt al uit de titel van
het tweede luik van het UniverCity-project:
“Het Vaderhuis | De Moederschoot. Migratie,
cultureel ouderschap en belonging.” Ook hier
staat de samenhang tussen culturele tradities, de kunsten en politiek centraal. Twee
sprekers, gespecialiseerd in de verschillende
artistieke takken (literatuur, theater, beeldende kunst en muziek), gaan in discussie met de vijftig studenten. Moderator van
dienst is dr. Henriëtte Louwerse, specialist
in Nederlandse migrantenliteratuur en dan
vooral Hafid Bouazza.
De sterkst gemotiveerde studenten (die
vijf op zeven lezingen meevolgen) mogen
op het einde van de rit zelf een brief aan
Multatuli schrijven. De “beste” brief wordt
samen met de brieven uit het Multatuli-luik
gepubliceerd, en de schrijver wint een reis
naar Indonesië. Een grote reis na een kleine,
maar waardevolle stap in de richting van de
homo universalis. ¶
www.schamper.ugent.be
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Een gedenkteken duurzamer dan brons
Sint-Pietersplein krijgt (hopelijk) studentenmonument

De kans bestaat dat de Gentse studenten dit jaar nog een monument ter ere van
zichzelf zullen aanschouwen. Nee, geen standbeeld. En waarschijnlijk ook niet
echt óp het Sint-Pietersplein.

door Simon Leenknegt

Het Sint-Pietersplein is het decor voor
menig studentenevenement. Toch verwijst
niets op dat plein naar die identiteit als studentenplein. Nadat het in 2006 werd heraangelegd, nam UGent-studentenbeheerder
Hans Pijpelink dan ook het initiatief om
dit extra in de verf te zetten via een heus
studentenmonument.
Er werd contact opgenomen met de stad
Gent, die het project financiert. Voor de begeleiding van het project werd er een beroep
gedaan op vzw De Nieuwe Opdrachtgevers,
die al heel wat ervaring heeft met het opzetten van kunstprojecten in de publieke ruimte. Een commissie van studenten, waaronder
Pijpelink, keek samen met de stadsdiensten
en De Nieuwe Opdrachtgevers naar het
wie, wat, waar en hoe. Uiteindelijk liet men
de keus vallen op kunstenares Anouk De
Clercq. In de vide van de garage van het SintPietersplein, vlakbij de Sint-Pieterskerk, wil
zij op de grote muur naast de trappen een
werk realiseren dat zich over meerdere verdiepingen uitstrekt. Althans, dat is het plan.
Abstracte boekenkast

Verwacht dus geen bronzen gedrocht
zoals De kotmadam in Leuven. In tegenstelling tot wat de eerdere berichtgeving foutief
meedeelde, zal het ook geen muurschildering worden. Anouk De Clercq, die vooral bekend staat om haar werk met nieuwe media,
www.schamper.ugent.be

zal naar eigen zeggen een “digitaal beeld” opleveren. Welk procedé er juist voor gebruikt
zal worden, staat nog niet vast. Hoe het er
mogelijk gaat uitzien, wist de kunstenares
wel al te vertellen: “Wat ik heb gemaakt voor
de wand in de ondergrondse garage van het
Sint-Pietersplein is het beeld van een kast
vol boekenruggen, geabstraheerd tot een
ritme van rechthoeken van verschillende
groottes en grijswaarden. Een abstracte boekenkast eigenlijk.” Bovenop het plein zou het
werk dan al subtiel te zien zijn via de kleine
stenen afwering aan de rand van de vide.
Nog niet goedgekeurd

De inspiratie voor haar werk haalde De
Clercq bij de nabijgelegen Boekentoren: “Als
je vanuit de Sint-Pietersnieuwsstraat naar
het Sint-Pietersplein stapt, kan je achter
een van de grote glazen wanden een strook
van boekenruggen zien.” Daarmee is ook de
link gemaakt met kennis, een aspect van het
studentenleven dat de studentencommissie benadrukt wou zien, eerder dan de bacchantische kant er van. De kunstenares is al
sinds eind 2008 bezig met het ontwerp. In
de tussentijd heeft De Clercq gesproken met
ABCIS Architecten en Paul Robbrecht, die
respectievelijk verantwoordelijk zijn voor
de aanleg van het plein en de toekomstige
renovatie van de Boekentoren. Het is echter wachten op een definitieve goedkeuring

door de stad Gent, aangezien er nog een heleboel financiële en juridische zaken moeten
worden opgeklaard. Ook het parkeerbedrijf dat de garage uitbaat moet de ingreep
zien zitten. Het valt dus nog af te wachten
of het voorstel de bureaucratische jungle
overleeft.
Tweeluik

Zoals vaak het geval is in het oeuvre van
De Clercq, zou het werk naast een visueel luik
ook geluid omvatten: “Het geluid ben ik nog
volop aan het ontwikkelen, maar het gaat
zoals het visuele deel zeker te maken hebben met het idee van lezen of het ritme van
de boekenruggen.” Van zodra men bij de vide
zou komen, zal het geluid zachtjes te horen
zijn. Wanneer men de trappen op- of afgaat,
kan men op elk niveau van de vide ook een
andere geluidslaag horen. “Dat zal natuurlijk niet verschrikkelijk luid zijn. Het is niet
mijn bedoeling iets in de publieke ruimte te
maken dat te overheersend is. Ik wil bij wijze
van spreken de deur openzetten, zodat de
mensen kunnen binnenkomen als ze willen.”
Vandaar ook haar keuze voor de vide van de
parking onder het Sint-Pietersplein: “Het
plein is al van zo een ongelofelijke schoonheid, dus vind ik het zonde om er iets op te
zetten.” ¶
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Zoals je reeds in Schamper 482 kon lezen,
kunnen mannelijke studenten € 80 verdienen
door in het UZ Gent zaadcellen in een potje
te mikken. Op legale wijze geld binnenrijven
met eiceldonatie blijkt echter moeilijker.
De Belgische wet bepaalt dat er een vergoeding mag betaald worden om de verplaatsingskosten, ziekenhuiskosten en eventueel
loonverlies van de donor te dekken, maar
een minimum- of maximumbedrag wordt
niet gespecificeerd. In 2008 veroorzaakte
de Leuvense fertiliteitkliniek LIFE heel wat
ophef door er tijdens een reclamecampagne
voor uit te komen dat ze eiceldonors € 750
betaalde. Ook het Gentse UZ kreeg reactie
toen het een oproep lanceerde om donors
aan te trekken.
Geen commentaar

“Je krijgt de envelop met
geld de dag dat je
binnen gaat en pakt
hem zo mee naar huis.”
Het UZ Gent is gelukkig iets openhartiger
over de reacties die ze kregen op hun campagne om eiceldonors te sprokkelen: “Er is
zeer veel nood aan donoren, verschrikkelijk
veel nood. Vandaar onze campagne, zuiver
en goed bedoeld, maar verkeerd geïnterpreteerd door een paar mensen. Er is dus reactie op gekomen, en nu kunnen we niet meer
doorgaan met onze goede bedoelingen, uit
schrik dat mensen ons zouden betichten
van andere bedoelingen die wij helemaal
niet hebben.”
Het UZ Gent benadrukt ook dat het geen
centimeter naast de wet loopt en dat eiceldonors na de donatie geen cent

itrov
foto Boby Dim

Waarom somm
ige mensen ge
en

kindjes kunnen

krijgen.

Wie vandaag de dag naar het Leuvens
LIFE belt om informatie te vragen over die
reactie die hun campagne teweeg bracht,
krijgt de automatische respons: “Daar kan ik
geen commentaar over geven.” Vragen over
eventuele situatie-

veranderingen sinds die campagne of over
de wetgeving omtrent vergoedingen bij eiceldonatie krijgen dezelfde repliek.

best betaalde

overhouden. Op de vraag of dat bij elk ziekenhuis hetzelfde is, geven ze het volgende
antwoord: “Elk ziekenhuis heeft andere ethische normen daarover, wat in principe niet
zou mogen. We zouden deze situatie dan
ook graag aangrijpen om een algemene wetgeving te maken zodat dat overal hetzelfde
is. Maar je kan eiceldonatie beter niet aangeven als een vorm van geld verdienen. Dat
zou niet verstandig zijn en het zou kunnen
dat je grote reacties krijgt.”
Uitbetaalde ooievaars

Op forums zoals dat van De Verdwaalde
Ooievaar wordt echter al snel duidelijk dat
een aantal eiceldonors wel degelijk betaald
worden voor hun eitjes. De genoemde bedragen schommelen tussen € 600 en € 2000.
Wie trouwens denkt dat deze eerder louche
praktijken buiten het medeweten van de ziekenhuizen gebeuren: think again. Een anonieme bron getuigt: “Het probleem is dat
het altijd via het ziekenhuis gaat. Ik had op
een zoekertje gereageerd en die vrouw heeft
in het begin ook voorgesteld dat ze gewoon
rechtstreeks aan mij zou betalen, maar het
ziekenhuis wil dat niet. Dat is eigenlijk heel
logisch, want die hormoonbehandelingen
en zo kosten serieus veel. Als die vrouw dus
rechtstreeks aan mij zou betalen, dan zou
ik zelf de facturen moeten betalen en houd
ik dus veel minder over dan wanneer het via
het ziekenhuis gaat, want dan betaalt het
ziekenhuis de facturen.”
Het antwoord op de bewering dat je niets
zou verdienen met eiceldonatie is duidelijk:
“Je verdient er wel mee, maar je krijgt de envelop met geld de dag dat je binnen gaat en
je pakt hem zo mee naar huis.”
Wie geld wil verdienen met eiceldonatie
vindt via officiële weg nauwelijks informatie
over het bedrag dat vergoed wordt. Het komt
er dus op aan om fora af te schuimen of via
via informatie in te winnen om erachter te
komen welke ziekenhuizen hun eiceldonors
betalen. ¶
www.schamper.ugent.be

Tour
de France
Schamperredacteur Ruben De Winne
studeert dit academiejaar
aan de Sorbonne in Parijs
en ontluikt iedere
Schamper een stukje
vie parisienne.
Deze keer: de lof der
zuiderse zotheid.
Nadat ik in een zeilgocart de Argentijnse
zoutvlakten
had
overwonnen,
de
Kamtsjatka-rivier – die sinds ik het heb
opgezocht het gelijknamige Russische
schiereiland bevrucht – stroomopwaarts
had doorgecrawld en tenslotte de klip van
het klaverblad te Zwijnaarde had genomen
(ofte: het administratieve kluwen ter voorbereiding van mijn Erasmus-jaar, dat nu
ook weer niet zo schrikwekkend was als bovengenoemde obstakels), arriveerde ik eind
september laatstleden in de stad waarnaar
rijken van geest, wanneer blijk gevend van
eruditie en didactische vrijgevigheid, wel
eens durven refereren als Lutetia, een benaming die uit de tijd stamt waarin de aldaar
gevestigde Sorbonne-universiteit, mijn
alma stiefmater van dit academiejaar, zich
nog rechtmatig kon beroepen op de renommee die heden dagelijks en proefondervindelijk als overroepen ervaren wordt door
talrijke aangespoelde Belgische studenten.
Als het in de gangen van de Sorbonne
vaak sakkeren is op lompe administraties en dicterende proffen, is het in het
luxegetto dat de Cité Universitaire is (een
verzameling kasteeltjes in het veertiende
arrondissement waar ik een kamertje betrek) leuker toeven. Laatst dacht ik er nog
een zachte zeebries gewaar te worden die
er ten langen leste in leek te slagen weerwerk te bieden aan de drukkende warmte
en de plakkerige vochtigheid – nochtans al
www.schamper.ugent.be

wekenlang niet van onder mijn oksels te verjagen. Het leek duidelijk:
ik lag op een tropisch strand, en mijn
gevoel voor oriëntatie hield het op
iets Caribisch. Ik genoot er van een
dolce far niente waaraan men zelfs
op de Parijse universiteitsadministratie niet kan tippen. Bontgekleurde
zangvogels die door de geoefende ornitholoog herkend hadden kunnen
worden als de saffraanvink, de gele
zanger of de Gabriel Rios speelden in
harmonie met het aan- en afrollen van
de golven.
Tot plots een uitgeperste fles wodka
op het zandstrand in scherven barstte
met het kletterende geluid van Spaanse
vloeken. De Caribische zangvogels van
zo-even losten op in het ijle en zij namen
– op een manier die slechts in dromen
geloofwaardig is – de vorm aan van een
Latijns-Amerikaanse twintiger, eerder
kort van gestalte maar zijn gelijke niet
kennend in het nabootsen van inheemse
dierengeluiden eenmaal zijn Russische
vriend hem daartoe heeft aangevuurd.
Mijn buurman, een Puerto Ricaanse latino
in hart en nieren, is zo iemand waar je niet
kwaad op kan zijn, ook al fluit en vloekt hij
je om drie uur ’s nachts wakker: “In Puerto
Rico, everybody’s drunk all the time!” of:
“Ruben, you know what we should do? We
should go and fuck some hookers!” ¶

achter
k lap
UGent-nieuwtjes, heet van de naald

Eerste officiële activiteit NSV!

Op 18 februari organiseert het NSV! zijn
eerste activiteit sinds zijn erkenning door
het PFK. Auditorium Quételet zal vanaf 20
uur volstromen met nationalistisch schorem
voor een gespreksavond over de historiek van
de Vlaamse Strijd met Bob Maes. Om ervoor
te zorgen dat geïnteresseerde studenten niet
verloren zouden lopen, staat op de NSV!-site
gespecificeerd dat de activiteit plaats vindt
in het “land” Vlaanderen.
Verkiezingen voor dummies

In maart mogen studenten opnieuw
hun vertegenwoordigers kiezen voor de
faculteitsraden, Sociale Raad en Raad
van Bestuur. Tijd dus voor de Gentse
StudentenRaad om met een nieuwe postercampagne uit te pakken: “verkiezingen
voor dummies”. Bedoeling is om studenten warm te maken voor een infosessie
op 18 februari, waarin uitgelegd zal worden wat stuvers precies doen en hoe de
verkiezingen verlopen. De posters zijn
makkelijk te herkennen aan de opvallende gele cover van de typische dummies-boeken en aan het in Photoshop
over het hoofd geziene potloodlijntje
in de linkerbovenhoek.
Hoge werkdruk bij proffen

“Ze zijn met zoveel, meneer.” Sinds
dit academiejaar zijn er 33.000 studenten ingeschreven bij de UGent.
En het mag dan wel lekker gezellig
worden in de volgepropte auditoria,
universiteitspersoneel voelt met het
groeiend aantal studenten ook de
werkdruk vergroten. Daarom hield
het ACV-Openbare Diensten op 9
februari een vakbondsactie aan het
rectoraat om de werkdruk aan de
universiteit aan te klagen. De vakbondsmensen lieten overigens weten dat deze actie niet de laatste
zal zijn. ¶

foto Sudhakar "Thaths" Chandrasekhara

Wetenschap
Magie in Afrika
Koen Stroeken is medisch-politiek antropoloog. Welke lading die vlag dekt en wat
de Sukuma daarmee te maken hebben, legt hij zelf uit.
door Dietmar Hertsen
Koen Stroeken is een jonge professor van
de vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen.
In de zomer verschijnt Moral Power: The
Magic of Witchcraft, een boek gesteund op
zijn ervaringen met traditionele genezers in
Tanzania. Genoeg stof voor een mijmering
over zin en onzin van andere geneeskunde
vanuit de kelder van de Rozier.
Sukuma
Wat is de
lekentermen?

medische

antropologie

in

“In etymologische termen is antropologie menskunde, in praktische de studie van
zijn cultuur. Te ruim, te vaag en te veel voor
één man dus. Mijn werk spitst zich toe op de
geneeskunde van één bevolkingsgroep, de
Sukuma in het noordwesten van Tanzania,
ten zuiden van het Victoriameer. Op zich een
klein stukje van de medische antropologie.
Eigenlijk spreek ik liever over de medische en politieke antropologie. Holisme
is namelijk inherent antropologisch en de
16
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gezondheidszorg is onlosmakelijk verbonden met een rist van factoren. Mijn dada is
genezen in zijn context. Ik ben geen arts, dat
laat ik aan anderen, maar ik heb wel iets relevants te vertellen over de geneeskunde.”
Hoe ziet die er dan uit bij de Sukuma?

“Zo’n schets is enkel zinvol als hij onbevangen gebeurt. De medische praktijk ter
plaatse mag je nooit opvatten als een evolutionaire blauwdruk van de onze. Het gaat
niet enkel om kruidenmengsel versus zetpil,
maar om verschillende beschouwingen van
de wereld.
Is iemand ernstig ziek, dan vindt er een
schifting plaats. De ergste gevallen komen
terecht in een dispensarium dat gemiddeld
dertig tot vijftig kilometer van het dorp ligt.
De meesten worden echter behandeld in
een plaatselijk ziekenhuis. Dat is een woonerf, zonder witgekalkte muren of penetrante
ethergeur. Elke patiënt heeft er zijn eigen hut
en wordt er verzorgd door een persoonlijke
genezer, vaak een familielid.

Genezen staat gelijk met initiatie. De
Sukuma geloven dat personen voorbestemd
zijn tot een bepaalde ziekte. Voorouderlijke
geesten willen daarmee iemands levensloop
verrijken, een extra dimensie toevoegen aan
zijn of haar leven. Geen fieltige wezens dus.
Het genezingsproces is als een diepgaand
gesprek tussen de zieke, zijn genezer en de
voorouderlijke geesten. Een complex verhaal, dat voor elke aandoening en subgroep
verschilt.
Die inwendige verscheidenheid staat
haaks op de medische wetenschap die wij
in België kennen. De Sukuma zien geen tegenstrijdigheden tussen de cultussen, hoe
divers die ook zijn. In het westen baseert de
geneeskunde zich op enkele principes en is
de interesse voor de beleving van de patiënt
veel kleiner.”
Dat is allemaal vrij concreet. Wat is onder dat
masker de wereldbeschouwing?

“Een wereld van concepten en beelden, en
niet één van verhakselde wetenschapstakken.
www.schamper.ugent.be

Bestaat elders vaak de neiging om problemen op te delen, dan geldt hier het tegenovergestelde. De bacterie, de genezer, het
geneesmiddel, de ervaring, de patiënt en de
geesten: het is allemaal één. Ziek zijn is een
totale ervaring.”
Samen uit, samen thuis
Lopen we geen open deur in door te zeggen
dat de westerse geneeskunde hier wat kan van
opsteken?

“Misschien. Kijk: ons model heeft onmiskenbaar voordelen. Zoveel zelfs dat we
vandaag niet meer spreken over ‘westerse’
geneeskunde. Die is immers al lang uniform
en globaal. Een geneesmiddel dat werkt in
Gent, doet het nog steeds in Lubumbashi. En
ja, die efficiëntie is gestoeld op principes die
westerse landen als lijfspreuk claimen. Toch
is het niet raadzaam om de maatschappelijke context richting vlakgom te verwijzen.
Laten we even stellen dat geneeskunde
in België een zaak is van prestatie en kwantiteit. Welnu: om welke reden dan ook genereert ons systeem karrenvrachten aan
psychiatrische aandoeningen. In heel wat
gevallen is de genezing daarvan een continu
proces. Daarnaast is het aannemelijk dat
het aanvoelen van de patiënt en de genezing
sterk gecorreleerd zijn. Kortom: zelfs zonder
een invasie van geesten denk ik dat prestatieverbeteringen mogelijk zijn door een andere aanpak.
De eerste keer dat ik naar Tanzania ging,
heb ik voor mijn onderzoek in een ziekenhuis gewoond. Nieuwelingen kwamen daar
binnen als psychotici en schreeuwden de
klok rond moord en brand. Onmogelijk om
het daar langer dan enkele maanden uit te
houden. Door al dat luidkeels geschal was
de hoop ver zoek. Althans, voor een buitenstaander. Na een tijdje herstelden ze haast
zonder uitzondering quasi miraculeus en
ging het landbouwersbestaan verder. Of er
iets uit te halen valt, weet ik niet. Op zijn
minst het onderzoeken waard, me dunkt.”
Gedweep van een dromer, zou een advocaat
van de duivel zeggen.

“Wat dan met ons arsenaal aan geneesmiddelen? Velen daarvan zijn natuurproducten
www.schamper.ugent.be

of semisynthetische stoffen die daarop gebaseerd zijn. Wat voor rijkdom zouden we
verloochenen door medicinale planten die
in Afrika aangewend worden bij de apekool
te classificeren?
Vergeet niet dat de inwendige diversiteit
waar ik al over sprak een dubbele bodem
heeft. Langs de ene kant is er die wereld
van initiaties. Daarin wordt een mens mede
bepaald door zijn initiaties, die in verband
staan met voorouderlijke geesten.
Langs de andere kant is er de klassieke
geneeskunde die impliciet tot uiting komt in
allerhande middeltjes en expliciet in de steden. Etnobotanici ontdekken vaak nieuwe,
krachtige geneesmiddelen in planten die
traditionele genezers hun aanreiken. Dat zij
kwakzalvers genoemd worden, doet er niet
toe. Kunnen we de wereld hun kennis ontzeggen, gewoonweg omdat we het niet eens
zijn met hun werkwijze?”

“Genezen is een
diepgaand
gesprek tussen
patiënt, genezer
en voorouderlijke
geesten.”
Gaat het omgekeerde ook op? Hoeveel kan
de genezer leren van de arts?

“Zoals ik al zei: de westerse geneeskunde
is dé geneeskunde geworden. Een duidelijker antwoord is er niet. Het venijn zit hem
in de wijze waarop kruisbestuiving plaatsvindt. De Sukuma behouden hun rurale tradities temidden van snelle veranderingen,
waardoor ze in de rest van Tanzania te boek
staan als achterlijk. Hoe stigmatiserend dat
ook klinkt, de Sukuma leven inderdaad in
precaire omstandigheden. Extremen die hier
mensonwaardig zouden worden genoemd.
Het is dan ook des te opmerkelijker dat
ze in een evenwicht leven. Cultuur en natuur lijken elkaar gevonden te hebben in een
delicate afweging waarbij ook de ziektecultus betrokken is. Als rijkere gebieden daar

mikadogewijs aan raken om één element te
vervangen, namelijk de gezondheidszorg,
dan is het hek van de dam. Voorzichtigheid
en geduld is geboden.
Toen ik in 1997 terugkeerde naar België
heerste er een discours van verontwaardiging over het doden van heksen in de streek
waar ik gewerkt heb. Dat was voor mij een
deksel op de neus. Waar was dat evenwicht
dat ik voelde naartoe? Hekserij behoort tot
de cultussen en heksen worden geïdentificeerd, maar doden heb ik niet gezien. Iets
weerhield de Sukuma ervan een heks te doden. Er moest wel iets zijn dat die verandering veroorzaakte.”
En dat was het bruuske contact met anderen?

“Ja, dat is één manier om ernaar te kijken. Verbanden lijken te bestaan tussen
het geweld binnen die samenleving en onaangepast contact met de buitenwereld.
Aangepast contact zou de regel moeten zijn,
al blijkt dat vaak een moeilijke oefening. In
de antropologie is alles een veldexperiment
zonder basis om op terug te vallen. Elke uitkomst van elke daad is onzeker, laat staan
dat we een optimum vinden. Nabij Dar es
Salaam bijvoorbeeld is men een volledig
nieuwe stad uit de grond aan het stampen
om de groei te verspreiden. Een briljant idee,
maar geen man of vrouw die weet hoe het zal
uitdraaien.
Een tweede factor in de heksendodingen
is semantisch. In Tanzania wordt moord
binnen een familie als hekserij bestempeld. Daardoor is het niet zo’n gek idee om
het aantal heksendodingen te vergelijken
met het moordcijfer van andere landen. Als
we dat doen, stellen we vast dat het aantal
moorden relatief laag ligt. Dat men ooit de
term stille holocaust heeft gebruikt, is dan
ook zeer pijnlijk.”
Ethiek
Relativering ten spijt zijn bepaalde cultuurgebonden gebruiken laakbaar. Hoe gaat u met die
ethische vraagstukken om?

“De hamvraag van de antropologie. Een
ethische keuze van een maatschappij moet
gecontextualiseerd worden. De absolute
ethiek kan niet gevonden worden en de
Schamper 485
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Wete
DH Homofobie afmeten aan evolutie was
nooit een goed idee. Wetenschap en ethiek
zijn verschillende dingen. Evolutionaire
rommel kan sociaal waardevol zijn, en omgekeerd. Twee evolutionaire psychologen,
Paul Vasey en Doug Vander Laan van de
University of Lethbridge in Canada proberen
nu zelfs de malloten die het tegengestelde
beweren van antwoord te dienen. Kwestie
van een dubbelpunt op de i te zetten. Het
homodom heeft zijn voordelen bij de voortplanting, beweert het duo. Om dat te begrijpen is mentaal kunst- en vliegwerk nodig.
De twee onderzochten de fa’afafine of
homo’s op Samoa. Blijkt dat die binnen de
gemeenschap instaan voor de opvoeding
van hun neefjes en nichtjes. Als je aanneemt
dat seksuele geaardheid in bepaalde mate
erfelijk is, dan wordt het een evolutionair

» Vervolg

voordeel om zulke individuen in de populatie te brengen. Non-productie levert dus een
reproductief voordeel op.
De aarde warmt op en ook dat was nooit
een goed idee. Wat als de groene revolutie
niet genoeg blijkt te zijn om het tij te keren
en de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer terug te dringen? Dan zoek je je toevlucht in geoengineering. Dat is althans de
teneur van een opiniestuk in Nature van de
hand van David Keith, Edward Parson en
Granger Morgan.
Het concept dat het drietal aandraagt,
is in zijn eenvoud briljant. Houdt een teveel
aan broeikasgas te veel warmte vast? Zorg
er dan gewoon voor dat minder warmte de
aarde bereikt. Ergo: schiet een aantal megaton aerosol de dampkring in om zonlicht
te absorberen. Of nog: haal zout uit de zee.

Daardoor zullen op lage hoogte wolken ontstaan die het zonlicht reflecteren. Al is dat
natuurlijk geen vrijgeleide om je schuldgevoel kwijt te spelen.
Nog meer fantasie in het Technicum.
Op woensdag 17 februari om 19 uur geeft
WELEK in het Von Neumannauditorium
uitleg over le Tour des Robots, de komende
editie van de robotcompetitie die de groep
sinds 2008 organiseert. Dit jaar zullen de
deelnemers een robot moeten bouwen die
verschillende etappes zo snel mogelijk kan
afleggen. De finale vindt plaats op 27 april.
Voor meer info en inschrijvingen één adres:
www.ieeesb.ugent.be/nl/robot/2010. ¶

groter dat de gemene deler een aanvaardbare ethiek is.
Een Amerikaanse collega is ooit in een
raad beland die oordeelde over hekserij. Hij
meende dat cultuur voorspelbaar is en de
uitkomst van zo’n proces vastlag. Schuldig
stemmen vond hij een waardige keuze. Ik
ben het daar fundamenteel mee oneens.
Ethiek en het oordeel van een cultuur is
plaats- en tijdsgebonden, maar onvoorspelbaar. Ik ga die cultuur het contact met mijn
waarden niet ontzeggen, want dan rem ik
misschien hun eigen proces van toenemende moraliteit.”

volledig opgenomen te worden in de gemeenschap. Dan pas kan het onderzoek
starten.
Van de studenten die aan deze vakgroep
afstuderen, verwachten we dat ze geschikt
zijn om de transformatie te ondergaan. Voor
ze vertrekken, kennen ze de taal en hebben
ze een idee van wat hen te wachten staat.
Hoe ze er werkelijk op reageren, weten we
pas een paar jaar na hun terugkomst.
Binnen enkele weken keer ik zelf terug en
ook dat heeft een impact. De omstandigheden ter plaatse zijn onduidelijk en er is een
zeker risico aan verbonden, maar de kans
dat je veranderd terugkeert, is één op één.” ¶

Magie in Afrika

praktische ethiek heeft een context, hoe
frustrerend dat ook is.”
Ergo: er is geen enkele referentie en elke keuze is evenwaardig?

“Neen. Een antropoloog is een mens en
haalt ergens de mosterd voor waarden en
normen. Enerzijds is dat de ethiek van je
eigen cultuur. Noem dat de Vlaamse of de
Belgische, zonder pejoratieven. Anderzijds
verandert de cultuur waarin je ondergedompeld wordt je wereldbeeld. Ik kan niet langer
zeggen hoe ik dacht over belangrijke zaken
zoals vrouwenrechten, leven of dood vóór ik
naar Tanzania vertrok.
Vanuit het buikgevoel dat zo ontstaat,
met de nodige contextualisering en rationaliteit probeert een antropoloog zijn advies te
geven. Zoek zo veel mogelijk adviezen, ook
bij mensen die niet in die vreemde gemeenschap opgenomen werden. Als anderen
weldoordacht meebouwen, wordt de kans

Volgens die redenering ondergaat een antropoloog een metamorfose van jewelste. Is het niet
bijzonder ingrijpend om iemand van zijn waardesysteem te beroven?

“Ongetwijfeld. Toen ik de eerste keer
naar Tanzania ging, was dat voor twee
jaar. Minstens een halfjaar heb je nodig om

“De kans dat je
veranderd terugkeert,
is één op één.”

foto Francis Wyffels
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reservoir

lab

Gamen met terahertzsnelheden, epileptische toevallen en vernuftige robots. Eén
ding hebben ze gemeen: het Reservoir Lab.
door Dietmar Hertsen
In het frugale decor van het Technicum in
de Sint-Pieterssnieuwstraat ontpopt zich ingenieursmagie. Van het oog onttrokken door
de Ufo, doen prof. Benjamin Schrauwen en
zijn collega’s er onderzoek naar recurrente
neurale netwerken (RNN’s). Zulke wiskundige structuren kunnen aangeleerd worden
om epileptische aanvallen te voorspellen,
robots intelligent te laten bewegen en taal
te begrijpen. En de magie is nog maar net
begonnen.
Toen Benjamin Schrauwen in 2002 aan de
slag ging als doctoraalstudent, bestond zijn
onderzoeksgroep Paris enkel uit computerspecialisten. Eén daarvan had zich toegelegd
op de CAM-Brain, een unieke rekenmachine
gebaseerd op de werking van de hersenen.
Het voluptueuze ding dat nu relikwie heet,
behoort tot de erven van Jo Lernout en Paul
Hauspie.
Schrauwen bekwaamde zich in de logica
achter de façade en schreef zijn doctoraat
over gepulste neurale netwerken. Na twee
jaar ontdekte hij een structuur die hij reservoir computing (RC) doopte. Die is gebaseerd op twee technieken die eerder al
bestonden. Doordat steeds meer studenten
de weg vonden naar het lab, ontstond het
Reservoir Lab. Vandaag werken er twaalf onderzoekers samen, onder het goedkeurend
oog van een ingedommelde CAM-Brain.
RNN’s zijn modellen die zijn samengesteld uit een groot aantal neuronen. Die
communiceren met elkaar op een uitermate
www.schamper.ugent.be

complexe manier. Het is niet zozeer de basisinteractie die voor complexiteit zorgt, maar
wel het verschil in gewicht tussen de verschillende verbindingen. De kracht van RC is dat
deze complexiteit omzeild wordt.
Systemen als deze ontvangen verschillende inputs in de vorm van pulsen. Zo’n ja/
nee signalen coderen bepaalde informatie
en zorgen voor reactie binnenin. Op basis
van de informatie uit de inputs verkeert het
systeem in een bepaalde toestand. Daaruit
halen zogenaamde outputfuncties dan weer
nieuwe informatie.

Epileptici zullen dan niet
langer continu hoge doses
moeten innemen, maar
enkel wanneer het nodig is.
Hersenen werken in principe op dezelfde manier. Ze ontvangen pulsjes vanuit het
hele lichaam, verwerken die in een neuraal
netwerk en creëren nieuwe informatie. Dat
netwerk bestaat ook uit eenvoudige bouwstenen, de hersencellen, met complexe
interacties.
Het speciale aan RC is dat niet het netwerk getraind wordt, maar wel de output.
Inderdaad: om het systeem te tunen voor
specifieke doeleinden, worden niet de gewichten van de verbindingen vastgelegd; het
is de wijze waarop de output de toestand

van het systeem afleest, dat uiteindelijk de
output bepaalt. Wiskundig bekeken is dat
een enorme vereenvoudiging.
Neem nu bijvoorbeeld een epilepsieaanval. Uit medisch onderzoek weet men welke
signalen betekenen dat een toeval nakend is.
Het is dus mogelijk om receptoren te plaatsen die net die tekens aan de wand waarnemen. Voer ze als input in een RNN in en train
de output zo dat die weergeeft of er een aanval op komst is.
Tot nog toe is zowel de soft- als de hardware hiervoor echter zo onpraktisch dat ze
alleen gebruikt kan worden in een ziekenhuis. Sensoren die maar een etmaal meegaan,
een kap over het hoofd, grote toestellen: niet
echt wat je handig noemt. Samen met drie
andere groepen van de UGent, MEDISIP,
CMST en LCEN, tracht Paris daar wat aan te
doen. Onder andere chips ingebed in draagbare substraten en andere sensoren zouden
meehelpen om een revolutie te ontketenen.
Dan hoeven epileptici niet langer continu
hoge doses in te nemen, maar enkel wanneer het nodig is.
Naast al deze toepassingen wordt ook de
computerarchitectuur op de korrel genomen. Zoals de CAM-Brain ooit model stond
voor RC, zal de logica achter RC aangewend
kunnen worden om een nieuw soort verwerkingseenheid te bouwen op basis van lasers.
Terahertzsnelheden worden al bereikt, en de
toekomst is nog maar net begonnen in dit
jonge vakgebied. ¶
Schamper 485
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Annelies Raes en Jeroen Bourgonjon
zijn doctoraalstudenten in de pedagogische
wetenschappen van de vakgroep onderwijskunde. Alle twee hebben ze de interesse om nieuwe werkwijzen in het secundair
onderwijs in te voeren. Annelies spitst zich
toe op computerondersteund leren, terwijl
Jeroen zich eerder toelegt op de vraag wat
videogames kunnen betekenen voor het
onderwijs.
Het onderzoek
Waar houdt de vakgroep Onderwijskunde zich
mee bezig aan de Universiteit van Gent?

Jeroen: “Eigenlijk met een hele hoop zaken. De onderwijskunde onderzoekt bijvoorbeeld hoe je leraren het best opleidt. We
doen ook onderzoek over het leren, het onderwijs en hoe instructies het best gegeven
worden.”
Annelies: “We bekijken ook hoe ICT zijn
weg kan vinden binnen het onderwijs. Een
goed voorbeeld hiervan is het invoeren van
games in het secundaire onderwijs als nieuwe manier van leren leren.”
Jeroen: “Over het algemeen kan je stellen
dat alle mogelijke nieuwe werkwijzen die het
onderwijs kunnen verbeteren, bestudeerd
worden. Daarnaast worden ook de onderwijsopvattingen herbekeken.”

steunen. Iets wat we natuurlijk vanuit een
bredere invalshoek moeten bekijken dan het
internet alleen.”
Hoe maken jullie het onderzoeksonderwerp
concreet?

Annelies: “Dat doen we door aan praktijkonderzoek te doen. Vorig jaar werd er
bijvoorbeeld een onderzoek gedaan in negentien klassen van het secundair onderwijs.
We werken ook samen met studenten die in
hun eerste master zitten en de verplichte
praktijkopdracht nog moeten doen.”
Jeroen: “Als je een game wil introduceren
in het onderwijs, kan je je afvragen hoe leerkrachten daarover denken en in hoeverre ze
vertrouwd zijn met games. Is het mogelijk
om zoiets te bespreken in de klas? Misschien
is er ook wel nood aan een attitudeverandering, zodat computergames niet alleen als
gewelddadig worden gezien, maar ook als
verrijkend en educatief.”

“Misschien zit er meer
wijsheid in commerciële
games dan we denken.”

Op welke onderzoeksthema’s ligt jullie focus?

Welke onderzoeksmethoden hebben jullie
gebruikt?

Annelies: “Ik werk als assistent bij professor Schellens die zich toelegt op de didactische werkvormen en onderwijstechnologie.
Ik houd me vooral bezig met de onderwijstechnologie en doe onderzoek naar de effecten van de innovatieve werkwijze voor
computerondersteunend samenwerkend leren in het secundair onderwijs.”
Jeroen : “Mijn focus ligt eerder op de betekenis van videogames in het onderwijs.”
Annelies: “Uit recente onderzoeksresultaten blijkt dat jongeren niet erg goed zijn
in informatieverwerking. De vraag die we
ons dus kunnen stellen, is hoe we ze kunnen

Jeroen: “Ik wou graag te weten komen
hoe de actoren denken over videogames
en leren op macroniveau. Hiervoor heb ik
vragenlijsten gebruikt om op korte tijd een
globaal beeld te krijgen over de manier van
denken rond dit thema. De resterende vragen worden op dit
ogenblik voorgelegd aan groepjes leerkrachten. Hierna zal ik aan een quasi-experimenteel onderzoek beginnen waarbij
verschillende vormen van videogames getoetst zullen worden aan de praktijk.”
Annelies: “Ja, we moeten helaas gebruik
maken van quasi-experimenteel onderzoek.
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Met een experimenteel onderzoek kan er
een duidelijkere conclusie getrokken worden over de effecten van een manipulatie.
In een onderzoek is het de bedoeling dat je
bepaalde variabelen manipuleert zodat je
kan zien wat het effect is van die manipulatie. Niet alles is echter manipuleerbaar. Als
je met klassen werkt, dan heb je bepaalde
lesuren, bepaalde verplichtingen, bepaalde
schema’s waar je je aan kan houden en is het
niet vanzelfsprekend om aan experimenteel
onderzoek te doen. Dit is jammer omdat een
experimenteel onderzoek meer garant staat
voor het vinden van causale verbanden dan
een quasi-experimenteel onderzoek.”
Vernieuwing
Is het niet moeilijk om interessante educatieve
games te maken met een klein budget? Kunnen
ze wel opboksen tegen de populaire commerciële
games?

Jeroen: “Je hebt natuurlijk een zeer goede
gameprogrammeur nodig, maar misschien
is het niet direct nodig om enkel aan edutainment — het samengaan van educatie en
entertainment — te denken. Misschien zit er
meer wijsheid in de commerciële games dan
we denken omdat ze ook telkens gebruik
maken van bepaalde leerprincipes. Zo’n
game heeft een zekere wiskundige onderbouw. In het spel tracht je ook steeds verder
te geraken door onder andere raadsels op te
lossen.”
Jullie leggen allebei de focus op ICT in het (algemeen) secundair onderwijs, hoe denken jullie
het onderwijs daarmee te verbeteren?

Annelies: “In het Vlaamse onderwijs
wordt vandaag ontzettend goed werk geleverd. Er treden echter constant nieuwe cultuurtendensen, nieuwe maatschappelijke
tendensen op. Het is niet meer dan logisch
dat die weerspiegeld worden in de klas.
Kennis is cruciaal. Maar we willen de jongeren ook motiveren om te leren. We zien
bijvoorbeeld dat ze over het algemeen goed
www.schamper.ugent.be

Maar als je meer belang gaat hechten aan het
creatieve aspect in het secundaire onderwijs, is er
dan geen gevaar dat het kennisaspect daar deels
voor moet wijken?

Annelies: “Dit is natuurlijk een zeer moeilijk debat, want wat is belangrijker, kennis of
vaardigheden?
In het onderwijs zijn er eigenlijk drie belangrijke aspecten. Kennis is onontbeerlijk.
Maar ook vaardigheden, zoals het leren werken met een computer, en attitudes — zoals
bijvoorbeeld: wetenschap is een tof vak! —
mogen niet vergeten worden.”
Jeroen: “In mijn onderzoek komt het
kennisaspect minder aan bod. Ik wil vooral
de focus leggen op hoe videogames kunnen bijdragen aan de vaardigheden en
attitudeverandering.”
Hoe staan leerkrachten tegenover de vernieuwing: ICT in het secundaire onderwijs?

Annelies: “Vorig jaar hebben we een onderzoek gedaan met zeventien leerkrachten
die dit jaar allemaal opnieuw meedoen. Ze
zijn er erg enthousiast over. ICT is belangrijk
maar het is ook cruciaal om het op een goede manier te ondersteunen. De leerkrachten
hopen die ondersteuning te vinden via dit
onderzoek.
Het is onze bedoeling de mogelijkheden
van ICT in het onderwijs uit te breiden.
Iedere leerkracht heeft dan de mogelijkheid
om daar naar eigen wens iets uit te kiezen.”

www.schamper.ugent.be

Doctoreren

opleiding pedagogische wetenschappen al
veel arbeidsmogelijkheden.”

Waarom kozen jullie voor dit doctoraat?

Annelies: “We hebben allebei pedagogie gestudeerd, maar bij mij was het niet
zo dat ik al vanaf het eerste jaar wist dat ik
wou doctoreren. Mocht je me dat toen gevraagd hebben, zou ik waarschijnlijk neen
gezegd hebben. Ik was in die tijd nog met
andere dingen bezig. Toen ik aan mijn thesis begon, groeide mijn interesse in onderzoek en toen heb ik voor een assistentschap
gesolliciteerd.”
Jeroen: “Mijn interesse voor de educatieve rol van computergames was er wel. Door
mijn thesis kwam ik in contact met professor Soetaert die ook interesse had in videogames en de mogelijkheden daarrond. Als je
wil doctoreren moet je jezelf natuurlijk wel
nog bewijzen en de nodige punten halen.”

Pedagogie & menswetenschappen
Er zijn tegenwoordig verschillende afstudeerrichtingen in de pedagogie. Waarin verschillen
die?

Annelies: Toen wij studeerden was dit
nog niet het geval. Maar nu moet je al aan
het einde van je derde bachelor kiezen tussen een major onderwijskunde, een major
lerarenopleiding en een major pedagogiek.”
Jeroen: “Pedagogiek is de studie en geschiedenis van de opvoeding, wat kind zijn
is, enz. Maar dan eerder van op een afstand
bekeken. De onderwijskunde is meer praktijkgericht: hoe verlopen de vernieuwingen
in het onderwijs, hoe moeten we deze vormgeven en hoe pakken we dit beleidsmatig
aan.”

Weten jullie al wat jullie hierna willen doen?

Jeroen: “Momenteel ben ik enkel bezig
met mijn onderzoek. Eerst wil ik dit tot een
goed einde brengen.”
Annelies: “Ik denk dat het niet nodig is om
al zo ver in de toekomst te kijken. Bovendien
ben je tijdens je onderzoek ook vaardigheden voor later aan het opbouwen, dus dat is
momenteel de hoofdzaak.”
Zijn er veel studenten die wel willen doctoreren, maar dat niet mogen of kunnen?

Annelies: “Veel studenten zijn geboeid
door de praktijk, en misschien is er gewoon
minder interesse om te doctoreren. Een
doctoraalstudie is ook niet per se een voordeel voor later, omdat je dan vaak overgekwalificeerd bent. En sowieso zijn er na de

Is de hervorming naar het vroege kiezen niet
ietwat artificieel?

Jeroen: “Zo zouden we het niet stellen.
Vroeger waren er vaak klachten dat men na
de opleiding nog een extra lerarenopleiding
moest doen.
Tegenwoordig zijn de richtingen uiteenlopend, maar ze zijn net uit elkaar gehaald
omdat de studenten er zelf om vroegen.”
Annelies: “Misschien is het nu wel moeilijker om een keuze te maken als je nog niet
goed weet welke richting je uitgaat.”
Jeroen: “Ik vind het wel een goede zaak.
Ook in andere opleidingen zie je dat veel
mensen zich specialiseren. Het is hoe dan
ook geen makkelijke vraag en het is ook niet
aan ons om die discussie te voeren.” ¶
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World of Warcraft

zijn in wetenschapsvakken, maar dat er weinigen in verdergaan. We willen ze het inzicht
bieden dat wetenschap levensecht en alledaags is.”

Cultuur

agenda
door Ine De Jonge

Muziek

Na die ellenlange periode van zuchten en
ploeteren is er eindelijk weer tijd om wat cultuur bij te brengen. Verbrand die cursussen
dus, beroof je spaarvarkentje van het nieuwjaarsgeld en geniet van de avonden vol vertier die Gent u biedt.
In de Vooruit komt er alvast veel schoon
volk langs. Florence Welch mag op 21 februari met haar band The Machine het podium
bestijgen. Deze knappe rosse deerne heeft
een stem waar de nachtegalen jaloers op zijn;
verwacht dus maar dat je met open mond de
zaal zal verlaten. Voor de gelukkigen die een
ticket hebben kunnen bemachtigen tenminste, want het concert is uitverkocht. Maar
troost u, diezelfde avond zal ook Beach
House zich van hun mooiste kant tonen. Zij
worden omschreven als dromerige indie pop
en doen vaag denken aan Bat For Lashes.
Zangeres Christiane Legrand bezit de ideale
vocalen om te ontspannen na het stressvolle
moment van het bekend maken van de resultaten aan de ouders. Ook The Horrors
spelen op 21 februari in Gent, maar dan in
de Minnemeers. Hou je van donkere new-

wave of gothic rock, dan zullen zij je zeker
the creeps bezorgen. Als je je spaarvarkentje
nog even wil vetmesten, dan kan je altijd enkele concerten gratis bijwonen in de Video.
Daar speelt She Keeps Bees op 15 februari.
Zij staan garant voor een heerlijke rock ’n’
roll-avond, inclusief vuile ruige gitaren en
raspend kreunen. Een dag later (16 februari)
mogen The Declining Winter en Fieldhead
de zaal met hun melodieuze en elektronisch
geladen pop vullen.
Podium

Het Valentijnsweekend komt eraan, en
dat zullen de Gentse podia ook geweten hebben. Chagrin d’Amour passeert de revue op
17 februari in de Vooruit. Vlaamse schrijvers
(zoals Dimitri Verhulst, Jeroen Olyslaegers
en Annelies Verbeke) zullen hun ziel ontplooien en het publiek kennis laten maken
met de pijnlijke kant van Cupido’s pijl. In
Cavemen (23 februari, Theater Tinnenpot)
wordt de eeuwenoude discussie over het
verschil tussen man en vrouw op een humoristische en uiterst herkenbare manier

neergezet. Een Faust-achtig verhaal wordt
verteld in De Duivel Beduveld (van 17 tem
20 februari, Lodstudio). Een jongeman wil
het marionettentheater van zijn vader niet
overnemen, omdat hij vindt dat het publiek
rechtstreeks moet worden aangesproken.
Omdat hij de juiste woorden niet vindt, laat
hij zich verleiden door een pact met de duivel (zie ook bladzijde 29 in deze Schamper).
Jan Decortes adaptatie van de Griekse mythe van de Bacchanten (Euripides) kan je de
laatste weken niet ontgaan zijn. Body staat
op de Vooruitse planken op 18 februari.
Decorte blijft trouw aan de klassieke structuur, maar geeft er een eigen kwinkslag aan
door de dialogen in kinderlijke taal om te
zetten en lallend gestuntel in te voeren tijdens de koorpartijen.
Expo

In het Geuzenhuis kan je de vernissage
kleine berichten – GROTE VERHALEN (1221 februari) bezoeken. Dit is een rondreizende tentoonstelling van kunstgroep Baquba
met kunstenaars Jette Clover, Hélène De
Ridder en Rita Trefois. Hun uiteenlopende
visies en technieken worden als een geheel
voorgesteld, en leiden de toeschouwer naar
een landschap van verschillende materialen
en beelden. Museum Dr. Ghislain toont dan
weer hoe de mens onthoudt en vergeet in Uit
Het Geheugen. Een hele groep kunstenaars
liet zich inspireren door de herinneringen
die in een mensenleven worden opgestapeld,
en hoe die trachten in het geheugen gegrift
te blijven. De grenzen van het onthouden en
het verzamelen van informatie wordt ook
onderzocht in allerlei traktaten, foto’s en
filmbeelden. Hij Zij Wij en Ik (Zebrastraat)
is van de hand van fotograaf Sleppe, die
wordt bijgestaan door Willy Dee en Herwig
De Weerdt. Het is een persoonlijke selectie
van mensen die Sleppe door de jaren heen
heeft leren kennen, personen die hem fascineerden en inspireerden. Tekeningen, foto’s
en schilderijen worden afgewisseld met de
pen van De Weerdt. ¶

The Horrors: de Tokio Hotel van de Britse post-punkscène. Op 21 februari in de Minnemeers.
www.schamper.ugent.be

Bits
B.B.
Oké,
oké. We hadden dit stukje
vroeger kunnen schrijven, zonder
de stinkende adem van de deadline
in onze nek. Maar, zou het dan werkelijk zoveel vlotter lezen? Dezelfde
vraag overheerste na het zien van Mr.
Nobody. Jaco Van Dormael zwoegde
zeven jaar aan het scenario, bedelde
het on-Europese budget van € 37 miljoen bijeen en filmde in 2007 dit monnikenwerk in België, Duitsland en, of
all places, Canada. Het resultaat is
opzienbarend.
Nemo Nobody is tegelijkertijd iedereen en niemand. Telkens als hij een
beslissing neemt (beginnend bij de
hartverscheurende keuze tussen zijn
overspelige moeder of zijn bedlegerige vader) splitst zijn leven zich verder
op. Centraal staan hierbij Nemo’s keuzes in de liefde. Met drie verschillende
vrouwen deelt hij drie verschillende
levens die zich verder blijven vertakken. De thema’s zijn groots: leven, liefde, keuzes maken. Van Dormael toont
zich op sommige momenten een cinematografische poëet en slaagt er net
voldoende in om het uitdeinende verhaal in de hand te houden.
Het langdurige scenarioschrijven
vergt echter zijn tol. Ideeën en wetenschappelijke theorieën worden in
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Mr. Nobody

film

de film gepropt maar blijken nauwelijks functioneel te zijn. Daarbovenop
slaagt hoofdrolspeler Jared Leto er
amper in om zijn personage tot leven
te wekken in een wereld die soms uit
een reclameblaadje lijkt te zijn gescheurd. Deze foutjes zorgden ervoor
dat telkens wanneer Mr. Sandman uit
de bioscoopspeakers barstte (verontrustend veel) onze gedachten afdwaalden naar de plaatselijke ijsventer, die
hetzelfde liedje als kenwijsje bezigt.
Iets wat ons, putje winter, een rare associatie leek.
Volledig smetteloos is A Serious
Man, de nieuwste van de ondertussen legendarische proporties aannemende broertjes Coen. In de film
ondergaat professor Larry Gopnik
alle typische Coengrillen: absurde
humor en bizarre plotwendingen zijn
zijn deel. Andere prenten die u, hardwerkende student, tijdens de examens
hoogstwaarschijnlijk gemist hebt,
omvatten het postapocalyptische The
Road en Up in the Air, waarin George
Clooney conform de Zeitgeist de wereld rondreist om mensen te sacken.
Reikhalzend kijken we uit naar de
release van Fantastic Mr. Fox, een
stop-motion animatiefilm van de fantastische Wes Anderson, meester der
gortdroge absurditeiten. ¶

tdm “Hey, wanna watch Monsters, Inc.?”
— “Nah, I’m afraid of those.” — “Monsters?”
— “Corporations.” Deze en meer van zulke punchlines vind je op www.explosm.
net, de minder bekende thuissite van de
populaire Cyanide and Happiness comics.
In ongeveer zes prentjes werken de tekenaars naar een grappige pointe toe, vergelijkbaar met Garfield of Hagar. Geen
nieuw concept dus, maar de humor is wel
erg anders. Computertekenaars Matt,
Rob, Kris en Dave hebben duidelijk een
voorkeur voor droge, cynische of soms
ronduit absurde mopjes. Ze hebben een
soortgelijke tekenstijl, maar vooral delen
ze het talent om serieuze of tragische situaties te herwerken tot een hilarische
plotwending. Bijna dagelijks verschijnt er
een nieuwe comic en sinds kort komen er
ook regelmatig kortfilmpjes op de site.
Daarnaast kun je ook merchandise kopen via de site. De tekenaars hebben een
boek en bieden ook T-shirts aan met aanstekelijke quotes als “Bulimia. Twice the
taste, no calories”. Ook heeft Explosm een
uitgebreid forum waar je al je absurde
ideeën kwijt kan. Voor het volgende jaar
hebben de artiesten nog grotere animatieplannen. Ziekelijk lees- en kijkplezier
is dus nog een tijdje verzekerd. ¶

foto Joost Vanderdeelen
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Plots Parijs haten
Maar verliefd op het Gentse Plots

Peter Moerenhout is een van de bezielers van het Gentse stripmagazine Plots.
Naast het promoten van ander talent, heeft hij nu met I Hate Paris ook eindelijk
een eigen album op de markt.

door Hans Demeyer en Lise Eelbode

Wie dacht dat er na Fanny Kiekeboe
geen babes meer in de Vlaamse strips terug
te vinden waren, moet dringend het tweeluik
I Love Paris – I Hate Paris openslaan. De drie
hoofdpersonages Hope, Chastity en Faith
wagen hun geluk in de lichtstad Parijs en ze
zijn niet te beschaamd om daarvoor meer
dan hun talenten te ontbloten. Wanneer de
drie meisjes als zangeres, model en pornoster eindelijk topsuccessen halen, gaat elk
van hen ten onder aan drank, drugs, verraad
en jaloezie.
De strips parodiëren op die manier series als Sex and the City en de wereld van de
chicks en fashion. Toch hoeven we dat tweeluik niet te lezen als een doorwrochte kritiek
op de oppervlakkige consumptiemaatschappij. Daarvoor zijn de plotwendingen te typisch en de personages te karikaturaal. “Het
was vooral de bedoeling een zwarte komedie
te maken. Het is niet echt alsof we iets aan
de kaak willen stellen, al sluipt dat er sowieso een beetje in”, aldus Peter Moerenhout.
Samen met tekenaar Maarten Vande Wiele
schreef hij wat op de achterflap de eerste
graphic trash novel heet.
Vanwaar die omschrijving?

“Die term komt van Maarten en hij koos
hem vermoedelijk als publiekstrekker. Er is
nu een enorme hype rond de graphic novel.
Die term slaat eigenlijk nergens op, want
niemand weet wat een graphic novel precies
is. Maar het is een handige evolutie die wij
kunnen gebruiken om ons werk te verkopen.
Maarten heeft daar heel handig gebruik van
gemaakt door I Hate Paris te promoten als
“de eerste graphic trash novel”, alsof het een
benaming was die al bestond.”
Op de kaft staat er dat de strip kritiek levert
op een ‘door schoonheid, oppervlakkigheid,
www.schamper.ugent.be

consumptie, carrière en markt geobsedeerde
maatschappij’. Is dat ook een marketingtruc?

“Dat zal de uitgever wel geschreven hebben (grijnst). Ik zal het nooit echt gaan zoeken om iets aan te klagen. Maar natuurlijk
kan ik er ook niet omheen dat ik die sfeer en
die leefwereld allemaal vrij belachelijk vind
en dat ik ervan geniet om dat in het belachelijke te trekken. Het is echter niet de bedoeling om zieltjes te winnen. Er zijn 1000 of
1500 exemplaren gedrukt, als die verkocht
zijn, dan is dat in onze categorie een bestseller. En die kopers zullen geen high societytrutten zijn die in één keer heel hun leven
omgooien omdat ze het boek gelezen hebben. De mensen die het kopen, weten al hoe
belachelijk en oppervlakkig die high society
is.”

“Maarten heeft
I Hate Paris heel handig
gepromoot als ‘de eerste
graphic trash novel’, alsof
dat een benaming was
die al bestond.”
Met een lijk rondsleuren
Hoe begin je aan een scenario: schrijf je een
volle tekst of beschrijf je plaatje voor plaatje wat
er moet gebeuren?

“Je hebt heel veel verschillende manieren
om scenario’s te schrijven, ook omdat alle
samenwerkingen met tekenaars anders zijn.
Er zijn scenario’s waarin de schrijver zelf de
pagina indeelt en alles tot in de puntjes beschrijft, maar evengoed kan een scenario een
prozatekst zijn. Doorgaans ziet een scenario

er een beetje uit als een filmscript, in die
zin dat je prent per prent beschrijft wat er
gebeurt. Daarin ben ik heel strikt als ik nog
niet weet wie het scenario zal uittekenen, of
als ik de tekenaar niet goed ken. Als ik bijvoorbeeld weet dat een tekenaar goed is in
paginaopbouw, dan ben ik daar losser in.
Voor mij is dat de leukste manier van werken, omdat ik me daar dan niet mee moet
bezighouden en ook omdat ik zo aangenaam
verrast kan zijn door de interpretatie van de
tekenaar.”
Je schrijft ook filmscenario’s en proza en poëzie. In welke mate is die afwisseling belangrijk of
noodzakelijk? Is er wederzijdse beïnvloeding?

“Als je een film- en een stripscenario naast
elkaar legt, lijkt dat van opbouw enorm op
elkaar. Het is wel een heel andere manier
van schrijven en van werken. Meestal beslis ik gewoon op basis van wat het scenario nodig heeft. Ik heb nu een aantal dingen
in mijn hoofd, een paar stripscenario’s waar
ik nu aan wil beginnen. En zoals ik ze wil
doen, werken ze alleen als strip. Ik heb ook
een paar kortverhalen en een roman in mijn
hoofd. Die gaan alleen werken in die vorm.
Ik kies de vorm naar gelang van wat ik denk
dat het beste zal zijn.”
I Hate Paris en enkele andere van je strips in
het tijdschrift Plots zijn vaak persiflerend en een
combinatie van enigszins puberale grappen over
seks, kak en pissen met een dosis absurditeit.

“Ik probeer mezelf niet te binden aan één
genre of één medium. Bijvoorbeeld in Plots
10 staat een verhaal van 24 pagina’s over iemands vriendin die zelfmoord pleegt. Het
personage kan dat niet accepteren en blijft
met haar doorleven alsof ze nog leeft. Daar
zit amper humor in en het is zeker geen persiflage. Het is eigenlijk een puur romantisch
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verhaal, met die kleine voetnoot dat het wel
gaat over iemand die met een lijk aan het
sleuren is. Sowieso weet ik dat ik altijd mijn
eigen stijl of mijn eigen ding zal hebben. Ik
zal nooit iets te serieus nemen. Ik denk dat
ik heel veel moeite zou hebben om iets puur
romantisch te schrijven. Ik zou het kunnen
maar ik zou het niet willen. Het zit er wel in
om tegen dingen te willen stampen of dingen in vraag te stellen. Dat kan al eens met
stront zijn, maar dat hoeft daarom niet. Ik
zou er dus niet echt mee akkoord gaan dat ik
alleen maar overheersend absurd of weet ik
veel wat schrijf.”
Mottige situatie
In 2007 stampte je met Tim F. Van der
Mensbrugghe het stripmagazine Plots uit de
Gentse grond. Waarom vonden jullie dat je iets
nieuws moest doen?

“België heeft altijd al een geschiedenis
van stripmagazines gehad: je had Kuifje,
Robbedoes, de iets commerciëlere, grote
stripbladen. Daarnaast heb je altijd bladen
gehad die opgericht werden door idealisten en die na een paar jaar doodbloedden
omdat die mensen een burn-out kregen.
Voorbeelden zijn legio: Ink, Beeldstorm,
Parcifal … Samen met Tim ben ik begonnen
in Parcifal, maar onze meningen over strips
verschilden sterk met de rest van de redactie.
We merkten hoe langer hoe meer dat zij een
eerder volkse en conservatieve, Nero-achtige
dingen wilden maken. Wij wilden een ander
soort strips een kans geven. Op den duur zagen wij strips geweigerd worden die wij fantastisch vonden en we dachten: het kan toch
niet dat er maar één blad is en dat zij zulke
dingen weigeren?
Met het vierde nummer van Parcifal
kwam de redactie opeens met het idee om
5 verschillende boekjes te laten maken en
die als Parcifal 4 uit te geven. Wij mochten daar één van uitgeven. Wij waren toen
al van plan om ons eigen blad uit te geven,
maar Parcifal was nog niet van plan om te
stoppen. Uiteindelijk is Parcifal 4 het laatste
nummer gebleken, wat wij wel spijtig vonden. Een soort van gezonde concurrentie
tussen twee bestaande bladen vind ik namelijk plezanter. Beide bladen hebben een heel
ander gezicht en een heel andere bedoeling,
wat meer kansen zou hebben geboden voor
stripmakers.”

Kent Plots succes?

“We krijgen een subsidie van het Vlaamse
Fonds der Letteren en we verkopen tussen
de 400 en de 600 exemplaren. In principe is
dat zeer goed, maar in de praktijk is die subsidie net genoeg om onze drukkosten te betalen. Wij maken nul komma nul euro winst.
We gaan waarschijnlijk nog moeten bijleggen met ons eigen geld. Dat is heel spijtig,
omdat ik onze auteurs wil betalen. We zitten
in Vlaanderen met een soort van mottige situatie waarin mensen al blij moeten zijn als
ze onbetaald kunnen publiceren. De mensen
die weten hoe het zit, zijn daar content mee.
En dat is logisch, maar niet eerlijk.

“Het is eigenlijk
een puur romantisch
verhaal, met die kleine
voetnoot dat het wel
gaat over iemand die
met een lijk aan
het sleuren is.”
Ik geef een magazine uit en ik steek daar
30 uur per week in, maar ik verdien er niets
mee. Ik werk 38 uur voor mijn eigenlijke job
en daar betaal ik mijn huishuur mee. Voor
I Hate Paris bijvoorbeeld krijg ik een vierde

van de royalty’s. Als alle exemplaren verkocht worden, komt dat neer op 350 euro.
Je hebt een boek uit met je naam op en
dat wordt besproken: 350 euro. Dat is de
stripwereld.”
Vooruit met de strip
Wie Plots doorbladert, merkt een grote verscheidenheid in genre, thematiek en stijl tussen
de verschillende auteurs. Hoe komt dat?

“Misschien heeft dat ook veel te maken
met het niveau. Ik bedoel dan niet het niveau van kwaliteit, maar het niveau waarop
de mensen het maken. Ze zijn nog niet bezig met door te breken, ze doen vooral hun
goesting. Ze zijn bezig met hun weg te zoeken, hun capaciteiten te ontdekken, en dat
is experimenteren. Ik zie inderdaad geen
gemeenschappelijke tendensen, ik zie alleen
dat ze het menen.”
De Vlaamse strip beleeft momenteel een
voorlopig hoogtepunt. Ook op het prestigieuze
Internationaal stripfestival van Angoulême was
Vlaanderen weer sterk aanwezig. Heb je daar
een verklaring voor?

“De stijging van de status van de strip is
vooral te danken aan een gelukkige samenloop van omstandigheden. De steun van het
Vlaams fonds speelt daar zeker een grote
rol in. Daarnaast zitten we met een heel getalenteerde generatie met namen als Serge
Baeken, Randall C. en Brecht Evens. Smijt
die zaken in een pot samen met de hype van
de graphic novel en je krijgt een gunstig klimaat waarin de auteurstrip kan groeien. Ik
gebruik de term auteurstrip omdat het hier
om persoonlijke projecten gaat, geen reeksen. Ik zal het zelfs geen alternatieve strip
noemen, want I Hate Paris is behoorlijk commercieel. Dat klimaat is er nu en we moeten
dat met beide handen vastgrijpen.
Zo ben ik nu bezig om strips wat meer
aanwezig te maken in de Vooruit. Dat kan
door bijvoorbeeld in hun boekenprogramma
Uitgelezen een strip te bespreken. Ook het
evenement 24-Hour Comic, waarbij een aantal tekenaars op 24 uur tijd een strip van 24
pagina’s maken, wil ik opentrekken naar de
Vooruit door het te combineren met optreden. Maar dat zit allemaal nog in een zwaar
embryonaal stadium.” ¶
Zie ook:

www.plotstrips.be/nl

Plots nr. 12, januari 2010.
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‘Iedereen op zoek’, door Seb C.

Iedereen
op zoek naar strips
Een overzicht van de Gentse stripwereld
door Hans Demeyer
Het ‘pittoreske literaire café’ waar je lustig kunt ‘pompen op de plee’ is onvindbaar in
Gent. En ook de stripwereld lijkt bovenal een
solitair wereldje te zijn. Een café of een andere vaste plek waar tekenaars samenhokken
vind je alvast ook niet in Gent. Er is wel een
24-Hour Comic waar al eens een tekenaar
kan worden vastgeklampt – als hij al niet zit
te tekenen natuurlijk. Net als literaire happenings zijn stripevenementen gewoonweg
saai. Nu geen dorre manuscripten aan de
muur, maar wat tekeningen, en geen auteurs
die mompelend voordragen uit eigen werk,
maar tekenaars die wat zitten te schetsen.
Geeuw en probeer vooral geen levensgrote
kartonnen replica van een stripfiguur omver
te duwen.
Strips in Gent

Het is dus het beste om te genieten van
strips in de besloten kring van jezelf en een
leeslamp. Maar waar die strips te halen? Daar
heeft Gent gelukkig wel een ruim aanbod in.
www.schamper.ugent.be

De leek begint best in De Poort (Nederkouter
137). Deze hypermoderne ingerichte winkel
heeft een breed aanbod, van de familiestrip
over de manga naar de Franse strip, maar is
tegelijk de minst gespecialiseerde. Toch is
ze ideaal om de eigen smaak te ontdekken.
Eens je die weet, kun je verder trekken naar
de meer gespecialiseerde winkels.
Wie liefst niet te lang wacht op het
nieuwe, maandelijkse nummer van een
American Comic kan terecht bij Betty Boop
(Overpoortstraat 110) waar ze je bestellingen opnemen. Heb je liever gewoon een bundel verzamelingen van de beste American
Comics, ga dan naar Epic (Nederkouter 55).
Daarnaast vind je er ook een ruime keuze aan
auteurstrips. Voor wie volledig underground
wil gaan is er de Popfille (ook bekend als
De Schaar, Vierweegsestraat 20). Een zeer
persoonlijke winkel, soms met slechts een à
twee exemplaren in stock.
Wil je niet te veel betalen voor je strips,
dan kan je eens rondsnuffelen in Adhemar
(Kammerstraat 25), die een ruime keuze

aan tweedehandsstrips aanbiedt. Dure eerste druk-versies zijn dan weer te vinden in
De negende kunst (Nederkouter 8) en ook
in Pierke (Frans van Ryehovelaan 312). Te
onthouden: rond Nieuwjaar krijg je in die
laatste een fles wijn met een uniek etiket,
ontworpen door een bekende tekenaar.
Gent in strips

Strips waarin Gent een belangrijke rol
speelt zijn er niet meteen te vinden. In
Iedereen op zoek van Seb C. — waarvan je
de eerste drie bladzijden bovenaan deze
pagina kan lezen — zijn er verschillende
achtergronden van Gent waar te nemen,
maar evengoed zien we daar het station van
Brussel. Volgens Peter Moerenhout sluipt
de stad wel binnen in de strip, maar krijgt hij
daar niet snel de status van personage. Wel
liet Moerenhout ontglippen dat Maarten
De Saegher bezig is aan een strip waar
Gent mogelijks een prominente rol in speelt.
Onthoud dus ook dat. ¶
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Lijn 3: een rit naar de marge van de welvaartstaat
Het Caermersklooster pakt uit met een gratis fototentoonstelling over de Brugse Poort
door Floor Eelbode
Wie dezer dagen genoeg heeft van sleetje rijden en wanhopig wachten tot de lente komt, kan de winterblues vast een beetje
wegspoelen in het Caermersklooster. Daar
loopt namelijk van 5 februari tot 28 maart
de gratis fototentoonstelling Lijn 3. Deze
tentoonstelling kwam er op initiatief van
toenmalig buurtwerker Jan Beke en toont
het reilen en zeilen in de Brugse Poort. Beke
wou graag de aandacht van de rest van Gent
(en bij uitbreiding de wereld) vestigen op
zijn wijk en de problemen die er heersen.
Daarom trommelde hij zes topfotografen
op — met name Filip Claus, Tim Dirven,
Jonas Lampens, Jimmy Kets, Bob van Mol
en Yann Bertrand — en trok hij met hen
een jaar lang rond in de Brugse Poort om het
dagelijkse leven van de mensen daar vast te
leggen. Het resultaat is een tentoonstelling
met rauwe, maar ook erg mooie foto’s.
Koop een buskaartje en rij mee

Reeds bij het binnenkomen wordt duidelijk dat de tentoonstelling bedoeld is als
een (denkbeeldige) busreis van het stadscentrum naar de Brugse Poort. Op een groot
infobord van De Lijn worden de bezoekers

ingeleid in de tentoonstelling en er staat
zelfs een kaartjesmachine. Het thema ‘bus’
komt ook later nog een paar keer terug: op
gezette tijden staan er buspalen met teksten
van de fotografen, wie moe is kan rusten in
het buskotje en een levensgrote wegmarkering siert de vloer.
Dat de foto’s niet zomaar fraaie portretten
zijn, dringt pas na een paar exemplaren tot
je door. Naast eerder vrolijke, humoristische
taferelen zoals de wijkagent die zich na zijn
uren in Elvis verkleedt of een zigeunerfeest
met accordeonmuziek, zijn er namelijk ook
erg harde beelden. Het is even slikken bij de
foto’s van een jonge vrouw die een shot zet
tussen haar teddyberen, van Roma die rond
een schijnbaar uit het decor van Daens weggeplukte kachel zitten of van een vuile vloer
die bezaaid is met drugsnaalden… Veel armoede, hopeloosheid en drugs in de Brugse
Poort, zo blijkt, zelfs de hond drinkt er Cara
Pils.

Nog tot 28 maart in
het Caermersklooster,
Vrouwebroersstraat 6, 9000 Gent.
Open van 10.00 tot 17.00 uur,
gesloten op maandag. Toegang:
helemaal gratis. De hele tentoonstelling lang wordt het boek
‘Lijn 3’ voor 24,95 euro aan
de balie verkocht.

« foto Yann Bertrand
foto Bob Van Mol »

Elke fotograaf heeft duidelijk zijn eigen
stijl en volgde ook zijn eigen mensen. Dat dit
niet altijd hechte vriendschapsbanden tot
gevolg had, bewijst de getuigenis van Filip
Claus dat iemand pas na een jaar zijn naam
vroeg. Maar het levert wel een rijke verzameling aan afwisselende foto’s op.
“Ik kan enkel de waarheid tonen”

Wie meer over de foto’s wil te weten komen, kan vervolgens terecht in het kleine
filmzaaltje waar drie van de zes fotografen
aan het woord worden gelaten in een bijhorende documentaire. “Ik kan enkel de waarheid tonen”, zegt Filip Claus daarin. “Een
fotograaf kan problemen niet oplossen, maar
hij kan ze wel in beeld brengen. De mensen
beslissen zelf of ze de foto’s willen zien.”
Of de mensen zich werkelijk in hun koffie
zullen verslikken, zoals die andere fotograaf
Tim Dirven het uitdrukt, hangt waarschijnlijk van persoon tot persoon af. Toch is Lijn
3 zonder overdrijven een echte eye opener te
noemen. Ze toont een wereld waarvan vele
Gentenaars het bestaan niet vermoeden. En
juist daarom zou iedereen ze moeten zien. ¶

Muziektheater LOD is beduveld
LOD geeft zichzelf de ondertitel Opera, musical en ander muziektheater. Vooral
dat laatste wijst er op dat voor LOD grenzen bestaan om overschreden te worden.
Ook hun nieuwste stuk De Duivel Beduveld brengt een mengelmoes van muziek,
theater, poppenspel en installatiekunst terwijl het de verwevenheid van theater
en taal op verschillende niveaus bevraagt.
door Rini Vyncke
Vanwege haar hybride karakter is LOD,
gevestigd aan de Bijloke, moeilijk in één
term te vatten. Ze hanteert een brede definitie van theater waarin verschillende artistieke genres zich met elkaar vermengen. Op
die manier vormen ze nieuwe, soms eigenzinnige, impulsen in het theaterlandschap
en kunnen zo op bijval in zowel binnen- als
buitenland rekenen. Onder de huiscomponisten vinden we onder andere Jan Kuijken
en Dominique Pauwels. Tussen de regisseurs en acteurs vinden we bijvoorbeeld An
De Donder die onlangs nog furore maakte
met Autopsie van een gebroken hart en een
ancien als Josse De Pauw (Die siel van die
mier). Ook filosoof en auteur Pieter De
Buysser (Judaspassie) is een terugkerende
naam. Toch schrikken ze er niet voor terug
ook andere – en meestal niet van de minste
– partners onder de arm te nemen, zowel uit
Vlaanderen als uit Wallonië.
Stille poppen

De Duivel Beduveld is ook zo’n project
dat over de taalgrens heen reikt. Le diable
abandonné werd in 2007 gecreëerd in een
samenwerking van drie Waalse theaterhuizen, waaronder Le Corridor (Liège). Patrick
Corillon, die het concept en de tekst verzorgde, gaat nu de samenwerking aan met
LOD voor een vertaalde opvoering van het
eerste deel. Corillon is vooral bekend om
zijn conceptuele installaties. Eén daarvan
vormde de basis voor Le diable abandonné.
De dramatische verwerking resulteert in een
levende interactie tussen verteller, poppenspeler, pianiste en publiek. Al meteen vanaf
www.schamper.ugent.be

het begin wordt zijn geliefde thema van culturele transmissie in de verf gezet: dit stuk
draait om de schijnbare impasse om cultuur
op een andere manier dan via taal door te
geven. Het verhaal vertelt hoe een poppentheater geluid- en poppenloos eindigde. De
zoon van de poppenspeler weigert echter
om deze manier van spelen over te nemen.
Hij wil op zoek gaan naar zijn eigen stem.
Begeleid door pianomuziek, krijgt het zwijgende poppentheater nu het woord. Corillon
bedient de doeken en projecties die spelen
met taal als een visuele vorm. De zoon drukt
zich aanvankelijk uit via woorden uit zijn favoriete boeken, maar merkt dat ook dit maar
een halve oplossing is. In een pact met de
duivel gaat hij nog een stap verder.

in de Vooruit met China Express, doet niets
liever dan van haar toetsen los te komen, en
de pianosnaren te betokkelen, er aan te trekken en zo nieuwe geluiden te creëren. Ze laat
de conventies van het pianospel achter zich,
maar in haar zoektocht naar een eigen stem
speelt ze nog steeds met geluid en muziek,
een luister- en klanktaal. Componist van
dienst, Thomas Smetryns, heeft zich een
zeer persoonlijke, zelfs herkenbare muzikale
taal eigen gemaakt, die steevast refereert aan
de traditie zonder er mee samen te vallen.
Zo ook LOD. Het vernieuwen, of zelfs tegenspreken, van het traditionele theater kan
nooit gebeuren zonder de bestaande traditie.
Of denkt de naamloze zoon en erfgenaam
van de poppenspeler daar anders over? ¶

Taal en identiteit

De evidentie dat cultureel erfgoed van generatie op generatie
meegaat, staat in deze voorstelling ter discussie. De zoon wil
zich niet zomaar in een traditie
inschrijven, maar vindt hij wel een
afdoend alternatief ? Op zoek naar
een stukje eigen identiteit, weigert
de zoon zich uit te spreken in de
taal die de vorige generaties gebruikten. Toch zoekt hij nog steeds
in woorden de waarheid en zijn
zowel het visuele woord- en beeldspel als de begeleidende muziek
nog steeds vrij conventioneel. Ook
de uitvoerende artiesten spelen met
dit vraagstuk. Pianiste Heleen Van
Haegenborgh, onlangs nog te zien

Krijg € 5 korting!
Wie zich wil laten onderdompelen
in niet zomaar ‘gewoon theater’, of
de wondermooie Karlijn Sileghem
(Sedes & Belli, Katarakt, Sylvia Muyshondt) als verteller ook wel eens
van dichtbij wil bewonderen, kan
dat doen van 17 t.e.m. 20 februari
in de LODstudio in Gent.
Wie het codewoord ‘Schamper’ in zijn
reservatie gebruikt, betaalt slechts € 5!
Voor meer informatie: www.lod.be
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Opinie
NSV! treedt toe tot het PFK – LVSV reageert
door Thibault Viaene en Lawrence Vanhove
Sedert de jaren ’30 is het Liberaal Vlaams
StudentenVerbond de motor van de strijd
tegen extremisme aan beide zijden van het
politieke spectrum. In de aanloop van WOII
richtte LVSV het Antifascistisch Front op.
Vele LVSV’ers gingen tijdens de oorlogsjaren
in het verzet en stierven in de kampen.
Het dient dus benadrukt dat het LVSV
geenszins inhoudelijk wenst geassocieerd te
worden met de NSV!. De positieve stem in
het PFK impliceert allerminst een waardeoordeel. Het liberalisme, geënt op het zelfbeschikkingsrecht van elk individu, is een
verdraagzame, open ideologie die niet te
rijmen valt met het eng nationalistisch en
conservatief karakter van de NSV!. Laat het
dus duidelijk zijn dat we niet voor de NSV!
an sich hebben gestemd, maar wel voor de
toetreding tot het PFK wegens louter formele redenen.
De voornaamste reden voor een pro-stem
is dat een weigering tot toetreding van de
NSV! ingaat tegen de geest van het vrijheidsdenken. Wij beschouwen de vrijheid van
meningsuiting als een fundament van de
democratische rechtstaat en willen dit consequent toepassen. Slechts in een beperkt
aantal gevallen is het gelegitimeerd om dit
grondrecht aan banden te leggen.
Het schadebeginsel van de 19e eeuwse
filosoof J.S. Mill dient hier als maatstaf. In
z’n boek ‘On Liberty’ stelde Mill dat iemands
vrijheid van meningsuiting slechts beperkt
mag worden inzoverre dit nodig is om fysieke schade bij anderen te vermijden. Het
weze dus duidelijk dat een meute ophitsen
met provocerend taalgebruik niets met vrije
meningsuiting te maken heeft, maar met een
directe initiëring van geweld.
“Extreemrechtse verenigingen horen
niet thuis op een universiteit die diversiteit
en tolerantie hoog in het vaandel draagt”,
aldus een persbericht van Comac, één van
de communistische studentenverenigingen
die de UGent rijk is. Deze zinsnede werd
30
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pijnlijk geïllustreerd door de bezetting van
de Blandijn vorig jaar, waar de NSV! een debat wou organiseren. De doorgang van de
faculteit werd toen geblokkeerd en vielen er
klappen langs beide kanten. De initiatiefnemers waren er duidelijk van overtuigd dat
de modale student (die overigens geenszins
wakker ligt van de NSV!-hetze) niet in staat
is om voor zichzelf te denken, dus deden ze
het maar in hun plaats. ‘Durf denken’ krijgt
zo een wrange bijsmaak.
Een universiteit moet een plaats zijn waar
verschillende ideeën en stellingen op hun
waarheid worden onderzocht en constant
gefalsifieerd dienen te worden. Wie uitgaat
van dogma’s en absolute waarheden, opent
de weg naar totalitarisme. Het is dus totaal
ongepast dat een handvol verenigingen, die
verre van representatief zijn, bepalen welke
meningen al dan niet thuishoren op een universiteit. Net zoals Comac mag dwepen met
China en Cuba of notoire moordenaars als
Ché Guevara en Mao, hebben wij er geen
probleem mee dat de NSV! duistere figuren
als Nick Griffin uitnodigt. Ons inhoudelijk
verzet tegen extremisme zal er niet minder
om zijn.
Een veelgehoord argument contra toetreding is dat de NSV! een ‘history of violence’
heeft. Dat er soms correlaties waren in het
verleden met activiteiten van de NSV! en fysieke intimidaties, vechtpartijen en vandalisme valt niet te ontkennen. Tevens hadden
individuen, gelieerd aan de NSV!, soms een
kwalijke reputatie qua uitspraken en daden.
Niemand is er echter ooit in geslaagd aan
te tonen dat de huidige generatie Gentse
NSV’ers daar bij betrokken waren. Het huidig praesidium distantieert zich van elke
vorm van geweld die er in het verleden heeft
plaatsgevonden, en is ook bereid zich in de
toekomst te engageren om dergelijke gewelddaden te vermijden.
Verder kan het niet ontkend worden dat
bepaalde PFK-verenigingen omtrent de

notie geweld een dubieuze houding aannemen. Niet zelden eindigen hun zogenaamde
‘vreedzame’ acties in massale arrestaties,
vandalisme en knokpartijen. Nooit zijn die
verenigingen in dat kader gesanctioneerd
geweest, daar beweerd wordt dat er geen
sprake is van structureel of georganiseerd
geweld. Het LVSV trachtte een anti-geweldsclausule te incorporeren in de PFK-statuten,
maar de betrokken verenigingen wezen dit
tot twee maal toe unaniem van de hand wegens ‘te strikt’, waardoor ze impliciet toegeven dat ze niet in staat zijn herrieschoppers
op hun activiteiten te weren. De parallellen
met de NSV! zijn evident.
Overigens kennen de tegenstemmers hun
geschiedenis niet. In de jaren ’80 boycotten
de toenmalige jongsocialisten de erkenning
van een aantal (extreem)linkse verenigingen
uit eigenbelang. Het LVSV stemde echter
consequent voor, hoewel ook de extreemlinkse studenten er ondemocratische ideeën
op nahielden en niet vies waren van straatagressie. Het stemgedrag van het LVSV is dus
‘politiek’ noch ‘strategisch’, maar doordacht
en consequent.
De toetreding van de NSV! tot het PFK
heeft zeker positieve praktische implicaties.
Via het PFK zijn de andere verenigingen en
de UGent beter in staat controle uit te oefenen op de werking van de NSV! Bij wangedrag kan een hele resem sancties volgen, een
verdere radicalisering wordt zo vermeden,
iets waar iedereen blij om zou moeten zijn.
Het LVSV is dus niet onverdraagzaam ten
opzichte van de onverdraagzamen, wil meningen met argumenten bestrijden en trekt
voluit de kaart van de vrije meningsuiting.
Meer dan ooit zullen we de verwerpelijke
ideeën van de NSV! bekampen met de liberale boodschap van vrijheid en tolerantie. ¶
Over hetzelfde thema is een opiniestuk
van Actief Linkse Studenten
te lezen op onze website.
www.schamper.ugent.be

Liegende Reporter
Annemie Struyf maakt controversiële
reportage over UGent-vereniging
foto Eveline Flamand

door Bram Bombeek

Annemie Struyf (l.) en Erik Langerock (extreem-r.)

De docureeks In Godsnaam van Annemie
Struyf kreeg al grote weerklank in de media.
De eerste aflevering over de bekeerde moslimmeisjes van Al-Minara wekte grote verontwaardiging. Ook de recente uitzending
over hysterische en gedrogeerde Shakers,
de volgelingen van de Indonesische goeroe
Ratu Bagus, was zeer omstreden. Schamper
kreeg een exclusieve preview van de aflevering over het streng katholieke KASPER, een
niet-erkende studentenvereniging van de
UGent.
KASPER
(Katholiek,
Academisch,
Solidaristisch, Partijonafhankelijk, Elitair
en Rede) is een afsplitsing van de grote,
rechts-katholieke PFK-kring KVHV. Het is
dus een politieke vereniging, met een rigide
www.schamper.ugent.be

interpretatie van de katholieke beginselen.
Het lidmaatschap van ‘atheïstische fundamentalisten’ wordt geweigerd, aldus de beginselverklaring op hun website.
Vooral de combinatie van politieke ideologie en religie bij jonge mensen wist Struyfs
aandacht te trekken: “Ik heb al heel wat gezien voor de reeks — bekeerde moslima’s
die maar 70 km zonder man mogen reizen,
een goeroe die een zware ziekte ‘reinigend’
noemt — maar wat ik bij KASPER zag was
van een hele andere orde. Ze waren niet alleen bijzonder recht in de leer, maar hadden
ook een duidelijk elitair karakter. Ze konden
allemaal uitstekende schoolresultaten voorleggen en streefden naar de absolute topposities in de maatschappij. Ik vond ze gespeend

van ieder charisma, maar dat hoeft geen belemmering te zijn, kijk maar naar Herman
Van Rompuy. De opvolgers van de President
van Europa worden al klaargestoomd. Dat
vond ik toch wel heel intimiderend, beangstigend zelfs.”
In de aflevering is te zien hoe Struyf met
een aantal KASPER-leden meetrekt op bezinning naar het graf van Joris Van Severen
in het Franse Abbeville. Van Severen was
de leider van Verdinaso, een antisemitische
en op het fascisme geïnspireerde beweging.
Maar die aangebrande connotatie was nog
niet eens wat Struyf het meeste choqueerde:
“Ik werd er door één van de jongens op aangesproken dat ik een broek droeg. Hij vond
dat de kledij de vormen van het lichaam van
de vrouw moest verhullen in plaats van ze te
doen opvallen. Hij raadde me daarom een
rok of een kleed aan.”
Het ‘vrouw aan de haard’-ideaal schemert
nog wel vaker door in het discours van de
KASPER-leden. Eén van hen spreekt de ambitie uit om vrouwen “weer even gelukkig te
maken dan (sic) vóór de jaren ’70.” Verder in
de aflevering zien we ook hoe KASPER meeloopt in de Mars voor het Leven, een antiabortusbetoging en hoe ze de benoeming
van bisschop André-Mutien Léonard vieren. Enkele leden drukken de hoop uit dat de
Tridentijnse ritus weer in voege zou komen.
De aflevering met KASPER wordt op 29
februari uitgezonden en belooft weer schokgolven door ontkerstend Vlaanderen te sturen. Wij bij Schamper kijken al uit naar het
moment waarop KASPER zijn erkenningsaanvraag bij het PFK indient. Over KASPER
is het laatste woord nog niet gezegd. ¶
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