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Hannah DemolStem, idioot! Stem!edito

moet er nog gezegd worden waar een 
edito in tijden van een gevallen rege-
ring en nakende verkiezingen over kan 
gaan? nee, ‘t is niet Siegfried Bracke. 
beloofd.

meer dan ooit klinkt er ook onder 
studenten een oproep om niet te gaan 
stemmen in juni. Woorden als ‘idioot’, 
‘dom’ en ‘belachelijk’ schieten door het 
hoofd bij dat voorstel.

als je in het buitenland vertelt dat 
belgië stemplicht heeft, dan kijkt men 
vaak bijzonder verbaasd op. verplicht 
zijn te gaan stemmen lijkt in veel men-
sen hun ogen compleet absurd. maar 
waarom? is het dan zo abnormaal dat 
een overheid die jouw land bestuurt, 
wil dat je ook écht zegt wat je van hen 
verwacht?

Ook wat niet-stemmers verwachten 
te bereiken met hun ‘boodschap tegen 
de kinderachtige politici’ is onduidelijk 
en zal uiteindelijk absoluut geen effect 
hebben. sommigen zien niet stemmen 
als een proteststem. Oppervlakkig ge-
zien kan men daar nog wel inkomen. 
maar na twee seconden logisch na-
denken zou je toch moeten weten dat 
niets minder waar is. denkt men echt 
dat de winnaars en verliezers er om 
zullen geven als er enkele honderddui-
zenden mensen niet gaan stemmen? 
dat de politici, als men brussel-halle-
vilvoorde opnieuw probeert te split-
sen, zich de Facebook-groep nog zullen 
herinneren?

nu er zo’n massale commotie rond 
heerst, creëert het inderdaad wel de 

nodige buzz. maar als er na de verkie-
zingen een regering wordt gevormd 
dan zal geen enkele politicus zich nog 
bezighouden met niet-stemmers.

Wat mij het belangrijkste lijkt, is dat 
men in juni kiest voor een partij die 
een regering kan vormen en leiden. en 
voor sommige stemmers zal dat een ui-
terst moeilijke beslissing worden want 
een aantal zullen nu het gevoel hebben 
dat de partij die het best bij hun more-
le waarden en hun geloof past, niet in 
staat is te regeren.

niet stemmen is geen oplossing, 
maar eerder een laffe uitweg die op 
dit moment ten onrechte verheerlijkt 
wordt. dus Stijn Meuris: zing nog een 
liedje over een satelliet, maar houd uw 
mond over de verkiezingen.  ¶

De Schamperredactie, immer tot uw dienst
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Jaaroverzicht: 
     2009-2010

Het academiejaar in stijl be-
ginnen met de Student Kick-Off is 
reeds vier jaar een Gentse traditie. 
Headliners dit jaar waren Discobar 
Galaxie en Raymond van het 
Groenewoud. Toch waren het niet 
zij, maar 2 Fabiola die de nodige 
buzz  veroorzaakte. De overdreven 
marginale en daarom juist hippe 
dance-groep werd de opvolger van 
Get Ready!, die het jaar ervoor de 
affiche de nodige zelfspot gaf.

Buiten muziek werd er in 
de namiddag ook de Barco 
Boekentorenrun georganiseerd. 
Studenten die de tocht van 352 tre-
den naar het topje van het Gentse 
symbool voor de studentenbuurt 
goed ten einde brachten, maakten 
kans op een reis naar Londen. De 
run klonk veelbelovend en velen 
schreven zich dan ook in. Jammer 
genoeg kwam nog niet eens de helft 
van de ingeschrevenen opdagen.

Ook dit jaar komt er een Kick-
Off, en die zal niet zonder de nodige 
aandacht voorbij gaan: in oktober 
mag het festival immers vijf kaars-
jes uitblazen.  ¶

Student Kick-Off

19-23

Een fotografisch jaaroverzicht
en omdat we zelf, op zeldzame verlichte momenten ook geen amateurs zijn: 
het schamper-jaaroverzicht. student kick-off! master of space studies! roma-
zigeuners! music For Life! studentenverkiezingen! het grote Bob Dylan-interview! 
de rector is een Lebensborn-kind! Behalve die twee laatste!

Le pôt belge: België volgt de raad op van 
wijlen Felice en maakt een potje van. in 
afwachting van 1000 seconden politieke 
moed laat prof. Bruno De Wever zijn licht 
schijnen over seniele staatsmannen, natio-
nalistische pap en oeverloos amateurisme.

À ce propos. amatorski is dé reve-
latie van humo’s rock rally. over 
ijskristalmuziek en een Poolse naam 
die de lading niet schijnt te dekken.

AmatorskiBruno De Wever

286 Unief

2 Edito
4 Kringen&Konventen
4 Onderwijskort
5 Chemtrails boven de unief? 
6 De Wever over de politiek 
9 Recht van antwoord 
10 Tour des Robots 
12 Lentesport aan de UGent 
14 Teach for America 
15 Tour de France 
15 Achterklap

Opinie

16 Winnaar wedstrijd Pol&Soc

Wetenschap

17 Vieze beesten op vakantie 
18 Wetenschapsoverzicht 
18 Gevaarlijke amfibieschimmel

JaarOverzicht  

19 Een fotografische terugblik

cUltUUr

24 Cultuuragenda 
25 Filmkort 
25 Schamper Bits 
26 Cleaning Corps 
28 Amatorski

liegende repOrter

31 Leuven oorzaak pedofilie?
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kringen& 
 konventen onderwijs kort

»

«

Film: jason and the argonauts,  ×
Filologica, 10/05, Blandijn, aud. d, 
19.45 uur.

receptie cds, christen  ×
democratische studenten, 10/05, 
therminal, 20 uur.

spaghettiavond, home Boudewijn,  ×
11/05, Gemeenschapszaal home 
Boudewijn, 18.30 uur. 

toys 4 boys & girls, Verkeerd  ×
Geparkeerd, 11/05, salon casa rosa, 
20 uur. 

Lopen, Geografica, 12/05,  ×
watersportbaan, 19 uur. 

mystery event, Vlaamse  ×
Geschiedkundige kring, 12/05, 
trappen Blandijn, 14 uur. 

chinees Lentefeest, oosterse  ×
afrikaanse kring, 12/05, Podiumzaal 
therminal, 19.30 uur.

kaas- en wijnavond, Vlaamse  ×
Psychologische en Pedagogische 
kring, 17/05, artevelde, 19 uur. 

clubnight, erasmus student  ×
network, 19/05, Porter house, 20 uur. 

Baravond, home Fabiola, 19/05,  ×
tv-zaal, 21 uur. 

jaarcantus eerste master, Vlaamse  ×
Geneeskundige kring, 07/06, 
Frontline, 20 uur. 

Toys 4 boys & girls (11/05)
Tijd om eens nieuwe horizonten te verkennen 
tussen de lakens? Teleurgesteld in de maximale 
trilfunctie van je hand? Of gewoon een antropolo-
gische interesse in de werking van seksspeeltjes? 
De Gentse holebivereniging Verkeerd Geparkeerd 
nodigt zowel jongens als meisjes uit voor een in-
troductie in felgekleurde sextoys. Voor je met woest 
enthousiasme je spaarvarkentje kapot hamert: dit 
is geen upperdare-party, de voorgestelde speeltjes 
kan je dus niet ter plaatse kopen. Vanaf acht uur 
wordt er afgesproken aan de ingang van de Casa 
Rosa, al dan niet in sexy outfit. 

Fa heb je leuk oogcontact tijdens het blokken in de bib? maar 
ben je verlegen? ga dan snel duimen voor een gentse variant van 
Fitfinder. deze britse website is afgelopen maand uitgegroeid tot 
het flirtmedium voor blokkende britse studenten. het concept is 
simpel: je ziet een lekkertje en stuurt jouw flirt en locatie naar de 
site. met een beetje geluk flirt jouw oogappel terug. de site was 
bedoeld voor londense studenten, maar al gauw moest de 21-ja-
rige bedenker en it-student de site uitbreiden voor blokkende/
flirtende studenten in heel groot-brittannië. en misschien komt 
de site straks ook naar de rest van europa.

een Fitfinder Gent-style bevat wel een extra risico op een se-
rieuze verslaving. uit amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat 
studenten nu al verhangen zijn aan hun gsm’s en aan het inter-
net. en wel zo heftig, dat ze bij onthouding dezelfde symptomen 
vertonen als drugsverslaafden. Zo’n verslaving kan natuurlijk een 
vlucht uit de realiteit zijn. eind april raakte immers bekend dat 
amerikaanse studenten tijdens hun studie gemiddeld ruim 17.000 
euro lenen — bijna de helft meer dan in 1996.

bij nederlandse studenten valt de studieschuld wel mee, wel-
licht omdat ze meer werken dan studeren. uit cijfers van de stu-
dentenvakbond blijkt namelijk dat driekwart van de studenten te 
weinig studeert. de vakbond eist daarom een hogere studielast en 
een uitdagender programma.

bij de K.u.leuven zorgen ze dan weer voor afleiding met het 
flashy F-star (Faculty student artists in residence). Onder deze 
noemer mag elke leuvense faculteit een student benoemen, die 
zich een jaar lang artistiek mag uitleven als dichter, muzikant 
of op welke kunstzinnige, artistiek verantwoorde wijze dan ook. 
Flashy hoor …  ¶
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Complottheoretici aan de UGent

Op 29 mei zal de zogenaamde belfort-
groep in het Oehoe-auditorium van de facul-
teit bio-ingenieurswetenschappen namelijk 
een symposium houden over zogenaamde 
chemtrails. dit zijn chemische sporen vol 
zware metalen en ziektekiemen die, aldus 
de Belforters, over ons uit gesproeid zouden 
worden door vliegtuigen, op bevel van het le-
ger en de geheime diensten. 

Cliff Beeckman, een student filosofie, 
pikte de informatie op en schreef samen 
met doctorandi Maarten Boudry en Laszlo 
Kosolosky een brief aan de rector (te lezen 
op de site). daarin vragen zij om de belfort-
groep geen forum te bieden aan de ugent. 
het symposium zou volgens hen namelijk 
“een als debat verpakte promotiecampag-
ne voor het chemtrail-fantasieverhaal” zijn. 
bovendien waarschuwen ze voor verenigin-
gen zoals de belfort-groep, die zich aan de 
universiteit willen linken om wetenschap-
pelijk cachet te verlenen aan pseudoweten-
schappelijke ideeën.

geliJkHeiDsBeginsel

rector Paul Van Cauwenberge gaat ech-
ter niet op hun vraag in. hij stelt dat het ge-
lijkheidsbeginsel hem gebiedt om ook een 
dergelijk symposium te laten doorgaan. “het 
gaat hier inderdaad om aanhangers van 
pseudowetenschappelijke theorieën, maar 
als openbare instelling moeten wij onze lo-
kalen openstellen voor alle verenigingen en 
mogen we ook de vrije meningsuiting niet 
uit het oog verliezen”, aldus de rector.

de regels die de weigering van de de-
bataanvragen van een andere omstreden 

organisatie, de nsv!, mogelijk maakten, zijn 
hier niet van toepassing. men kan zich in dit 
geval namelijk niet beroepen op veiligheids-
overwegingen of formele problemen. 

“Zolang het niet gaat om een pure vor-
mingsactiviteit, er mogelijkheid is tot tegen-
sprekelijk debat en de wet of de europese 
verklaring voor de rechten van de mens 
niet overtreden worden, kan ik dus niets 
doen. de decaan van de faculteit bio-
ingenieurswetenschappen heeft geoordeeld 
dat aan alle nodige voorwaarden voldaan 
werd om het symposium te laten doorgaan, 
en ik heb zijn advies gevolgd”, verduidelijkt 
de rector.

een DUivels plan

dat gunstige advies is er gekomen nadat 
decaan Guido Van Huylenbroeck was gaan 
samenzitten met belfort-voorzitter en ex-
burgemeester van evergem Peter Vereecke. 

in het verleden had de decaan namelijk al 
eens een symposium van de belfort-groep 
over “een plan van de vn om de organische 
landbouw en natuurgezondheidsindustrie 
te vernietigen” laten schrappen nadat enkele 
professoren hem attent hadden gemaakt op 
de inhoud. “toen had mijnheer vereecke de 
locatie al aangekondigd nog voor ik op de 
hoogte was en werd ik op die manier onver-
hoeds gepakt. ik kon toen niet meer inschat-
ten om wat voor een activiteit het precies 
ging en heb uit voorzorg de goedkeuring la-
ten intrekken”, zegt de decaan. de meeting 
ging uiteindelijk wel door aan de universi-
teit, maar op een andere faculteit.

“nu heeft men ons op tijd ingelicht en 
heeft men ook professoren van onze facul-
teit aangezocht om weerwoord te bieden,” 
aldus de decaan. géén van de aangezochte 
professoren is echter ingegaan op de uitno-
diging van de belfort-groep. Peter vereecke 
reageert: “dat verbaasde me niet want ik heb 
dat al vaker ervaren wanneer ik experts naar 
chemtrails vraag. volgens mij is dat omdat er 
dingen gebeuren waarover alle betrokkenen 
de lippen liever stijf op elkaar houden.”     

Om het prestige van de vereniging nog 
meer in de verf te zetten, wordt in de uitnodi-
ging ook aangekondigd dat alle deelnemers 
een receptie op het stadhuis in aanwezigheid 
van burgemeester Daniël Termont te beurt 
zal vallen. Woordvoerder van de burgemees-
ter Claude Beernaert ontkent dit echter. 
“deze mensen krijgen een gegidste rondlei-
ding, die iedereen kan aanvragen, maar er is 
nooit sprake geweest van een receptie of een 
ontvangst door de burgemeester.” geen Mind 
Control Martini’s op het stadhuis, dus.  ¶

Een bijeenkomst van samenzweringstheoretici aan de UGent heeft het debat over 
ongewenste gasten in de universiteitslokalen opnieuw opengebroken.

chemtrails boven de universiteit?

door Roeland Termote
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“ik heb genoeg nationalistische pap gegeten”
Professor Bruno De Wever bestudeert als historicus al zijn hele carrière de 
Vlaamse beweging, ook nu zijn 11 jaar jongere broertje er de protagonist van is. 
We vroegen hem naar zijn kijk op de politieke crisis.

in 2007 hebt u gezegd — we parafraseren 
vrij — dat leterme zou pappen en nathouden 
tot er een groot crisismoment kwam en dat het 
land dan hervormd zou worden. komt die pro-
fetie uit?

“de analyse van de twee democratieën is 
al eindeloos herhaald in de media, maar ze is 
wel juist. Je zit in een complex land waarin de 
structuren zelf met zich meebrengen dat de 
oude manieren van consensus vinden — uit 
de tijd van de unitaire partijen — niet meer 
werken. er zal dus iets moeten gebeuren, 
een soort van majeure crisis die ertoe zal lei-
den dat we tot een fundamenteel herdenken 
komen van de structuren van dit land. dat 
heb ik daarmee bedoeld en ik denk wel dat 
dat uitkomt.” 

Misschien moet het nog veel slechter gaan 
voor het weer beter kan gaan, om het met schiltz 
te zeggen?

“misschien moet het inderdaad nog 
slechter gaan om tot de conclusie te komen 
dat men moet bougeren. dat besef groeit dui-
delijk, ook bij de Franstaligen, maar dat wil 
nog niet zeggen dat de politieke wil er al is. 
Want dat blijft zeer moeilijk voor de huidige 
generatie politici. Waarmee ik niet gezegd 
heb dat deze crisis hun schuld is, het ligt in 
de manier waarop de staatsstructuren ge-
groeid zijn de afgelopen dertig jaar. ik vind 
het wat gemakkelijk om te zeggen dat de 
huidige politici niet het formaat hebben van 
hun voorgangers. die leefden gewoon in een 
ander belgië.”

Dus die stoet half-seniele staatsmannen die 
constant de tv-studio’s binnenwaggelen, u kijkt 
daar wat meewarig naar?

“Goh, meewarig. dat behoort nu eenmaal 
tot de geplogenheden. ik parafraseer Rik 
Van Cauwelaert van Knack: op zulke mo-
menten voert men altijd de elder statesmen 
op die dan vermomd zijn als wijze staats-
mannen. terwijl ze in hun tijd ook aange-
modderd hebben en compromissen hebben 
gesloten die niet altijd even fraai waren.”

kan je hen nu verwijten dat dit de gevolgen 
zijn van onvolkomenheden van vorige akkoor-
den? of is dit een normale evolutie?

“het is alvast geen kwestie van individu-
ele verantwoordelijkheden. dat is allemaal 

door Bram Bombeek en John Verhaest

De Wever over de toekomst van België:
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te simpel. ik mis een fundamentele discus-
sie rond de conclusies van Dehaene toen hij 
zijn opdracht teruggaf. namelijk dat dit niet 
meer lukt. We hebben in dit land twee grote 
principes die botsen en geen techniek meer 
om die te verzoenen. het conflict tussen het 
personaliteitsbeginsel van de Franstaligen 
die vinden dat je overal het recht moet heb-
ben om je taal te spreken, en de vlamingen 
die zeggen dat het territorium primeert, 
beheerst de communautaire problematiek 
al honderd jaar. dat inzicht mis ik bij com-
mentatoren. en ik kan mezelf verwijten 
dat ik er als historicus niet genoeg aan bij-
draag om die discussie op gang te trekken. 
eerbiedwaardige collega’s als Carl Devos 
leggen uitstekend uit hoe het technisch in 
het hier en nu in mekaar zit. maar daarnaast 
is er een ander, fundamenteel debat: hoe 
zal dit land in de toekomst omgaan met die 
strijdende uitgangspunten? als er gesproken 
wordt over een wit blad om de instellingen 
op te hertekenen, moet het ook daarover 
gaan.”

kan u iets meer vertellen over de verbeel-
ding van de naties en die fameuze splitsing in 
de hoofden? Waar en wanneer is dat beginnen 
misgaan?

“naar mijn gevoel was het cruciale mo-
ment de splitsing van de politieke partijen, 
tussen 1968 en 1978. toen zijn de twee de-
mocratieën ontstaan, die zich nog niet met-
een in al hun scherpte articuleerden. maar 
nu, dertig jaar verder, zien we de effecten 
ten volle. elke gemeenschap schuift haar 
verkozenen naar voren die elk in hun ei-
gen denkkader blijven zitten. dan is er geen 
communicatie mogelijk en wordt de com-
munautaire kloof enkel dieper. vandaag la-
ten die twee democratieën zich, onder meer 
via de media, in alle zwaarte voelen. er zijn 
gewoon geen belgische communicatiege-
meenschappen meer.” 

vallen die twee naties nog in één land te 
organiseren?

“dat is een punt waarop ik absoluut met 
mijn broer van mening verschil. hij is een 
echte nationalist die denkt dat je een gemeen-
schap nodig hebt om een staat te runnen. hij 
giet dat in een modern jasje met efficiëntie 
en verantwoordelijkheid. niet romantisch 
dus, maar erg 21e eeuws. maar ik betwist het 
op ontologische grond. veel staten bewijzen 

dat het mogelijk is om te functioneren zon-
der gemeenschappen. maar je hebt wel een 
communicatiegemeenschap nodig.

ik heb veel geleerd van Philippe Van 
Parys (uCl-filosoof) die een heel genuan-
ceerd verhaal brengt dat ook confronterend 
is voor zijn eigen, Franstalige gemeenschap. 
hij zegt dat je niets opschiet met het oude 
belgicistische verhaal van de cultuurdragers 
die belgië omarmen als de non-staat, het 
surrealisme … hij stelt, heel realistisch, dat 
je eerst en vooral de taalgrens moet sluiten 
en ervoor zorgen dat vlamingen in hun terri-
torium gewoon het nederlands als de staats-
taal doen gelden. maar moet je gemeenten 
die voor 80% Franstalig zijn nog vlaamse 
gemeenten noemen? Ja, brussel was een 
nederlandstalige stad in het begin van de 
19e eeuw. veel meer dan andere vlaamse 
steden, ironisch genoeg. maar die sociologi-
sche verfransing is er nu, en voor mij hoeft 
dat gevecht uit het verleden niet meer. de 
uitbreiding van brussel kan deel uitmaken 
van een groot compromis. Wanneer die taal-
territoria duidelijk zijn, rijst de vraag hoe je 
het federale gaat runnen.”

CHaCUn sa langUe

Dat veronderstelt uiteindelijk wel dat er een 
communautair afbod komt, nu is het eerder een 
opbod.

“Ja, en dat zal nog wel even duren. maar 
áls je dat grote compromis vindt, komt er 
misschien een rustperiode waarin vanuit 
brussel iets kan groeien. ik vraag mij bij-
voorbeeld af waarom onze collega’s van 
de vub — met slechts 9.000 studenten, en 
waarvan iedereen zegt dat ze het niet zullen 
halen — zich niet in een spectaculaire be-
weging fuseren met de ulb. ik weet wel dat 
het behoorlijk utopisch is, maar het zou toch 
een ongelooflijk signaal zijn: ‘Wij fuseren 
met de ulb, en laten we van onze diversiteit 

een kracht maken.’ iedereen spreekt dan z’n 
eigen taal, chacun sa langue. is dat te veel ge-
vraagd van onze collega’s van de ulb? en als 
dat te veel gevraagd is, hoe rijmen ze dat dan 
met hun belgisch discours?

het tweede luik van dit verhaal is het 
engels, als oprukkende gemeenschappelijke 
taal. de vraag is nu of het engels de polistaal 
kan worden. dan kom je al wat dichter bij 
wat nu heel utopisch lijkt, namelijk dat er te-
rug een belgische pers groeit. dan kunnen er, 
opnieuw via brussel, weer belgische partijen 
komen. Waarbij enkel sociaal-economische 
verschillen spelen: ‘Jij bent socialist en ik li-
beraal of omgekeerd, en we vinden elkaar, 
n’importe welke taal we spreken.’ ik geloof 
in de mogelijkheid van verandering die van 
onderuit komt. ik denk dat die verandering 
uit brussel zal moeten komen. ik zie anders 
weinig toekomst voor de belgische staat.”

komen we dan in een prerevolutionair scena-
rio terecht? gelooft u in het scenario van de laat-
ste voorzitter van de unitaire Cvp-psC, die zei dat 
er op een gegeven moment geen federale rege-
ring meer zou kunnen worden gevormd?

“heb jij het gevoel dat we in een prere-
volutionair klimaat zitten? er ís geen echte 
regimecrisis. de mensen staan op, doen hun 
ding en hebben niet het gevoel dat morgen 
de hemel op hun dak zal storten. de analy-
ses zijn al gemaakt: er is de eu, de vlaamse 
regering … en blijkbaar lukt dat, blijkbaar 
kan je een half jaar zonder regering zitten. 
maar als je in een verarming terecht zou ko-
men, waarbij mensen voelen dat het serieus 
slechter gaat en de middenklasse het moei-
lijk krijgt, oei oei! dan is alles mogelijk. alles 
hè, ook geweld! dan zijn we geen spat beter 
dan anderen. maar zolang we in een wel-
vaartstaat leven waarin de middenklasse het 
goed heeft, zie ik hier weinig revolutie.”

Hoe schat u het succes van uw broer in? is dat 
meer dan louter communautair?

“ik luister met veel verbazing naar sommi-
ge politologen die op basis van electoraal on-
derzoek zeggen: ‘Ja maar, de n-va, dat heeft 
niets te maken met communautaire zaken!’ 
dan denk ik: beste collega’s, ik betwist jullie 
onderzoeksmethodes niet … maar dat vind 
ik toch wel héél raar. dat maar een kwart van 
de kiezers op de n-va stemt om communau-
taire redenen. als die driekwart anderen dan 
niet beseffen dat hun stem voor n-va meer 

“ik kan mij wel voor-
stellen dat mensen 
op groen! stemmen 

omdat ze hun hondje 
graag zien.”
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vlaamse onafhankelijkheid betekent, zijn 
dat toch echt volslagen uilskuikens … wat ik 
ook niet uitsluit.

maar ik voel met mijn ellebogen aan dat 
het niet klopt. als dertig procent van de 
vlaamse kiezers op separatistische partijen 
stemt, is het gewoon een politiek feit dat 
de zelfstandigheidswil in vlaanderen toe-
neemt. Je kunt niet, zoals nu gebeurt, pour 
les besoins de la cause gaan zeggen dat je de 
n-va moet relativeren. ik kan mij wel voor-
stellen dat mensen op groen! stemmen om-
dat ze hun hondje graag zien, zonder zich 
verder iets aan te trekken van het milieu. bij 
n-va zal dat ook wel zo zijn, en bij vlaams 
belang is dat nogal duidelijk. daar is het 
nog complexer met dat racisme. maar het 
separatisme is sedert 1919 hoe dan ook een 
belangrijke onderstroom in de vlaamse poli-
tiek. Je moet dat volgens mij niet weg willen 
redeneren.”

Ziet u in uw broer een soort Hugo schiltz, 
die mee aan tafel gaat zitten en een compromis 
onderhandelt?

“ik doe principieel nooit uitspraken over 
mijn broer en zijn partij. enerzijds omdat ik 
geen politoloog ben en geen specialist in de 
actuele belgische politiek. maar ook uit een 
soort familiale deontologie. en dat hindert 
mij om bijvoorbeeld het verhaal dat ik tegen 
jullie doe, ook in de nationale media te gaan 
voeren. als ik dat doe, stel ik vast dat het niet 
om mij gaat, maar om mijn broer. ik verwijs 
naar een kort interview met Knack TV. dat 
komt dan op de voorpagina’s van Franstalige 
kranten terecht. dan denk ik: ‘dat is niet 
juist. dat heeft niets met mij te maken, noch 
met de kwaliteit van wat ik te zeggen heb.’ 

dit is maar een meningetje van één intellec-
tueel onder de zeer velen.”

een BeeTJe ConTrair

geen probleem. Misschien een human inte-
rest-vraag. U bent opgegroeid in een zeer fla-
mingant milieu. Hoe was het om daarvan los te 
komen? Want uiteindelijk heeft dat toch een beet-
je een sektarisch karakter.

“toch even duidelijk definiëren; ik kom uit 
een anti-belgisch, extreemrechts, vlaams-
nationalistisch milieu. euh, tja … dat was 
een geweldig leuk milieu, vind ik. met men-
sen die bezig zijn met de maatschappij en de 
politiek, en niet met voetbal. ik denk niet dat 
ik hier zou zitten zonder dat milieu, want ik 
heb daar mijn belangstelling opgedaan, die 
ik heb kunnen verzilveren toen ik geschiede-
nis ging studeren.

ik ben losgekomen van dat milieu in de 
puberteit. in de jeugdbeweging waarin ik 
zat, was het fantastisch om contrair te doen. 
ik kon mij daar een identiteit mee opbou-
wen. en dat was ook leuk wanneer je naar 
de vrouwen begint te kijken: je loopt dan 
in de kijker. door met de muziekkapel van 
het vlaams nationaal Jeugdverbond op te 

treden in het sportpaleis met lang haar en 
een oorbel … (mijmerend) Ja, dat heb ik ge-
daan. de jeugdbeweging vond dat natuurlijk 
niet goed, maar ik ben wel opgegroeid in de 
jaren ’70. voor vlaanderen waren dat de ja-
ren ’60, de jaren van contestatie.

mijn vader, die weliswaar vlaams-
nationalist was en nogal stevig rechts, had 
ook lak aan autoriteit. dat was dus een zeer 
goede vader die eigenlijk niets liever wilde 
dan discussiëren met zijn kinderen en die 
mij natuurlijk vierkant uitlachte met mijn 
jaren ’70-kledij en mijn kapsel, maar dat wel 
tolereerde. aan de koffietafel hadden we al-
tijd bloedige discussies, over Zuid-afrika, 
over de gastarbeiders — zoals dat toen nog 
heette — en hoe de samenleving daarmee 
om moest. We hadden vaak tegenovergestel-
de meningen, maar dat werd geapprecieerd. 
ik heb vastgesteld dat die tolerantie in het 
vlaams-nationalistische milieu eerder regel 
is dan uitzondering. bij de jeugdbeweging 
kregen we de klassieke indoctrinatie met gro-
te helden van ons volk, Cyriel Verschaeve, 
August Borms en Joris Van Severen. als 
vijftienjarige ging ik daar tegenin, toen nog 
naïef en met weinig argumenten. maar dat 
werd niet afgeremd.

later aan de universiteit kon ik heel die 
achtergrond in een ander kader plaatsen. 
eens ik in de appel van de kennis had gebe-
ten, heb ik op een bepaald moment moeten 
vaststellen: ‘neen, ik ben geen nationalist 
meer.’ ik ben dat zeker wel geweest, want het 
vlaams-nationalisme is ook wel een warme 
verbondenheid. maar al vóór, en zeker dóór 
mijn studie, ben ik daar dus van los geko-
men. Wat ook verklaart waarom ik vandaag 
denk dat het voor belgië niet over and out 

“Het vlaams-
nationalisme is ook 

wel een warme 
verbondenheid.”



in het nummer van Schamper van 
26 april 2010 werd in een drietal tek-
sten aandacht besteed aan urgent.
fm. natuurlijk zijn de medewerkers 
van urgent.fm blij met aandacht 
voor hun project, maar door onzorg-
vuldig journalistiek werk staan in 
deze publicatie een aantal fouten. 
hieronder wensen wij te reageren op 
het editoriaal van hoofdredacteur 
Hannah Demol en de reportage 
met als titel Urgent.fm, een moeilijke 
puber. het lijkt urgent.fm niet con-
structief om te reageren op de opinie 
van de hand van Stijn Baert.

eDiToriaal

× Tania Selleslags is als coördi-
nator van de werking verantwoor-
delijk voor de dagelijkse werking. 
het engagement van de voorzitter 
van de vzw, Sven De Coninck, is net 
als bij de andere bestuurders van de 
vzw volledig onbezoldigd.

× urgent.fm kan niet rekenen op 
een ondersteuning van de artevelde 
hogeschool.

UrgenT.FM, een MoeiliJke pUBer

× urgent.fm werkt in het hoger 
onderwijslandschap van gent en-
kel op een structurele manier samen 
met de ugent en hogent.

× Bart De Raes is geen presen-
tator meer van urgent.fm. het ar-
beidscontract tussen urgent.fm en 

bart de raes werd in samenspraak 
met het hoofd productie van mnm 
beëindigd in oktober 2009.

× het marktonderzoek dat werd 
verricht naar het bereik van urgent.
fm werd voor het kwalitatieve luik 
verricht door marktonderzoeks-
bureau Compagnie en — conform 
de beheersovereenkomst — ge-
analyseerd door onderzoeksgroep 
miCt verbonden aan de vakgroep 
Communicatiewetenschappen. de 
medewerkers van Schamper waren 
hiervan op de hoogte bij het ter per-
se gaan van deze tekst.

× de methode van rapportering 
die urgent.fm gebruikt om de be-
heersovereenkomst te evalueren, is 
identiek aan deze die algemeen ge-
bruikt wordt bij de verantwoording 
van een subsidieovereenkomst bij de 
vlaamse gemeenschap.

× studentenvertegenwoordiger 
Geert Cleuren en urgent.fm kwa-
men overeen dat urgent.fm in de toe-
komst regelmatig zal overleggen met 
de Commissie Communicatie van de 
ugent. dit werd door geert Cleuren 
voorgesteld op het bestuurscollege 
en goedgekeurd.

langs deze weg wil urgent.fm 
eveneens zijn teleurstelling tonen 
dat de werking van de studenten-
club met bovenstaande publicaties 
in de fout ging tegen de journalis-
tieke basisdeontologie van woord en 
wederwoord.  ¶
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hoeft te zijn. maar we gaan zien, hé. het zal 
mijn tijd zelfs niet meer duren, denk ik. en ik 
ben vijftig jaar geworden. dat belgië is voor 
mij niet het einde.”

Misschien eerder een België in een europees 
kader waar het engels de lingua franca is van een 
europese communicatiegemeenschap?

“dat denk ik ook. dat utopische verhaal 
dat ik over belgië heb verteld, wordt wat min-
der utopisch als je ziet dat er van bovenaf, uit 
de unie, een soortgelijke beweging groeit.”

Het Belgische niveau kan ondertussen 
evengoed van onderuit en bovenuit uitgehold 
worden.

“natuurlijk.”

Dat klinkt verdacht veel als het standpunt van 
de n-va …

“Ja. ik ga er dan geen traan voor laten. ik 
voel mij ook niet emotioneel verbonden met 
belgië. ik ben geen belgicist in de betekenis 
dat belgië absoluut moet voortbestaan. ik 
denk dat vlaanderen perfect kan functione-
ren als staat apart. maar is dat nu de richting 
die we uit moeten? mij lijkt dat niet. ik denk 
dat we naar schaalvergroting moeten in de 
eu, dat we moeten leren omgaan met mul-
ticulturaliteit, ook als dagdagelijkse praxis. 
ik geloof dat het leren functioneren in een 
meertalige omgeving troeven heeft. ik denk 
ook dat het belangrijk is dat vlaanderen 
brussel sociaal, economisch en cultureel 
niet loslaat. er zijn genoeg praktische rede-
nen om belgië te behouden, maar ik word 
er niet warm van. ik heb genoeg nationa-
listische pap gegeten om ook niet nog eens 
belgisch-nationalist te worden.”  ¶
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Foyer van de economie. 27 april, 19.00 uur. Een bende burgies is geconcentreerd in 
de weer met LEGO. Het lijkt wel een bijeenkomst van de LEGO Technic-fanclub. 
Bijna goed. Hier vindt de enige echte Tour des Robots plaats!

Jawel, u leest het goed. iets zoals de Tour 
de France, maar dan met robots gebouwd 
door studenten burgerlijk ingenieur. de 
wedstrijd zelf wordt georganiseerd door de 
elektronica-afdeling van het ieee student 
branch ghent. ieee is ‘s werelds grootste 
vereniging voor ingenieurs, telt 365.000 le-
den en heeft ook universiteitsafdelingen ge-
richt op (doctoraal-)studenten. in gent gaat 
het om de WeleK (Werkgroep elektronica). 
hier organiseren doctoraalstudenten twee-
wekelijkse workshops voor de studenten met 
een interesse in elektronica, ook niet-burgies 
zijn welkom. eén project waaraan men kan 
werken is het bouwen van een robot voor 
een robotcompetitie. deze wedstrijd werd 
nu al voor de derde keer georganiseerd.

aMai, MiJn roBoTTen

twee jaar geleden vond de eerste ro-
botclash plaats. toen moest men zo snel 

mogelijk naar een lichtbron racen, zonder 
gehinderd te worden door de vele obstakels. 
een jaar later mochten de robotjes elkaar te 
lijf gaan op een sumoworstelveld. de robots 
herkenden elkaar door hun bewegingen en 
moesten de ander uit de ring zien te werpen. 
deze wedstrijd was een echt succes: een 
grote schare deelnemers, minstens zoveel 
supporters en de legendarische robot El-
Toreador, waarvan een aantal deelnemers 
hoopten dat hij ook dit jaar weer van de par-
tij zou zijn, maakten furore. dit jaar werd 
het dus opnieuw een race. vijf tijdritten, met 
verschillende moeilijkheden en obstakels. 

met hun verschillende sensoren en een 
legO-motor moesten de robots tegen de 
tijd over een parcours vol hindernissen, val-
se muren en een afgrond sprinten en konden 
hun scheppers enkel vanaf de zijlijn toekij-
ken, hopend dat hun technisch wondertje 
ook door schietgebedjes beïnvloed zou wor-
den. de snelste robot-eigenaar mocht zich 

in de gele trui hullen, zoals de echte tour-
winnaar. de eer van de bolletjestrui was voor 
de beste klimmer. het ieee-lid met de hoog-
ste eindscore kreeg de groene trui, de beste 
bachelorstudent mocht in het wit rondlopen 
en de meest creatieve geest kon zijn vrouwe-
lijke kant extra in de verf zetten met een roze 
truitje.

bovendien waren er ook echte prijzen te 
winnen zoals een iPod touch of shuffle. er 
werd zelfs aan de grootste pechvogel gedacht 
die een Apple in de wacht kon slepen, maar 
dan wel de eetbare versie — zeg nog eens dat 
burgies geen gevoel voor humor hebben.

roBoT Jos

de creaties waren erg gevarieerd. 
sommigen leken op monstertrucks, anderen 
hadden ogen meegekregen. robot Jos had 
zelfs rupsbanden, een v8-motor, led-lamp-
jes en flames on the side zoals het een echte 

En over de wielersport

door Davy Verbeke en Lise Beirinckx

over mannen en hun machines
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tuning car betaamt. niet meer dan logisch 
dat hij de creativiteitsprijs won. hoeveel 
kost zo’n technisch kleinood dan? Francis 
wyffels, één van de organisatoren, vertelt 
ons dat de gemiddelde prijs rond de hon-
derd euro schommelt (voor onder andere 
een experimenteerbord, sensoren en moto-
ren), maar dat door de tussenkomst van een 
sponsor de kostprijs voor de groepen zelf op 
ongeveer zeventig euro neerkomt.

“vanaf februari zorgde WeleK voor we-
kelijkse samenkomsten om iedereen te be-
geleiden bij het bouwproces. er kruipen toch 
wel veel uurtjes werk in om zo’n robot te bou-
wen.” Michiel die met robot Klaas meedeed, 
verklaarde zijn robot dan ook niet meteen 
weg te gooien. “ideaal als huisdier. het heeft 
enkel batterijen nodig en geeft warmte af. en 
het laat nooit iets achter.”

eleCTriC girl poWer

Presentator Peter Bertels verwelkom-
de iedereen hartelijk — opnieuw die frui-
tige humor — met een banaan als micro. 
de wedstrijd begon met enige vertraging: 
kalibratieproblemen bij robot Jos waren 
daarvoor verantwoordelijk. voor de technie-
kleken: in de robots zit een soort kompas, 
maar die dingen zijn — natuurlijk — made 
in China. aangezien wij op een heel andere 
plaats liggen ten opzichte van de noordpool, 
moeten die dingen er dagelijks aan herin-
nerd worden dat ze zich in belgië bevinden. 
Kalibreren heet dat, met een lastig woord.

elke minuut startte een nieuwe robot 
die zich tussen de planken een weg tracht-
te te banen. sommigen legden het parcours 
vlekkeloos af, anderen maakten er een wed-
strijdje tollen van. Op sommige momenten 
doemde de processie van echternach op, en 
regelmatig ondergingen de robots hetzelfde 

lot als de legendarische Wim van Est in de 
tour van 1951: ze duikelden de afgrond in!

in de volgende etappes werden lage latjes 
geplaatst, waar men over kon rijden, maar 
ook valkuilen en vernauwingen alsook hou-
ten heuvels voor de echte Pantanibots. dat 
de symbiose tussen wetenschappers en hun 
technische snufjes toch nog niet optimaal 
is, werd geïllustreerd doordat de compu-
ters die de tijden opmaten het tot tweemaal 
toe begaven. Ai, toch wel pijnlijk voor zij die 
volgens universitaire indianenverhalen met 
hun laptop gaan slapen.

Wie denkt dat robotjes bouwen enkel 
iets is voor mannen omdat die nu eenmaal 
hun kindertijd niet achter zich kunnen la-
ten (veel kans dat ook jij, mannelijke lezer, 
later stationschef van je eigen miniatuur-
spoorwegennet wordt), heeft het mis. Ook 
vrouwen doen mee in deze competitie. Zo 
was er Anneleen die met haar Zannebot 
meedeed als eenmans-, of beter: eenvrouw-
sploeg. “Qua moeilijkheid om het te bou-
wen valt het allemaal nog wel mee, en het is 
ook leuk om te doen dus dan is het ook al 
minder moeilijk.” Ook Selien deed mee als 
vertegenwoordiger van de vrouwelijke tech-
neuten. alhoewel zij er aan toevoegde dat “er 
toch iemand voor moet zorgen dat de robot 
er ook goed uitziet”. Ze had voor haar ploeg 
dan ook een volledig schildpadomhulsel ge-
maakt om de boel wat op te leuken.

UiTsTel is aFsTel

van de meer dan veertig ingeschreven 
kandidaten waren er slechts twintig opge-
daagd. Waarschijnlijk door tijdsnood of uit-
stelgedrag tijdens het bouwen. Peter was 
vooral blij dat er dit jaar veel bachelorstu-
denten meededen, terwijl het in het eerste 
jaar nog vooral master– en doctoraatstuden-
ten waren. “dat stemt ons gelukkig aange-
zien ze de toekomst voor onze toekomstige 
competities vormen.” hij had wel sympathie 
voor Joris, eerste bachelorstudent die het 
met Gobelijn niet slecht deed. “een bewijs 
dat je niet oud en lelijk hoeft te zijn om de 
wedstrijd te kunnen winnen.” Joris verklaar-
de meteen dat hij ook de volgende vijf jaar 
zou meedoen. Persoonlijk vond Peter dat 
er vorig jaar iets meer ambiance was bij de 
sumowedstrijd. volgens ons zou bijvoor-
beeld een muzikaal achtergrondstreepje 

zoals Kraftwerk niet misplaatst geweest 
zijn. hebben die immers geen liedjes over 
robots en wielerwedstrijden in Frankrijk?

in verband met volgend jaar werd er 
gefluisterd dat een squashwedstrijd mis-
schien wel tot de mogelijkheden behoorde, 
al hadden vele deelnemers toch ook wel een 
beetje heimwee naar die goeie ouwe sumo-
bot-tijd. in ieder geval lijkt een traditie zich 
te vestigen.

deelnemen was belangrijker dan win-
nen in deze sportieve wedstrijd, maar we 
geven tot slot toch nog de uitslag mee. Big 
Daddy: gele trui. Gobelijn: plaats 2 en bes-
te bachelor. Light 2: brons. de bergetappe 
werd gewonnen door — what’s in a name? — 
Monthy.  ¶

“een robot is ideaal als 
huisdier. Het heeft en-
kel batterijen nodig en 
geeft warmte af. en het 
laat nooit iets achter.”

STUDENT PROMOTION MANAGERS
Artsen Zonder Grenzen zoekt

vrijwilligers
voor de

tour

Artsen Zonder Grenzen zoekt Student Promotion 
Managers om de fi lm «Living in Emergency» te promoten 

op de campus tussen oktober en december 2010. 
De beste Student Promotion Manager krijgt de kans 

om met Artsen Zonder Grenzen een buitenlands 
project  te bezoeken. Meer info op:

 www.azg.be

wie deze robotjes eens in volle actie 
 wil zien, kan steeds surfen naar  

ieeesb.elis.ugent.be/nl/robot/2010.
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sTUDenT sTreeT soCCer

drie jaar geleden riep Laurens Verbeke, 
toentertijd aangesteld als sportpreses bij de 
veK, een nieuwe studentikoze sportcom-
petitie in het leven. niemand die toen ook 
maar durfde te vermoeden dat het student 
street soccer-concept zo snel zou uitgroeien 
tot een vaste waarde. 

de aanvankelijk nogal megalomaan aan-
doende ambitie om naast de student Kick-
Off, de massacantus en de 12-urenloop het 

laatste grootschalige event van het aca-
demiejaar op te richten draaide echter uit 
op een regelrecht succes. voor deze editie 
trachtten niet minder dan 85 gelegenheids-
teams een plaatsje te bemachtigen. Om lo-
gistieke redenen konden slechts 48 ploegjes 
toegelaten worden. het blijft dan ook maar 
de vraag of er binnenkort, in navolging van 
het WK 2010 en euro 2012, niet gestart moet 
worden met selectieronden, kwalificatie-
matchen en barrageduels?!

student street soccer is ondertussen im-
mers veel meer geworden dan een potje or-
dinair straatvoetbal: wie op het einde van 
de dag de beker pronkerig de lucht in kan 
hijsen, mag zichzelf het predikaat van tech-
nisch vernuftig en creatief voetbalallegaar-
tje aanmeten. een eer die dit keer de jongens 
van NVS United te beurt viel. in de finale 
slaagden zij er immers in Di Giallorossi met 
duidelijke 4-1-cijfers af te troeven. 

Om het evenement nog wat extra cachet 
te geven, zorgden de sportpresessen van de 

 door Tieneke Van de Velde

De lente is in het land! Plots zijn bierbuikjes niet langer zo charmant als gedacht 
en dient het wintervet geruild voor een strakke sixpack. Om aan deze noden te- 
gemoet te komen, zetten het FK en de VEK twee sporttoernooien op het getouw.

lentesport  
aan de unief

Student Street Soccer en FK Rugby: een nabespreking
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veK ook voor de nodige randanimatie. Zo 
leukte DJ Maximilian de boel op met pas-
sende beats en zorgden enkele bossaball-in-
structoren voor een gesmaakte initiatie van 
deze nieuwerwetse mix van volleybal, voet-
bal, gymnastiek en capoeira. tussendoor 
werden de dorstigen, tegen democratische 
prijzen, gelaafd aan de lokale bar. en wie na 
enkele frisse pintjes nog steeds niet voldoen-
de afgekoeld was, kon nadien terecht op de 
cooling down-party in de Decadance.

Fk rUgByToernooi

in tegenstelling tot de massale belangstel-
ling voor het student street soccer, was de 
opkomst op het door het FK georganiseerde 
rugbytoernooi maar dunnetjes. de voor-
naamste oorzaak hiervan lag in het honden-
weer dat de velden van het russ teisterde. 

de door kou en motregen verkleumde vinger- 
kootjes van een handvol moedige vlK-
cheerleaders vormden een uitstekend bewijs 
daarvoor. maar ook de rugby-spelers zelf 
bleven niet gespaard van striemende wind 
en regen.

van de tien aanvankelijk ingeschreven 
ploegen, moest de diergeneeskunde dan 
ook al snel forfait geven door een manco  
aan valide teamgenoten. dat gebeurde zelfs 
ondanks de aanwezigheid van enkele on-
afhankelijke en bijgevolg multi-inzetbare 
dilettanten. niettegenstaande de regel dat 
ploegen uit slechts zeven spelers moesten 
bestaan, kregen vele teams met dit euvel 
af te rekenen. er werd dan ook duchtig een 
beroep gedaan op de, vaak goed geoefende, 
‘huurlingen’. 

Wanneer we in de loop van de namid-
dag even de schade gingen opmeten bij de 

medewerkers van het vlaamse Kruis, bleek 
dat deze tweede editie veel collegialer verliep 
dan de voorgaande. behalve het afvoeren 
van één geneeskundestudent, bestond hun 
opdracht haast uitsluitend uit het verzorgen 
van een blauw oog, een lichte pijn aan de rug 
en — lieve hemel! — een branderige keel! 
een schril contrast met het viervoudig uit-
rukken van de ambulance vorig jaar.

voor de arbitrage van de duels werd een 
beroep gedaan op officiële scheidsrechters 
van de vlaamse rugbybond. een duide-
lijk signaal dat het FK de hele organisatie 
zo professioneel mogelijk wou aanpakken. 
Op het einde van de avond werd de finale 
strijd uiteindelijk beslecht door de veK en 
de vtK. de economisten toonden door een 
klinkende overwinning dat ze echt van alle 
markten thuis zijn.  ¶
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dat is, in een notendop, het idee waar 
Wendy Kopp haar organisatie teach for 
america (tFa) op gegrondvest heeft. bij 
het schrijven van haar bachelorpaper stelde 
Kopp vast dat de ongelijkheid in onderwijs-
kwaliteit tussen de armste en rijkste scho-
len van de verenigde staten wraakroepend 
groot was. maar eveneens merkte ze dat er 
een grote wil bestond onder haar medestu-
denten om verantwoordelijkheid op te ne-
men als onderwijzers, zelfs indien ze dan 
financieel zouden moeten inleveren. de eni-
ge ontbrekende schakel was een prominente 
organisatie die hen de kans bood om zonder 
aanvullende opleiding het onderwijs in te 
stappen.

CrasH CoUrse

daarom richtte Kopp in 1990, kort nadat 
ze afgestudeerd was, tFa op, een project 
dat aan pas afgestudeerde universitairen 
de kans biedt om twee jaar les te geven in 
overheidsscholen in arme gemeenschappen. 
tFa staat zelf in voor de opleiding van haar 
werknemers — via een crash course van vijf 
weken en een permanente vorming tijdens 
de job behalen ze een leraarsdiploma — en 
bespaart hen zo de tijd en het geld die een 
verblijf aan een onderwijsacademie zou 
opslokken.

in tFa’s eerste jaar meldden reeds 2.500 
afgestudeerden zich aan voor een job en dat 
aantal is ondertussen uitgegroeid tot ruim 
35.000 sollicitanten voor 4.100 betrekkin-
gen. Op verschillende van amerika’s meest 
elitaire universiteiten is tFa één van de po-
pulairste werkgevers, met een rekruterings-
percentage van meer dan tien procent onder 
laatstejaarsstudenten. 

WiTTe riDDers

tFa’s nieuwlichterij werd echter niet 
door iedereen op gejuich onthaald. de le-
raarsvakbonden waren misnoegd vanwege 
de vervanging van een aantal oude rotten 
door goedkopere jonge snaken. aangezien 
een meerderheid van de tFa-deelnemers 
na enkele jaren ophoudt met lesgeven, wer-
den ze vaak afgeschilderd als passanten die 
gauw even voor witte ridder kwamen spelen 
alvorens aan een ‘echte’ carrière als execu-
tives te beginnen. de onderwijsopleidingen, 
van hun kant, kreunden omdat ze hun werk-
wijze en bestaansreden op de helling zagen 
staan. 

studies naar de impact van het pro-
gramma werden bijgevolg gretig gelezen en 

ontleed. de huidige resultaten wijzen op een 
bescheiden, maar wezenlijk gunstig effect op 
testscores, dat vooral sterk is voor wiskunde 
en wetenschappen. bovendien zetten pleit-
bezorgers van tFa ook de impact op de leer-
krachten zelf in de verf. Ongeveer twee derde 
van hen blijft namelijk binnen het onder-
wijs, maar dan wel vaak als beleidsmaker of 
deskundige. en het is belangrijk dat net die 
mensen eerstehandservaring uit probleem-
scholen hebben, betogen de voorstanders.

De oplossing?

Ondanks het ogenschijnlijke succes van 
het project, vertegenwoordigt het nog steeds 
maar 0,2 procent van alle leraars in de vs. 
het kan dan ook onmogelijk het unieke ant-
woord zijn op alle euvels die het amerikaanse 
middelbare schoolsysteem steeds meer tot 
een zwak broertje maken in internationale 
vergelijkingen.  

maar waar de methode toegepast wordt, 
lijkt ze wel vruchten af te werpen. Ze heeft 
dan ook ruime internationale navolging ge-
kregen, onder meer in sputterende stads-
scholen in duitsland en het verenigd 
Koninkrijk. belgië kent nog geen organisatie 
zoals tFa, maar wie op eigen houtje het on-
derwijsniveau in onze — minder talrijke — 
probleemscholen wil opkrikken, krijgt wel 
mogelijkheden. Zo kan je als universitair 
soms al een jaar aan de slag in het onderwijs, 
op basis van de belofte dat je je leraarsbre-
vet zal halen via deeltijds onderwijs. het is 
eveneens mogelijk om een leraarsopleiding 
te combineren met je masterjaren. en voor 
wie die opties wat teleurstellend vindt: “vzw 
teach for belgium” is nog niet bezet.  ¶

Teach for America
Hoogvliegers voor de klas

Laat je meest achtergestelde leerlingen onderwijzen door je meest uitmuntende 
universitairen. Zo bevecht je niet alleen een acuut lerarentekort, maar creëer je 
ook begrip voor de penibele situatie in de moeilijkste scholen van het land bij de 
leiders van morgen.

door Roeland Termote

TFa is op verschillende 
amerikaanse universiteiten 
de populairste werkgever.
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Tour 
 de France

Waarde mede-erasmussers,
het klopt dat het einde van ons verblijf 

hier al een tijdje in zicht is. velen van jullie 
zijn zelfs al terug naar huis en ook voor mij 
komt het onvermijdelijke eraan. er hangt 
een sfeer van nostalgie over deze dagen. 
het fin de siècle-gevoel is soms een beetje 
triest. vóór kerst was het voor iedereen — 
in gedachten op zijn minst — het eerste 
deel. er was steeds de illusie dat the best 
was yet to come. nu is het omgekeerd.

is het niet zo — en nu gebruik ik een 
ietwat lugubere analogie — dat je tijdens 
de koffietafel op de begrafenis van een 
oudje dat een mooi leven had, kunt la-
chen en terugkijken op die prachtige tijd? 
en dat zelfs die begrafenis een mooie her-
innering wordt? 

voor de kerstvakantie kwamen we zeer 
goed overeen, al durfde ik mijn connecties 
hier nog geen echte vrienden noemen. 
maar toen we terugkwamen was het een 
prachtig weerzien. ik weet uit ervaring 
dat wanneer je samen reist, zelfs met ie-
mand die je vooraf niet kende, en het klikt 
… het écht klikt. als je elkaar dan na die 
trip terugziet, is dat gevoel van vriend-
schap dat is ontstaan er soms nog steeds. 
maar wij leefden echt samen en hebben 
legendarische dingen meegemaakt. Zalige 
brunches, supergesprekken en politieke 
gevechten. als je samen hebt gelachen, 
als je samen tientallen keren koffie hebt 

gedronken, als je je één familie 
hebt gevoeld, als je samen hebt ge-
danst en samen hebt gedronken, 
als je samen hebt gefeest in een 
afgehuurd huis, als je samen hebt 
gezongen en samen triest bent ge-
weest, dan ben ik er bijna zeker van 
dat wanneer we elkaar weer zullen 
zien, we gelukkig zullen zijn als kind-
jes op sinterklaas.

ik weet niet of het ook voor jullie 
geldt, (eigenlijk denk ik van wel, maar 
het is een retorische vorm) maar ik 
word vrolijk als ik denk dat we mis-
schien deze zomer samen aan het 
strand zullen liggen in sardinië, of vol-
gend jaar samen de Overpoort zullen 
onveilig maken, of over enkele jaren sa-
men nieuwjaar zullen vieren in berlijn.

dus misschien moeten we niet ver-
drietig zijn. We moeten niet bang zijn 
om terug van leven te veranderen, maar 
we moeten blij zijn om wat we tot nu 
toe hebben meegemaakt. We zien wel 
wat er nog komt de komende weken en 
maanden en we kunnen al activiteiten 
beginnen plannen voor deze zomer en de 
komende jaren. en ik houd jullie eraan, 
verplichte aanwezigheid op elk huwelijk!

rechterhand omhoog.
linkerhand omhoog.
Groeps-high five.
groetjes  ¶

Historicus in spe Sander 
Roelandt studeerde dit 
academiejaar aan 
de Université de 
Bourgogne in Dijon. 
Hij neemt afscheid van 
zijn vrienden met een 
brief.

achterklap

THerMinal WorDT aUDiToriUM

Of toch een klein beetje. de spaarcentjes 
die de gentse studentenraad had verzameld 
in het strategisch Fonds worden voor een 
deel gebruikt om de trechterzaal van studen-
tenhuis de Therminal om te bouwen tot een 
multifunctioneel auditorium. hiermee zou 
de overbevolking van lesruimtes op verschei-
dene faculteiten lichtjes verholpen moeten 
worden.  

gsr koos nieUWe voorZiTTer…

niet dat er veel te kiezen was. Tijs 
Vogelaere, dit jaar ook al lid van het dagelijks 
bestuur van de gsr, was de enige kandidaat 
voor de positie van voorzitter. Ook de kandi-
daat-ondervoorzitter Sofie Vercruyve had 
geen concurrentie en werd zonder veel boe 
of bah verkozen. na de zeer tegenvallende 
resultaten van de studentenverkiezingen, 
waar de gsr verantwoordelijk was voor 
de promotie, lag de nadruk bij zowat alle 
kandidaten op het terugkoppelen naar de 
studenten. Ook de grote verliezer van de 
stuververkiezingen, Gertjan Dewaele, 
mag volgend jaar een zeteltje bij de gsr 
inpikken. iets waar huidig ondervoorzit-
ter en pas verkozen studentenvertegen-
woordiger voor de raad van bestuur, 
Joeri Deryckere, blijkbaar best tevre-
den over was: “gertjan stond zeker wel 
op mijn lijstje guys I wanna be with“. 

TWeeJarige MasTer aan BlanDiJn 
Deels goeDgekeUrD

Op donderdag 5 mei werd er op 
de faculteitsraad van de letteren en 
Wijsbegeerte beslist om maar enkele 
van de opleidingen aan de blandijn 
een tweejarige master toe te kennen. 
alleen de opleidingen geschiedenis, 
Kunstgeschiedenis en Oost-europese 
talen en Culturen zullen geen extra 
jaar krijgen in 2012. al de rest zal het 
een jaartje langer moeten uithou-
den.  ¶

UGent-nieuwtjes, heet van de naald
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Opinie
Pleidooi voor valorisering van  
diversiteit in het onderwijs  

 door Niels Rogge

het eerste grote keuzemoment valt in het 
6e studiejaar; de overgang van ‘meester’ naar 
‘meneer’, van wereldoriëntatie en turnen 
naar biologie en l.O. de keuzemogelijkheden: 
asO, bsO, KsO of tsO. de leerkracht pleit 
vaak vol overtuiging voor het asO. Wanneer 
robin (12) thuiskomt, merkt hij al snel dat 
ook zijn ouders deze optie hoog in het vaan-
del dragen. al snel zijn de andere richtingen 
voorgoed verdrongen uit het kiesspectrum. 

dit mag dan wel een geradicaliseerde 
voorstelling van de realiteit zijn, het valt niet 
te ontkennen dat de overtuiging dat elke 
twaalfjarige maar beter in het algemeen se-
cundair onderwijs start bij heel wat ouders 
en leerkrachten leeft. het signaal dat vaak 
wordt gegeven, is dat de andere scholen er 
zijn voor wie niet over genoeg intelligen-
tie beschikt om het asO ‘aan te kunnen’. 
Kinderen die de raad krijgen voor het tsO of 
bsO te kiezen, voelen zich meteen minder-
waardig en dat op amper twaalfjarige leef-
tijd. maar het gaat verder dan dat. 

robin staat dan wel ingeschreven in het 
asO, hij wordt nog steeds niet slim genoeg 
bevonden, “hoezo, robin volgt geen latijn?”. 
Ook hier geldt alweer het principe van clas-
sificatie in moeilijkheidsgraad. de ene rich-
ting is moeilijker dan de andere, of zullen we 

beter zeggen, prestigieuzer? in deze intelli-
gente klassen zal het trouwens vaak genoeg 
benadrukt worden. leerkrachten geven al 
in het eerste middelbaar schaamteloos toe 
dat ze voor de latijnse klassen moeilijkere 
examenvragen opstellen dan voor de andere 
klassen. dit gebeurt conform de ‘slim-dom’-
opvattingen die heersen in de leraarska-
mer, de huiskamer en tenslotte ook in de 
tienerhoofden. 

vanwaar het gebruik van de termen ‘slim’ 
en ‘dom’? deze woorden zijn vaag, simplis-
tisch en bekrompen. beter zou zijn een on-
derscheid te maken in interesses, want op 
deze manier wordt het individuele, het di-
verse in elk kind benadrukt. 

de slaagcijfers liegen er niet om, niet ie-
dereen die zich inschrijft in het hoger onder-
wijs zal hier een diploma aan overhouden. 
en wat dan?

de risico’s en gevolgen verbonden aan 
een weinig doordachte keuze voor het asO 
komen velen pas te weten wanneer het te 
laat is. Want wat ga je doen als je niet slaagt 
in je hogere opleiding, welke alternatieven 
zijn er? Weinig, is het harde antwoord. men 
stuurt mensen die perfect in een andere 
richting passen liever naar het asO, want dit 
is nu eenmaal de ‘beste opleidingsrichting’. 

Wanneer slechts één keuzemogelijkheid 
als de goede wordt beschouwd, zal het elke 
leerling moeilijk vallen over te schakelen 
naar een van de ‘minderwaardige’ studie-
richtingen, wanneer duidelijk wordt dat het 
asO niets voor hem of haar is. maar men 
praat niet over veranderen, men heeft het 
over zakken. en welke rechtgeaarde ouder 
ziet zijn kind graag zakken? 

dit pleidooi is absoluut geen vermomde 
aanklacht tegen het asO. het is een pleidooi 
voor de valorisering van diversiteit in het on-
derwijs, van de mogelijkheden die er bestaan 
naast het al te vaak aangeprezen en platge-
treden asO-pad. het systematisch stigmati-
seren en als minderwaardig bejegenen van 
andere studierichtingen vormt een sterk on-
derschatte problematiek op de weg die jon-
geren afleggen naar de arbeidsmarkt.  ¶

Dit is een pleidooi voor de waardering van elke  
onderwijsrichting, dat duidelijk wil maken dat het 
blind volgen van het ASO-pad niet altijd de juiste  
optie is. Het is geen betoog voor, noch tegen ASO,  

het plaatst de opleiding enkel in een kritisch kader. 

niels rogge is eerste bachelorstudent 
in de Politieke en sociale weten- 

schappen. hij won met dit opiniestuk  
de opiniestukwedstrijd van de  

FPsw-projectweek rond het thema  
'diversiteit' en daarmee de  

publicatie ervan in schamper.
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Een overzicht van een aantal overzeese dierlijke gevaren

kom je wel levend terug van vakantie?

1 24

3
Wetenschap

5

piJlgiFkikkers

Wat? er zijn vijfhonderd 
soorten pijlgifkikkers. Ze her-

kennen is dus geen sinecure. Ze 
zijn wel steeds felgekleurd, vaak ook 

met zwarte accenten. de kikkers worden 
maar vier tot zes centimeter groot. 

Dodelijk? Pijlgifkikkers nemen gif op 
door het eten van giftige planten en insecten. 
een kikker zal je niet bijten, maar het gif kan 
door je huid geabsorbeerd worden wanneer 
je een exemplaar simpelweg aanraakt. niet 
alle pijlgifkikkers zijn echter dodelijk, maar 
het risico nemen en zo’n schatje aaien zou je 
wel eens je leven kunnen kosten.

DooskWallen

Wat? dooskwallen onder-
scheiden zich van andere ty-

pen kwallen doordat ze als meer 
ontwikkeld worden beschouwd. de 

meest giftige soorten zijn Chrionex fleckeri 
en Carukia barnesi. 

Dodelijk? Wanneer je tegen de tentakels 
van een dooskwal zwemt, wordt het gif met-
een door je lichaam verspreid. vreselijke pijn 
is het gevolg. als je niet onmiddellijk azijn 

op de wonde aanbrengt en de tentakels van 
de huid verwijdert, dan is de kans klein dat 
je dit overleeft. niet alleen het gif kan trou-
wens dodelijk zijn, er zijn ook getuigenissen 
van mensen die kopje onder gingen omdat 
ze door de verschroeiende pijn niet meer in 
staat waren te zwemmen.

viJFsTreepsCHorpioen

Wat? de vijfstreepschor-
pioen, of deathstalker in het 

engels, is geel van kleur en wordt 
tot elf centimeter lang. hoewel de 

vijfstreepschorpioen de gevaarlijkste in haar 
soort is, ziet het beestje er helemaal niet zo 
eng uit. 

Dodelijk? hoe stoer zijn engelse naam 
dan ook mag zijn, de kans dat je als kloeke 
twintiger van een beet zal sterven is klein. 
een volwassene in goede gezondheid zal al-
leen extreme pijn ervaren. Ouderen en kinde-
ren overleven een aanval dan weer zelden.

ZWarTe MaMBa

Wat? de zwarte mamba is de 
langste giftige slang in afrika: ze 

kan tot 4,3 meter lang worden. 

de naam is afkomstig van de zwarte kleur 
binnenin de mond van de slang. de kleur van 
de huid varieert van geel tot grijs.

Dodelijk? eén beet van de zwarte mam-
ba produceert honderd tot honderdtwintig 
milligram vergif terwijl tien tot vijftien mil-
ligram al dodelijk is voor een mens. tenzij 
je bijna onmiddellijk een tegengif toedient, 
valt een beet van de zwarte mamba niet te 
overleven.

rooDrUgspin

Wat? de roodrugspin leeft 
in australië en lijkt zeer goed 

op de bekendere zwarte weduwe. 
het vrouwtje is makkelijk te herken-

nen aan haar zwarte lijf, met rode streep op 
haar, welja, rug. de creepy crawlies zijn wel 
niet gemakkelijk te spotten aangezien ze 
slechts één centimeter groot worden.

Dodelijk? goed nieuws, een beet van de 
roodrugspin is zeer zelden dodelijk. er zijn 
nog maar veertien gevallen gerapporteerd 
waarbij iemand stierf aan de giftige beet van 
de spin. het minder goede nieuws: het gif 
veroorzaakt onvoorstelbare pijn.  ¶
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 door Hannah Demol
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Beschimmelde amfibieën 
teisteren de wereld

het gaat niet goed met de amfibieën, 
tegenwoordig. Opwarming van de aar-
de, kappen van de oerwouden en andere 
klassiekers vormen een groot gevaar voor 
hun habitats en overlevingskansen. en tot 
overmaat van ramp lijkt het erop dat een 
wereldwijde pandemie de amfibieën de ge-
nadeslag zal toedienen.

de boosdoener is Batrachochytrium 
dendrobatidis. geen virus of bacterie, maar 
een schimmel die de ziekte chytridiomyco-
se veroorzaakt. de schimmel groeit in de 
monddelen en keratine, een eiwit dat zich 
onder andere in de huid van amfibieën be-
vindt. hierdoor wordt de water- en zuur-
stofuitwisseling in het organisme ernstig 
verstoord, zodat het slachtoffer ten slotte 
het loodje moet leggen. massa’s amfibieën 

zijn de laatste decennia zo al gestorven, 
zelfs hele soorten zijn er aan bezweken. 
niet voor niets heeft de international 
union for Conservation of nature de ziek-
te omschreven als ‘de ergste infectieziekte 
die gewervelden ooit heeft getroffen en een 
grote bedreiging voor de biodiversiteit’.

het is niet zo eenvoudig om de geschie-
denis van de ziekte te reconstrueren om-
dat ze pas voor het eerst werd opgemerkt 
halfweg de jaren ’90. men vermoedt ech-
ter dat ze oorspronkelijk enkel in afrika 
voorkwam. veel afrikaanse amfibieën 
vertonen namelijk een zekere resistentie 
tegen de ziekte. van daaruit heeft ze zich 
waarschijnlijk verspreid via de afrikaanse 
klauwkikker, een gewild laboratoriumdier 
dat in de jaren ’30 en ’40 gebruikt werd als 

zwangerschapstest. tegenwoordig vinden 
we de schimmel al op elk continent, in 
sommige regio’s zijn zowat hele populaties 
besmet. Ook de belgische en nederlandse 
kikkers blijven niet gespaard. recent on-
derzoek van de ugent in samenwerking 
met de stichting ravon toont aan dat in 
belgië 5,4% en in nederland 3,7% van de 
kikkers besmet is.

Zal de kikker hier nu echt aan ten onder 
gaan? het lijkt van wel. Onderzoekers zien 
soorten letterlijk uitsterven en populaties 
inkrimpen tot een fractie van tien jaar ge-
leden. al zijn er ook hoopvollere berichten: 
in laboratoria kan men besmette kikkers al 
genezen.  ¶

Over kikkers die je maar beter niet kust. door Lise Beirinckx

Fn Opgelucht ademhalen in astmaland: 
de voorlopige resultaten van een vlaams on-
derzoek onder leiding van Guy Brusselle, 
longarts in het uZ gent, openen nieuwe 
perspectieven voor mensen met ernstige 
astmaklachten. in belgië lijdt 6 tot 8% van 
de volwassenen aan astma, een chronische 
aandoening waarbij de luchtwegen ontste-
ken, veelal door een allergie. Zo’n 95% van 
de patiënten kan de symptomen met de be-
staande medicatie perfect onder controle 
houden maar een kleine groep blijft kampen 
met hoestopstoten en kortademigheid.

voor patiënten bij wie deze infecties 
veroorzaakt worden door neutrofiele witte 
bloedcellen, bestudeert men nu een bijko-
mende behandeling met macroliden. deze 
antibiotica worden normaal gebruikt in 
de strijd tegen mucoviscidose maar in lage 

dosering kunnen ze ook ontstekingen en 
slijmvorming afremmen. tot nu toe werden 
80 proefpersonen opgevolgd en de meeste 
patiënten beweren zich opmerkelijk beter te 
voelen. behalve wie een placebo kreeg, hopen 
we dan. de studie loopt nog tot eind 2010.

goed nieuws ook voor sterrenkundi-
gen: eind april nam het european southern 
Observatory (esO), waar ook belgië lid van 
is, de beslissing om de European Extremely 
Large Telescope (e-elt) te bouwen op de 
Cerro armazones, een berg in het centrum 
van de atacama-woestijn in Chili. een team 
van location hunters selecteerde de site na 
het vergelijken van meteorologische om-
standigheden, constructie- en werkingskos-
ten. atacama is een erg gegeerde streek voor 
observatoria dankzij de hoogte, verlaten-
heid en droogte. al deze factoren beperken 

immers de storende invloed van de atmosfeer 
op de lichtinval. de nabijheid van esO’s very 
large telescope gaf uiteindelijk de doorslag.

de e-elt moet de nieuwe ster aan het 
firmament van de grondastronomie worden 
met een spiegel van 42 meter doorsnede. ter 
vergelijking: de grootste optische telescopen 
van de huidige generatie hebben een dia-
meter van een tiental meter. dit ongeziene 
lichtverzamelend en resolverend vermogen 
moet het mogelijk maken exoplaneten te 
detecteren en de (vroege) evolutie van melk-
wegstelsels op te volgen. eind dit jaar volgt 
het definitieve bouworder, in 2018 moet de 
e-elt operationeel zijn. eerder werden de 
plannen voor de Overwhelmingly large 
telescope afgevoerd wegens te duur. aan het 
kiezen van een originele naam zal dat alvast 
niet gelegen hebben.  ¶
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Jaaroverzicht: 
     2009-2010

het academiejaar in stijl be-
ginnen met de student Kick-Off is 
reeds vier jaar een gentse traditie. 
headliners dit jaar waren Discobar 
Galaxie en Raymond van het 
Groenewoud. toch waren het niet 
zij, maar 2 Fabiola die de nodige 
buzz  veroorzaakte. de overdreven 
marginale en daarom juist hippe 
dance-groep werd de opvolger van 
Get Ready!, die het jaar ervoor de 
affiche de nodige zelfspot gaf.

buiten muziek werd er in 
de namiddag ook de barco 
boekentorenrun georganiseerd. 
studenten die de tocht van 352 tre-
den naar het topje van het gentse 
symbool voor de studentenbuurt 
goed ten einde brachten, maakten 
kans op een reis naar londen. de 
run klonk veelbelovend en velen 
schreven zich dan ook in. Jammer 
genoeg kwam nog niet eens de helft 
van de ingeschrevenen opdagen.

Ook dit jaar komt er een Kick-
Off, en die zal niet zonder de nodige 
aandacht voorbij gaan: in oktober 
mag het festival immers vijf kaars-
jes uitblazen.  ¶

student kick-off
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in september 2009 zette een 
bijzonder fascinerende master 
de eerste stapjes op de, euh, we-
reld. de master of space studies is 
een samenwerkingsproject van de 
universiteit gent en de Katholieke 
universiteit leuven. Prijskaartje 
voor een master in all that space? 
5.600 euro. een echte astronautop-
leiding is het helaas niet, maar af-
gestudeerden mogen zichzelf wel 
mooi ‘ruimte-expert’ noemen. eén 
van de drijvende krachten achter de 
opleiding, Patrick Van Oostveldt, 
liet nog volgende levenswijsheid 
noteren: “We kunnen ook psycho-
logen gebruiken, want een beman-
de reis van 500 dagen naar mars is 
toch wat complexer dan een verblijf 
op temptation island.”  ¶

space studies
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Stampertje getuigt

Luxemburg € 0 ♦ Nederland € 0,5 ♦ Yves 
Leterme 5 minuutjes politieke moed

naar aanleiding van de heisa 
rond media-ethiek besloten we 
eind vorig kalenderjaar een spe-
cial rond journalistiek en media in 
elkaar te knutselen. Om niet alleen 
onze mening in de spotlight te zet-
ten, lieten we enkele oude rotten in 
het vak aan het woord: nieuwsan-
ker Freek Braeckman, ex-hoofdre-
dacteur van Schamper  Tim F. Van 
der Mensbrugghe en een dubbe-
linterview met professor journalis-
tieke deontologie Dirk Voorhoof 
en Story-hoofdredacteur Thomas 
Siffer. de cover van deze Schamper 
werd een satirisch collagewerkje 
gebaseerd op het kwaliteitsmaga-
zine Dag Allemaal. een pareltje, al 
zeggen we het zelf.  ¶

schamper-special

Op 10 november betoogden 
actief linkse studenten, blokbuster 
en een hoopje gentse anarchisten 
tegen een 'anti-zinloos geweld'-fak-
keltocht van het extreemrechtse 
n-sa. toen het anarchistische deel 
van de betoging afweek van het met 
de politie afgesproken traject en er 
schermutselingen volgden waarbij 
twee agenten gewond raakten, zag 
de gentse politie zich genoodzaakt 
om maar liefst 409 aanhoudingen 
te verrichten. niet alleen anarchis-
ten vlogen het cachot in: iedereen 
die ook maar in de buurt van het 
sint-Pietersplein stond, moest er-
aan geloven.

het al te baldadige optreden van 
de politie lokte veel kritiek uit en 
naar aanleiding daarvan kondigde 
burgemeester daniël termont in 
januari aan het gentse politiekorps 
te zullen doorlichten.  ¶
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na twee jaar vergaderen, klagen 
en ontwerpen vergelijken, werden in 
juni 2009 de plannen voor de nieu-
we studentenhome goedgekeurd. 
Omdat bouwen in eigen beheer net 
ietsje te duur zou uitvallen, werd er 
gekozen voor een publiek private sa-
menwerking. het hele complex zal 
uiteindelijk 42 miljoen euro kosten 
en wordt voorzien van enkele luxe-
koten die vooral erasmusstudenten 
als doelpubliek hebben.

met het nijpend kotentekort 
kon de constructie niet snel genoeg 
worden opgetrokken: op 15 janu-
ari jongstleden legde rector Van 
Cauwenberge de eerste steen. Op 
het eindresultaat wordt het echter 
toch nog even wachten. Pas in 2011 
zouden de eerste studenten hun in-
trek kunnen nemen.  ¶

Home kantienberg

music For life stond voor het 
tweede jaar op rij aan het Woodrow 
Wilsonplein. deze keer zou er met 
het ingezamelde geld muskieten-
netten gekocht worden om malaria 
in afrika te bestrijden. net als vorig 
jaar sprongen alle studentenvereni-
gingen van de ugent en ver daar-
buiten meteen in actie. Ook wij van 
schamper droegen ons steentje bij 
en trokken door gent met een fo-
totoestel en een collectebus: in ruil 
voor een gift van twee euro kwam 
elke wilde weldoener terecht in een 
grote fotomozaiek. met die actie za-
melden we 1242,35 euro in — wat 
natuurlijk slechts klein grut is in 
vergelijking met het eindtotaal van 
3,65 miljoen euro.

benieuwd hoe goed onze colle-
ga’s van Dwars het volgend jaar zul-
len doen, wanneer het glazen huis 
naar antwerpen verhuist.  ¶

Music For life

dankzij de crisisbestendige portefeuilles van deze 

wilde weldoeners kon schamper maar liefst 
 

€ 1242,35 
 

inzamelen voor music For Life. de negertjes op de 

linkerpagina zijn jullie allen bijzonder dankbaar.
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eind maart namen in totaal 
slechts 4.960 studenten vijf mi-
nuutjes de tijd om hun nieuwe 
studentenvertegenwoordigers te 
verkiezen. de lage opkomst bete-
kende een flinke uppercut voor de 
gentse studentenraad, die met 
lede ogen moesten toezien hoe er 
— ondanks een grootscheepse pro-
motiecampagne — minder gestemd 
werd dan twee jaar geleden. 

het is nu aan de vier vers ver-
kozenen voor de raad van bestuur 
(van links naar rechts: Kliment 
Kostadinov Pramatarski, Evelyn 
De Blieck, Wouter Degrève en 
Joeri Deryckere) om de apathi-
sche student volgend jaar warm te 
maken voor studentenvertegen-
woordiging. Wij hebben er alvast 
het volste vertrouwen in. ¶

stuververkiezingen

begin maart werden de leeg-
staande universiteitsgebouwen aan 
de de Pintelaan gekraakt door een 
groep romazigeuners. rector Van 
Cauwenberge vond het ‘te gevaar-
lijk’ dat het vijftigtal in het bouw-
vallig pand verbleef en stapte naar 
de vrederechter om een uitzetting 
te bekomen. de groep roma richt-
te vervolgens een open brief aan 
de rector om hun zaak te herzien, 
maar ving bot. na een vergeefse 
zoektocht naar alternatieve schuil-
plekken in gent, besloten de zigeu-
ners andere oorden op te zoeken: 
een deel van de groep reisde ver-
der, een ander deel trok terug naar 
roemenië.  ¶

roma in gent
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cultuur agEnDa

het academiejaar loopt op zijn einde. 
gedeprimeerd kijk je naar de stapels boe-
ken die je nog moet lezen en de toren cur-
sussen die je nog niet hebt onderlijnd. met 
zuchten alleen zal je er niet komen, beste 
student. voor degenen die wel flink hebben 
doorgewerkt dit semester, hebben de gentse 
cultuurcentra nog wat fijne evenementen 
bijeengesprokkeld. tijdens het bezoeken 
van de verschillende gebeurtenissen kan 
je trouwens ook je leerstof herzien. enkele 
voorbeelden:

MUZiek

het iJslandse Seabear komt de video be-
zoeken op 11 mei. iJsland is een eiland dat 
het momenteel financieel nogal moeilijk 
heeft. Om niet te spreken over die fameuze 
vulkaan die het luchtverkeer in europa plat-
legde. het land is sterk beïnvloed door de 
noorse cultuur en het iJslands is verwant 
met de scandinavische talen.

rock rally-winnaar School is Cool be-
stijgt op 19 mei het podium van datzelfde 
muziekcafé. na de onafhankelijkheid van 
ons land in 1830 was het karakter van het 
onderwijs overwegend katholiek. enkele 
liberale wetten aan het einde van de 19e 

eeuw zouden daar een stokje voor steken. 
in de Charlatan (Frans voor kwakzalver) 
kan je Titus Andronicus (18 mei)  bekijken. 
deze band is vernoemd naar een bloedig 
theaterstuk van William Shakespeare, 
één van de belangrijkste dramaturgen in de 
geschiedenis.

Op 13 mei is het mogelijk om Charlie 
Jones’ Big Band, Intergalactic Lovers en 
Lucy Love te checken. deze laatste is een al-
literatie. hierbij zijn de beginmedeklinkers 
van een woord dezelfde. We kunnen nog een 
stapje verder gaan: lucy love is een laconie-
ke liefdesverklaring aan de laveloze hip-hop.

poDiUM

Op 28 mei speelt Tartuffe in de arca. dit 
stuk is van de hand van Molière die in het 
17e-eeuwde Parijs leefde. vaak gaf hij kritiek 
op de bevoorrechte posities van de clerus 
en adel. tartuffe vertelt het verhaal van een 
oplichter die iedereen aan het lijntje houdt 
met zijn mooie woorden. in de vooruit staat 
het stuk De Koning van het Plagiaat (10 en 11 
mei) op de planken. Plagiaat is het overne-
men van andermans werk zonder correcte 
bronvermelding. de koning in de voorstel-
ling wil niet langer een engel zijn en steelt 

met zijn nieuw menselijk brein ideeën van 
Wittgenstein, Einstein en Frankenstein. 
de duivel (andere benamingen: Satan, 
Lucifer, Beëlzebub) is ook een gevallen en-
gel, die jaloers werd op Adam en Eva en zo 
een listig plan bedacht dat tot de val van de 
mens leidde.

het hoofdpersonage in De Dienaar van 
de Schoonheid (14 en 15 mei in de vooruit) 
stelt zich vragen rond de ultieme staat van 
schoonheid en besluit dat hij zichzelf on-
zichtbaar moet maken om het antwoord 
te vinden. schoonheid kan je op de vol-
gende manieren vertalen: beauty (engels), 
Schönheit (duits), beauté (Frans), belleza 
(spaans) etc.

expo

het geuzenhuis stelt de expo Search For 
Z tentoon tot 26 mei. Osart, ofte Osama 
Obdulrasol, streeft ernaar om met verzame-
ling van beeld, geur en geluid alle zintuigen 
te prikkelen. hiervoor vertrekt hij vanuit eeu-
wenoude teksten om er vervolgens eigenzin-
nige creaties van te maken. de geuzen waren 
aanvankelijk edelen uit de nederlanden die 
tijdens het spaanse bewind (16e-17e eeuw) 
in opstand kwamen.

de werken van Gideon Kiefer kan je be-
wonderen in de Zebrastraat (tot 30 mei). 
deze kunstenaar onderzoekt de grenzen 
tussen normaliteit en waanzin, absurditeit 
en abstractie, vermengd met eigen ervarin-
gen. dit kan eventueel gelinkt worden aan de 
symbolistische stijl, een stroming die in het 
fin de siècle op zoek ging naar de bovenna-
tuurlijke realiteit, die symbolen gebruikte als 
de deuren naar dit nieuwe bewustzijn.

tenslotte loopt in het Croxhapox de ten-
toonstelling Remember to Forget the Congo 
van Adam Geczy (ook tot 30 mei). Congo, 
het vroegere Zaïre, was een kolonie van 
belgië. het land werd ingelijfd door stanley 
en toegekend aan leopold ii. in 1960 werd 
het onafhankelijk verklaard.

en nu nooit meer zeggen dat cultuur niet 
leerzaam is.  ¶

Het IJslandse seabear, op 11 mei in de Video.

door Ine De Jonge
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Serge Gains-

bourg onlangs in 
Vie héroique of Bob Dylan in I’m Not 
There, duikt nu John Lennon yellow 
submarine-gewijs op in biopic-land. 
in Nowhere Boy beleef je voor één 
keertje niet de langzame aftakeling 
na een roemrijk leven als muzikaal 
talent. de 19-jarige Aaron Johnson 
kruipt in de huid van een jonge en 
ongekende lennon die voornamelijk 
de ene uppercut na de andere krijgt 
te verduren van het leven. naast de 
vele familiedrama’s die John duidelijk 
tekenen voor het leven, wordt hier en 
daar gehint naar een rooskleurigere 
toekomst. Zo zien we onze hoofdrol-
speler langs Strawberry Fields rijden 
of walrussen in boekjes neerkrabbe-
len. door op zoek te gaan naar de pre-
Beatles kant van de bebrilde man, 
lijkt het af en toe wel een feelgood-
film die openbaart dat de American 
Dream zelfs aanspoelde bij de engelse 
lagere middenklasse op de kusten van 
liverpool.

andere helden zoeken we terug in 
de tijden van pijl en boog en een over-
dosis aan strakke broekjes. Russel 
Crowe komt weer eens de dag red-
den, deze keer niet als gladiator te 
midden van in de pan gehakte sla-
ven, maar als Robin Hood tussen de 
schone deernes. reken echter niet op 

de hilariteiten zoals die te vinden wa-
ren in Robin Hood: Men in Tights van 
de hand van Mel Brooks. deze keer 
wordt een iets conservatiever pad be-
wandeld door de prins onder de die-
ven op weg naar eer, rechtvaardigheid 
en uiteraard Lady Marion. Wie niet 
genoeg krijgt van films à la Kingdom of 
Heaven kan zich met dit opus opnieuw 
vergasten op heldhaftige tours de force 
en muziekstukken die je omverblazen.

velen rekenen het koesteren van 
succesverhalen tot hun vaste stelre-
gels indien ze de top van de hollywood 
hills ambiëren. slechts enkelen pres-
teren het om met die gedachte nog in 
schoonheid te eindigen. de makers 
van de shrekfilms zijn alvast overtuigd 
van hun welslagen. nogmaals flikken 
ze het wat nieuwe elementjes rond 
te strooien in het landschap van het 
fabelachtige Far Far away van Shrek 
Forever After. naast draken, ogers, pi-
nocchio en vechtende koekjes mogen 
eindelijk de enige echte wicked wit-
ches hun intrede doen. de hele troep 
bekende namen zijn opnieuw van de 
partij en de sterren blijven zeker en 
vast een belangrijke meerwaarde voor 
de shrekfilms. dat dreamworks werk 
steekt in z’n blockbusters to be, bena-
drukken de geslaagde animatie en de 
creatieve zinspelingen en verwijzin-
gen die telkens weer tot een omhoog 
gekrulde bovenlip leiden.  ¶

«   Film

HJD Op zoek naar insidertips voor je 
volgende vakantiebestemming? Of wil je 
gewoon pochen met hoe vaak je al in het 
buitenland zat? Dopplr.com stelt zichzelf 
voor als de sociale atlas voor frequent tra-
vellers, Facebook voor reizigers zeg maar. 

telkens als je een reis plant, kun je die 
ingeven op de site. Zo kun je zien of ie-
mand van je contacten in de buurt zit en 
kun je samen een tripje plannen. Ook je 
voorbije avonturen krijgen een plaatsje op 
dopplr. Je geeft ze in op je account en ze 
verschijnen dan mooi op een wereldkaart. 
hoe vaker of hoe langer je ergens verbleef, 
hoe groter de cirkel rond die bestemming 
wordt. Per bestemming staat er ook een 
verzameling tips voor logies, restaurants 
en bezienswaardigheden. 

Je bepaalt met wie van je kennissen 
je de informatie over je vakanties deelt. 
geen kans dus dat een inbreker via de 
site ziet dat je niet thuis, maar in athene 
vertoeft.

en hoewel het een website is die reizen 
promoot, zadelt ze je ook op met het nodi-
ge schuldgevoel. Your Carbon, een onder-
deel van dopplr, berekent de hoeveelheid 
koolstofdioxide die je tijdens al je lange 
vluchten reeds hebt uitgestoten.  ¶
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Het zijn bij wijlen kleurrijke tijden. Een rode revolutie in Thailand, een groene in 
Iran en ook Gent bleef van het kleurengeweld niet gespaard. Maak kennis met 
het oranje minileger!

Wie al eens durft rond te hangen in de 
verscheidene verloederde plekjes die gent 
rijk is, zou wel eens op een verrassing kun-
nen stoten. sinds kort worden deze plaat-
sen van verderf namelijk opgekuist door 
een oranje minileger, ook wel het Cleaning 
Corps genaamd. 

breinen achter dit minileger zijn Tijn 
Goessaert en Kenneth Robbe, studenten 
multimediale vormgeving aan het sint-
lucas. naar eigen zeggen kwamen ze op het 
idee tijdens een opdracht voor het keuzevak 
Plug-in City. voor die opdracht moesten ze in 
de stad een aantal plekken selecteren, waar-
mee ze vervolgens acht weken lang aan de 
slag gingen. Zo gezegd, zo gedaan en na een 

eerste verkennende wandeling door gent 
bleek al snel dat vooral de plekken opvie-
len waar er niets was, de zogenaamde junk-
space. tijn en Kenneth besloten die plekken 
aan te pakken en ze kozen voor een oranje 
minileger om hun plannen in de verf te zet-
ten. sindsdien was geen enkele junkspace 
meer veilig, of zoals Rem Koolhaas het ver-
woordt: “datgene wat overblijft wanneer de 
stad zich vernieuwt, het residu.” het oranje 
minileger doordrong de stad op de meest 
vervallen plaatsen en stak daar de handen 
uit de mouwen om ze nieuw leven in te bla-
zen. dat gebeurde op verscheidene locaties 
in gent, van verlaten parkjes tot afgelegen 
graffitimuren. 

nieManDslanD van BaksTeen en BeTon

Over de reden waarom een minileger no-
dig is, zijn de initiatiefnemers erg duidelijk: 
“vaak blijven braakliggende stukken aanwe-
zig in het stadsbeeld, zonder enig doel of be-
stemming. de bedoeling van Cleaning Corps 
is om aan de stadsbewoner duidelijk te ma-
ken dat er niet veel nodig is om elke ruimte 
nuttig in te vullen, alleen wat initiatief. de 
enige personen die wel aangetrokken wor-
den door deze braakliggende gronden en er 
dan ook enthousiast een bestemming aan ge-
ven, zijn kinderen. voor hen zijn het begeer-
de plaatsen omdat het onbestemde ruimtes 
zijn, een niemandsland tussen een bos van 

door Floor Eelbode

Cleaning Corps  
pakt junkspace aan

Oranje speelgoedsoldaten infiltreren in gent
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beton en baksteen, waarop ze hun fantasie 
kunnen botvieren. Wij proberen hetzelfde 
gevoel los te weken bij volwassen en dit door 
de alom bekende speelgoedsoldaatjes te ge-
bruiken. hiermee willen we een gevoel van 
nostalgie opwekken, waardoor we de stads-
bewoner willen doen inzien dat hun kinder-
lijke fantasie niet verloren dient te gaan. die 
fantasie kunnen ze gebruiken om een realis-
tische bestemming te bedenken voor de ver-
loren ruimtes. Cleaning Corps wil hiervoor 
een eerste aanzet geven door de ruimte op 
te smukken.”

een leger van oranJe sTaDsWerkers

Ze kozen voor plastic soldaatjes vanuit een 
zekere nostalgie. “het is speelgoed waarmee 
we in onze jeugd, zoals velen waarschijnlijk, 
uren gespeeld hebben. bovendien zorgen ze 
voor een ludieke noot die dit project zeker 
kan gebruiken. We schilderden ze oranje om-
dat ze zo meer opvielen in het straatbeeld en 
als verwijzing naar de oranje stadswerkers, 

want dat zijn ze tenslotte: kleine stadswer-
kers die verlaten plaatsen opruimen.”

reaCTies

het duurde wel even voor de twee reac-
ties kregen op hun project: “de eerste weken 
bleef het, naast wat positieve reacties uit 
onze eigen omgeving, opvallend stil. de laat-
ste weken is Cleaning Corps echter opgepikt 
door enkele media en dat heeft blijkbaar zijn 
effect niet gemist. de eerste twee plaatsen 
waar we aan de slag gingen met Cleaning 
Corps zijn volledig opgeruimd. nu, het kan 
natuurlijk nog altijd beter. maar we moe-
ten ook realistisch blijven. We kunnen niet 
verwachten dat plekken die al jaren verval-
len zijn, opeens opgesmukt worden omdat 
wij een interventie doen. het belangrijkste 
is gewoon dat we een mentaliteitsverande-
ring bij de mensen teweegbrengen. Ze moe-
ten beseffen dat je wel degelijk iets met die 
plaatsen kan doen en dat ze niet enkel als 
sluikstort hoeven te dienen.”

Of ze speciale toekomstplannen hebben? 
“als onderdeel van de schoolopdracht pak-
ten we enkel verlaten plaatsen in gent aan. 
die opdracht is ondertussen voorbij, maar 
wij gaan zeker nog verder met Cleaning 
Corps. misschien trekken we in de toekomst 
ook wel naar andere steden, want gent is ze-
ker niet de enige stad waar er junkspace te 
vinden is. in ieder geval mogen mensen ons 
nog steeds contacteren als ze een plek weten 
waar Cleaning Corps aan de slag kan en dat 
kan op cleaningcorps.blogspot.com.”

tot nu toe deed het Cleaning Corps al in-
terventies in de Waalse Krook, de Coupure, 
het parkje in de Papegaaistraat en de 
Ketelvest. met een beetje geluk staan de 
oranje soldaatjes er nog steeds en je zou ook 
telkens een postertje moeten terugvinden.  ¶

wil je het cleaning corps wel  
eens in actie zien? surf dan naar 

cleaningcorps.blogspot.com. 
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dat blijkt ook uit de manier waarop drie 
van de bandleden tussen de instrumenten, 
versterkers en kabels alles aan het opstellen 
zijn. de familie torski, bestaande uit Inne 
Eysermans (zang en piano), Sebastiaan 
Van den Branden (gitaar), Hilke Ros (con-
trabas) en Christophe Claeys (drums) werft 
hun uitgebreide muzikale kennis aan om een 
breekbare sfeer te creëren. die rustige sfeer 
overheerst zelfs in hun repetitiekot wanneer 
ze er niet spelen, mede door een klein zwart-
wit-teeveetje waarop Dag Sinterklaas te zien 
is. naast de beeldbuis staan ook Pingu- en 
Bambi-video’s uitgestald; we worden er op 
slag nostalgisch van. We toveren krukjes en 
een tafel tevoorschijn, zetten Bart Peeters 
en die goede oude man op een zachter vo-
lume, en onderwerpen de aanwezige leden 
aan een vragenlijst. 

Wanneer zijn jullie begonnen met amatorski?
inne: “twee jaar geleden.”
sebastiaan: “Of is het al drie jaar geleden?”
Christophe: “vandaag exàct twee jaar ge-

leden. (lacht) neen, ik weet het niet.”
inne: “maar het zal wel zoiets zijn.”

Hoe is dat dan begonnen?
inne: “ik had al een jaar een myspace en 

Christophe en sebastiaan hebben daarop 
gereageerd. sebastiaan zat toen in mijn klas 
en zo zijn wij bij elkaar gaan zitten.”

sebastiaan: “Jij was mij altijd aan het pes-
ten.” (lacht)

“en jij zat ook bij ons in de klas!” (tegen 
Christophe)

en de contrabassist?
sebastiaan: “euh … dat was …”

inne: “een kennis.”
Christophe: “Familie.”
sebastiaan: “Ja, eigenlijk familie.”

Jullie noemen zichzelf de familie Torski. Dan is 
inne de mama, en wie is de papa?

inne: “Christophe. die persoonlijkheden 
passen bij ons.”

sebastiaan: “hij draagt zeer goed zorg 
voor ons.” 

inne: “en sebastiaan en hilke zijn de 
baby’s. dat is eigenlijk gewoon een kleine 
woordspeling hoor.”

Zijn jullie nummers veranderd van stijl of sfeer 
doorheen die twee jaar?

sebastiaan: “ik denk dat we nog steeds 
veranderen. We weten zelf nog steeds niet 
honderd procent welke richting we uit wil-
len, maar het gaat wel ergens heen.”

inne: “de sfeer hangt vooral af van num-
mer tot nummer.”

sebastiaan: “We proberen veel verschil-
lende dingen uit. alle liedjes zijn nu verschil-
lend en dat is net goed.”

inne: “ik vind dat je niet constant in de-
zelfde sfeer mag blijven denken want dat 
maakt het niet zo interessant.”

Waarom hebben jullie juist die vier nummers 
gekozen om op ep uit te brengen? Zijn het jullie 
nieuwste pareltjes?

inne: “nee. het werd gewoon tijd om eens 
iets uit te brengen na twee jaar.”

sebastiaan: “en we wilden het zo snel 
mogelijk doen doordat we in de finale van de 
rock rally zaten. We hebben de nummers 
genomen die we al hadden, het beste klonken 
en waar we nog het minst werk aan hadden.”

inne: “en waar een eenheid in zat.”
sebastiaan: “We hebben nog andere din-

gen opgenomen waar we ook blij mee zijn, 
maar die pasten niet bij de plaat.”

Hoe brengen jullie die feeërieke sfeer van bij-
voorbeeld jullie eerste single come home over 
naar het podium? 

inne: “de sfeer moet zeker juist zitten.”
sebastiaan: “ik denk dat het belangrijkste 

is dat de mensen stil worden door onze mu-
ziek (De Morgen sprak over ‘het stilste liedje 
van de avond’ tijdens de Rock Rally, n.v.d.r.) 
dan is het voor ons geslaagd. als de sfeer in 
de zaal goed zit maakt het niet uit of het in 
de ab of in een klein cafeetje is.”

Welk woord moet als eerste bij de mensen op-
komen bij het horen van de naam ‘amatorski’?

inne: (na lang denken) “ik weet het niet …”
sebastiaan: “er wordt altijd gesakkerd dat 

het een slechte naam is, maar ik vind hem 
geslaagd want zo praten de mensen erover. 
Ook al vinden ze het een slechte naam, ze 
kennen ons wel. “

Wat vinden jullie van de omschrijvingen in 
de pers van jullie muziek? “iJskristalmuziek”, 
bijvoorbeeld.

inne: “Wij zijn superblij dat ze ons daar-
mee vergelijken! dat lijkt mij een toffe rich-
ting om in verder te gaan.”

IJskristalmuziek om bij te smelten

Als u nog nooit van Amatorski gehoord heeft, is het hoog tijd dat u dit Gentse 
viertal leert kennen. Ze stonden in de finale van Humo’s Rock Rally, hebben net 
hun eerste EP Same Stars We Shared uit en worden om de haverklap op Studio 
Brussel gedraaid: amateuristisch zijn ze nauwelijks te noemen.

door Liesa Carton

Of om heel erg stil van te worden

“Uiteindelijk is onze 
muziek wel breder dan 
sigur rós of Bon iver.”
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c
sebastiaan: “nu is iedereen vooral gefo-

cust op de eP die net uit is maar ik denk dat 
we nog andere dingen zullen proberen en 
dan zullen de vergelijkingen ook veranderen. 
hopelijk blijven ze positief, natuurlijk.”

inne: “ik denk niet dat we extreem veel 
zullen veranderen … maar het is wel belang-
rijk dat we blijven evolueren.”

Wat zijn jullie plannen voor de nabije toe-
komst? en verder, een lp misschien?

sebastiaan: “veel spelen deze zomer.”
inne: “We spelen ook op de gentse 

Feesten, op Oase gantoise. dat is iets privé, 
maar iedereen is daar welkom, denk ik. Je 
moet gewoon aanbellen.

in verband met de verdere toekomst, ik 
denk dat dat gewoon zal zijn zoals nu: veel 
spelen, af en toe iets opnemen, ideeën verza-
melen … dat is zo’n beetje onze manier van 
werken. dan zien we of we er opnieuw een 
eP van maken of zelfs een lP. het hangt er 
allemaal van af welke nummers we kunnen 
samen plaatsen.”

Zijn de illustraties bij de nummers op jullie ep 
gekozen door de tekenaars of komen die overeen 
met wat jullie in gedachten hadden bij het schrij-
ven van die nummers?

inne: “We hebben hen dat achteraf 
gevraagd.”

sebastiaan: “We hebben elke persoon een 
nummer toegekend en gezegd: ‘maak iets 
dat bij dat nummer past.’”

inne: “en vooral bij de sfeer.”
sebastiaan: “en we zijn er supertevreden 

mee!”

Hebben jullie een manager of regelen jullie al-
les zelf?

Christophe: “sinds kort hebben we een 
booker, die zich nu bezighoudt met het rege-
len van optredens. We hadden nog geen zicht 
op wat we konden en wat we op langere ter-
mijn kunnen bereiken, dus zitten we nu bij 
Quiet Concerts.” (Waarbij onder andere ook 
Milow en Balthazar te vinden zijn, n.v.d.r.)

sebastiaan: “dat scheelt ons enorm veel 
tijd.”

inne: “vooral de laatste maanden hadden 
we het druk met optredens plannen. maar 
ik vind het eigenlijk wel leuk om dat zelf te 
doen.”

sebastiaan: “Ze helpen ons gewoon. als 
wij iets niet willen doen, doen we het niet.”

Was er al een ep-plan vóór de rock rally?
sebastiaan: “het was sowieso ons plan. 

We zijn met lage verwachtingen naar de 
rock rally gegaan, aangezien we aanvan-
kelijk niet geselecteerd waren. (Doordat een 
andere groep was weggevallen, werden zij 
achteraf nog ‘opgevist’, n.v.d.r.) en toen we zo 
goed onthaald werden in de preselectie, be-
sloten we ervoor te gaan.”

Christophe: “de release-datum van de eP 
lag al vast voor de finale van de rock rally; 
alles kwam gewoonweg heel goed uit.”

inne: “Zaterdag 17 april, de dag waarop 
de eP uitkwam, was Record Store Day. alles 
kwam echt heel goed uit, het plaatje klopte.” 

Hoe komt een nummer tot stand?
inne: “ik schrijf de nummers, maar we 

werken die samen uit, zeker als we voor een 
optreden repeteren.”

sebastiaan: “dan zijn we met vier om 
onze ongezouten mening eens te geven.”

Christophe: “het is interessant om de 
nummers vanuit verschillende visies te be-
naderen, of dat nu voor een optreden of voor 
een demo is.”

sebastiaan: “soms nemen we een num-
mer dat we al een tijdje spelen en bekijken 
we het weer vanaf nul. daar komen echt tof-
fe dingen uit.”

vanwaar de keuze voor een plaat? verkoopt 
dat goed?

sebastiaan: “Bob (Driege, eigenaar van 
de Vynilla Record Shop in Gent, n.v.d.r.) heeft 
ons dat aangeboden en wij vonden dat ei-
genlijk wel bij ons passen.”

Christophe: “hij heeft onze plaat uitge-
bracht als de eerste release van zijn eigen la-
bel, vynilla vinyl.”

inne: “het voordeel van vinyl is dat je daar 
een heel ander publiek mee aanspreekt. tot 
nu toe is het al goed verkocht.”

sebastiaan: “het is een mooi product door 
het artwork. er zijn mensen zonder platen-
speler die hem kopen, omdat het een mooi 
‘hebbeding’ is. (korte stilte) iemand heeft mij 
dat gezegd.”

Jullie worden vergeleken met sigur rós en Bon 
iver. Herkennen jullie dat zelf in jullie muziek?

inne: “We luisteren daar inderdaad 
naar en je hoort dat misschien, maar we 
hebben allemaal verschillende invloeden. 
uiteindelijk is onze muziek wel breder dan 
sigur rós of bon iver.”

Tot nu toe zijn jullie nummers overwegend 
droevig. is er ook ruimte voor vrolijkere nummers 
of past dit niet bij jullie sfeer?

sebastiaan: “vrolijkheid. daar zijn we 
precies nog niet opgekomen.”

Christophe: “We uiten die vrolijkheid wel 
op andere manieren.”

sebastiaan: “een vrolijk lied schrijven is 
niet makkelijk, vind ik. een leerkracht van 
mij zei altijd dat het makkelijker is om treu-
rige liedjes te schrijven.”

inne: “dat vind ik niet. dat ligt in je aard.”
sebastiaan: “Wij zijn gewoon allemaal 

droevige mensen. en we kijken naar Dag 
Sinterklaas. Of Pingu.”

is het jullie ambitie om te kunnen leven van 
muziek?

Christophe: “ik denk niet dat er veel men-
sen in belgië kunnen overleven door in één 
groepje te spelen.” 

inne: “ik denk dat het tegenwoordig niet 
meer realistisch is om dat te denken.”

sebastiaan: “maar misschien moet je daar 
naïef in blijven?”

inne: “Zolang je muziek kan blijven ma-
ken met hetgeen dat je haalt uit optredens, 
vind ik dat ideaal. (ze wordt kritisch aangeke-
ken) niet lachen!”

Christophe: “Zolang je bij de mama en de 
papa woont …”

sebastiaan: “We zullen altijd thuis moe-
ten blijven wonen.” (lacht)

(het wordt even stil)
inne: (met Bambi-oogjes) “Willen jullie 

een cd’tje kopen?”

natuurlijk!  ¶

wij van schamper houden er wat betreft papieren versies mee op voor dit academiejaar. op onze website, www.schamper.ugent.be, 
houden we je echter de hele blok- en zomerperiode op de hoogte van het reilen en zeilen aan de unief. c U in september!

“Het belangrijkste  
is dat de mensen  
stil worden van  
onze muziek.  

Dan is het voor 
ons geslaagd.”
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Liegende    RepoRteR

Recente pedofilieschandalen 
in keRk leiden naaR k.U.leUven

le Wordt men priester omdat men pe-
dofiel is, of wordt men pedofiel door het 
priesterschap? het is een veelgestelde vraag 
sinds een golf van pedofilieschandalen de 
Katholieke Kerk overspoelt. de commissie 
voor de behandeling van klachten over sek-
sueel misbruik in de pastorale relatie besloot 
dan ook om de link tussen priesterschap en 
ongetemperde kinderliefde nader te on-
derzoeken. voorzitter Peter Adriaenssens 
— kinderpsychiater en deeltijds hoofddo-
cent aan de Katholieke universiteit leuven 
— stootte op onverwachte resultaten, toen 
bleek dat de wortels van de verschillende 
pedopriesters allemaal terugleiden naar 
één specifieke universiteit. de Katholieke 
universiteit leuven.

Peter adriaenssens: “het is natuur-
lijk een erg gevoelig onderwerp, maar 
na diepgaand onderzoek bleek de ba-
cheloropleiding godgeleerdheid en 
godsdienstwetenschappen een broeinest 
voor jonge pedofielen. het probleem lag 
specifiek bij het vak Pedagogiek, waarbij het 
aanleren van de catechismus bij jonge kin-
deren centraal stond. in een enthousiasme 
om bijbelteksten te betrekken bij de cursus, 
ontstond echter al vlug een vervormd beeld 
van wat de toegelaten vriendelijkheid tegen-
over kinderen is.” 

specifiek bleek Matteüs 19: 13-15 de peda-
gogische waarde van het vak de grond in te 
boren. hierin wordt beschreven hoe mensen 
hun kleine kinderen naar Jezus brengen om 
hen door hem te laten aanraken. het evan-
gelie vervolgt dat de apostelen de ouders 

daarvoor berispen, maar dat Jezus repliceert: 
“laat de kinderen tot mij komen”. vervolgens 
‘zegent’ de messias de kleintjes door hen de 
handen op te leggen. Peter adriaenssens legt 
uit: “in de theorielessen werd dit bijbelfrag-
ment al jaren gegeven. het probleem is ont-
staan toen deze tekst ook de basis werd van 
de praktische stage, die als afsluiting voor 
het vak Pedagogiek dient. toen enkele ge-
traumatiseerde leerlingen uit de basisschool 
een klacht indienden tegen de theologische 
stagairs, werd dit naar goede christelijke ge-
woonte prompt in de doofpot gestoken. nu 
de etterbuil binnen de Katholieke Kerk lang-
zaam begint open te barsten, werd ook het 
vak Pedagogiek aan een ernstig onderzoek 
onderworpen.”

binnen de Katholieke universiteit leuven 
werd vorige week vrijdag een spoedraad 

bijeengeroepen, waarin unaniem werd be-
sloten om Pedagogiek uit het curriculum 
te bannen. dit zorgt echter voor een gigan-
tisch gat in de opleiding, dat voor septem-
ber opgevuld moet worden. volgens decaan 
Lieven Boeve geen sinecure: “er blijkt geen 
eensgezindheid te zijn over een waardige op-
volger voor het vak. Zo werd geopperd om 
de heilige Franciscus van Assisi nog eens 
van onder het stof te halen, maar één van 
de proffen is er na het zien van het porno-
filmpje Two Guys and One Horse van over-
tuigd dat ook dierenliefde vlug de grens van 
het fatsoenlijke kan overschrijden. Zelfs de 
heilige Agatha — de patroonheilige van de 
klokkenmakers — bleek aan perverse inter-
pretaties onderhevig te zijn. een oplossing 
voor het hiaat in het lessenpakket zal nog 
even op zich laten wachten.”  ¶

wij van schamper houden er wat betreft papieren versies mee op voor dit academiejaar. op onze website, www.schamper.ugent.be, 
houden we je echter de hele blok- en zomerperiode op de hoogte van het reilen en zeilen aan de unief. c U in september!

katholieke UniveRsiteit leUven schRapt vak Uit cURRicUlUm 



Omdat film  
Onze passie is 

Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste 
omstandigheden: Uitstekend beeld, heldere  
Dolby digitale klank en modern zitcomfort.

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ | Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | www.studioskoop.be | info@studioskoop.be 

fi
lm

: ‘
B

R
iG

H
T 

ST
A

R
’ v

A
n

 J
A

n
e 

C
A

m
p

io
n

STUDIO SKOOP HEEFT OOK EEN UNIEK FILMCAFÉ !

schamper2009_12.indd   1 12/9/09   10:48:36 AM


