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Fn Vandaag is de dag waarop ik je voorgoed vaarwel zeg, Paul. Ik zie geen andere
optie meer. De verwijten, de woede-uitbarstingen, de afgesprongen afspraakjes: ik ben
ze kotsbeu. Dat je Secretaressedag dit jaar
voor de derde keer op rij vergeten was, is
zelfs niet meer van belang.
Ja, onze liefde is aan haar zwanenzang
(VBK, 16/05) toe. Nooit zullen wij nog spaghetti (Home Boudewijn, 17/05) eten als
waren we Lady en de Vagebond, nimmer zullen onze vreugdekreten opnieuw weerklinken
door de eindeloze gangen van het rectoraat.
Onze passie, die lijkt wel verwaterd tot een
kille vraag- en aanbodfuif (VEK, 18/05),
met mij in een te hoog getaxeerd hoekje. Wekelijks lig jij te rollebollen met Paul, Alain en
Mark. Over financieringsmodellen, studentenaantallen of universitaire rankings. Besef
je dan niet hoezeer me dat kwetst, Paul?
Natuurlijk, onze problemen bestaan al
langer dan vandaag. Altijd al ging je net iets
te vaak naar het jenevervoetbal (WiNA,
17/05), zogezegd omdat je als medicus het
belang van een gezonde geest in een gezond
lichaam door en door kende. Ook een cocktailavond (KHK, 24/05) of bierbowling
(VTK, 19/05) sloeg je zelden af. Om van je
voorliefde voor de ontgroening (Dentalia,
19/05) van meisjes in veel te korte zomerrokjes nog maar te zwijgen. Maar ook mijn
verdraagzaamheid kent grenzen.
En kom me niet vertellen dat ik niet geprobeerd heb onze relatie te redden. Ik kan
geen romantische barbecue (Geologica,
18/05) of fancy picknick in het park (Slavia, 19/05) meer zien. Speciaal voor jou
hulde ik me in devoot stilzwijgen, maar
zelfs mijn wekelijkse ochtendgebed (GPS,
26/05) werd niet verhoord. Waag het dus
niet me met een dronkenmansserenade op
andere gedachten te brengen. Je zult falen.
Misschien dat je met een baard en een gitaar
indruk kunt maken op studentes, maar échte vrouwen kijken verder dan dat.
“Hou toch op met je afgezaagde emocantus (VPPK, 17/05)”, zal je me toewerpen.

“Herbegin met een blanco pagina, als ware
het leven een onafgebroken write on white
party (ESN, 20/05)”, zul je me op het hart
drukken. Ik weet het niet, Paul. Zal ik mij op
een jongbloedvergadering (KHK, 17/05)
dra aan virielere manspersonen laven? Of
word ik alsnog de nieuwe Deianeira die
jouw begeerte met dodelijke tovermiddelen

tracht te herwinnen en moeten de vrouwen
in Trachis (KK, 18/05) straks bezingen hoe
ik uit wroeging de hand aan mezelf sla?
Het belooft een lange hete zomer te worden. Maar eenzaamheid verkilt het hart,
Paul. Vergeet dat niet. “C’est dur de mourir
au printemps, tu sais.”
Je tedere tokkelaarster, Isabel. ¶
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Het semester loopt op zijn einde en de gevreesde
vraag “wat ga jij doen volgend jaar?” lijkt voor laatstejaars onophoudelijk te echoën door de Gentse straten. De meesten kiezen voor uitstel van executie en
zoeken nog iets extra om bij te studeren. Wat precies,
daar moet nog over nagedacht worden. “Maar ik zie
mezelf volgend jaar écht nog niet werken.”
Het is een luxeprobleem, met één diploma op zak
niet weten wat je graag als tweede diploma zou willen
behalen. Het is bovenal een situatie waarin je enkel
verzeild raakt wanneer je ouders er geen probleem
mee hebben om je financieel te ondersteunen terwijl
jij aan zelfontplooiing doet. De achterliggende filosofie is vaak dat het nu het moment is om nog even
student te zijn en van het leven te genieten, achteraf
kan het niet meer. Het werkleven als groot onheil, dat
zo ver mogelijk vooruitgeschoven wordt. Verwachten
dat je als 22-jarige al klaar bent voor de arbeidsmarkt,
dat moet een grapje zijn.
Op zich is er uiteraard niets mis mee om de kansen
die je krijgt te benutten. Wanneer je ouwelui bereid
zijn om een extra opleiding te betalen, waarom zou je
jezelf dan opofferen en een jaar vroeger je eigen kost
beginnen te verdienen? Het grote probleem is echter
die misplaatste vanzelfsprekendheid waarmee naar
die extra opleiding gekeken wordt. Bij sommigen
maakt het zelfs weinig uit wat de inhoud is van dat
bijkomend jaar, zolang ze maar een jaartje langer in
Gent kunnen blijven.
Studenten die er na één opleiding genoeg van hebben, lijken de minderheid te vormen. En aangezien
zo’n bijkomend jaar door hoe langer hoe meer studenten benut wordt, moet je tegenwoordig veel minder knokken om je ouders te overtuigen om je nog een
jaar te laten bijstuderen. Het zou nochtans geen pijn
doen om wat langer na te denken over de vraag of je
dat bijkomend jaar wel écht nodig hebt, zonder meteen blindelings de kudde medestudenten te volgen.
In een groep laatstejaars met toekomstplannen
wordt ook zelden het financiële aspect van al dat additioneel leerplezier besproken. Die studenten voor
wie het allemaal niet zo vanzelfsprekend is om nog
een jaartje langer te freewheelen, mompelen een onduidelijk antwoord en proberen het gesprek op een
ander onderwerp te brengen.
By all means, studeer nog een jaartje verder. Wanneer je de middelen en de motivatie hebt om een
tweede opleiding aan te vatten, ga er dan voor. Maar
laat je ouders geen extra jaar voor je betalen wanneer je weet dat je eigenlijke motivatie eerder “ik heb
nog geen zin om beginnen te werken” is. Besef op zijn
minst dat die vrijheid niet iedereen gegeven is en doe
niet langer alsof zo’n extra jaar een evident vervolg op
je opleiding is. Het is het niet. ¶
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S.I. Aan de universiteit van Virginia in de VS heeft
een Afro-Amerikaanse rechtenstudent een valse klacht
ingediend tegen de politie. Die klacht stuurde hij bovendien ook naar het weekblad van de rechtsfaculteit
van zijn universiteit, waarin die vervolgens ook gepubliceerd werd. De student beweerde te zijn lastiggevallen
door racistische politieagenten, maar na grondig onderzoek bleek dat hij dit verzonnen had. De klachten waren
nochtans zware beschuldigingen die veel stof deden opwaaien: hij zou door twee blanke agenten geviseerd zijn
en gefouilleerd vanwege zijn huidskleur, dat terwijl de
agenten hem bespotten en resoluut weigerden om hun
naam en badgenummer aan hem mee te delen. De student gaf uiteindelijk zijn leugens toe en beweerde dat
het zijn bedoeling was om de aandacht te trekken op
enkele moeilijkheden waar sociale minderheden mee
geconfronteerd worden.
Ondanks de ernst van de beschuldigingen en de verspilling van tijd en geld om het onderzoek te voeren,
dient de politiedienst van Virginia geen klacht in tegen
de jongeling. Ze menen dat het andere studenten die
met echte problemen worstelen zou beletten om een
klacht in te dienen uit angst om als leugenaar bestempeld te worden. Ze wijzen erop dat alle klachten steeds
zeer grondig onderzocht worden. De universiteit van
Virginia onderneemt evenmin acties tegen de leugenachtige student, ondanks de strikte erecode die er gehanteerd wordt en die vele infracties, waaronder liegen,
onverbiddelijk met expulsie bestraft. De ogenschijnlijke
onverschilligheid van de universiteit doet meerdere advocaten en rechtenstudenten vermoeden dat er sprake
is van positieve discriminatie. Bovendien stellen ze het
nut van de erecode in vraag als die bij willekeur met de
voeten getreden wordt. ¶
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In memoriam
Koenraad Raes
Op 4 mei overleed professor Koen Raes. Schamper brengt hulde aan haar
oprichter met getuigenissen van familie, vrienden en naaste collega’s.
door Anemoon Soete, Ine De Jonge en Ruben De Winne
Koen Raes, die op 57-jarige leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige inruilde, was niet alleen een vooraanstaande academicus. Bij het
brede publiek stond hij vooral bekend voor
het enorme maatschappelijke engagement
dat hij als ethicus nastreefde. Dat de huidige generatie studenten minder vertrouwd
is met Raes, komt omdat zijn absolute topperiode in de jaren 90 lag. Freddy Mortier,
decaan van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte: “Je kon toen bij wijze van spreken je
tv niet opzetten, of Raes werd er bijgehaald
als commentator. Een beetje zoals Etienne
Vermeersch nu.” Prof. Jan Verplaetse, Raes’
naaste collega, beaamt: “Ik herinner mij nog
een debat aan onze universiteit met kardinaal Danneels in 2002. Met bussen waren
toehoorders aangevoerd, auditorium E van
de Blandijn zat afgeladen vol. Eigenlijk was
Raes toen de Danneels van de seculiere gemeenschap, met hetzelfde charisma en impact. En eigenlijk ook met een boodschap
die voor een stuk dezelfde was, weze het op
ongelovige wijze.”
Jong geleerd

Raes’ actieve engagement zat er al van
jongs af aan in. VUB-professor Jean Paul
Van Bendegem liep samen met Raes school
op het atheneum aan de Voskenslaan in
Gent: “Koen was toen al erg actief. Hij had de
leiding van het schooltijdschrift — achteraf
gezien een voorbereiding op Schamper. En
met de leerlingenraden zorgde hij ervoor dat
ook modern theater aan bod kwam, naast
het jaarlijks verplichte toneelstuk waar de
6
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hele school naartoe werd gesleept. Ook toen
al bracht hij mensen samen en vormde er
zich een groep rond hem.”
De drang naar engagement en deelname
aan het maatschappelijk debat is niet weg
te denken uit de familie Raes. GodfriedWillem Raes, broer van Koen en musicoloog aan de UGent legt uit waar dat vandaan
komt: “Engagement werd thuis dan wel niet
gestimuleerd, het werd er toch veroorzaakt.
We komen uit een wat controversieel milieu,
onder meer door de oorlogsgeschiedenis
van onze vader. Als kind werden wij zo geconfronteerd met conflicten en moesten we
steeds stelling innemen. Ik ben op zestienjarige leeftijd bij de Kommunistische Partij gegaan. Dat heeft thuis tot een conflict geleid.
Maar ook Koen is later bij de KP gegaan.”
Freddy Mortier verkeerde jarenlang in
dezelfde middens als Koen Raes. In de jaren
80 doctoreerden ze samen bij Jaap Kruithof
en bevolkten ze de redactie van het Vlaams
Marxistisch Tijdschrift. “Koen kende ongeveer iedereen in Vlaanderen die iets op papier kon zetten. Hij ging in de richting van
het eurocommunisme, weg van het stalinistische en leninistische communisme. Het
academisch marxisme was zeer belangrijk

zijde heeft Koen duidelijk gemaakt dat je er
met biefstuksocialisme alleen niet komt. Je
moet ook een boodschap hebben.” Die boodschap ging Raes in 2000 zélf op de politieke
bühne brengen. Hij werd verkozen als Gents
gemeenteraadslid voor de SP.A. De herinnering veroorzaakt bij Mortier vooral hilariteit:
“Hij was steeds aan het schrijven tijdens de
gemeenteraad en lette dus niet altijd op wat
er gezegd werd. Dan nam hij tijdens een discussie plots het woord en nam een positie
in die zopas verdedigd was door de oppositie — tot hun eigen grote ontsteltenis. Nee,
partijdiscipline was niet aan hem besteed.
Hij zat dan wel steeds in organisaties die een
centralistisch bestuur propageerden, maar
zelf zou hij dat van zijn leven niet volgen.” In
2005 diende Raes zijn ontslag in als gemeenteraadslid nadat hij tegen de benoeming van
Catharina Segers als schepen had gestemd,
geheel tegen de lijn van zijn partij.
Anarchiserend bespotten

Ook in zijn studentenjaren was Raes bij
allerlei initiatieven betrokken. Zo richtte hij
in 1975 Schamper op nadat het vorige tijdschrift, Rugnummer, werd opgedoekt door

Jan Verplaetse: « Voor de linkerzijde heeft hij duidelijk gemaakt: met biefstuksocialisme alleen kom je er niet, je moet een boodschap hebben. »
voor ons en Koen heeft in die richting veel
invloed gehad.” Ook Verplaetse dicht Raes
daar een grote invloed toe: “Voor de linker-

de toenmalige rector. Raes zelf in 2008 over
de nood aan een studentenblad: “Ik vond het
toen en vind het nu nog steeds belangrijk
www.schamper.ugent.be

voor het wij-gevoel van studenten dat ze weten wat aan andere faculteiten reilt en zeilt.
Bovendien was het destijds ook een periode
waarin studenten nog zeer actief waren in
termen van engagement. Er gebeurde van
alles, er waren werkgroepen zoals Wetswinkel en Mordicus. Het was onze bedoeling om
daar verslag van uit te brengen.” En Schamper deed dat zoals de naam het impliceert:
spottend, maar vanuit een machteloze positie. “Het is geen arrogantie. Het komt neer op
het anarchiserend bespotten van de macht”,
zei Raes daarover.
Raes was overigens zélf één van de drijvende krachten achter Wetswinkel, een
studenteninitiatief waarbij gratis juridisch
advies verleend werd. Bij de socio-juridische
werkgroep Sojuwe was hij ook betrokken.
Dirk Voorhoof, professor mediarecht aan
de UGent herinnert zich de begindagen van
beide initiatieven: “Ik zag Koen voor het eerst
op een podium toen een aantal studenten in
de les een oproep kwamen doen om mee te
werken met de Wetswinkel en met Sojuwe.
Meteen raakte ik geïnteresseerd in het vertoon en het vertoog van dit groepje ongeregeld. Koen voerde prominent het woord. De
jongens en meisjes die de Wetswinkel kwamen promoten hadden toen wilde, lange haren, slonzige truien of loshangende T-shirts,
één had er ook een gitaar bij. Kortom, het
leek een rare bende met een interessant project. Daar wilde ik bij zijn.”
aCadeMisCHe Carrière

Vanaf de jaren 80 timmerde Raes aan een
academische carrière. En hoewel ze in elkaars vaarwater terechtkwamen, hielp Raes
Mortier: “Niemand was zo loyaal als Koen
op dat vlak. Koen heeft vooral steeds ontzettend hard gewerkt. Hij was altijd zeer gulzig,
gretig. Ik ken niemand die zo’n enorme werkkracht had. Terwijl hij aan zijn doctoraat
schreef, publiceerde hij twee boeken: één
over neoliberalisme en één over tegenstellingen in de westerse filosofie. Later schreef hij
er bij wijze van spreken meteen tien. Soms
gaf hij drie lezingen op één avond. Kijk naar
zijn publicatielijst van de jaren 80 en 90: die
is gigantisch. Koen heeft in te korte tijd teveel energie verbruikt.”
Voorhoof deelt Mortiers bewondering: “Ik
heb Koen altijd bewonderd voor zijn enorme
werkkracht, zijn bevlogenheid, zijn inspirewww.schamper.ugent.be

rende analyses over tal van actuele maatschappelijke thema’s, zijn onwaarschijnlijke
belezenheid. Overal waar Koen kwam, druk-

een ruimer perspectief plaatsen, ons ervoor
hoedend in al te simplistische analyses te
vervallen.”

Freddy Mortier: « ik ken niemand met zo’n enorme werkkracht. hij bracht
niet één boek uit, het moesten er bij wijze van spreken meteen tien zijn. »
te hij zijn stempel op het gesprek, op het
debat. Onvermijdelijk, imponerend, overtuigend. Maar vooral: Koen liet je een richting
uitkijken die een ander perspectief gaf, hij
kwam met materiaal, data of argumenten die
niemand anders dan Koen in het debat kon
brengen.” Dat deed Raes ook bij Wetswinkel.
Voorhoof was erbij: “Koen had een grote invloed op Wetswinkel. Elke keuze werd door
Koen als een beleidskeuze geanalyseerd
vanuit een politiek, sociaal, ideologisch of
ethisch perspectief. Koen was op zijn opperbest in dit soort discussies: kon Wetswinkel
advies geven in dossiers van erfrecht, een in
essentie sociaal onrechtvaardig en op en top
kapitalistisch rechtsconcept? En wat als een
politieagent, toch een emanatie van het repressief staatsapparaat, om juridisch advies
kwam vragen? Koen kon dit soort vragen in

Het verwondert niet dat Raes ook als
academicus een eigen aanpak had. “Koen
heeft — zoals velen — op de rechtvaardigheidstheorieën van John Rawls gewerkt.
Maar zijn grote verdienste was dat hij niet
oeverloos theoretische begrippen ging analyseren, maar die theorieën ging toepassen
op de meest uiteenlopende maar steeds
maatschappelijk relevante onderwerpen”,
zegt Mortier. “Toen hij naar de universiteit
terugkeerde na een jarenlange aanstelling
aan een hogeschool, werd hij assistent seksuologie. Hij zette dat meteen naar zijn hand
door met relatie-ethiek te beginnen. Die micro-ethische aanpak werd een rode draad.
Vroeg men hem de ethiek van tafelgewoontes te belichten, dan deed hij dat. Zo heeft
hij de grondslagen van koken met de wok
uitgelegd.”
uitdaGend denken

In zijn lessen zette Raes de studenten aan
het denken. “Ik ben nooit vergeten hoe hij
opriep om niet intellectueel lui te zijn, en te
lezen, te schrijven, te denken en vooral ‘tegen’ te denken om te zien of je overtuiging
wel klopt. Maar vooral toch om te schrijven,
veel te schrijven, je gedachten ordenen en
op papier te zetten”, zegt Bart Haeck, exstudent van Raes en ook oud-hoofdredacteur van Schamper. “Ik vond hem een van de
meest begeesterende proffen die ik heb gehad. Geen andere prof kon het auditorium zo
snel op zijn hand krijgen. Ik beschouw hem
als een van mijn helden, in de zin dat hij een
grote invloed op mijn denken heeft gehad.”
Godfried-Willem weet dat lesgeven een passie van zijn broer was: “Hij was erg op zijn
studenten gesteld. Maar zijn vrienden waren
ook belangrijk voor hem, belangrijker dan
familie. Vrienden kon je kiezen.”
Koen Raes heeft op zijn eigen kenschetsende manier een onmiskenbare invloed
gehad. Onder meer op professor Patrick
Loobuyck die bij hem doctoreerde: “Dat »
schamper 503
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worden in de Amerikaanse journals — interesseerden Koen waarschijnlijk niet. Op het
lokale maatschappelijke debat wegen wordt
nauwelijks nog gehonoreerd. En net dat was
Raes’ grote verdienste.”

dirk voorhoof: « overal waar koen kwam, drukte hij zijn stempel op
het gesprek, op het debat. onvermijdelijk, imponerend, overtuigend. »
sOCiale etHiCus

Door zijn enorme maatschappelijke betrokkenheid kende Raes heel wat mensen.
“Hij moest onder de mensen zijn. Dat hij
zich de laatste jaren wat isoleerde, was zijn
grote frustratie”, zegt Raes’ broer. “Hij hield
trouwens enorm van grote feesten, zolang
er maar veel volk was. Toch was hij op persoonlijk vlak tamelijk gesloten. Hij kwam
graag tussen de mensen, maar had een privacybubbel rond zich waar je niet gemakkelijk kon doordringen.”
Op de jubileumavond voor de vijfhonderdste Schamper, op 21 maart, kon Raes als
geestelijke vader niet ontbreken. Professor
Voorhoof, ook oud-redacteur van Schamper, hoorde toen zijn speech: “Als vanouds
riep hij de huidige generatie studenten op
om hun stem te laten horen, de blik te verruimen, zich schamper op te stellen en uit
te laten over elke vorm van machtsuitoefening. Fysiek zag je dat Koen — een beetje
vooroverbogen, aarzelende stap, twijfelende
stem — de voorbije jaren geleden had. Maar
zijn uiteenzetting was typisch Koen: helder
en overtuigend, raak. Scherp analyserend.
Alleen het tempo was milder. Niet de inhoud.

Raes tijdens zijn speech op 21 maart.
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Dat probeer ik ook te doen. Zonder hem
als voorbeeld zou ik nu waarschijnlijk geen
krantencolumns schrijven. Raes was een
academicus van de oude stempel. Zoals
Apostel, Vermeersch en Kruithof moest hij
het naast internationale publicaties en conferenties voornamelijk van het maatschappelijk engagement hebben.”
“Een public intellectual”, noemt Verplaetse zijn collega. “Koen was ethicus in een tijd
waarin veel op ethisch vlak verworven was.
Zelfs thema’s als abortus en euthanasie werden aanvaard. Maar Koen zag de gevaren in
van al die verworvenheden. Hij waarschuwde ervoor dat we allemaal afstandelijke individuen zouden worden. Voor hem was het
samenleven dan ook ontzettend belangrijk:
er moet lijm zijn tussen mensen die ervoor
moet zorgen dat ze met elkaar spreken en
gedragsregels zodat ze elkaar begrijpen.”
Steeds was maatschappelijke relevantie
Raes’ doel. Loobuyck apprecieerde dat altijd
ten volle. Maar nu plaatst hij er een bittere
kanttekening bij: “De vraag is of een academicus als Raes nu nog door de trechter zou
geraken. Daarvoor moet je vandaag meedraaien in de internationale publicatiecultuur. Maar die huidige criteria — geciteerd

We hebben toen achteraf nog bijgepraat. Hij
leek opnieuw te willen aanknopen. Maar er
was ook onzekerheid, aarzeling. Toen realiseerde ik me niet dat dit mijn laatste gesprek
zou zijn met Koen, dat Koen zo gauw al van
het podium zou verdwijnen.”
Ook rector Paul Van Cauwenberge zag
zijn collega voor het laatst bij die gelegenheid. “Hij had nog steeds diezelfde kritische
geest en alles wat met macht te maken heeft,
wilde hij in vraag stellen. Maar zijn ideeën
bracht hij nu kalmer over. De universiteit
verliest een van de schitterendste mensen
op vlak van ethiek en medische ethiek in het
bijzonder.” Bart Haeck sluit samenvattend
af: “De combinatie van levenslust en belezen
kennis die hij uitstraalde vond ik fantastisch
en alleen dat al zal ik bijzonder missen.” ¶
foto Nic vermeulen

» ik nu politieke filosofie doceer, komt omdat ik bij Raes de goesting te pakken heb
gekregen. Maar zijn invloed is het grootst
omdat hij een politiek filosoof was die het
maatschappelijke debat aanzwengelde.

foto joost vanderdeelen
lic A 5039

Geboortedatum? 1 juni 1946
Woonplaats? “Bikschote, een gehucht vlakbij Langemark-Poelkapelle. Al kan je mij ‘s weekends, als het huis
me wat te groot wordt, meestal terugvinden in de abdij
van het naburige West-Vleteren.”
Kinderen? “Geen, want daar heb je een vrouw voor
nodig. (lacht) Alhoewel, in ’64 heb ik een jaar in Congo
gezeten en in die tijd was ik nogal op zoek naar mezelf.
Laten we dus zeggen: voor zover ik weet, niet.”
Wat wou u worden als kind? “Een border collie. We
hadden er vroeger eentje thuis, Dolly, en als ik zag hoe
dat beestje vrij en onbezorgd kon rondlopen, eten en slapen wanneer het wou, was ik daar ongelooflijk jaloers op.
Die vrijheid, die onbezorgdheid, die heb ik mijn hele leven proberen nastreven. Daarom ben ik academicus geworden.
Toegegeven, het was een ongewone jongensdroom.
Maar ja, had ik gezegd dat ik een stuk touw wou worden, had je mij waarschijnlijk nóg vreemder aangekeken.
(lacht) Of nee, wacht, dat is een lasso. Schrap die mop
maar.”
Waarom bent u decaan geworden? “Wel, ik was eigenlijk de enige kandidaat. Je moet weten, onze faculteit
bestaat nog maar vijf jaar. Huidig rector Paul Van Cauwenberge richtte ze in ‘om het pluralisme van de UGent
extra in de verf te zetten’. Als een van de eersten was ik
bijzonder enthousiast en heb ik meteen de overstap gemaakt (prof. Kluyzeneers was voordien hoofd van de onderzoeksgroep Experimentele Deeltjesfysica op de faculteit
Wetenschappen, n.v.d.r.). Critici beweerden wel dat ik niet
de juiste kwalificaties had, maar om God te vinden, heb
je naar mijn weten nog steeds geen diploma nodig.”
Ambities? “Mijn ultieme droom is natuurlijk de KUG.
Maar ja, Rome is ook niet op één dag gebouwd. Verder
hoop ik met mijn rubriek in Braambos (een tweewekelijks
katholiek tv-programma op de VRT, n.v.d.r.) geloof terug
populair te maken bij de jongeren. Als ik op donderdagavonden zie wat er zoal rondloopt in de Overpoort, besef
ik dat veel studenten nood hebben aan spiritualiteit.
Eens ik op emeritaat ben, wil ik me meer engageren
binnen de Landelijke Gilde van Bikschote, waarmee we

elk jaar het Europees kampioenschap pompoenschieten
organiseren. Ooit hoop ik binnen te geraken bij de WCPCA (de World Championship Punkin Chunkin Association,
n.v.d.r.) om zo ook het wereldkampioenschap naar onze
contreien te brengen.”
Moeilijkste beslissing? “In 1978 ben ik beginnen
werken op de faculteit Wetenschappen. Toen ik zo’n vijftien jaar later als gelovige ‘uit de kast kwam’, werd dat op
veel onbegrip onthaald. Mensen die ik als vrienden beschouwde, lieten me vallen als een baksteen. De verleiding om mijn collega’s de verdoemenis in te wensen en
ander werk te zoeken, was heel groot. Maar ik heb me
sterk gehouden: ik heb hen dertig zilverlingen toegeworpen en heb mijn onderzoek zelfstandig voortgezet.”
U moet aan de UGent één faculteit afschaffen. Welke? “Je zou misschien denken dat ik één van de bètawetenschappen zou willen afschaffen, maar dat is niet zo.
‘t Is niet omdat ik die periode van mijn leven definitief
achter mij heb gelaten, dat ik daar geen affiniteit meer
mee heb. Het is verder zo dat er aan onze universiteit veel
faculteiten met bedenkelijk nut zijn. Maar de enige die in
mijn ogen écht overbodig is, is de faculteit Rechtsgeleerdheid. Want zoals Tupac ooit zei: only God can judge.”
Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Ik ben toch
geen prof aan de VUB? De vrijmetselarij vind ik trouwens
een contradictio in terminis. De eerste salonsocialist die
zijn handen wil vuilmaken om een muur waterpas te zetten, moet ik nog tegenkomen.”
Waarom zijn er geen vrouwelijke decanen? “In zijn
eerste brief aan Timotheüs schreef Paulus: ‘Een vrouw
moet zich laten onderwijzen in stilheid en in alle onderdanigheid, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs
geeft.’ (1 Timotheüs 2:11-12, n.v.d.r.) Meer heb ik daarover
niet te zeggen.”
De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke positie speelt u? “De missionarispositie! (lacht) Nee,
even serieus, ik denk dat ik liever voor obligatoire bankzitter speel. Ik heb de laatste jaren immers nogal wat last
van mijn horrelvoet — een souvenirtje uit Congo, ziet u.
Tja, wie met een teef slaapt, krijgt haar vlooien!” (knipoogt) ¶

Decaan van De Week

Om de twee weken reikt Schamper de exclusieve en volstrekt waardeloze ‘Decaan van de Week’-award uit in ruil
voor een kort gesprek. Deze week: prof. Jozef kluyzeneers van de faculteit Godsgeleerdheid, omdat de Kerk al
genoeg modder over zich heen heeft gekregen. door Joost Depotter en -Vanderdeelen

U
Nil volentibus arduum?
Meer en meer studenten vechten hun resultaten aan

Binnen twee maanden kent u,
ijverige student, zeker uw definitieve examenresultaten. Tenzij
u dit betwist natuurlijk. En dat
gebeurt blijkbaar meer en meer
aan onze universiteit.

Wat te doen als bijvoorbeeld
het bittere cijfer 9 je puntenbriefje
bezoedelt? Al je vakantieplannen
opdoeken en je cursus als ascetische zweep hanteren? Of trek je liever naar de rechtbank om dat cijfer
alsnog veranderd te zien in een zoete
tien? Als we de cijfers mogen geloven,
kiezen meer en meer studenten in
België voor de tweede optie. Sommigen zien hierin een teken aan de wand
van een groeiende opportunistische
juridisering van de samenleving zoals in
Amerika, het land waar het laten van een
scheet in een fles je wel degelijk een gerechtelijke veroordeling kan opleveren.
Anderen verdedigen die toegenomen
mondigheid van studenten als het middel
om onrechtvaardige willekeur in het onderwijssysteem te bestrijden. De waarheid in de
zaak ligt, zoals zo vaak, waarschijnlijk ergens
in het midden.
OMbudsMan

De motivaties om een bepaalde uitslag
gegeven door de examencommissie te betwisten kunnen divers zijn: een cijfer dat
niet strookt met wat men meent te verdienen, een gemiste examenafspraak waarvoor
de prof geen tweede kans wil geven, een
bijzonder statuut, medisch of persoonlijk
probleem waar onvoldoende rekening mee
werd gehouden, een vrijstelling die niet werd
bekomen of een mondeling examen waarbij
er volgens de student met andere maten en
10
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door Davy Verbeke

gewichten werd gewerkt bij de beoordeling
van verschillende studenten. Ook racisme
en seksisme kunnen voor de borsten, euh
borst, stoten.
Een student kan, vooraleer hij de juridische toer op gaat, altijd eerst de facultaire
ombudspersoon raadplegen als dat binnen
de vijf dagen na de proclamatie gebeurt. Die
ombudsman of -vrouw tracht dan een vergelijk te vinden met de professor in kwestie.
Het aantal studenten dat van de ombudsdienst gebruik maakt, is niet overal uitzonderlijk hoog: aan de faculteit Economie en
Bedrijfskunde betreft het bijvoorbeeld een
tiental studenten per jaar, aan de faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur
slechts heel occasioneel een geval. Eén zo’n
geval was architectuurstudente Ana die
voor een schriftelijke rekenoefening een

nul op vijf gekregen had, terwijl haar werkwijze volledig correct was. “De prof vond het
niet kunnen dat ik mijn resultaat betwistte
en een herziening verdiende. Er werd dus
geen overeenkomst gevonden. Ik moest me
daarom noodgedwongen tot de Interne Beroepscommissie (IB) van de UGent wenden
alwaar ik wel in het gelijk werd gesteld.”
OerdOM?

Die Interne Beroepscommissie is een
soort intern rechtsorgaan van de UGent,
bestaande uit zes hoogleraren van verschillende faculteiten die een oordeel vellen op
basis van de aangedragen argumenten van
beide partijen. Het aantal betwistingen via
deze commissie is sinds 2007 wel degelijk
exponentieel toegenomen met een verdubwww.schamper.ugent.be

beling ieder jaar, maar die stijging
kalfde vorig jaar af. Van een ware
juridische vloedgolf is alsnog geen
sprake: zo werden er 141 interne beroepen behandeld in 2010, op een
totaal van ca. 30 000 studenten. Op
het podium van de facultaire procedurespelen is de gouden medaille
voor Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, zilver voor Rechtsgeleerdheid en brons voor Letteren
en Wijsbegeerte. In principe is het
Onderwijs- en Examenreglement
(OER) de juridische basis voor dergelijke procedures. De specificiteit
van iedere zaak zorgt er volgens
Poele, institutioneel
Luc Van de Poele
ombudsman, echter voor dat niet
alles met simpele regelneverij kan
worden opgelost. “Elk geval dient
apart behandeld te worden. Indien
iets een structureel probleem blijkt
te zijn, trekken we daar onze conclusies uit en passen we het OER
aan of geven we een signaal aan de
prof omtrent zijn beoordelingsmethode. Maar niet alle proffen geven
hier altijd gehoor aan.”
Zo’n aanpassing van het OER
kwam onlangs voor, maar pas na
hoger beroep. Jeroen, student
rechtsgeleerdheid, behaalde voor
een vak een elf en liep daardoor net
zijn bachelorgraad mis. Hij deed
zijn examen in tweede zit, behaalde
een vijftien, maar zag zijn graad niet
aangepast door de examencommissie. Ook bij de IB kreeg hij nul op
zijn rekest. “Volgens het OER mocht
je een examen in tweede zit doen,
maar kon het niet meer meetellen
voor je graad. Dat was volgens mij
een schending van het gelijkheidsbeginsel: iemand die in eerste zit een
negen haalt kan daarna wel een vijftien halen, iemand die een elf haalt
kan dat niet meer.” Daarom trok
Jeroen naar de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen (nationaal administratief
rechtscollege in Brussel dat vorig
jaar 142 zaken te verwerken kreeg)
waar hij gelijk kreeg. Jeroen kreeg
zijn graad, maar de UGent tekende
ondertussen wel beroep aan bij de
www.schamper.ugent.be

Raad van State. Na een procedure
van een jaar en een half en advocaatskosten voor zowel de student
als de universiteit, kreeg de UGent
opnieuw ongelijk. Het dubbelzinnige OER werd hierna daadwerkelijk
aangepast door de universiteit om
dergelijke twijfels in de toekomst
te vermijden. Zij het niet zoals men
zou verwachten na de twee verloren zaken: een student kan volgens
de nieuwe regelgeving een geslaagd
examen in eerste zit nu gewoonweg
niet meer hernemen. Volgens Van
de Poele is het nu eenmaal geen optie om de graad van verdienste telkens aan te passen telkens als een
student een vak opnieuw aflegt.
“We werden door de uitspraak van
de Raad voor Betwistingen quasi
verplicht om het OER te verstrengen, alhoewel we ook liever de oude
studentvriendelijke regeling hadden
behouden waarbij een student zijn
examen tenminste nog een tweede
maal kan afleggen.”
Wie niet WaaGt …

Het valt moeilijk te voorspellen
of de stijging van het aantal betwistingen zich zal doorzetten, maar
een stagnatie lijkt waarschijnlijker. Van de Poele benadrukt dat de
universiteit het spel altijd open en
transparant speelt. “We nemen de
procedure altijd heel serieus. We
gaan uiteraard aanvechtingen niet
stimuleren, maar we verschaffen
wel correcte informatie op het puntenbriefje zodat de student weet
wat zijn beroepsmogelijkheden zijn.
We hebben tijdens de laatste examenperiode zelfs gemerkt dat een
andere manier van formulering van
die rechten een groot stijgend effect
had op het aantal aanvechtingen.”
De student kent naast zijn plichten ook meer en meer zijn rechten.
Geert Poels, ombudsman voor de
opleiding Economie, vindt dat studenten wel degelijk mondiger zijn
geworden dan vroeger. “Ze zijn inderdaad beter geïnformeerd en ze
weten dat er een beroepsmogelijk-

« sommige
aanvechtingen
zijn uiteraard
minder terecht
dan andere,
maar ik heb
de indruk dat
de meeste studenten echt wel
eerlijk zijn. »

heid bestaat. De deliberatieregels
zijn ook strenger dan vroeger, dus is
het logisch dat studenten alert zijn
om de precieze motivering voor een
niet-deliberatie te weten te komen.”
Bij mondelinge examens zonder
schriftelijke voorbereiding is het
makkelijker voor een benadeelde
student om zijn zaak te bepleiten,
maar tegelijk ook moeilijker om zijn
gelijk te halen, aangezien het woord
tegen woord blijft. Daarom dienen
proffen ook te worden gewezen
op hun plichten hieromtrent: een
schriftelijke neerslag van de prof is
onontbeerlijk om het examen deels
te kunnen reconstrueren, iets wat
nu niet altijd gebeurt. Aanvechtingen op basis van vermeend racisme
komen op het eerste gezicht nauwelijks voor. Een geval daarvan dit
jaar bleek ongegrond gemotiveerd,
hoewel de persoon stellig van zijn
gelijk overtuigd was. Die student
kan men niet volledig categoriseren
als een ‘academische goudzoeker’
met als levensmotto “if you don’t
try, you’ll never find out”, maar in
sommige motiveringen daarentegen valt soms letterlijk te lezen dat
men “het toch maar kan proberen”.
Jacques Van Keymeulen, ombudspersoon van de faculteit Letteren en
Wijsbegeerte voor de talenrichtingen gelooft echter dat slechts een
minderheid uit plat opportunisme
handelt. “Sommige aanvechtingen
zijn uiteraard minder terecht dan
andere, maar ik heb de algemene indruk dat de meeste studenten echt
wel eerlijk zijn en niet handelen uit
gemakzucht.”
Om alle studenten te ontmoedigen die na het lezen van dit artikel
toch hun pragmatisch pikhouweel
in de juridische berg willen planten,
nog even dit: het absolute aantal
aanvechtingen neemt gestaag toe,
maar het aantal studenten dat gelijk
krijgt, blijft min of meer gelijk. De
universitaire top is dus niet makkelijker te bereiken door het betreden
van het juridische paadje. ¶
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mag het
wat meer
zijn?
Dertien jaar geleden bezocht Schamper alle Vlaamse studentenresto’s om
ze te vergelijken met de Gentse versie. Dat De Brug vandaag nog steeds
kartonnen sla serveert, weet iedereen. Maar hoe zit het met de rest?
door Anemoon Soete en Lise Beirinckx
We trokken naar Antwerpen, Leuven en
Brussel om daar een restomaaltijd te verorberen. Gezien onze sportieve aanleg, werden de resto’s in het centrum en dicht bij het
station vaak het slachtoffer. Onze nietsontziende ogen keurden alles van menu tot interieur.
Hand in eiGen bOezeM

De Brug kunnen we terugvinden met onze
ogen dicht. Je hebt er de keuze tussen vis-,
vlees-, vegetarische en twee snackgerechten.
Je kan ook opteren voor een gigantische portie spaghetti met saus en kaas waarbij de bestanddelen van de vegetarische sausvariant
tot op heden nog niet achterhaald zijn.
Op een boogscheut van de Brug die als
enige resto ’s avonds open is, vinden we de
weinig gefrequenteerde resto Sint-Jansvest
terug. Verder kan je nog terecht in resto Overpoort (wiens levenslicht stilaan uitgedoofd
is), de faculteit Diergeneeskunde, de faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de Coupure, Home Boudewijn en
Home Astrid. In de kleinere resto’s kan je wel
eens met lege handen komen te staan wanneer blijkt dat jouw uitverkoren maal op is.
Je alternatief is dan een aangevulde doch
weinig smakelijke slaatjesbar. Bovendien
kan je hier plots andere gerechten aantreffen dan de schotels die vermeld staan op de
12
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weekmenu’s. Zeg nog eens dat hier geen culinair avontuur te beleven valt.
’t stàd

In Antwerpen klopt een deel van het studentenhart op een campus in het centrum,
in de nabijheid van de winkelstraten. De
resto onderscheidt zich nauwelijks van het
doorsnee jaren zeventig blok. Enkel de half
blauwgeschilderde borden die aan de muur
gepleisterd werden, geven ons een hint dat
er binnen iets te eten valt. Het lijkt alsof ook
de Antwerpse student niet echt goed de weg
naar deze resto’s vindt, want veel volk is er
niet. Nochtans komen we wat later goed gevuld buiten. Ter gelegenheid van bepaalde
feestdagen stroopt het personeel hier zelfs
zijn mouwen op om een extraatje te voorzien. Met Pasen geen paaseieren maar wel
een heus paasmenu en zelfs een gratis potje
met ananaskaneelpudding. Hoewel de uitwerking van dat merkwaardige brouwsel
niet helemaal geslaagd was, is het soms de
geste die telt.
Tijdens het schooljaar is er de keuze tussen een dagelijks hoofd- en veggiemenu en
een pasta en alternatief menu van de week.
Wie hieruit nog niet kan kiezen, kan voor een
koude schotel gaan of een steak of kippenbrochette op de grill. Bij dit alles zitten frietjes, rijst, aardappelen of puree en één soort
warme groenten inbegrepen. Wie nadien

nog honger heeft, kan een dessertje nemen
of zich te goed doen aan snoeprepen die verkijgbaar zijn alsof de UA wil hamsteren voor
een zoete inval. De prijs van een hoofdmenu
varieert tussen de €2,60 en €4,80, wat redelijk
is. Het zijn echter de kleine snacks die een
beetje prijzig zijn: soep kost je 70 cent, een
droog broodje al snel 60 cent en voor een
huisgemaakt dessert ben je een euro kwijt.
De verschillende resto’s van de Universiteit Antwerpen hebben andere menu’s. Ook
is het keuzeaanbod op de diverse campussen bijlange niet zo groot als in het centrum.
Een nadeel, want de campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken, liggen
op 5 en 8 km van het centrum. Tot slot lijkt
het ons een groot pijnpunt dat je in geen enkele resto ’s avonds terecht kan.
leuven bakt ze bruin

Omdat we willen weten of de eersten de
laatsten zullen zijn, gaan we Alma 1 een bezoekje brengen. Deze resto ligt knal tussen
‘speciale studentenacties’ van de andere
eetgelegenheden in Leuven, waardoor die
laatste de meeste studenten over de vloer
krijgen. Wanneer we het aanbod bekijken
dat uit zes verschillende warme schotels bestaat, zouden we haast denken dat de Leuvenaar kieskeurig is. Als we dichterbij kijken,
zien we dat in het lijstje slechts één vegetarische en één visschotel staat en dat daarwww.schamper.ugent.be

voor geen kookboek werd opengeslagen.
Een omelet (veganisten kunnen de pot op)
en twee petieterige bollen puree waar wat
naar afwaswater smakende koriander doorheen gedraaid werd? Daar wordt je maag
niet meteen wild van. Of net wel. Het is misschien ook wel deze patattenspecie die ze in
Antwerpen gebruiken om hun borden vast te
plakken aan de muur. Groenten, daar doen
ze hier bij sommige schotels niet aan mee en
aan keuze ook al niet. Bij het koninginnenhapje is het videetje wel goed volgepropt,
maar ziet het geheel eruit alsof er een voorproever heeft aangezeten. Zou er een christelijke insteek achter het maaltijdenbeleid
zitten? Op gulzigheid zullen ze ons alvast
niet betrappen.
Er zijn drie Alma’s en twee kleinere resto’s in Leuven, die ondanks een centrale catering toch verschillende menu’s serveren.
Opvallend is dat de Alma’s elkaar proberen
te beconcurreren met speciale acties. Zo is
er sinds de paasvakantie elke donderdag
een barbecue in Alma 1, terwijl Alma 2 juist
meedoet met donderdag veggiedag en de
pastafreaks probeert te lokken. De resto van
het Pauscollege biedt zelfs een ontbijt aan!
Uniek in het Vlaamse restolandschap is dat
Alma 1 ook op zaterdagmiddag open is, en
tijdens de examens zelfs op zondag. Eindelijk een cateringbeleid dat beseft dat een
blokker niet echt meer wil kokkerellen.
Wie de prijzen eens bekijkt, ziet een grote variatie. Simpele gerechten zoals ‘pensen
met appelmoes’ kosten €2,60. Een doorsnee
volwaardig menu kost hier snel €4,60 (kippenlapje met groenten, saus en kroketten)
en kan oplopen tot €5. Wie niet in het bezit
is van een studentenkaart betaalt bovendien
€3,10 meer. Daarmee zijn de Alma’s de duurste resto’s die we bezocht hebben.
Toch hebben de Alma’s vernieuwende
punten. Zo is er maaltijdsoep waarin je lepel
blijft rechtstaan en de pastastukjes in verdronken zijn. Een goed plan, nu enkel nog
een betere uitwerking. Wel prijken er flessen
olijfolie en balsamico-azijn. Die staan naast
een grote pot onafgedekte mayonaise waaruit je zoveel mag scheppen als je wil, maar
die er waarschijnlijk ook al de hele dag staat.
De leuze is hier duidelijk ‘prijzige kwantiteit
boven kwaliteit’. Bij navraag blijkt dat de
meeste KUL’ers de Alma’s liever links laten
liggen, wat niet geheel onbegrijpelijk is, om
niet te zeggen: normaal.
www.schamper.ugent.be

brussel, vlaanderens Culinair Hart

De resto van de VUB-campus Etterbeek
steekt torenhoog uit boven het Vlaamse restolandschap: lekker, goedkoop en veel. Voor
€3,50 staat er een volledige maaltijd voor
je klaar. Deze bestaat uit soep, een hoofdmaaltijd (keuze tussen twee dagmenu’s, een
lightmenu met bijhorende weightwatchers
punten of een vegetarische maaltijd) én een
nagerecht naar keuze. Bij de hoofdmaaltijd
kan je kiezen uit frietjes, rijst, aardappelen of
een puree die voor één keer eens niet naar
voorgekauwd papier smaakt. Daarnaast
is er ook een pastabar (€3,30), wokgerecht
(€3,25), koude schotel (€3,20) en een grillgerecht (€4,80). Keuze à volonté dus, maar
wie nu nog niet genoeg heeft, kan zijn bordje
bijvullen aan het buffet dat zowel warme als
koude groenten serveert die van een aanvaardbare kwaliteit zijn.
Een pluim voor de VUB als het over hun
visie gaat. Ze hechten veel belang aan duurzaamheid. Zo willen ze niet alleen gezond,
maar ook ecologisch verantwoord voedsel
serveren zoals seizoensgroenten en geen
vlees of vis van bedreigde diersoorten. Met
het oog op eerlijke handel is een samenwerking met Oxfam zeer zichtbaar in het restolandschap. Toch kunnen al die hongerige
negertjes op de Oxfam-reclamebanners je
wel een schuldgevoel geven terwijl je spotgoedkoop voedsel verorbert. Tot slot wil-

len ze serieus besparen op energieverbruik
en hun afvalberg verminderen. Het enige
minpuntje is dat we ook hier ’s avonds een
gesloten resto aantreffen.
kOplOper?

Nu we een overzicht van de Vlaamse
studentenresto’s hebben, kunnen we alleen
maar concluderen dat UGent nog veel kan
leren. Bovendien blijken de problemen sinds
ons onderzoek van dertien jaar geleden niet
veranderd te zijn. Pijnlijk. De openingsdagen
zijn niet flexibeler geworden en de versheid
van de koude groenten laat nog steeds vaak
te wensen over. Bovendien kan je in Leuven
en Brussel sauzen gewoon aan het buffet
halen in plaats van de minuscule potjes die
weinig saus en veel afval bevatten. Dat alles,
terwijl de resto’s de laatste jaren alleen maar
duurder werden. Ook op ecologisch vlak valt
het tegen. Gent is de enige stad waar het gratis water in plastic bekers wordt geserveerd
en er afhaalmaaltijden in dikke plastieken
wegwerpbakken worden meegegeven. Maar
bovenal mogen de Gentse smaakpapillen duidelijk wat meer in de watten gelegd
worden, wat bij de Antwerpse en Brusselse
grootkeukens wel degelijk mogelijk blijkt. Al
gaat ons medeleven toch echt wel uit naar
de Leuvense student: op onze Grote Universitaire Resto-ranking prijken ze helemaal
onderaan. ¶
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De Billijke
Vergoeding,
c’est quoi ça?

fa
yB
nn
k
an

Schamper gaat met de billen bloot

Studentenfuiven: voor de feestvierders
afgesloten met een traditionele kater,
voor de organisatoren vaak met een
financiële kater. Zeker als de Billijke
Vergoeding niet betaald werd.
door Lise Beirinckx en Thomas Vanthournout
Schamperfuif, 4 april, Sioux. De meesten
waren zich een verrekking aan het dansen
op de eigenzinnige eightiesmuziek. Het nog
niets vermoedende Schamperteam zag dat
het goed was. De muziek werd gesmaakt,
de pinten geleegd, SABAM was betaald en
de kater lag op de loer. Een vet feestje dus.
Tot de controleur van de Billijke Vergoeding
op ontnuchterende wijze zijn werk deed en
Schamper trakteerde op een mooie boete.
CHeCk it Out

Weinigen kennen blijkbaar de beruchte
Billijke Vergoeding. Het is een vergoeding
waar producenten en uitvoerende kunstenaars recht op hebben wanneer hun muziek
in een openbare plaats wordt gespeeld. Bij
de Billijke Vergoeding wordt niet het werk
zelf beschermd, maar de prestatie van het
werk. Veel mensen spreken altijd van SABAM betalen, hoewel de Billijke Vergoeding
niks met SABAM te maken heeft. SABAM is
de beheersmaatschappij die auteursrechten
int op het werk zelf, terwijl de Billijke Vergoeding betaald moet worden voor de prestaties van dat werk.
Een voorbeeld ter illustratie. David Vervoort is de componist van de hitsingle Dos
Cervezas. Omdat hij de maker is van dat
nummer, heeft hij daarop auteursrechten.
Als zijn nummer gedraaid wordt, zal SABAM auteursrechten innen en deze uitbeta14
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len aan David Vervoort. Tom Waes is echter
de uitvoerende kunstenaar van dit nummer.
Als men dit nummer op een openbare plaats
draait, is de Billijke Vergoeding verschuldigd. De Billijke Vergoeding is niet verschuldigd voor liveconcerten, maar aangezien het
optreden van een dj niet wordt beschouwd
als een liveoptreden, moet men op fuiven
ook de Billijke Vergoeding dokken.
Een aantal parameters zoals de aard van
de ruimte (winkel, café …), het aantal vierkante meter van de ruimte en de aard van de
activiteit (drankaanbod, dansgelegenheid …)
bepalen het tarief. Men kan als organisator
op twee manieren betalen: ofwel per afzonderlijke activiteit ofwel via een jaartarief
voor een specifieke ruimte. Café Sioux, epicentrum van de Schamperfuif, betaalt een
jaartarief voor de Billijke Vergoeding, maar
doet dit enkel voor een tarief dat valt onder
de regeling “met drank/zonder dans”. Zodra
in de Sioux een fuif wordt georganiseerd en
het dansgedeelte gebruikt wordt, dient men
en plus een dagtarief te betalen als organisator.
Onbekend is Onbetaald

Verhalen van andere gedupeerden zijn
er genoeg. Zelfs de 12-urenloop van het FK
kreeg al twee jaar op rij een boete in de bus.
Vorig jaar omdat ze gewoon geen aanvraag
hadden ingediend, wegens “nog nooit van

gehoord”, dit jaar omdat hun aanvraag twee
dagen te laat binnen was dankzij technische
problemen tijdens het doorfaxen van de
aanvraag.
Het grootste probleem met de Billijke
Vergoeding is vooral dat niemand ze echt
kent, en daarom ook niet betaalt. Hoe dat
juist komt, kunnen ze bij SIMIM, de beheersmaatschappij ervan, ook niet echt verklaren.
“Wij doen nochtans al sinds het begin van
ons bestaan in 1995 ons best om naambekendheid te verwerven”. Bovendien worden
zaaluitbaters gevraagd om een jaarcontract
af te sluiten en hun huurders op de hoogte te
stellen, al kunnen ze daartoe niet verplicht
worden.
De tarieven van de Billijke Vergoeding
worden bepaald door een koninklijk besluit
en elk jaar geïndexeerd. Ook de boetes dus,
die vaak veel hoger liggen dan het bedrag dat
normaal gefactureerd zou moeten worden.
Daarbij laten ze ons weten dat ze zelf niets
verdienen aan die boetes maar dat die worden gebruikt om de onkosten van de controleur te betalen. Door dat koninklijk besluit
kunnen er ook geen verzachtende omstandigheden in het leven geroepen worden door
een gedupeerde, zodat men de boete kan laten vallen. Zelfs wie oprecht van niets wist
of door de zaaluitbater slecht geïnformeerd
werd, moet de volle pot betalen. Op tijd aanvragen is de enige manier om eraan te ontkomen! ¶
www.schamper.ugent.be
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burgies-architecten
bouwen e-doos
“En dan nu de vraag van één miljoen miljard.
Kabouter Wesley, wat weet je over de Solar
Decathlon? Je mag een hulplijn raadplegen ...”
Gds Spurt niet onmiddellijk naar de bibliotheek, want de kans dat de verwarde
bediende je daar samenhangend beantwoordt, is klein. Nochtans verdient de
Solar Decathlon genoeg aandacht. Deze
door de Amerikaanse overheid georganiseerde internationale wedstrijd daagt
tweejaarlijks twintig universitaire studententeams uit een woning op zonneenergie te ontwerpen en te bouwen. Het
team dat het beste zowel Greenpeace,
Jan Hoet als uw bankrekening kan bekoren, wint. Tot zover de theorie, hieronder:
de praktijk.

vlaaMs-natiOnalistisCHe
teleurstellinG

denten architectuur en burgerlijke ingenieurs. In totaal ongeveer veertig à vijftig
studenten.”
De hamvraag is natuurlijk of Team
Belgium ook een kans maakt om in Washington de hoofdvogel af te schieten.
Vermeir blijft optimistisch: “Wij zetten,
naast energiezuinigheid, sterk in op betaalbaarheid. Toen we de vorige editie
gingen bezoeken, viel ons op hoe onrealistisch sommige van die woningen waren.
Een realistische eengezinswoning van
de toekomst die wil inspelen op ecologie
moet volgens ons ook betaalbaar zijn. Al
weet je natuurlijk nooit of ons concept de
Amerikanen zal smaken.”
een drOnken rus

Ook de Universiteit Gent stuurt een
afvaardiging naar de vijfde editie. Team
Belgium — tot spijt van de Vlaams-nationalist die het benijdt — is met zijn ECube zelfs de enige Europese deelnemer.
Tijdens een bezoek aan het ingenieursbolwerk heerst er een gespannen drukte.
Het zijn dan ook cruciale dagen. Rond 23
september moet het huis er staan in Washington. Deze week volgt er een generale repetitie naast het Ufo. Toon Vermeir,
een van de projectmedewerkers, wil in de
eerste plaats benadrukken dat het hier
om een collectieve prestatie gaat. “Gestart als een thesis vanuit de vakgroep
Architectuur en Stedenbouw over de vorige editie groeide het idee om ook zelf
deel te nemen aan de wedstrijd. Daarna
is het team uitgebreid met meerdere stuwww.schamper.ugent.be

Op de achtergrond gaat de bedrijvigheid gewoon verder. Wanneer een vorkheftruck met chirurgische precisie de
technische box met hoogtechnologisch
materiaal oplaadt, houdt iedereen de
adem in. Hmm, wat zou er gebeuren indien een dronken Rus achter het stuur
plaatsneemt en de boel in de prak rijdt?
Vanaf 10 mei kan je aan het Ufo zelf
bekijken wat hiervan aan is. Wacht niet te
lang of de reiskosten om het bouwwerk te
bezichtigen nemen aanzienlijk toe. Nog
dit: als het Belgische team het uiteindelijk niet haalt, zijn er pistes om de E-Cube
in te richten als “overnachtingspaviljoen
voor studenten diergeneeskunde”. Kabouter Wesley is al onderweg. ¶

schamper zoekt volk!
Schamper zoekt (eind)redacteurs,
illustratoren, fotografen, lay-outers
en informatici voor de toekomst.
Vanaf september houden we elke
maandag om 20 uur redactievergadering in studentenhuis
De Therminal. Wees welkom!
Wil je je vroeger engageren en
onze redactie al in de vakantie vervoegen? Stuur ons een mailtje:
schamper@schamper.ugent.be

adverteren?
Bekijk onze advertentiebrochure op
www.schamper.ugent.be/adverteren

The Grand Tour
of Europe
“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de
geesten”, dixit Erasmus. Dankzij het internet zijn de geesten van onze medestudenten
op uitwisselingsprogramma nog dichterbij.
Tussen de zwijnerij vinden ze de tijd om te
schrijven over hun leerrijke ervaringen.
Deze week: Domi De Meyst uit Auckland.
Cultuur is relatief. Van een doorsnee
Vlaming wordt niet verwacht dat hij enige
affiniteit zou hebben met de Kiwicultuur.
Gelukkig heeft Schamper reporters ter
plaatse om die hiaten op te vullen. Eerst
en vooral: allemaal ‘Avalanche City‘ googlen. Kiwimuziek op zijn best!
In Auckland, Wellington en Christchurch is het New Zealand International
Comedy Festival in volle gang. Drie weken
lachen, gieren en brullen: een onderdompeling in de lokale humor. Als eerste aanschouwde ik Jeremy Elwood. Ik had hem
nooit mogen zeggen vanwaar ik kwam,
want de “Belgium, ah you make chocolate and fuck kids!” deed mijn buren voor
de rest van het uur ongemakkelijk heen
en weer schuifelen op hun kaduke plastieken stoeltjes. Volgende week ga ik naar
The Boy with Tape on his Face, die zal
mij minder van antwoord kunnen dienen.
Ik was vooral heel erg benieuwd naar
Rhys Mathewson. Het stereotype wil dat
weinig goeds voortkomt uit twintigjarige
mannen, het tegendeel is waar. Ik wíst
bovendien dat ik zijn naam al elders was
tegengekomen. Juist ja, Rhys is student,
voltijds komiek én de helft van het hoofdredacteursduo van het studentenblad van
de universiteit van Auckland. Craccum
heet dat beestje. Het is te vinden in bakken
verspreid over de campus, 40 pagina’s dik,
geprint op glanzend papier en de eerlijkheid gebiedt mij erbij te vertellen dat het
gewéldig lekker ruikt. (Over de microgolf16
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bestendigheid zijn geen gegevens
beschikbaar.)
Craccum heeft qua inhoud wat
weg van Goedele: de hoofdmoot
heeft betrekking op de Craccumredactie zelf. Die mannen vinden
zichzelf ongelooflijk cool en schrijven daarover. Rhys heeft er misschien wel reden toe, aangezien hij
vorig jaar de prestigieuze Billy T Comedy Award op zijn naam heeft geschreven, vergelijkbaar met Comedy
Casino Cup bij ons. Mijn voorkennis
om de bizarre humor in het blad te
begrijpen is over het algemeen ontoereikend, maar de doorsnee student lust wel zijn Craccum per week.
Desalniettemin biedt het boekje mij
de perfecte opvulling voor dode momenten in een les internationaal milieurecht, al laat ik het achteraf meestal liggen in het auditorium. Misschien
kan Schamper dat ook eens proberen:
wij kunnen het Gentse studentenblad
zijn dat iedereen leest maar niemand
écht begrijpt. Paginalange artikels over
de sfeer op de redactie en elke editie
spijzen met sarcastische replieken op
een greep uit onze overvolle postbus lezersbrieven. Kijk eens aan hoe inspirerend een Nieuw-Zeelands studentenblad
kan werken! Dat is slechts een van de redenen waarom iedereen op Erasmus zou
moeten: weten wat je mist in de rest van
de wereld en je laten inspireren. Avalanche City, ik méén het. ¶

achter
k lap
Twaalf uur lopen

Woensdag 4 mei vond de 28e editie van de
traditionele 12-urenloop plaats. Dit jaar mét
diefstalverzekering, sinds de diefstal van een
Aquariusboog van 3000 euro het evenement vorig jaar diep in de schulden werkte. De traditie
van de dansende piemels op het Sint-Pietersplein tijdens de ‘schaarsgeklede mannenronde’
werd dit jaar niet voortgezet. Agenten in burger liepen op het plein om naaktloperij tijdig
tot een halt te kunnen roepen. Het Hilok en de
VTK deden intussen wél iets nuttigs en streden om de overwinning. De eindstand: het Hilok won met 876 punten, gevolgd door de VTK
(871) en de VLK (823).
Nieuw bloed

Het academiejaar loopt ten einde, hoog
tijd om de brandende fakkel der studentenengagement door te geven. Een selectie uit
de nieuwe voorzitters: het FaculteitenKonvent valt vanaf heden onder de vleugels van
Jochen Merlier, Nathalie Schoup laat de
zweep knallen over het SeniorenKonvent,
Pieter De Baets krijgt het voorzitterschap
van het Werkgroepen en Verenigingen Konvent en bij de Gentse Studentenraad wordt
Gertjan Dewaele de nieuwe voorzitter. In
eigen vijver wordt Pieter Van Nuffel de
nieuwe hoofdredacteur van Schamper.
Geen leenfietsen

Het voorstel om publieke leenfietsen
— bekend uit steden zoals Brussel en
Parijs — te incorporeren in het Gentse
stadsbeeld, werd recent afgeketst. Het
college van burgemeester en schepenen
van de Stad Gent oordeelde dat dit systeem te duur is voor de Gentse beurs en
zette de gunningprocedure stop. Het
prijskaartje zou op zo’n 1500 euro per
fiets per jaar komen, geld dat volgens
de Stad Gent beter gebruikt wordt om
de bestaande verhuurinitiatieven en
-voorzieningen uit te breiden. Blijkt
daarnaast ook dat een stad als Gent
gewoon te klein is om munt te slaan
uit zo’n leensysteem. Een lesje in nederigheid. ¶
www.schamper.ugent.be
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Jaaroverzicht:
		 2010-2011

studentenslagveld
September 2010. 1280 studenten botsen bij de aanvang van het
academiejaar tegen een muur met
de naam studievoortgangsbewakingmaatregelen. Enkele nieuwe
aanpassingen aan het Onderwijsen Examenreglement doen de aanmodderende student de das om. De
nieuwe maatregelen: je inschrijving
aan de UGent wordt geweigerd als
je na drie jaar niet geslaagd bent
voor een derde van je opgenomen
studiepunten. Daarnaast moet je
een andere opleiding zoeken wanneer je twee jaar op rij niet slaagt
voor de helft van je studiepunten.
Resultaat: voor 5% van de studentenpopulatie is het niet meer mogelijk om hun opleiding in september
voort te zetten. ¶

foto joost vanderdeelen

cogen geschorst
Oktober 2010. Na een klacht
over ‘grensoverschrijdend gedrag’
bij de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
wordt professor Internationaal Publiekrecht Marc Cogen geschorst.
Eind maart 2011 verlengt de UGent
de schorsing met zes maanden. Gedurende het onderzoek is het verboden voor professor Cogen om de
universitaire terreinen en gebouwen te betreden. De verslaggeving
van Schamper over het onderwerp
heeft inmiddels volgens forumgebruiker Alain S. “een mate van uitgebalanceerdheid en objectiviteit
die men mag verwachten van midden-oostendictators wanneer men
hen vraagt of het afslachten van eigen ongewapende burgers verantwoord is.” We doen ons best. ¶

November 2010. Schamper
duikt met een ervaren gids de
Gentse graffitiwereld in en komt
met een vol fototoestel en kriebels
voor street art terug. Naar aanleiding van het graffitiartikel laten we
een aantal grafitilegendes los op
een muur nabij het Keizersviaduct.
Enkele bevroren vingers, lege spuitbussen en een door aërosoldampen
opgewekte hoofdpijn later komt de
cover voor Schamper 494 tevoorschijn. ¶

foto joost vanderdeelen

schampergraffiti

foto joost vanderdeelen / ill. martijn vermeersch

eredoctor frank
November 2010. De faculteit
Ingenieurswetenschappen bestaat
175 jaar, nodigt Frank De Winne
uit voor haar verjaardagsfeestje en
geeft hem in één beweging maar
meteen een eredoctoraat. De Winne krijgt het eredoctoraat als “een
waardering voor de uitzonderlijke
prestaties in de ruimtevaart en
zijn buitengewone ingenieursloopbaan” en bergt de titel met veel liefde op tussen zijn eerder verkregen
eredoctoraten van de Universiteit
Hasselt (2003) en de Universiteit
Antwerpen (2010). ¶

asielzoekers

foto tim demel

December 2010. Hoewel het
sneeuwt, smelt het hart van rector
Paul Van Cauwenberge bij het zien
van het leed van asielzoekers. Waar
hij in maart 2010 nog vijftig Roma
uit de leegstaande universiteitsgebouwen in de De Pintelaan liet
zetten, laat hij nu een gebouw aan
het Sint-Pietersplein klaarmaken
voor de opvang van mensen zonder
papieren. People change. Wanneer
een groep van veertig asielzoekers
het pand betrekt, steken personeelsleden en studenten de handen
uit de mouwen om het gezelschap
op te vangen. Elf dagen later heeft
Fedasil opnieuw opvangplaatsen
beschikbaar en de groep wordt
overgebracht naar de kazerne van
Houthalen-Helchteren. ¶

foto Nic vermeulen

schamper 500
21 maart 2011. Schamper publiceert haar historische 500e editie. Diezelfde avond vormt het Ufo
het decor voor een alumni-avond
van oud-Schamperaars. Oude en
minder oude rotten Koen Raes,
Rik Van Nuffel en Frederik De
Swaef spreken het volk toe en daarna zuipt iedereen aardig wat wijn
ter ere van het jubileum. Sommigen
maken het wel héél bont: een zekere Tom D. moet nadien door rector Van Cauwenberge himself naar
het station gevoerd worden omdat
“de jongen anders nooit meer thuis
zou geraken”. Die VVS-voorzitters
toch. ¶

studenten-bdsm

foto joost vanderdeelen

April 2011. De rector verslikt
zich even in zijn koffie wanneer hij
lucht krijgt van de recentste erkenningsaanvragen van nieuwe studentenverenigingen. Naast Ichtus,
die het evangelie wil verkondigen
onder de studenten, dient ook Kajira een aanvraag in. Hun doel: bdsm
sociaal aanvaardbaarder maken en
gelijkgestemde zielen samenbrengen. Hun aanvraag bij het Werkgroepen en Verenigingen Konvent
doet een stofwolk van media-aandacht opwaaien, maar eind april
wordt hun aanvraag wegens procedurele redenen afgekeurd. ¶

Wetenschap
Biogroenten, wat zijn dat?
Je haalt een groentepakket af in De Therminal, bijt in een wortel en wordt
bedwelmd door enerzijds het gevoel van een gezonde levensstijl en anderzijds
het gevoel dat je met deze milieuvriendelijke daad eventjes de wereld van de
ondergang hebt gered. Is het louter je zelfverheerlijkende verbeelding?
door Pieter Van Nuffel
Sinds kort biedt de Gentse Studentenraad wekelijks een pakket met lekkere biogroentjes aan. Niet alleen lekker, misschien
ook wel gezonder en beter voor het milieu.
Biolandbouw gebruikt namelijk geen kunstmatige meststoffen en geen pesticiden. Uit
een onderzoek naar de perceptie blijken ‘milieuvriendelijker’ en ‘gezonder’ dan ook de
belangrijkste redenen waarom mensen voor
biogroenten kiezen. Ook voor de GSR was
dat het geval. “Het is de mix. Het feit dat de
meeste groenten lokaal gekweekt worden,
was voor ons alvast een pluspunt. De versheid is ook belangrijk, tussen veld en bord
staan maar een paar dagen”, aldus studentenvertegenwoordiger Joeri Deryckere.
GezOnder?

Groenten zijn een belangrijke bron van
voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen. Anderzijds kan je in groenten ook
allerhande contaminanten, zoals pesticidenresiduen en nitraat terugvinden. Hoe
gezond een groente is, heeft te maken met
twee aspecten: de voedingswaarde en de
22
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voedselveiligheid. In 2007 kwam de UGent
met het eindrapport “De meerwaarde van
bio op gebied van kwaliteit en gezondheid”
naar buiten, het resultaat van een grootschalig onderzoek, waarin alle gegevens die
uit de literatuur bekend waren nog eens statistisch verwerkt werden. Daaruit kon alvast niet besloten worden dat biogroenten
gezonder zouden zijn dan hun gangbare tegenhangers. “Het gehalte aan vitamine C is
bijvoorbeeld lager in biowortels en bio-aardappelen, maar hoger in biotomaten.”, verduidelijkt Christine Hoefkens, die binnenkort
haar doctoraat indient over onder andere
biogroenten. Ook per groente bestaan er
geen eenduidige trends: “Zo scoort biowortel slechter voor vitamine C en kalium, maar
beter voor wat betreft het gehalte aan bètacaroteen.”
“Als je groenten wil vergelijken, moet je er
eigenlijk rekening mee houden dat een zeer
groot aantal factoren de samenstelling beïnvloedt: de variëteit, wanneer ze geoogst worden, de manier waarop ze gekweekt zijn …
De reden waarom we geen verschil zien,
heeft ook te maken met al die beïnvloeden-

de factoren”, relativeert professor John Van
Camp van de Vakgroep Voedselveiligheid en
Voedselkwaliteit.
Het grote verschil is echter dat de echte
bioconsument gewoon veel meer groenten
eet en dáárdoor gezonder is. Elke biogroente
bevat grofweg evenveel voedingstoffen en
contaminanten als de gewone groente, alleen worden er meer van naar binnen gewerkt.
MilieuvriendeliJker?

Als de biolandbouw het niet zozeer doet
voor de gezondheid van de consument, doet
ze het misschien wel uit zorg voor de bodem
en de biodiversiteit. Zijn biogroenten écht
ecologisch meer verantwoord? De groentepakketten komen niet uit één of ander
ver land, maar uit Deinze. In die zin zorgen
ze dus al niet voor de CO2-uitstoot die het
transport van niet-biogroenten soms wél
met zich meebrengt.
Volgens professor Johan Albrecht, milieu-econoom, is het echter niet altijd zo dat
het transport van landbouwgoederen verwww.schamper.ugent.be

spilling zou zijn. “Veronderstel dat je
hier biotomaten kweekt. Die hebben
veel zon nodig. Is het toevallig een
slechte lente met weinig zon, dan
heb je dus een zeer beperkte oogst.
In een goeie klimaatzone daarentegen, bijvoorbeeld in Spanje, kan je
véél meer tomaten kweken, gedurende een langere periode. Je hebt
daar het voordeel van een lage energiekost, maar het nadeel van een
hoge transportkost. Als je wil weten
op welke manier minder broeikasgassen worden uitgestoten, moet
je dus steeds een afweging maken
die afhangt van dat rendementsverschil.” Verder merkt Albrecht op dat
je ook een onderscheid moet maken
tussen bederfbare en niet-bederfbare producten. Die laatste kunnen
bijvoorbeeld ook gemakkelijk via
schepen vervoerd worden.
Bovendien houden de milieu-effecten méér in dan enkel een lagere
CO2-emissie. Zo blijkt uit het eerder
vermelde rapport uit 2007 onder
andere dat de biolandbouw ook een
positieve invloed heeft op de biodiversiteit en dat ze ervoor zorgt dat
er minder nitraat in het grondwater
terecht komt.
bullsHit in een kOeHOOrn

Verder heb je ook verschillende
‘soorten’ biologische landbouw, de
ene al wat zweveriger dan de andere.
De groentepakketten die je kan afhalen in De Therminal zijn afkomstig
van de ‘biodynamische tuinbouwcoöperatieve’ De Wassende Maan.
Hoewel de toevoeging ‘dynamisch’
op het eerste zicht wel fancy klinkt,
verbergt ze dat daarin eigenlijk
traditionele, occulte methodes gebruikt worden die hun oorsprong
vinden in de gedachtespinsels van
Rudolf Steiner. Steiner — beter bekend van de Steinerscholen,
waarin men zijn pedagogische visie
nastreeft — had ook nogal een, euh,
vreemde kijk op landbouw. Een kijk
www.schamper.ugent.be

waarin de ‘kosmos’ een belangrijke
rol speelt in de groei van gewassen.
Zo wordt rekening gehouden met
de stand van de maan, planeten en
sterren om te weten wanneer er gezaaid en geoogst moet worden.
Verder wordt gebruik gemaakt
van ‘speciale’ kruidenpreparaten.
Zo adviseerde Steiner om in het najaar een koehoorn op te vullen met
koeienstront en die vijftig centimeter onder de grond te begraven. Die
koehoorn zou dan allerlei astrale en
etherische krachten uit de kosmos
verzamelen. In het voorjaar kan de
boer de koeienmest weer opgraven,
ze in water homeopathisch verdunnen, ritmisch roeren en uitstrooien.
Het preparaat is dan een soort bijzondere bemesting die de planten
extra ‘levenskracht’ moet geven.
“Die geprepareerde koehoorns
die een half jaar onder de grond
hebben gezeten gebruiken wij inderdaad. Net als de zaaikalender
van Maria Thun (die de ideale zaaitijden zou aangeven op basis van de
stand van de maan langs de dierenriem, n.v.d.r.). Je moet weten dat,
naast de meetbare wereld, er nog
een meer fijnzinnige wereld bestaat
waarin andere krachten spelen”,
verduidelijkt Stefan Derdelinckx,
de biodynamische boer van De Wassende Maan. “Om dat allemaal uit
de doeken te doen, heb ik nu geen
tijd, maar het komt erop neer dat
je onze methodes moet zien in het
groter geheel van de kosmos.”
Wir Haben es niCHt GeWusst

Dat het landbouwbedrijf spirituele methodes gebruikt, vergelijkbaar
met alchemie of waarzeggerij, daar
was de GSR niet van op de hoogte.
“We zijn gewoon tot De Wassende
Maan gekomen na een marktbevraging. Ze konden de beste prijs voorleggen en waren het meest flexibel,
dus in die zin was het voornamelijk
een economische keuze. Moeten

« moeten we
dan zeggen dat
we niet willen
samenwerken
omdat ze het
op een pseudowetenschappelijke manier
doen? we zijn
en blijven een
pluralistische
universiteit. »

we dan zeggen dat we niet willen
samenwerken omdat ze het op een
pseudowetenschappelijke manier
doen? We blijven een pluralistische
universiteit”, reageert stuver Joeri
Deryckere.
aardstralen

Rest de vraag of het toch niet een
beetje ongepast is dat een wetenschappelijke instelling een bedrijf
promoot dat claimt van dergelijke
pseudowetenschappelijke methodes gebruik te maken. Stel dat de
GSR in haar Kot-Kompas — een
brochure over huisvesting — telkens
zou vermelden of er zich aardstralen op de plaats van een studentenkot zouden bevinden, dan zou dat
toch ook onverantwoord zijn? Volgens professor Johan Braeckman,
scepticus, moet inderdaad op het
bullshit-gehalte van dergelijke pseudowetenschappelijke verzinsels gewezen worden. “Als je iets gezaaid
hebt bij volle maan en het blijkt achteraf goed te groeien, dan zit het in
de menselijke geest ingebakken om
een verband te zien dat er niet is.”
Al vindt hij dat in dit geval niet
zo’n probleem. “Als mensen groenten eten — wat in studentenmilieus
misschien te weinig gebeurt — dan
is dat in de eerste plaats positief. Of
die groenten nu komen van iemand
die bijgelovig is of van iemand die
louter wetenschappelijk te werk
gaat: wat telt is of de groente gezond, lekker en betaalbaar is. Het
wordt pas gevaarlijk in het geval
van alternatieve geneeskunde. Als je
ernstig ziek bent en je vertrouwt op
een kwakzalverijmiddeltje, dan heb
je wél een probleem. Je kunt daarentegen niet doodgaan aan een overdosis groenten die ‘biodynamisch
verantwoord’ geteeld zijn.” Moraal
van het verhaal: als je gezond wil
zijn, eet dan veel fruit en groenten,
whatever of ze bio, niet-bio of biodynamisch zijn. ¶
schamper 503
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Komaf met virussen
Een snotneus, een loodzwaar hoofd en koude rillingen. Een griepje steekt
de kop op. Terwijl je jezelf verkneukelt over dat perfect excuus om een les te
missen, gaan Ablynx en het DMBR samen met je immuunsysteem de strijd aan.
door Bart Bruneel
Antilichamen vormen zich in ons lichaam
als reactie tegen lichaamsvreemde moleculen of antigenen. Bij zoogdieren bestaan ze
uit twee identieke zware ketens en twee gelijke lichte ketens. De schepen der woestijn
vormen daarop een uitzondering, zo licht
professor Xavier Saelens, hoofd van de onderzoeksgroep Moleculaire Virologie van het
Departement voor Moleculair Biomedisch
Onderzoek (DMBR), toe. “De kameelachtigen maken naast de klassieke antistoffen
ook zware ketens antilichamen aan, die uit
slechts twee zware ketens bestaan. Het is
van die molecules dat men een nanobody
kan isoleren.”
Grootsheid

ten wat betekent dat de info voor een nanobody vervat zit in een miniem stukje DNA.
Dit stukje DNA valt gemakkelijk in te planten in de genen van bacteriën of gisten, wat
productie van nanobodies mogelijk maakt.”
Van deze procedure heeft het Gentse
bedrijf Ablynx zijn handelsmerk gemaakt.
Twee jaar geleden isoleerden ze nanobodies
tegen het griepvirus en tegen het respiratoir
syncytieel virus (RSV). “RSV is een verkoudheidsvirus dat de luchtwegen infecteert en
dat je als volwassene bijna elk jaar kan oplopen. Toch sterven er naar schatting jaarlijks
180.000 mensen aan. Het virus komt vaak
voor bij kinderen en leidt in één procent van
de gevallen tot zware complicaties.”
Palmares

Deze nanobodies zijn het onderdeeltje
van de zware keten antilichamen dat dient
om de antilichamen aan de antigenen vast te
hechten. Ze zijn heel selectief voor bepaalde
antigenen. Door zo’n antigenen in te spuiten
in lama’s kunnen nanobodies worden opgewekt tegen quasi elke molecule. In de kleine
afmetingen van de nanobodies schuilt hun
grootsheid. “De nanobodies zijn kleine eiwit24
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Ablynx kon de werkzaamheid van de nanobodies niet zelf testen en riep de onderzoeksgroep Moleculaire Virologie te hulp.
“Ablynx beschikte over kandidaat-nanobodies tegen het influenza- en het RSV-virus.
Wij hadden de expertise om na te gaan of ze
effectief antiviraal werkten. Voor ons was het
nuttig om te zien hoe die nanobodies precies

werkten, aangezien dat nog onbekend was.
Twee leden van mijn onderzoeksgroep, Bert
Schepens en Lorena Itatí Ibañez, hebben
het onderzoek naar respectievelijk de RSVen de influenza-nanobodies uitgevoerd.”
Met al twee publicaties op het palmares,
is het duidelijk dat dit onderzoek resultaten
opleverde. “De nanobodies bleken in te werken op een eiwit aan de buitenwand van het
virus. Het griepvirus herkent met dit eiwit
gastheercellen. In het geval van RSV heeft
het eiwit een essentiële functie tijdens het
binnendringen van het virus in de luchtwegepitheelcellen. Je krijgt een defect virus als
je de werking van deze eiwitten met nanobodies blokkeert. We toonden ook aan dat
nanobodies zeer goed werken als ze in de
luchtwegen verstoven. De nanobodies zijn
bestand tegen de agressieve omstandigheden die daar heersen.”
De nanobodies hebben nog veel in hun
mars. Ze kunnen dienen om eiwitstructuren
te achterhalen. Combinaties van nanobies
kunnen bovendien twee verschillende moleculen op hetzelfde virus aanvallen of kunnen
aangewend worden in de strijd tegen virussen die hersenontsteking veroorzaken. ¶
www.schamper.ugent.be
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Een moeilijk oog

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op
een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: onherleidbare complexiteit.
door Lise Beirinckx
Er is geen enkel wetenschappelijk concept dat zoveel
voor- en tegenstanders kent als de evolutietheorie. Het
oogt erg simpel, ‘survival of the fittest’, weet u wel, maar
schijn bedriegt. Evolutiebiologen voeren onderling ellenlange discussies over hoe competitie of selectie nu
juist werkt maar over één ding zijn ze het wel eens: evolutie bestaat. Heel anders ligt het in een aantal religieuze
kringen die hun heilige boek verkiezen boven de evolutietheorie. Om hun creationistische visie te bewijzen, gebruiken ze vaak het volgende argument: onherleidbare
complexiteit.
Het begrip zelf werd pas in de jaren 90 in het leven
geroepen door Micheal Behe, een Amerikaanse, creationistische biochemicus. Het valt nog het best te illustreren met de zogenaamde ‘uurwerkanalogie’ van de
theoloog William Paley uit 1802. Hierin stelt Paley dat
een horloge zo’n complex systeem is dat het enkel kan
functioneren wanneer alle onderdelen juist gemonteerd
zijn. Er moet dus een ontwerper zijn. Zo werkt ook de
complexiteit van het leven: het leven functioneert omdat
alles juist is geplaatst door een creator. Met andere woorden, wanneer je een radertje weghaalt uit een lichaam of
een plant, dan werkt het niet meer. De complexiteit van
het leven valt niet tot iets simpelers te reduceren.
Het standaardvoorbeeld van onherleidbare complexiteit is het oog: een ingewikkeld orgaan met veel
verschillende celtypes die op een bijzondere manier samenwerken. Volgens creationisten is het onmogelijk dat

dit zintuig door toeval ontwikkeld zou kunnen zijn, maar
dit argument toont een slecht begrip van het concept
evolutie. Niemand zal beweren dat ons oog uit het niets
is ontstaan, maar wie de diversiteit aan ogen doorheen
het dierenrijk bekijkt, ziet primitieve oogachtige structuren bij platwormen en aanverwanten. Over een echt
oog is hier nog geen sprake, wel kleine groepjes van lichtgevoelige cellen. Die kunnen het verschil tussen licht en
donker ‘zien’. Dat mag voor ons dan wel erg primitief
klinken, bij het ontstaan van die groepjes cellen was het
verschil tussen licht en donker waarnemen een groot
voordeel op ‘niets waarnemen’. Later gingen de cellen
zich in ‘kommetjes’ organiseren waardoor het licht beter
gevangen kon worden door de fotoreceptorcellen, weer
een verbetering. Stap voor stap kwamen we dus tot onze
huidige ogen die steeds beter konden zien.
Onherleidbare complexiteit is dus een loos argument.
Het gaat voorbij aan het feit dat de huidige functie van
een orgaan niet per definitie de oorspronkelijke functie is
én dat een kleine verbetering een selectievoordeel heeft
op geen verbetering.
Hier en daar wordt het feit dat het oog geen goed voorbeeld van onherleidbare complexiteit is stilaan aanvaard,
maar Micheal Behe heeft al een nieuwe ‘onherleidbare
structuur’ gevonden: de flagel (het zweepstaartje dat een
organisme of voorplantingscel voortbeweegt) van sommige ééncelligen. Dit mysterie wordt, as we speak, wetenschappelijk gekraakt. ¶

•••

•••

Die technologie is misschien wel
achterhaald nog voor ze ooit de
markt bereikt. Aan de University of
Pittsburgh en de Hopkins University
of Maryland werken wetenschappers namelijk aan de Modular prosthetic limb (MPL). In tegenstelling
tot een ‘normale’ bionische arm die
via de spieren wordt bestuurd, wordt
de MPL rechtstreeks bestuurd door
middel van een honderdtal elektrodes die de motorische cortex afluisteren. Voorlopig is de arm nog in de
testfase bij resusapen, maar eenmaal
die fase volbracht is beginnen tests

foto Buck lava

•••
foto Paul Brockmeyer

Kan jij je oren bewegen? Kan je
met je oren een rolstoel besturen?
Spoedig wel! Neurologen aan de universiteit van Göttingen werken aan
een chip die achter het oor geplaatst
wordt om daar spiersignalen op te
vangen, die vervolgens een rolstoel
besturen. Een technologie die het
meeste van pas komt voor tetraplegen, mindervaliden die armen noch
benen kunnen bewegen. Toegegeven, niet iedere rolstoelgebruiker
heeft aanleg voor ooracrobatiek,
maar volgens de wetenschappers is
het een aan te leren kunstje.

Testen hebben uitgewezen dat
mensen een hand die niet van henzelf is toch als hun hand kunnen
ervaren. Door een nephand in het
zicht te leggen en de eigen uit het
zicht en ze tegelijkertijd te prikkelen,
neemt de mens de nephand waar
als de zijne. Dat is slecht een illusie
maar volgens onderzoekers aan het
Karolinska-instituut kan een mens
wennen aan een derde arm, zoals de MPL die hierboven beschreven is. Dat deze evolutie van zeer
groot belang is voor mindervaliden,
is natuurlijk complete bijzaak. Belangrijker is dat we zullen kunnen
rondlopen met een robotarm! Wat
een eindeloze mogelijkheden. Wat
ooit sciencefiction was, wordt stilaan werkelijkheid.

Voordat je leert multitasken met
die robotarm moet je eerst je quarterlife crisis overleven. Na al die studies is het zover. Het echte leven.
Een mooie carrière, huisje tuintje,
kindje. Tik, tak, hoor die biologische
klok eens tikken. En is dat lief wel het
juiste om een kinneke mee te maken,
en die job wel dé droomjob? Zulke
vragen en nog vele andere kunnen
volgens psychologen aan de University of Greenwich jongvolwassenen
in een stressvolle crisis doen belanden. Tijdens de crisis probeert het
individu, dat zich meegesleurd voelt
met de stroom, zijn leven terug stevig in handen te nemen en richting
te vinden. Nadat alles terug op zijn

pootjes belandt en de patiënt terug
tevreden is met zijn leven is de crisis
voorbij. De meeste jongvolwassenen
kijken er positief terug omdat het
goede veranderingen veroorzaakte.
Bovendien zijn jongvolwassenen die
een quarterlife crisis doormaakten
minder vatbaar voor een midlifecrisis. Midlifecrisispatiënten worstelen
namelijk vaak met dezelfde problemen als quarterlife crisis patiënten.

•••
foto sly06

foto Peter Pearson

met mensen. De MPL zou een werkelijke revolutie betekenen voor patienten die vanaf de nek verlamd zijn.

Onderzoek aan de universiteit
van Wenen toont aan dat gapen niet
aanstekelijk is bij de kolenbranderschildpad. Het onderzoek heeft
uitgezocht of aanstekelijk geeuwen
het gevolg is van empathie, onbewuste imitatie of simpelweg van een
fixed action pattern (vast gedragspatroon) waarbij de geeuw als stimulus
dient. De kolenbranderschildpad is
het ideale proefdier omdat het niet
empatisch is en soortgenoten niet
onbewust imiteert — in tegenstelling tot de mens. Een schildpad werd
geconditioneerd om telkens te geeuwen wanneer het een rood vierkantje
voorgehouden werd. Vervolgens kregen andere schildpadden de geeuwende schildpad te zien en werd het
gedrag van de schildpadden geobserveerd. Uit de resultaten bleek dat
de hypothese van een vast gedragspatroon waarschijnlijk te verwerpen valt ten voordele van de andere
twee. De functie van geeuwen staat
echter nog onder discussie. Wel zeker is dat geeuwen vree aanstekelijk
is bij mensen en andere diersoorten.
Zo aanstekelijk zelfs dat gewoon de
gedachte eraan al een geeuw opwekt.
Geeuw. ¶
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Honger naar kennis? De wetenschapskort voedt u wederom met de wetenswaardigste weetjes uit
de wondere wereld der wetenschappen. door Sebastian Ippolito

Cultuur

agenda
door Ine De Jonge

Concert

Podium

Vooruit volgt de vormen van venten vol
vrome vaktermen en gaf de grafrede aan de
gratievolle Stef Lernoits voor L’Intruse (17,
18, 20 en 21 mei door de Vlaamse Opera en
Abattoir Fermé). Met makke materie van

(c) Karel Appel

Examens zijn echt extreem ergerlijk, maar
deze muziekselectie zal meerdere mijmeringen melken. Zo zorgen de zotte zomerkriebels van The Tellers op 18 mei in Vooruit
(gratis) voor talloze tergende tentoonstellingen van tomeloze tieners. Die boze dolle Bob
Dylan wordt 70 op 24 mei, wat een bende
Belgische barden, zoals Gabriel Rios, Bart
Peeters, Thé Lau, Amatorski, The Bony
King of Nowhere, Jan De Smet, Triggerfinger, Guy Swinnen & Roland zullen vieren in
datzelfde denkbeeldige danscomplex (Vooruit dus). In de Handelsbeurs houden ze van
harmonieuze hartbrekingen, dus vroegen ze
Lady Linn & Her Magnificent Seven om op
20 mei swingende songs te serveren met een
sausje van smeltend sarcasme.
Jessica Lea Mayfield was vroeger een
magere miezerige achtergrondzangeres voor
mannelijke makrelen als The Black Keys, Ray
LaMontagne en Band of Horses, maar momenteel maakt ze mooie muziek met eigen
magnifieke makelij. Laat je lijf lager laveren
op haar levende liefdeslozingen op 27 mei

in de knarsende kabouterkooi op de Kouter
(lees: de Handelsbeurs). De Video vervloekt
vormeloze en verloren vampieren en verving
de vlammende vampen door Will & The
People die wollige wonderbaarlijke walsen
zullen wokken op 30 mei. Poppen zullen
postmodern poepen in deze pakkende pakketten van populaire pampers.
De durvers die denken dat ze de doordrenkte dromen van donkere professoren
kunnen onderdrukken door op 8 juni te duiken naar Vooruit voor Wye Oak, zullen desillusies doorstaan. Totdat ze hun tactloze
tokens traceren (= punten ontvangen). Maar
ontdek eerst de olijke ondersteuningen van
deze onnodige odes uit oorden der onnozele
ooievaren, want zij brengen wonderbaarlijke
wonden voor wakkere wensen.

Maeterlinck maakte hij een magisch mysterie uit mokkende muzes. Ideale ideologieën
en initiële indicaties van iconografische immoraliteiten. Fundamentele fantasieën vangen fameuze facetten van franke families en
persen er perverse potten vol panikerende
pannenkoeken uit.
Kat op een heet zinken dak (20 en 21
mei in Teater Krakeel, door Theater Hoger
Streven, Theater de WAANzin, Theater Krakeel) kraakt op de krakkemikkige katern van
kregelige kazen. Elizabeth Taylor is thans
tandeloos ten onder getangood in typische
tijgerkooien. Moge zij zonder zalvende zegen zorgeloos rondzweven in de zagerige
zondvloed van de honende heer.
In de Minard zal Nero (18, 20, 21 en 2528 mei, door NTGent) necrofiele nakomelingen navenant naaien. Lafaard die niet eens
lactose kon laten lachen, maar wrede wraak
weerlegde op zijn wantrouwige wijven. Wim
Opbrouck opteert voor optionele openbaringen en een obliek ongeloof in warme weerbarstige wafels. Peter en de Wolf (28 en 29
mei) zal de Capitole captiveren in cultuurvolle en kranige karikaturen van Prokovief.
Provoceer je potige peuters en probeer deze
probleemloze power van Russische raketten
die rakelings ruiken naar rare redevoeringen.
Expo

Exponentiële exposities exporteren energieke ellendelingen. In Grand Café Godot
vertonen tot 3 juli grafische gazellengrafieken de gekke maar gezonde gratie van Veele
Symoens. Vlotte verbeteringen en verkeerde vakgroepen vallen samen in smakkende
sfeerverslagen van smalende smeerlappen.
Karel Appel mag dan weer applicaties aanvoeren voor appetijtelijke appreciaties in Galerie Resonans (tot 28 mei). CoBrA kondigde
de koninklijke konijnen der keukenknapen
aan en knetterde knoddig tot de kneuzing
van de knappe Corneille.
Fuck, dit is ferm geflans en gefrommel. ¶
Crazy Karel Appel kakt ze krom. Nog tot 28 mei in Galerie Resonans.
www.schamper.ugent.be

www.schamper.ugent.be

Jonge
Wolven
Oscarwinnaar Anh Hung Tran
verfilmde dan weer een boek van die
andere Japanner, Haruki Murakami.
norwegian Wood (2010) speelt zich
af tegen de achtergrond van de opstanden in het Tokyo van de jaren 60.
Dat rumoer gaat echter voorbij aan
Watanabe (Kenichi Matsuyama),
die geschokt wordt door de plotse
zelfmoord van zijn beste vriend Kizuki. Later wordt hij verliefd op diens
vriendin Naoko (Rinko Kikuchi), die
echter in een diepe depressie verzeild
raakt en wegtrekt naar een kuuroord. Watanabe ontmoet in Tokyo
een tweede meisje, de verleidelijke
Midori (Kiko Mizuhara) en raakt verscheurd. Onverwachts — oké, niet helemaal — berooft ook Naoko zichzelf
van het leven. Watanabe stort in, gaat
in isolatie leven en komt pas helemaal
op het einde weer tot zinnen.
Tran blijft erg trouw aan het boek,
maar gebruikt net zoals Romanek
natuurbeelden, al zijn ze hier onwereldser dan in Never Let Me Go. Beide
verhaallijnen lijken even uitzichtloos
en bevreemdend, maar enkel Norwegian Wood slaagt erin om de toeschouwer niet op een afstand te houden. De
aparte lichaamstaal van de Japanse
cast draagt enkel bij aan de overtuigingskracht van de film. Confrontatie
verzekerd bij beide films, maar u weet
welke te kiezen. ¶

foto meggy rustamova

tdM “This is
gonna be a real
tearjerker”, moet
Mark Romanek gedacht hebben toen
hij de dystopische sci-firoman never let Me Go (2010) van Kazuo Ishiguro gelijknamig verfilmde. De titel
is misleidend klef in vergelijking met
de zware thematiek. Vertelster Kathy
(Carey Mulligan), haar crush Tommy
(Andrew Garfield) en vriendin Ruth
(Keira Knightley) groeien op in Hailsham, een Engelse kostschool voor
weeskinderen. Door een zich schuldig
voelende juf komen ze te weten dat
kinderen daar opgroeien met maar
één doel voor ogen: ‘donor’ worden.
In deze alternatieve maatschappij van de jaren 50 heeft men beslist
om weeskinderen te ‘kweken’ voor
hun organen. Op de koop toe verleidt
de jaloerse Ruth Tommy en blijft Kathy jaren alleen. Ze schrijft zich dan
maar in voor het ‘carer’-programma,
om andere donoren te helpen bij het
langzame aftakelingsproces. Door sociale isolatie behouden de personages
hun naïeve karakter, dat overtuigend
vertolkt wordt. Dat heeft helaas een
nefast effect op de inleefbaarheid, wat
net cruciaal is voor een dystopisch
verhaal. In een boek kan je natuurlijk meer psychologiseren, wat de film
enkel goedmaakt met een paar rake
symbolische natuurshots.

«

Norwegian wood

FilM

aF Eind juni studeert KASK-studente
Meggy Rustamova (1985) normaliter
af als meester in de beeldende kunsten.
Rustamova koestert een grote belangstelling voor het oeuvre van conceptuele
kunstenaars als Joseph Beuys, Blinky
Palermo, Bas Jan Ader en John Baldessari. Zo is haar performance How to explain pictures to a dead fish een duidelijke
verwijzing naar het bijna gelijknamige
werk van Beuys. De in Georgië geboren
kunstenares spitst zich hoofdzakelijk
toe op tekenkunst, performance en video: “De beelden die ik creëer, komen tot
stand door inzet van verschillende media.
Naargelang het thema of de context ontwikkel ik tekeningen, video’s en performances.” Rustamova laat zich bovendien
inspireren door haar eigen verleden en
beeldend vermogen. Interessant om weten is dat ze naast het Nederlands, Frans
en Engels ook het Assyrisch, Georgisch
en Russisch machtig is. Haar passie voor
taal komt dan ook duidelijk tot uiting in
performances als How to teach a plant the
alphabet en Belgica. Wie meer wil weten:
meggyrustamova.weebly.com. ¶

Het wel en wee van het

foto annelien verhamme
erhamme

volkscafE

Een mens eet, sekst, drinkt, werkt, slaapt en gaat op café. Alternatief voorstel: doe
alleen dat laatste, de rest kan je er en passant ook doen. Maar haast je, want de
muurkleur die dat alles moet ‘opfleuren’, nicotinewit, zal binnenkort verdwijnen.
door Kristof Schreurs

foto annelien verhamme
erhamme

Er heerst blijkbaar wat verwarring over
het lot van volkscafés. Zelfs op de gelijknamige site lezen we een welgerichte klik later:
“Volkscafés zijn springlevend!” Als we de populariteit van de volkscafés moeten afmeten
aan de initiatieven die er de laatste tijd rond
genomen zijn, dan kan je niet anders dan
concluderen dat ze springlevend zijn. Boeken, websites en blogs over de materie zijn
legio. Maar denken de economische crisis, de
stijgende bierprijs en het aankomend rookverbod daar ook zo over? Schamper deed
wat elke plichtbewuste ouder zijn studerende kinderen hoort af te raden, maar waarvan
hij tersluiks hoopt dat ze het niettemin doen.
We gingen op café. Niet zomaar op café, naar
een volkscafé. Waar gemoedelijkheid weelderig tiert en persoonlijk contact met zowel
klanten als cafébaas onontbeerlijk is.
HOe Het alleMaal beGOn

Toegegeven, elk artikel vraagt research en
voorbereiding. Maar dat het eruit bestond
een caféplan te raadplegen en een frituur
aan te doen om het obligaat ‘vettig bodemke’
te leggen, overtreft zelfs onze stoutste redacteursdromen. Triestig is het echter wanneer
het eerste zorgvuldig geselecteerde café
dicht blijkt te zijn en het tweede nogal dubieus. Aangezien we liever niet figureren in
wat zou kunnen uitdraaien op een potsierlijke VTM-sketch, trekken we verder. “Driemaal is scheepsrecht” zegt de volkswijsheid,
en het gedicht van Coenraad de Wael aan
de muur weet deze volkswijsheid te bevestigen. “Meneer uw enige gebrek, is een gebrek
aan revolutie.” We hebben gevonden wat we
zochten en dat in café ’t Volkshuis in de
Sleepstraat. Waar zelfgemaakte vlierbessensiroop en de obscure Oostenrijkse kruidenlimonade Almdudler de kaart cachet geven.
COMMunistisCH bOlWerk

Iris van Geen zwaait al 3,5 jaar de scepter in ‘t Volkshuis. “Maar het café bestaat al
ongeveer 100 jaar. Vroeger is het zelfs nog
een communistisch bolwerk geweest”, zegt
van Geen. Van communisme is er nu op het
eerste gezicht geen sprake meer, integendeel. Een bijzonder divers publiek vult het
interieur van het ’t Volkshuis. Ondanks dat
er veel gerookt wordt, hangt er weinig rook
in het café. “Het zal wel zijn”, zegt van Geen.
www.schamper.ugent.be

“Anderhalf jaar geleden hebben we, zonder
een eventueel rookverbod af te wachten, een
rookafzuiginstallatie geplaatst. Het is dan
ook jammer dat we nu vaststellen dat er alsnog een rookverbod voor cafés komt. Onze
investering van om en bij 2500 euro is dus
eigenlijk overbodig geworden. Nu ja, we zijn
wel van plan om ons café te voorzien van een
aparte rokersruimte, dus helemaal verloren
is die investering nu ook weer niet.”
Wanneer we bij van Geen polsen naar
de mogelijke consequenties van het rookverbod, kaart ze vooral de manier waarop
aan. “Dit is toch echt een stiefmoederlijke
manier van omgaan met mensen. Begrijp
me niet verkeerd: ik ben tevreden voor onze
kinderen dat ze niets anders zullen kennen
dan rookvrije cafés, maar het sociale aspect
van op café gaan schiet er ook bij in.” Een genuanceerde mening, zo zal later blijken. De
voorgenomen twee pintjes zijn er wat meer
geworden en van de vijf cafés die we vandaag onder handen wilden nemen, hebben
we er welgeteld één gedaan. Het tempo moet
omhoog, minder bier en vertier, meer interviewplezier.
HOe Het verder GinG

Een nieuwe dag, nieuwe goede voornemens. Vandaag beginnen we er vroeger
aan, vastberaden om meer dan één café de
revue te laten passeren. We komen terecht
in café De Nachtvlucht in de Smidsestraat
bij het Sint-Pietersstation. Een café dat de
titel volkscafé meer dan verdient. De spaarkas aan de muur, knorrende kaarters op de
achtergrond, een flegmatieke stamgast die
professor genoemd wordt en de innemende
waardin Lieve D.L. achter de toog. Nicotinewit is hier echt wel de overheersende kleur.
Kan moeilijk anders in een café dat ontstaan
is tijdens het interbellum en gedurende al
die tijd geen noemenswaardige veranderingen heeft ondergaan. De naam verwijst dan
ook naar die periode. De legende zegt dat
Engelse vliegeniers hier kwamen ‘kameren’
of zich verstoppen, afhankelijk van de bron.
Lieve, zelf al 21 jaar uitbaatster van De
Nachtvlucht, is positief over het voortbestaan
van de volkscafés. Hoewel ze er binnenkort
zelf mee stopt, merkt ze toch een heropleving. “Intuïtief voel ik aan dat de volkscafés
meer aantrek hebben. Ook bij jongere mensen en studenten. Men is niet meer op zoek

naar dat luxueuze gedoe. De mensen willen
terug op hun gemak zijn en dat kunnen ze in
cafés als deze.” Of het komende rookverbod
daar verandering in zal brengen? “Dat denk
ik niet, met de komst van het rookverbod
krijgen we een eerlijkere situatie tussen de
verschillende horecazaken.”
Een stelling waarmee Daniël Tack, a.k.a.
de professor, het geenszins eens is. Er ontspint zich dan ook een discussie tussen
beide die veel weg heeft van een kibbelende
broer en zus. “Het is een schande, allemaal
zever in pakskes”, zegt Tack. Een stelling die
veel bijval geniet op onze volgende halte:
café Piramide op de Hundelgemsesteenweg
in Ledeberg. Het café voelt niet echt aan als
een volkscafé, daarvoor staat de muziek dat
tikkeltje te luid. Uitgesproken meningen en
vaste stamgasten, dat wel. Dat ondervinden
we aan de lijve. Voor we goed en wel zitten,
worden we betrokken in de discussie. Dat
wordt er niet beter op wanneer we ons uitgeven voor Schamper.
OnbeGrip

Je voelt aan alles dat de klanten en de in
de horeca gepokt en gemazelde café-eigenares, Nancy Verbeke, nood hebben om hun
stem te laten horen. Zelden de afstand tussen de politiek en de bevolking, in de vorm
van het komend rookverbod, zo pijnlijk
tot expressie weten te komen. Het bestaat
dan toch, de kloof tussen de Wetstraat en
de Volksstraat. Onbegrip. Dat is het gevoel
dat er heerst. “Waarom moeten wij in zeven haasten reageren op een beslissing van
het Grondwettelijk Hof ?”, reageert Verbeke.
“Brussel-Halle-Vilvoorde is al zo lang een illegale toestand, maar daar moet de politiek
zelf over beslissen en dus is er blijkbaar geen
haast bij. Ik voorspel u,” vervolgt ze, “er gaan
veel zaken aan het rookverbod ten onder
gaan, zo’n 40 procent, ik overdrijf niet. Wij
hebben het geluk dat we al een zekere klandizie hebben opgebouwd, maar ik leef mee
met mensen die nu een zaak moeten uitbouwen. Dat is quasi onmogelijk geworden.”
Later op de avond, na wat gerstenat, komen de tongen pas echt los. Vooral het onbegrip voor de Europese initiatieven valt
daarbij op. Als de kloof met de Wetstraat
groot is, dan is deze met het Berlaymontgebouw zo mogelijk nog groter. “De Europese
regelgeving maakt van de mensen in de »
schamper 503
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c
» vroegere communistische landen
rijke mensen en van ons communisten.” Cafépraat of niet, euforie van
het moment of niet, Europa heeft
hier in café Piramide een serieus
imagoprobleem. Een probleem dat
wij van Schamper ook beginnen te
creëren aangezien we op dag twee
niet verder gekomen zijn dan twee
cafés. Weliswaar een verdubbeling
van de productiviteit, maar toch.
HOe Het eindiGde

de HeiliGe MaaGd

Meer uitgesproken is de mening
van Tijl Vermeersch, uitbater van
Fatima, carrément tegen het komend rookverbod en bovenal een
aimabel man. De Fatima, gelegen in
de Struifstraat, valt niet te omschrijven. De gevel, door Vermeersch
beschreven als “selectiemuur”
schreeuwt het uit: “Kom hier niet
binnen!”. “Fatima is het meest laagdrempelige café ter wereld, maar je
moet de deur durven binnenstappen en dat kan ik alleen maar goedvinden”, alsnog Vermeersch. “Maar
over het rookverbod dan”, snijdt
Vermeersch ons onderwerp zelf aan.
We moeten er voor een keer niet zelf
over beginnen. Het illustreert de gedrevenheid waarmee Vermeersch

foto annelien verhamme

Het zal ons niet meer overkomen:
vandaag beginnen we er vroeg aan.
Klokslag 13u30 nemen we plaats
aan de eerste toog van de dag. Die
tapkast vormt een deel van het interieur van Café Bornhem in de SintMichielsstraat, waar Jan Tillon het
caféleven in goede banen leidt. Het
is nog vroeg op de dag: op wat cafémeubelen ( figuurlijk) en wat verdwaalde toeristen na, is er niet veel
volk. Ideaal voor ons dus. Het café en
het gebouw kennen hun geschiedenis: het gebouw werd opgericht als
suikerbakkerij in 1784 en werd rond
1880 een café. Toch waait er hier een
nieuwe wind. Tot dat besluit komen
we niet alleen door het opvallende
bordje met “WIFI” achter de venster, ook de jeugdig leeftijd van de
patron brengt ons daartoe.
“Er zullen hier inderdaad verbouwingen gebeuren”, zegt Tillon.
“De bedoeling moet wel zijn om een
bruin café te blijven. In dat opzicht

ben ik ook niet zo tegen het komend
rookverbod. Dat is meer een kwestie van wennen dan wat anders. Wat
me meer stoort, is dat we geen vat
hebben op de mensen die voor het
café zullen gaan roken. Ik kan als
cafébaas die mensen dat toch niet
verbieden? Maar je voelt met je ellebogen aan dat het wat overlast met
zich mee zal brengen, ook al hebben
we een goede verstandhouding met
de buren.” Tillon hoopt dan stiekem
op een aparte regeling voor kleinere
cafés die, gelet op hun oppervlakte,
in de onmogelijkheid verkeren om
een aparte rookruimte te installeren.
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« ik voorspel u,
er gaan veel
zaken aan het
rookverbod ten
onder gaan.
40%, zonder
overdrijven. »

het komend rookverbod wil bestrijden. Eigenlijk lijken zijn ideeën nog
het meest op degene die we optekenden in café Piramide. Onbegrip
ten aanzien van de politiek en het
Grondwettelijk Hof, onbegrip voor
B-H-V, wat blijkbaar wel gedoogd
wordt, maar vooral onbegrip voor
de manier waarop de politiek zich
moeit met de burgers.
“Waarom is het nodig om zulke regels op te leggen aan een café
als het mijne? Ik werk hier alleen,
waarom mag ik dan niet kiezen of
ik mijn klanten al dan niet laat roken? Het argument dat personeel
gedwongen wordt in deze omgeving te werken gaat hier toch niet
op? Bovendien, waarom neemt de
Kankerliga eigenlijk de cafés in het
vizier? Ze zou beter een verkoopverbod van sigaretten nastreven. Maar
neen, dat zou de overheid zelf teveel
geld kosten. Met BTW en accijnzen
betalen ze de dwangsommen die ze
verschuldigd voor hun eigen tekortkomingen.” Vermeersch hoopt, net
als Tillon, stiekem op een soepelere
regeling voor kleine cafés, of nog beter, een vernietiging wegens discriminatie van het kleine café.
CaFésleur

De deadline komt in zicht en dus
ook noodgedwongen het einde van
deze queeste. Nooit gedacht dat op
café gaan na verloop van tijd een
sleur wordt. Maar niet zonder een
bezoek te brengen aan het volkscafé
der volkscafés, café Monopole bij
het Sint-Pietersstation, waar Chris
De Baequer al 38 jaar de Monopole
op de kaart zet. Jaren en jaren ervaring dus. De Baequer is dan ook niet
meer zenuwachtig te krijgen. “Ik heb
al zoveel meegemaakt in die 38 jaar.
We zijn begonnen aan 13 oude Belgische franken voor een pintje, nu is
het 1,60 euro. Dat rookverbod zullen we ook nog wel overleven zeker?
Maar misschien doe ik toch nog wel
een aanpassing aan het café.” Meer
dan levenswijsheid genoeg om het
hierbij te laten. ¶
www.schamper.ugent.be

foto’s reinout hiel

Al even geleden, op 26 april, vond de voorlaatste editie van Uitgelezen plaats in
de Balzaal van Vooruit. Voor u staat te popelen om naar de Deluxe editie op 31 mei
te gaan, kan u misschien toch beter twee keer nadenken. Het lijkt ongerijmd, maar
niet elke mediafiguur kent iets van literatuur. door Tom De Maerschalck
Gratis literatuurevenementen zijn altijd een goede
zaak. Haal er wat bekende koppen bij, gooi er een muzikant tussen en je krijgt een zaal eens vol voor de verandering. Niemand kent literaire critici, dus liever een
amateuristische bespreking van mensen die tenminste
het televisiescherm eens gehaald hebben. Oh, bijna vergeten, journalistes Anna Luyten en Phara de Aguirre
zijn wel degelijk betrokken bij het boekenmilieu, respectievelijk als ex- en huidige juryvoorzitter van de volgende
Gouden Boekenuil. Niet dat je daar iets van kon merken,
ex-minister Jos Geysels en zelfs Herman Brusselmans
gaven meer blijk van inzicht. In het geval van Geysels
mag dat natuurlijk niet verbazen, als voorzitter van het
Vlaams Fonds voor de Letteren. Compleet onverwachts
hadden alle besprekers dus toch wel ergens iets te maken
met literatuur.
De boekenkeuze op de editie van 26 april was even heterogeen als de achtergrond van de panelleden. Meisjes
van de intussen overleden Martin Bril is een bloemlezing van columns, Het onderzoek van Philippe Claudel is
een allegorische dystopie van het bedrijfsleven, en Peter
Buwalda wordt gefluisterd de nieuwe Harry Mulisch te
zijn met zijn debuut Bonita Avenue. Van thematiek geen
spoor, maar ach, elk boek staat op zichzelf nietwaar. Presentatrice Fien Sabbe moet er een kluif aan gehad hebben om een leidraad te praten in het verloop van wat je
eufemistisch een gevarieerde avond kan noemen.
diepGanG

Inspirerend was het, om een meningloze Luyten te
horen zeggen dat de stukjes van Nederlander Bril “Hollands” aandoen, of dat Buwalda “ook aandacht schenkt

aan mensen die graag een verhaal lezen”. De eruditie
was niet te stuiten, toen Phara Claudel analyseerde met
“ik snapte niet alles”. En dan had je de intussen tot publieksclown verworden Brusselmans, die met uitspraken
als “achterwaarts in de poes” en door verhaaleindes te
verklappen het publiek van middelbare leeftijd aan het
lachen bracht. Ach die Herman toch, hìj zegt waar het
op staat. Nuja, hij hàd tenminste een mening en vergeleek — vreemd genoeg — Claudel met Peter Terrin en
Buwalda met Arnon Grunberg. Geysels deed nu en dan
een poging om een degelijke kritiek op te bouwen maar
werd meestal onderbroken door ofwel Brusselmans, ofwel Sabbe.
Na een intermezzo van Hannelore ik drink mijne koffie zwart Bedert haalde de vierschaar voor elk een boek
boven dat ze graag gelezen hadden. Hans Achterhuis,
Sándor Márai en John Kennedy Toole passeerden de
revue. Boekhandel Walry was ook aanwezig met enkel de
relevante werken te koop, om het niet té commercieel te
maken. Geysels hielp hen een handje door zich af te vragen waarom hij Meir Shalev “nu weer zo goed vond”, na
het voorlezen van een passage over dweilen uitwringen.
Hopelijk zal het beter zijn wanneer Uitgelezen op 31
mei voor een Deluxe editie verhuist naar de Theaterzaal.
Luyten en Geysels worden vergezeld door Lieven Scheire en Koen De Poorter , Patrick Riguelle & friends
(De Laatste Show Band, n.v.d.r.) en Erwin Mortier. Boekslachtoffers van dienst zijn XY van Sandro Veronesi, De
begraafplaats van Praag van Umberto Eco en De verzonken jongen van Jan Vantoortelboom. Mortier zal voordragen uit zijn nieuwe werk Gestameld liedboek. Als het
er niet diepgaander aan toe zal gaan, kan je tenminste
nog eens lachen met die gasten van Neveneffecten. ¶

SchaMper Scherp

uitgelezen, amper uitgedacht

Opinie
Een call for action voor studenten
Zijn wij als studenten droogkloterig? Is er geen engagement meer onder studenten?
Deze call for action beweert het tegendeel: wij kunnen en willen ons engageren!
Walter Pauli schreef begin januari in
De Morgen dat de Vlaamse studenten(vertegenwoordigers) apathisch en apolitiek
zijn, in het niets te vergelijken met enkele
decennia geleden (denk mei ’68) en dat we
met irrelevante zaken bezig zijn. Ik besef dat
die vergelijking door veel mensen gedeeld
wordt. Walter Pauli was echter ongenuanceerd om het enorme engagement van de
Vlaamse studenten zomaar overboord te
gooien.
De vraag is dus: durven wij betrokken zijn
en ons engageren? Het antwoord: ja! Kijk
maar naar het jeugdverenigingsleven, dat
nog altijd veel jongeren trekt, maar ook studentenverenigingen, clubs en kringen. Hiernaast kwamen we in 2006 met zo’n 10 000
studenten op straat in Gent om te protesteren tegen aspecten van het onderwijsbeleid
van toenmalig minister Vandenbroucke.
Hieruit mogen we gerust inspiratie halen!
Uit die actie blijkt immers dat een bewustwording rond standpunten binnen het hoger onderwijs wel degelijk mogelijk is. We
hoeven hierbij niet misplaatst nostalgisch te
kijken naar “betere tijden”, maar we moeten
wel durven aansluiten bij standpunten en
acties van vroeger.
Het is natuurlijk wel juist dat we geen
fundamentele maatschappijkritiek meer uitoefenen als studenten(vertegenwoordiging).
We willen immers in de eerste plaats op een
goede manier vertegenwoordigd worden,
waarbij het resultaat telt met betrekking tot
concrete dossiers en niet tot publiek spierballengerol. We boeken dat resultaat ook: er
zijn sinds kort groentepakketten voor studenten, de examenroosters werden dit jaar
een stuk vroeger vrijgegeven en er komen
34
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nieuwe (grijze) fietsen bij studentENmobiliteit. Er is echter ook veel (abstract) werk dat
ons weerhoudt van dromen over — en werken aan — een betere wereld. Een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin elke jongere
kan studeren als die de juiste intellectuele
capaciteiten heeft — niet de juiste ouders,
de juiste opleiding in het middelbaar of voldoende geld.
We nemen dus niet altijd een maatschappelijke context mee zoals die eigenlijk wel
nodig is, maar dan botsen we op de grenzen
van wat jullie van studentenvertegenwoordigers verwachten. Ik geloof echter dat een
deel van ons wél meer verwacht van haar
vertegenwoordigers. Ik geloof dat jullie wel
de noodzaak tot een “ruimer kader” zien,
maar dat studentenvertegenwoordigers dat
in de eerste plaats moeten durven. Dromen
van een betere wereld is immers iets wat
iedereen doet. Een publiek engagement opnemen en werken aan deze betere wereld
moeten we dus doen, want we kunnen als
studenten wel degelijk het verschil maken.
Geef dus deze ruimte aan jezelf en je vertegenwoordigers: durf denken, spreken en
handelen. Laten we samen werken aan een
democratisch, kwalitatief en sociaal onderwijs voor de 21ste eeuw binnen een rechtvaardige samenleving. Neem de handschoen
op en toon aan de wereld dat wij studenten
heel duidelijk empathisch en betrokken zijn.
Toon dat we relevante dossiers durven aanpakken en zo werken aan een beter onderwijs
in een betere samenleving. Dat is immers de
uitdaging waar wij als studenten voor staan.
Dat is mijn call for action aan jullie en ons allen: prove them wrong. Engageer je! ¶

Sander Van der Maelen
Wie? Studentenvertegenwoordiger in de Sociale Raad van
de UGent en bestuurder in
de Vlaamse Vereniging van
Studenten (VVS).
Wat? Studentenengagement is
nuttig en nodig.
Waarom? Een democratisch
onderwijs in een democratische samenleving is noodzakelijk.

www.schamper.ugent.be

Ook dreadlock-haters
hebben recht op procedure
Over de erkenning
van de Nationalistische
Studentenvereniging
(NSV!) en KASPER is
al veel inkt gevloeid.
Vrijheid van meningsuiting! Weg met de fascisten! Gezellig, maar
ik ga het even hebben
over een droger onderwerp: procedure.

Jeroen De Mets
Wie? Redacteur Schamper.
Wat? Ook de NSV! heeft recht
op procedure.
Waarom? Net bij controversiële
zaken is het respecteren van
procedure belangrijk.

www.schamper.ugent.be

Om erkend te worden moet een vereniging twee dingen doen. Ten eerste moet je
aan de studentenbeheerder bewijzen dat je
administratief in orde bent en dat je standpunten in overeenstemming zijn met de
beginselen van Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens. Ten tweede moet je
naar het Politiek en Filosofisch Konvent
(PFK) trekken. De andere verenigingen gaan
vervolgens na of de doelstellingen van de
kandidaat-vereniging verenigbaar zijn met
die van het PFK. Tegen elk van die beslissingen staat een afzonderlijk beroep open bij de
Sociale Raad en het Bestuurscollege. Van die
mogelijkheid maakten een aantal linkse verenigingen gebruik. Ze waren echter te laat
om beroep in te dienen tegen de beslissing
van de studentenbeheerder.
Het beroep is ondertussen nog altijd in
behandeling. Helaas lijkt het erop dat er een
soepje van gemaakt is. De UGent is een overheidsinstelling, en de Sociale Raad moet dus
bepaalde regels volgen. Verschillende van
die regels lijken geschonden te zijn.
Het is al jammer dat de NSV! nog niet de
kans heeft gekregen om zich te verdedigen.
Het probleem is echter vooral dat sommige leden van de Sociale Raad partijdig zijn.
Nochtans heb je het recht om je beroep te
laten beoordelen door een onpartijdig beroepsorgaan. Dat wil niet zeggen dat je als
lid van de Sociale Raad geen mening mag
hebben over de NSV!, maar wel dat je je
moet onthouden als je mening al in die mate
gevormd is dat niets je nog van het tegendeel kan overtuigen, of als je die mening niet
meer kan veranderen zonder gezichtsverlies
te leiden. Welnu, dat is hier het geval. Het
beroep is mee beoordeeld door Sander Van
Der Maelen (zie linkerbladzijde), vorig jaar
nog voorzitter van Animo Stugent, een van
de verenigingen die beroep indiende. En dan
heb je nog Kliment Kostadinov Pramatarski, in een vorige leven niet alleen eveneens
bestuurslid van Animo, maar ook aanklager
van dienst op een eerdere PFK-vergadering
waar het NSV!-dossier aan bod kwam. Zo-

wat alle argumenten die in het beroep zijn
aangehaald heeft Kostadinov Pramatarski
al als aanklager naar voor gebracht. Om in
te zien dat zoiets problematisch is, volstaat
het om je in te beelden hoe een communistische vereniging zou reageren als twee oudbestuursleden van het NSV! zich over hun
erkenning zouden moeten uitspreken.
Het gevolg is dat verschillende leden van
de Sociale Raad de reglementen van de universiteit niet volgen. Waar gaat het over?
Zoals hierboven uitgelegd, zijn er twee afzonderlijke beroepen. Dat wil zeggen dat je
je in de ene beroepsprocedure niet kan laten
leiden door argumenten uit de andere beroepsprocedure. Concreet: of je de NSV! nu
racistisch vindt of niet, je moet enkel nagaan
of de doelstellingen van de NSV! verenigbaar
zijn met die van het PFK. Maar zoals studentenvertegenwoordiger Pieter Nobels terecht
opmerkte (en daarin gesteund werd door de
juridische dienst): het beroep tegen de PFKbeslissing bevat geen enkel argument over
de onverenigbaarheid van de statuten. Er
wordt enkel uitgelegd dat de NSV! racistisch
zou zijn en mensen met dreadlocks zou haten. Dat zijn argumenten die hadden moeten worden aangehaald tegen de beslissing
van de studentenbeheerder. De enige logische conclusie is dat het beroep tegen de erkenning van de NSV! ongegrond is. Dat die
beslissing er nog niet gekomen is, valt alleen
maar te verklaren doordat sommige leden
partijdig zijn, en toch zouden tegenstemmen, procedure of geen procedure.
Dit was geen pleidooi voor de erkenning
van de NSV!, en al helemaal niet voor het
gedachtegoed dat die vereniging aanhangt.
Ik wou enkel herhalen dat procedurele regels net belangrijk zijn als het gaat om verenigingen met controversiële ideeën. Nu
zit de NSV! in de hoek waar de klappen vallen, maar er is niets dat garandeert dat andere verenigingen nooit in dezelfde situatie
zouden kunnen belanden. Iedereen, ook de
NSV!, heeft recht op procedurele bescherming. ¶
Schamper 503
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Wat als ...
Wat als de Arabische Lente nu eens oversloeg in een
Europese Zomer? Het uitgangspunt voor een sketch
van het nieuwe tv-programma op 2BE zou je denken,
maar niet zo onrealistisch als je zou vermoeden.
De opstanden die in de Arabische wereld
uitbraken sinds begin dit jaar worden vanuit
het Westen nauwgezet gevolgd. Enerzijds
juichten we hier de opstandelingen toe en
gaven we hen zelfs militaire ondersteuning,
anderzijds gooien we onze grenzen potdicht
voor vluchtelingen en gaan we hen — en
de bange Europese burger — waarschuwen
voor de extremisten die de macht kunnen
grijpen. Wat we over het hoofd zien, is dat de
problemen daar niet zo veel verschillen van
die van familieleden hier, in België.
De opstanden braken uit na jaren van
repressie en dictatuur. De bevolking eiste
hervormingen. Onderwijs was er wel, maar
universitair geschoolden konden nergens
aan de slag. Voedsel- en grondstofprijzen
swingden de pan uit en toekomstperspectieven waren er bijna niet. Behalve die jaren
van dictatuur gaat de vergelijking wel deels
op voor hun familieleden in België. In de supermarkt merk je dat de prijzen van bijna
alle (basis)producten aan een nooit geziene
opmars bezig zijn. Ook voor de brandstofprijzen is dit het geval. De eerste groepen
die direct door deze ontwikkelingen geraakt
worden, zijn de sociaal zwakkeren in de samenleving.
En wie zijn nu juist die zwakke groepen?
Juist, de allochtone minderheden, zoals we
dat vandaag op z’n multicultureels zeggen.
De Arabische minderheden in ons land behoren tot de meest kwetsbaren. Zij zitten
grotendeels in de laagste inkomensklassen
en hebben het moeilijk om het hoofd boven
water te houden. Natuurlijk gelden deze stijgingen niet alleen voor hen, maar zij zijn er
wel de voornaamste slachtoffers van.
De leefomstandigheden en toekomstperspectieven van Arabische jongeren spelen
ook een belangrijke rol. Vooral in de grootsteden levert dit hallucinante beelden en
verhalen op. Sommige wijken zijn grotendeels vuil en verloederd. Gebieden waar
36
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de politie niet meer durft of wil patrouilleren. Academici die gewag maken van een
“verloren generatie jongeren”. Het hoort er
blijkbaar allemaal bij. Onderwijs biedt voor
hen bezwaarlijk een uitweg. Toekomstperspectieven zijn er maar met mondjesmaat,
de jobs die ze aangeboden krijgen zijn dan
ook diegene waar de doorsnee Belg zijn neus
voor ophaalt. Ook de verrechtsing hier, onder meer geïllustreerd door de recente oproepen van de N-VA om de grenzen deels te
sluiten, helpt hen niet vooruit.
Het wordt tijd dat de Belgische regering
en bij uitbreiding alle West-Europese overheden inzien dat niet enkel in de verre Arabische wereld een vulkaan aan het uitbarsten
is, maar dat ook hier de magma stilaan kolkt.
Hier is het echter nog niet te laat om het tij
te doen keren, als tenminste de problemen
dringend aan hun institutionele wortels
aangepakt worden. Om te beginnen via efficiënte overheidsprogramma’s ter bestrijding van racisme in het onderwijs en op de
arbeidsmarkt, strengere controle van bedrijven op prijsstijgingen, het opknappen van
wijken en een eerlijk en duidelijk migratiebeleid tegenover politieke vluchtelingen en
gezinshereniging.
Misschien kunnen we dan binnen enkele
jaren met een gerust gemoed glimlachend
kijken naar die onwaarschijnlijke sketch van
Wat Als? met brandende auto’s, straatprotesten en aftredende regeringen. ¶

Mathieu blondeel
Wie? eerstebachelorstudent
pol & soc. hij won met dit
opiniestuk de wedstrijd van
de fPsw in het kader van hun
tweedaagse van de diversiteit,
en daarmee de publicatie in
schamper.
Wat? de overheid moet dringend de achterstelling van
de allochtone minderheden
aanpakken.
Waarom? een volksopstand is
ook hier mogelijk.

spijtig,
Dit was de laatste Schamper van dit academiejaar.
Afkickverschijnselen? Volg ons (ook in de vakantie, we
hebben toch tweede zit) op www.schamper.ugent.be.
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Liegende RepoRteR
Universiteit Gent
koopt Blaarmeersen

dv In de officiële begrotingsopmaak van
de UGent voor 2012 viel het alziende oog van
Schamper op een niet nader bepaalde optionele uitgavenpost onder de vage noemer
‘uitbreiding recreationele infrastructuur’.
Navraag leerde ons dat de universiteit van
plan is om zich het geliefde escapistische eiland van menig Gents student in de zee van
zomerse leerstof aan te schaffen: Sport- en
Recreatiedomein de Blaarmeersen. Deze beslissing is als een Zuid-Koreaan die een lastminute vlucht naar Pyongyang boekt: niet
echt iets wat men op het eerste gezicht zou
verwachten.

Durf Chillen

Bruno Deriddere, pr-verantwoordelijke
van de UGent licht de keuze toe. “Je moet de
aankoop vooral zien als een zet om ons toegankelijk imago verder op te blinken. Zowat
iedere student vertoeft bij het jaarlijkse stijgen van de temperaturen en het dalen van de
decolleté-uitsnijdingen wel eens een dagje in
de Blaarmeersen. Muziek luisteren, alcohol
drinken, frisbeeën, cubben, weed roken, huidkanker kweken, plassen in de zwemvijver
en stiekem bikiniborsten beloeren vanachter een te grote zonnebril: het zijn allemaal
zaken die wij ons als universiteit maar al te
graag toe-eigenen. We willen tonen aan de
buitenwereld dat wij chille kerels zijn, wa.”
Dat de aankoop een financiële slokop zal
zijn, wil Gisèle Grysbaert, directrice van
de dienst Financiën, nuanceren. “Tussen
droom en daad staan voor ons géén praktische bezwaren in de weg. Doordat we geop38
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foto Paul Bavo / fotobew. lode rumens

De onderhandelingen van de UGent met de Stad Gent betreffende
de aankoop van de Blaarmeersen zitten in een vergevorderd stadium. Als
alles goed gaat, is het domein in de loop van 2012 in universitaire handen.

teerd hebben om de nieuwe infobalie in het
Ufo dakloos te construeren, hebben we ten
eerste een gigantische som uitgespaard op
ons voorziene budget voor 2011. Bovendien
zullen twijfelende secundaire laatstejaars, in
de wetenschap dat enkel lidmaatschap aan
de UGent hun toegang biedt tot het domein,
en masse voor onze universiteit kiezen.”

Exclusief intelligentsia

De logica van de identitaire operatie van
onze alma mater maakt het dus noodzakelijk om het domein in de toekomst enkel nog
toegankelijk te maken voor haar eigen kinderen. Dat het misschien protest zal veroorzaken bij diegenen die zo uit de boot vallen,
wuift Dirk Landuyt als medewerker van
de cel Diversiteit en Gender weg. “Behalve
universitaire studenten zijn het vooral hogeschoolstudenten, kleine kinderen en Brusselse jongeren van Noord-Afrikaanse origine
die naar de Blaarmeersen komen. De eerste groep moet niet zagen. Voor de tweede

groep is het misschien in hun eigenbelang
dat ze wegblijven. We weten sinds kort allemaal dat het in Vlaanderen wemelt van de
pedofielen. Het zou me dus niet verwonderen dat die vieze tisten present geven bij die
hoge concentratie kinderlijk naakt. Wat die
hangjongeren betreft, kan ik enkel objectief
vaststellen dat zij hier niet louter rondhangen. Als je komt om portefeuilles te stelen
en seksistische opmerkingen naar meisjes
te slingeren, blijf je beter in Brussel. Of in je
land.”
Van verhoogde veiligheidsmaatregelen
tegen dergelijke problemen wil Landuyt
niets weten. “We gaan toch niet belachelijk
doen door overal camera’s en prikkeldraad
op te hangen en identiteitscontroles door
te voeren? En gelijk ook geld vragen om binnen te mogen zeker? Dat is pas sociaal discriminerend en onaanvaardbaar. De UGent
is een progressieve instelling en zal nooit de
verwording van onze maatschappij tot een
elitaire politiestaat toelaten!” ¶
www.schamper.ugent.be
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