Een stop in uw kont en meer KORT
D

e wc-papierproducenten leggen er ons op terwijl we er bij staan!
Sorry, zitten. Na de oliesjeiks willen nu ook de fabrikanten van aarsdoekjes de productie verminderen om zo een hogere vraagprijs af te dwingen. Daarom zal over de hele wereld op 30 april gestaakt worden met
kakken. Als ieder zijn steentje bijdraagt en zijn faecaliën inhoudt, zou de
markt een klein beetje uit balans kunnen gebracht worden. U kan ook de
hele dag rondlopen met een pamper, als u tenminste iemand hebt die des
anderendaags de aangekoekte kak van tussen uw billen wil vegen.

Omdat wij nogal explosieve eet- en kakgewoontes hebben, huurden we maar meteen
een mijnenveger in. Tot en met dinsdag 4
april ligt de FGS HOMBURG (M 1069) aangemeerd aan de Rigakaai in de haven van Gent.
• Nu al in vuur en vlam toeven wij hier, in
vuur en vlam willen wij gaan heen. Immer
met ons begaan, heeft de stad Gent vier
opties uitgewerkt om opgestookt te
worden. • Crematie à la carte: do not
try them at home! • Dat denkt ook het
Stedelijk Buurtcentrum Brugse Poort Rooigem. Zij willen u ervan weerhouden
uzelf langzaamaan in as te doen vergaan
en organiseren daarom een rookstopcursus. In navolging van het communisme wordt gewerkt volgens een
vijfdagenplan. Meer info, tel.
09/227.17.66. • Dat communisme is
nog steeds niet uitgedoofd trouwens.
De lokale overheid tracht nog altijd grip
op de bevolking te krijgen en poogt dat
nu te doen door enthousiaste, flexibele
uitkeringsgerechtigden te lokken. Giet
u lood, plaatst u riolen, tekent u, maakt
u graven of begeleidt u bussen, dan zult
u zeker uw keuze vinden. Meer info, tel.
09/266.75.60. Maar pas op, uw enthousiasme zou wel eens snel geblust
kunnen zijn. • Kijk maar naar Frank
Beke. Nog maar vijftien jaar burgemeester van Gent en nu al een levend lijk.
Om hem te troosten kreeg de arme man een
medaille. Altijd al gedacht dat arbeid adelt. •
Denkt u nog niet aan een job, maar zegt de
conventionele onderwijsvorm u evenmin
iets, ga dan eens naar de Gentse Freinetscholen. Waar er bij gewone scholen kindjes
met kennis ontstaan, worden hier ettertjes
met kennis geproduceerd en van ettertjes
naar kunst is nog steeds niet ver om gaan.
De Gentse Freinetscholen - de naam alleen
al is om in te kaderen - organiseren daarom
vier tentoonstellingen. Meer info over dat
jeugdige kunstgeweld, tel. 09/225.76.41.
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Kunst mijn kloten! • Geef ons dan maar
vrolijk op en neer huppelende Berbers (de
heikneutertjes hebben definitief afgedaan).
Tijdens de maand april organiseert de - en
struikel nu even met ons mee - Culturele
Vereniging N’Imazighen Tilelli voor de
tweede maal een Internationaal Festival van
de Berberse Cultuur. Heeft uw tong zich

geen zesvoudige kniebreuk gestuikt, ga dan
zeker eens naar de tentoonstelling in de
Stedelijke Openbare Bibliotheek aan het
Zuid. Tot 28 april. • En omdat u er toch op
zat te wachten: Yannick De Clercq. • Dat
die man regeringscommissaris is bij de RUG
hoeft u niet te weten, wat u wel zou moeten
weten is dat de stad Gent een internationale
wedstrijd uitvaardigt voor de herinrichting
van het Emile Braunplein. Neem dus als de
weerlicht pen en papier en begin te schetsen om die miljoenen binnen te rijven. Wij
tippen alvast Yannick De Clercq. Meer info:
http://www.gent.be. • Nu al is ‘s werelds

grootste bloemenmand opgehangen aan
twee grote, aartslelijke metalen torens op
het Braunplein. ‘Gent Hangt’ heet het initiatief en beklimt u de 91 treden tot helemaal
bovenaan dan kunt u gerust meehangen. •
Om in de sfeer van de bloemen te blijven:
vanaf 22 april zijn het alweer de Gentse Floraliën. Gent ziet u nog altijd heel graag en
legt daarom tijdens de Floraliën een bloemenbus in die elke dag heen en weer pendelt tussen Flanders Expo en het centrum.
Dat verdient een bloemtje, zouden wij zo
zeggen. Meer info, tel. 09/266.77.70 • Dat
wordt weer rozengeur en maneschijn. •
Gent blijft maar van u houden. Om tegemoet te komen aan de noden van gehandicapten en anders mobiele personen
wordt een systeem van taxicheques ter
beschikking gesteld. Meer info, tel.
09/266.76.34 • Yannick De Clercq:
political hypercorrectness and more. •
Nu we het toch over film hebben (ja,
toch?): iedere tweede zondagochtend
van de maand kunnen wakkere filmfreaks om 10u terecht in het Museum
voor Industriële Archeologie en Textiel
(MIAT) voor een onvervalste filmklassieker. En wij die dachten dat
alleen volle melk onvervalst was! Meer
info, tel. 09/223.59.69. • Volle melk:
de missing link in de Bel 20! • Nu de
economie toch opnieuw goed draait
(Leve Yannick!), kan er weer
grootschalig aan kunst gedaan worden.
Op 1 april is de stadstentoonstelling
‘Over the edges’ officieel geopend. De
kunstenaars
exposeren
op
straathoeken en pleinen. Het S.M.A.K.
in de stad: zoek de zot. Meer info, tel.
09/221.17.03. • En de boer, hij ploegde
voort. • Wilt u, de coherentie even terzijde
houdend, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Laurent in levenden lijve zien? Zo ja, rep u
dan om 11u naar het Technicum in de SintPietersnieuwstraat. Zo neen, rep u dan om
11u naar het Technicum in de Sint-Pietersnieuwstraat. Met een riotgun. • A dog, a
dog! My kingdom for a dog! • En om in
schoonheid (?) te eindigen: Yannick De
Clercq!
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Milaan-San Remo

We kunnen het niet langer ontkennen en we moeten er eigenlijk ook
gewoon een beetje eerlijk in zijn: de kermis staat op het Sint-Pietersplein
weer lelijk en luidruchtig te wezen, Milaan-San Remo is al gereden en die
andere primavera – de echte – is ook al bij tussenpozen in het land. Tijd
om in alle stilte weer eens te beginnen blokken, heet dat dan, en dat is
voor de redactie van Schamper niet anders dan voor haar lezers. Wij
houden er dus mee op voor dit academiejaar. Als U heel snel bent en dit
leest op de maandag dat Schamper verschijnt, kunt U nog naar de derde
film in het kader van 25 jaar Schamper. (All the presidents men, in Film
Plateau, op 3 april om 20 u.) Daarna houden we het echt voor bekeken.
Niet dat er niets meer is om over te schrijven. Een paar dagen mooi weer
kunnen wonderen doen en er gebeurde dan ook weer eens iets aan de
RUG. Uit protest tegen de homeverantwoordelijke werd een deel van
home Astrid bezet, en uit protest tegen de de lamentabele toestand van
het studentenhuis de Brug werd ook het rectoraat deze week bezet. Als
onderhandelingen falen, moet er nu eenmaal eens met de vuist op tafel
geklopt worden. Of zoals Murphy’s law het formuleert in de wet van
Evans: ‘als één iemand het hoofd koel houdt, terwijl alle anderen in de
buurt op hol slaan, dan begrijpt hij het probleem niet’. Daarom moet er
nu en dan eens actie gevoerd worden.
Unief wordt elitairer

Er zijn ook andere problemen waar minder luidruchtig over gedaan
wordt maar die daarom niet minder aanwezig zijn. De democratisering
van het universitair onderwijs bijvoorbeeld, die door velen als een verworven goed wordt beschouwd, blijkt achteruit te gaan. Twintig jaar
geleden had een kind waarvan de ouders geen universitaire studies
gevolgd hadden, statistisch gezien vijfentwintig keer minder kans om aan
de universiteit te gaan studeren dan kinderen van universitairen.
Recente studies tonen aan dat dit cijfer tot veertig is opgelopen. Voor
een probleem waar nooit meer over gesproken wordt, zijn dat zware
cijfers.
P r o s t i t u t i e a l s s t u d i e fi
fin
nanciering

Het kan ook erger. Op een wereldcongres over studentenvertegenwoordiging in Libië, werd enkele weken geleden verteld dat veel meisjes
in Indonesië zich prostitueren om hun studies te kunnen betalen. Het
bizarre is dat het verhaal zo absurd overkomt dat het meteen
onwaarschijnlijk wordt en degradeert tot een mooie anekdote om eens
op café te vertellen. Het is bij mijn weten ook nog niet op televisie
geweest. Mis-schien kunnen we ons daarom zo moeilijk inleven.
Ik wil maar zeggen: het is niet omdat de blok eraan komt dat we aan
niets anders meer moeten denken dan aan onze cursussen.
Methode 1 om te stoppen met roken.

Bart Haeck
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Teleblok. Bel nu!
We zitten voor u klaar.

e eerste lentestralen priemen nog maar net door het wolkendek, of
daar staat de foor. Een onaangename voorbode, en overal wordt dan
ook naarstig op zoek gegaan naar verloren gegane cursussen en notities.
Gouden tijden breken aan voor de kopieercentra’s, maar voor vele studenten begint nu de miserie: de laatste run naar de eindstreep.

Teleblok is een initiatief van Jeugd en
Gezondheid, een jeugddienst van de
Christelijke Mutualiteit. De bedoeling is
tegemoet te komen aan de nood tot anonieme telefonische hulpverlening tijdens examenperiodes. Als je dus geen luisterend oor
vindt (of wilt vinden) in je omgeving dan
kun je bij hen terecht. Het gesprek verloopt
volledig anoniem, en ook voor de prijs van
het telefoontje hoef je het niet te laten. Teleblok is er namelijk op uit de drempel zo laag
mogelijk te houden, wat zich in telefoonkosten uit in een systeem van gedeelde
taxatie. Om het even van waar je belt in
Vlaanderen naar het centrale nummer
078/15.40.60, je betaalt enkel het zonale
tarief (= 1 frank per minuut).
Eens gebeld, komt je terecht bij een van de
drie vrijwilligers die je hun luisterend oor en
eventuele raad bieden. Hiertoe hebben ze
wel eerst een gedegen opleiding in telefonische hulpverlening gevolgd. Dit stelt
hen in staat thema’s die specifiek over examens handelen goed te begrijpen en te
behandelen.
Naast de basisopleiding krijgen de telefonisten ook verdere permanente vorming, waarbij er ook nauw samengewerkt wordt met
andere telefonische hulpdiensten. Op die
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manier word je optimaal gehoord.
Teleblok richt zich expliciet naar studenten
van het middelbaar en van het hoger onderwijs. Er wordt dan ook gerichte reclame
gemaakt, o.a. door het telefoonnummer te
verspreiden op (hoge-)scholen en universiteiten.

De helft van de telefoontjes gaat over specifieke studieproblemen (‘hoe moet ik een
goede studieplanning opstellen?’, ‘waar kan
ik de antwoorden vinden op een vraag?’ ...).
De andere helft betreft meer algemene emotionele problemen (zoals bv. problemen
thuis, of met een lief...) waarbij een
studievraag vaak enkel de aanleiding vormt

Teleblok: je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen

tot een verhaal waarin een psychisch en/of
fysiek probleem centraal staat. Bovendien
worden er in het begin van de examenperiode beduidend meer vragen gesteld over
planningen, studiemethodes, terwijl later in
de tijd de meer emotionelere problemen
opduiken, zoals: ‘Ik zie het niet meer zitten’,
‘hoe moet ik thuis vertellen dat ik tweede zit
heb’, enzovoort...
Ook de leeftijd speelt een rol, terwijl min 16
jarigen vooral concrete vragen over vakken
stellen, is bij de plus 16 jarigen de regel: hoe

foto: V. Janssens

Voor de eindmeet bereikt is, moet er natuurlijk heel wat gestudeerd worden, een
bezigheid waarbij er gedurende een drietal
maanden heel wat gevergd wordt van zowel
je hersenen als van de rest van je lijf. Ook
emotioneel laat dit zijn sporen na, gaande
van een chronisch slecht humeur tot onbedaarlijke huilbuien. Echt gevaarlijk wordt het
wanneer die verwilderde blik niet meer uit je
ogen verdwijnt, de aders op je voorhoofd
vervaarlijk beginnen op te zwellen en vervolgens ritmisch samentrekken. Op zo’n
momenten is het belangrijk eerst diep te
adem halen en vervolgens je hart te luchten
bij een onbevooroordeelde ziel. Dergelijke
zielen zijn jammer genoeg schaars in de examentijd, zeker als je studeert op kot.
Vanuit dit besef ontstond in 1992 een nieuw
initiatief, Teleblok genaamd.

ouder, hoe meer psychische klachten
(faalangst en dergelijke).
Hoewel er dus duidelijke tendenzen zijn, is
geen enkele situatie gelijk. Elk probleem is
uniek, voor geen enkele vraag zijn er
pasklare antwoorden. Het komt er dus op
aan samen te werken, samen op zoek te
gaan naar een goede oplossing.
Iemand die belt is bereid om aan het probleem te werken, om er iets aan te doen. In
een crisis is het vaak moeilijk om een
overzicht te behouden, en je grip op de
realiteit niet te verliezen. In zo’n situatie kan
de telefonist ervoor zorgen dat je weer stevig met beide voeten op de grond staat,
eerst door je te kalmeren en naar je verhaal
te luisteren en vervolgens door de verschillende mogelijkheden te overlopen. Een hele
geruststelling dus, maar als u van het
nerveuze type bent, zou ik toch maar al een
nieuwe telefoonkaart halen...

Dit jaar start Teleblok met haar telefoonpermanenties op 15 mei, en gaat hiermee
door tot 30 juni. Voor de tweede zit staat
men voor je klaar vanaf 21 augustus tot 15
september. Dit alles telkens van 11.00h tot
23.00h, iedere dag. Als het écht nodig is,
kan je op alle andere uren wél terecht bij
Tele-Onthaal, zij zijn 24 uur op 24 beschikbaar op het nummer 106.

Ima
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Blok je gezond!

e examenperiode kan men bezwaarlijk een gezondheidskuur noemen.
Te weinig slapen, te weinig eten, te veel denkwerk en te veel stress,
een mens vraagt zich af hoe hij het volhoudt. Iedereen heeft zo wel zijn
eigen manier om de examens te overleven. Of dat ook de juiste is, kan je
hieronder lezen. Wij gingen te rade bij de studentenartsen om te weten
hoe je deze periode gezond doorkomt.

SCHAMPER: Krijgt u tijdens de examenperiode meer studenten met specifieke problemen over de vloer?
Bea Parmentier: “In tegenstelling tot wat
de meesten denken, komen er tijdens de
examens niet meer studenten langs dan
anders. Aangezien er dan veel studenten
thuis studeren, komen ze niet in Gent naar
de dokter. De pathologie is natuurlijk meer
stressgebonden. Daaraan voel je wel
duidelijk dat het blok- of examenperiode is.”

foto: V. Janssens

SCHAMPER: Als er een student langskomt
die duidelijk overgestresseerd is door zijn
examens, wat raadt u hem dan aan?
Parmentier: “Het eerste wat we dan
proberen uit te pluizen, is waar die grote
stress vandaan komt. De redenen waarom
iemand de stress van de examens niet
aankan, kunnen verschillend zijn. Het kan
dat die persoon veel te laat begonnen is of
dat er te veel van afhangt. Je kan daarover
spreken en proberen een oplossing uit te
werken. Dit gaat niet altijd, want het examensysteem is vrij rigide en het is vaak
moeilijk om examens te verplaatsen. Als de
stress studiegebonden is, proberen we de
student ervan bewust te maken dat hij zich
voor de volgende zittijd dient te wapenen.
Tijdig beginnen, een goede planning en voldoende ontspanning vormen de basis van

een geslaagde examenperiode.”

SCHAMPER: In welke mate wordt u geconfronteerd met studenten die pepmiddelen
of andere stimulerende middelen
gebruiken om beter te kunnen studeren?
Parmentier: Eigenlijk hebben we daar een
heel slecht zicht op. Wij schrijven zulke middelen zelf niet voor, omdat we zijn daar
faliekant tegen zijn. Op lange termijn maken
ze meer brokken dan ze voordeel opleveren.
Het gebeurt dat er studenten langskomen
die niet meer kunnen slapen en studeren,
en dan blijkt dat ze al serieus aan de pep
hebben gezeten. Die vertellen het dan wel,
maar de meeste studenten komen het ook
niet aan onze neus hangen. Zij geraken blijkbaar via allerlei achterpoortjes toch aan deze
middelen.”
SCHAMPER: Hebben dergelijke middelen
absoluut geen zin?
Parmentier: Ik zal niet zeggen dat het geen
zin heeft voor één nachtje, als je daarna
maar kunt uitslapen. Het probleem is echter
dat er studenten zijn die daar veel te vroeg
mee beginnen, waardoor ze op den duur
totaal uitgeput zijn. Tegen echte pep (zoals
Captagon, nvdr) zijn we sterk gekant.
Maar ook andere stimulerende middelen,
zoals vitaminepreparaten en cafeïne-

houdende drankjes, kunnen brokken
maken. Het oppeppende effect kan tot
twaalf uur nadien duren, wat ten koste gaat
van een goede slaap.”
SCHAMPER: Kan een langdurig gebruik
van stimulerende middelen schadelijke
gevolgen hebben?
Parmentier: “Het komt voor dat studenten
een maand lang zulke middelen gebruiken,
maar zij zijn al uitgeblust nog voor het einde
van de examenperiode. Het probleem is dat
dergelijke middelen het vermoeidheidsgevoel wegnemen, waardoor je alle reserves
opgebruikt en je absoluut geen basisconditie meer hebt. Dat is totaal geen gezonde
manier van studeren. Bovendien bestaat het
risico dat je de indruk hebt dat het studeren
zeer vlot verloopt, maar dat je op het examen alles vergeten bent. Het is trouwens
bewezen dat wanneer men een dag studeert
en vervolgens een nacht goed slaapt, de
informatie veel beter in het geheugen
opgenomen wordt.”

SCHAMPER: Tot slot: goede tips om de examenperiode gezond door te komen?
Parmentier: “Op voorhand goed plannen
en een goede voorbereiding maken. Een
goede planning is realistisch en laat ruimte
voor wijzigingen. Het is normaal dat men de
ene dag vlotter studeert dan de andere. Voldoende ontspanning is ook essentieel. Sommige studenten zien enkel de twee uren die
ze verliezen door die ontspanning, en beseffen niet dat dit hen een enorme winst oplevert doordat ze nadien beter kunnen studeren. Het meest geschikte moment om
even de zinnen te verzetten, is wanneer je
voelt dat je je ‘klop’ krijgt. Wat ook niet
onderschat mag worden, is het belang van
sociaal contact. Afspreken om samen te
eten, is een zeer goede manier om dit sociaal contact in stand te houden. Zo kan je
enerzijds zorg dragen voor een gezonde
voeding en anderzijds vermijden dat je geïsoleerd raakt van je mede-studenten. Op
die manier lossen studenten elkaars problemen op, wat zeer goed is.”
De studentenartsen kunnen worden gecontacteerd via het Studentenadviescentrum,
Sint-Pietersplein 7, tel. 09/264.70.00
De brochure Student en gezond is gratis te
verkrijgen bij de studentenartsen.

Bart Zoete
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De nieuwe buizen zijn
gearriveerd!

Ontnuchterende slaagcijfers in eerste kan

daar, schuin onder die barkruk! U beseft het nog niet, maar de eindU
examens komen eraan. En niet iedereen raakt voorbij die meet. Vooral
voor de eerstejaars worden het spannende en onzekere tijden.
Het Adviescentrum voor Studenten
houdt reeds enkele jaren cijfers bij over de
participatiegraad aan de examens en de
slaagpercentages van de eerstejaars generatiestudenten (dit zijn studenten die zich
voor de éérste keer inschrijven aan de RUG).
Om toevallige uitschieters te vermijden worden de cijfers over meerdere jaren berekend. Alle hiernavolgende cijfers slaan op de
som van de academiejaren 1995-’96, 1996’97 en 1997-’98.
De cijfers zijn niet bepaald opbeurend. Om
te beginnen valt 4,5% van de generatiestudenten al af nog vòòr ze zich moeten inschrijven voor de examens, gewoonlijk in januari.
Van diegenen die wel ingeschreven zijn voor
de examens, slaagt slechts 46,8% in haar
eerste jaar, waarvan zo’n 28% in eerste zittijd. Maar liefst 24,5% van degenen die niet
slaagden in eerste zit geeft er tussen de twee
zittijden de brui aan. Let wel, bissers zijn in
deze cijfers niet opgenomen.
Over de twee zittijden gezien blijken de Burgies de beste resultaten te behalen (71,8%),
gevolgd door de Classici (69,1%) en de

Chemici (68,8%). Voor de Criminologie
(29,1%), de Moraalwetenschappen (31,5%)
en de Kunstwetenschappen (32,1%) liep het
het vaakst slecht af. In de Moraalwetenschappen bleken ook 11,9% van de studenten al opgegeven te hebben vòòr de inschrijving voor de examens en gaf 34,3% op
tussen eerste en tweede zit. Alleen in de
Afrikanistiek was de uitval vòòr de inschrijving voor de examens nog groter: 13,1%. De
uitval tussen eerste en tweede zit is het
grootst bij de Informaticastudenten (37,8%),
gevolgd door de Oosteuropese Talen
(37,1%), de Romaanse (35,2%) en de
Moraalwetenschappen. Het minst uitval
tussen de twee zittijden was er bij de
Scheikunde (7,8%) en de Burgies (11,2%).
Bij de Burgies blijken ook het minst mensen
op te geven vòòr de inschrijving voor de examens (0,7%).

Don’t panic!

Maar u moet niet in paniek wegrennen!
Rudy De Potter, coördinator van het
Advies-centrum, wil u gerust stellen: “Slaagcijfers zijn niet hetzelfde als slaagkansen.
Het is niet omdat slechts één student op

drie slaagt in een bepaalde richting, dat de
slaagkansen voor ieder student één op drie
bedragen. Elke student heeft een kans van
één op één om te slagen.” De slaagkansen
van een individu worden door vele factoren
beïnvloed: motivatie, sociale druk, reeds
genoten opleiding,…
De Potter: “De cijfers zijn een gevolg van een
politieke keuze die in ons land gemaakt is:
de toegang tot het onderwijs is volledig vrij,
en ook de keuze van richting is volledig vrij.
Iedereen krijgt de kans om in eender welke
richting binnen te stappen, of hij nu uit het
ASO, het BSO of het TSO komt. Iemand die
in het middelbaar maar twee uur wiskunde
per week kreeg, kan toch Wiskunde aan de
unief beginnen. Er zijn, op enkele richtingen
na, geen selecties op voorhand, zoals in
andere landen wel vaak het geval is. Dat is
positief, want in dit systeem kan niemand
zeggen: ‘Ik wou en ik kon wel, maar ik
mocht niet’. Trouwens, de toelatingsexamens die gehouden worden blijken geen
garantie te geven op betere slaagcijfers: de
Ingenieurs halen wel hoge cijfers, maar bij
de Architecten blijken de cijfers erg laag te
liggen.”
Een probleem bij zo’n systeem van vrije
keuze is dat vele studenten een opleiding

Slaagcijfers over beide zittijden
Academiejaren 1995-’96, 1996-’97, 1997-’98

Burgerlijk ingenieur
Latijn en Grieks
Scheikunde
Oosteurop. talen en culturen
Farmacie
Geneeskunde
Oosterse talen en culturen
Pedagogie
Afrikaanse talen en culturen
Landmeetkunde
Geschiedenis
Geografie
Bio-ingenieur
Psychologie
Wiskunde en natuurkunde
Geologie
Rechten
RUG-gemiddelde

71,8%
69,1%
68,8%
65,5%
61,2%
59,5%
58,4%
58,3%
58,1%
57,6%
57,5%
55,3%
52,1%
51,7%
49%
48,2%
47,5%
46,8%

(414/577)
(67/97)
(117/170)
(76/116)
(208/340)
(334/561)
(101/173)
(232/398)
(54/93)
(38/66)
(316/550)
(73/132)
(403/774)
(614/1187)
(127/259)
(27/56)
(640/1348)
(6292/13435)

Motor. reval. en kinesither.
Logopedie en audiologie
Biologie
Burgerl. ingenieur architect
Politieke en sociale wet.
Tandheelkunde
Romaanse
Germaanse
Toeg. economische wet.
Wijsbegeerte
Voedings- en dieetleer
Diergeneeskunde
Informatica
Lichamelijke opvoeding
Kunstwet. en archeologie
Moraalwetenschappen
Criminologie

45,1%
44,3%
43,5%
43,5%
40,3%
40%
39,6%
39,2%
39,2%
37,6%
36,5%
35,5%
34,5%
33,7%
32,1%
31,5%
29,1%

(115/255)
(43/97)
(165/379)
(90/207)
(398/987)
(30/75)
(84/212)
(296/755)
(327/835)
(65/173)
(19/52)
(209/589)
(113/328)
(106/315)
(182/567)
(28/89)
(181/623)

Let op: deze cijfers gelden slechts voor de eerstejaars generatiestudenten met een diploma Belgisch Secundair Onderwijs. Bissers e.a. zijn niet meegerekend.
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onderschatten of overschatten. De Potter:
“Om te beginnen is de hoeveelheid stof in
het hoger onderwijs ongeveer vijf maal zo
groot als in het middelbaar. Bovendien
wordt de algemeenheid van de stof aan de
unief vaak verkeerd ingeschat. Daarnaast
hebben studenten een bepaalde studie
capaciteit nodig, en ook het zelfstandige kartakter van studeren aan de unief wordt vaak
onderschat.” Ook aan de inhoud van een
opleiding mispakken vele studenten zich.
De Potter: “Zo zitten in de richting Informatica vele mensen die graag aan een PC zitten. Maar de universitaire opleiding Informatica is eigenlijk toegepaste wiskunde, en
dat is iets wat vele studenten blijkbaar niet
weten bij hun studiekeuze. Je kan die verkeerde studiekeuze ook afleiden uit de
opgaven tussen eerste een tweede zit: in de
Informatica is dat maar liefst 37,8%!”
Nu is het slagen dan wel buizen van een student niet alleen aan zichzelf te wijten, ook
de docenten spelen hierin een belangrijke
rol. Volgens De Potter moeten professoren
ook naar zichzelf durven kijken. “Neem nu
de richting Informatica: het hele curriculum
veronderstelt dat de studenten een behoorlijke vooropleiding wiskunde hebben gekre-

H

gen, maar dat is niet altijd het
geval. De proffen zouden daar
meer aandacht aan moeten
besteden.”
Ten slotte hebben verscheidene richtingen te kampen
met het imago een gemakkelijke richting te zijn. “Zo’n
richting trekt dan de meeste
mensen aan die niet de meest
geschikte
vooropleiding
gehad hebben,” aldus De Potter. “Begrijp mij niet verkeerd,
er zijn heel wat mensen die
bv. uit het TSO komen en hier
heel goede punten halen, maar de algemeenheid van het universitair onderwijs ligt
niet meteen in de lijn van het meer praktijkgerichte TSO.” De Criminologie is zo’n
typische richting met een imago-probleem.
“Bovendien,” zo voegt De Potter eraan toe,
“zijn ook daar weer veel mensen niet goed
genoeg geïnformeerd over de inhoud van de
richting. Velen kiezen Criminologie omdat
ze buurtwerker willen worden of zo, maar
dat leer je daar helemaal niet, daarvoor moet
je Maatschappelijk Assistent studeren.”

Al 50 jaar

Wie denkt dat het vroeger allemaal veel
beter was, komt bedrogen uit. De Potter:
“Ook vijftig jaar geleden bleek slechts de
helft van de studenten meteen te slagen. De
enorme stijging van het aantal studenten de
voorbije decennia heeft dus volstrekt geen
invloed op de cijfers. Volgens mij is het
alleen maar positief dat steeds meer mensen
kunnen studeren.”

MDG

Blokken wordt downloaden
en dan blokken

oeveel cursusvreters beseffen dat het internet steeds vaker de gewone
cursussen zal vervangen? Het huidige onderwijs is hopeloos verouderd. Bedrijven zijn vaak niet langer tevreden met de manier waarop studenten hun stof beheersen. “Niet aangepast aan de noden van de firma”
heet dat dan. Flexibiliteit is het nieuwe sesam-open-u, en dat is nu net wat
het internet aanbiedt: studeren wat je wilt, wanneer je wilt.

De universiteit hebben het stilaan door:
open universiteiten, zoals ook de RUG er
een heeft, bieden losse internetformules
aan, de universiteit van Namen geeft aan
haar studenten informatica al de kans om
nooit meer naar de les te gaan, maar gewoon
de cursus van het net te plukken. Welkom in
de toekomst? We informeerden bij Ronald
Soetaert professor van de Vakgroep Onderwijskunde aan de RUG.
Soetaert: “Ik kan zeggen dat het beleid van
de RUG er zich stilaan van bewust wordt dat
het internet in het onderwijs een heel belangrijke plaats inneemt. Stilaan krijgen universiteiten een publiek dat vraagt om flexibeler onderwijs. Minder en minder willen

studenten braaf in de les zitten, ze stellen
zich vragen bij de zin van wat ze moeten
studeren.”

”Ik heb het gevoel dat alles wat ik ken verandert zodra ik mijn computer aanzet. Alle
grenzen, tussen landen, mensen, woord en
beeld en tussen media vervagen. De hele
wereld moét zichzelf in vraag stellen. Ook
het onderwijs: met het internet hoeven we
niet langer les te geven in grote groepen, of
in blokken van vijftig minuten. Afstandsonderwijs maakt van de leraar iemand die de
onafhankelijke leerling ondersteunt in zijn
vrije ontwikkeling.”

”De maatschappij moet gewoon mee. Er is

vandaag trouwens zo veel informatie dat het
bijna onhaalbaar is om alles via het klassieke
onderwijs mee te geven. Stilaan wordt het
belangrijker voor studenten om goed te
leren omgaan met kennis, dan om zo snel
mogelijk zo veel mogelijk kennis te vergaren.”
”Het grootste probleem is de onzekerheid
van het onderwijs van de toekomst. We wisten hoe we vroeger moesten lesgeven, maar
nu maken we een sprong in het duister. Wij
zijn een overgangsgeneratie. Maar na ons
komen jongeren die opgegroeid zijn met
het internet, en die er mooie dingen mee
zullen kunnen doen die wij ons nu nog niet
kunnen inbeelden. De mensen die kiezen
voor afstandonderwijs weten gelukkig preciés wat ze willen.”
Interesse? Vakgroep onderwijskunde, Henri
Dunantlaan 1, 9000 Gent

Maarten Van Hove
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Protest tegen verwaarlozing
studentenhuis
Rectoraat bezet

p donderdag 23 maart bezetten studenten de zesde verdieping van het
rectoraat. Aanleiding was de jarenlange verwaarlozing van het studentenhuis de Brug en de onzekere huisvestingstoekomst van de studentenverenigingen. Het initiatief voor de bezetting kwam van BOB, het Bijzonder Overlegcomité de Brug. BOB groepeert een delegatie van alle erkende studentenverenigingen aan de RUG. Ook het redactielokaal van
Schamper bevindt zich in de Brug.

De feiten zijn al jaren bekend: er gaat steeds
minder geld naar de Dienst Studentenaktiviteiten. In 1980 bedroeg de subsidie voor
de Dienst Studentenaktiviteiten 3,6 miljoen
frank. Dit jaar bedraagt dezelfde subsidie 3,3
miljoen frank. De studentenpopulatie is in
die twintig jaar ongeveer verdubbeld. In
1980 waren er een vijftigtal erkende
verenigingen die van de subsidiepot
moesten eten. Nu zijn het er een zo’n vijfentachtig.

Het meest zichtbare gevolg van deze situatie
is de toestand van de Brug en het Schildersatelier. Over het Schildersatelier kon u al
uitvoerig lezen in Schamper 377. Met de
Brug is het – gelukkig- niet zó erg gesteld,
maar voor een gebouw waar dagelijks 200
studenten over de vloer komen en dat de
thuisbasis moet zijn voor iedere erkende
studentenvereniging, is de toestand ondermaats.
Een korte rondleiding: De Brug is om te
beginnen totaal ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is geen brandalarm. De

nooduitgang mondt uit in de centrale hal op
de benedenverdieping, zodat er, in geval van
brand op die plaats of aan de ingang, de
facto geen enkele uitgang meer is. In de
kelder – het redactielokaal van Schamper donderde dit jaar een anderhalve meter
lange TL-lamp op een toetsenbord. Gelukkig
zat er niemand aan de computer. Op de
benedenverdieping bevindt zich het minder
dan 10 vierkante meter grote lokaal van Verkeerd Geparkeerd. Het onderhoudsteam
van de ‘student’server zit in een minuscuul
lokaal onder de nooduitgangstrap.
De trap naar de eerste verdieping raakt de
eerste verdieping niet meer. De trap wordt
daarom ondersteund door een blauwe ijzeren constructie. In het lokaal voor de studentenvertegenwoordiging moeten in
principe zes mensen kunnen werken. De
oppervlakte schommelt rond de 15
vierkante meter. Het sanitair op het eerste is
ronduit beschamend. Op het tweede zit het
Fakulteitenkonvent in een hoekje
weggestopt. Het houtwerk aan de
achtergevel op het tweede is totaal vermolmd: het vergt een beetje geluk om het

De onderhandelingen brachten weinig soelaas.
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foto: V. Janssens

raam open te krijgen zonder het glas eruit te
duwen.

Gevel zandstralen

De klachten draaien dus vooral om veiligheid en plaatsgebrek. In totaal zijn er
zeven vergaderruimtes. Dat betekent dat er
op een week 28 activiteiten plaats kunnen
vinden in de Brug. Gezien het aantal erkende verenigingen is dat duidelijk ontoereikend. Het gebouw de Brug werd in 1956
aangekocht als studentenhuis. Er waren
toen zevenduizend studenten aan de RUG.
In de bouwprojecten en masterplannen van
de RUG komt het woord studentenhuis zelfs
niet voor. Het enige wat aan de Brug gedaan
werd de laatste jaren, was niet een brandalarm installeren, maar de gevel zandstralen.
Qua façadepolitiek kan dat tellen.

Stookruimte als
studentenhuis?

Omdat het studentenhuis de Brug gerenoveerd moet worden, zullen de studentenverenigingen tijdelijk een ander
onderkomen moeten zoeken. Om de
dialoog met het rectoraat aan te gaan werd
daarom het Bijzondere Overlegcomité de
Brug opgericht. Een eerste mogelijkheid
was een verhuis naar een ruimte boven het
Escape-center in de Sint-Pietersnieuwstraat.
Omdat de doorgang onder het Escape-center niet breed genoeg was voor de
brandweer, werd het voorstel afgekeurd.
Tweede optie was de studentenresto SintJansvest, maar ook dit werd door de bouwcommissie afgekeurd omdat de resto
noodzakelijk blijft voor de studenten uit de
Universiteitstraat. Het huidige voorstel is
een oude stookruimte (!) tussen het technicum en de gebouwen van de faculteit
Economie. Probleem is dat het zeer moeilijk
wordt om deze ruimte klaar te krijgen voor
de Brug gesloten wordt.
“De onderhandelingen brachten dus weinig
soelaas en daarom was het meer dan nodig
om een krachtig signaal te geven. De blok en
de examens komen eraan, en dan dreigt het
gevaar dat we in oktober uit de Brug
moeten, zonder dat er een waardig alternatief is,” aldus woordvoerders Steven De

Winter en Milena De Wael.
Het Bijzonder Overlegcomité vraagt van de
academische overheid inspraak en
duidelijkheid in de toekomstplannen van de
Brug. Die duidelijkheid slaat zowel op de
tijdelijke en de definitieve lokatie, budgetten, als op de indeling van het gebouw. Centraal in de eisen voor de nieuwe lokatie is de
voorwaarde van veiligheid en uitbreiding
van het studentenhuis. Ook wordt er een
permanente toegang van het studentenhuis
gevraagd. Voor het ogenblik is de Brug
slechts open op werkdagen van 8 tot 22u30.
Om deze redenen werd beslist om op donderdag 23 maart het rectoraat te bezetten.
Om 8 uur ’s ochtends gingen een dertigtal
studenten die bijna dagelijks in de Brug
actief zijn naar de zesde verdieping van het
rectoraat en deden er hun blijde intrede in
de vergaderzaal van de Raad van Bestuur.
Aan de vensters van het zesde werd het
opschrift ‘veilig studentenhuis nu!’ opgehangen. Een half uur later kwamen rector
Willems en logistiek beheerder Mangeleer
de zaal binnen, gevolgd door de overige
leden van de Raad van Bestuur. De rector
was zeer aangedaan en zei dat hij zich persoonlijk geraakt voelde door de actie, omdat

tijdens zijn mandaat de uitgaven voor de studentenvoorzieningen gestegen zijn.
De bezetters, bij monde van BOB-waarnemend voorzitter en vorig DSA-coördinator
Louis-Philippe Van Cauwenberge
verzekerden dat de bezetting zeker niet
tegen de rector in persoon bedoeld was,
maar dat de toestand op de Brug en de
dienst studentenaktiviteiten (DSA) nu eenmaal onhoudbaar geworden is. “Het gaat
trouwens niet om het budget voor de studentenvoorzieningen, maar om dat voor de
dienst studentenactiviteiten. Omdat de
onderhandelingen niets opleverden, was het
dus nodig om een duidelijk signaal te
geven.” Willems repliceerde daarop dat hij
er begrip kon voor opbrengen dat de
mensen van de Brug druk wilden zetten op
de Raad van Bestuur, maar dat hij van de
bezetters loyauteit verwachtte. Na onderhandelingen door de aanwezigen, werd
daarom overeengekomen dat de Raad van
Bestuur haar zaal toch kon gebruiken voor
de geplande vergadering, maar dat de symbolische bezetting van het rectoraat 24 uur
doorging. De Raad van Bestuur en de rector
gingen niet in op het voorstel om voor één
keer in de Brug te vergaderen.
Tevens werd de garantie gegeven het rec-

De oude stookplaats: geen handig
alternatief voor De Brug.

toraat achter te laten zoals de bezetters het
’s ochtends aangetroffen hadden: proper.
Aan de bestuursleden en de pers werd een
dossier overhandigd waarin de problemen
van het studentenhuis geschetst werden.
De vergadering van de Raad van Bestuur
ging daarop van start. De bezetters van hun
kant gaven een persconferentie, en boden
de aanwezige journalisten een bouwhelm en
een rondleiding in de Brug aan. Om de dag
en de nacht verder goed door te komen,
werden twee vaten bier aangerukt, koffie
gezet, pannekoeken gebakken, gechat op
meegebrachte portables, kranten gelezen en
gezelschapsspelletjes gespeeld. Op de dies
natalis, acht uur ’s ochtends, was de
bezetting afgelopen.

Lezersgrieven

Bart Haeck

Democratisch onderwijs?

De stelling van professor Bouckaert dat gratis onderwijs geen democratisch onderwijs zou zijn, bewijst eens te meer dat het huidige universitaire systeem in gevaar is.
Twee jaar geleden circuleerde het voorstel om voor een specialisatiejaar een inschrijvingsgeld van niet minder dan - en ik vergis me niet in
de nullen - 300.000 frank te vragen. Er volgde een studentenbetoging in Leuven en het voorstel werd opgeborgen. Ook Guy Serraes - voormalig schepen in Gent - pleitte enkele jaren geleden op één van de Trefpuntdebatten die tijdens de Gentse Feesten in de Baudelokapel
georganiseerd worden voor een drastische verhoging van het inschrijvingsgeld en dit voor alle jaren. Hij stelde een inschrijvingsgeld voor
van 150.000 à 200.000 frank en een systeem van studentenleningen.
Kort samengevat: het Amerikaanse systeem.
Blijkbaar wordt steeds meer voorbijgegaan aan het feit dat studenten die het minder breed hebben, het nu al moeilijker hebben dan hun
‘fortuinlijkere’ medestudenten om te studeren. Elk jaar dat zij studeren, betekent een jaar inkomstenderving en voor vele gezinnen vormt
dit een niet te onderschatten probleem. En nu ziet het er naar uit dat de democratisering van het onderwijs zal teruggeschroefd worden
door een verhoging van de inschrijvingsgelden. Het gevaar is reëel: professor Bouckaert is lang niet de enige die er zo over denkt. Ongetwijfeld zal het ook niet lang meer duren voor er stemmen beginnen op te gaan om van de universiteiten winstgevende ondernemingen te
maken.
Onderwijs - toch wel één van de essentiële taken van de overheid - dreigt opnieuw een goed te worden dat alleen toegankelijk is voor wiens
ouders het nodige geld kunnen neertellen.
Er is hard gevochten voor de democratisering van het onderwijs: wij mogen deze kostbare overwinning niet verloren laten gaan.

Michèle Deconynck, tweede licentie Rechten

Opgelet! Vergeet niet te kiezen voor de studentenvertegenwoordigers op dinsdag 4 april!
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Hommeles aan de Home

W

Studenten bezetten Home Astrid

oensdag 22 maart bezetten een vijftigtal bewoners van ‘den Astrid’
de home en de resto. Er was al enige tijd onenigheid tussen de studenten en homeverantwoordelijke Nikolaas De Cock. Toen ook een door
de studenten en overig personeel graag geziene poetsvrouw werd overgeplaatst, gingen de studenten tot actie over.
De problemen tussen de Astridbewoners en
De Cock zijn al een tijdje aan de gang.
Hoewel De Cock nog maar drie maanden in
dienst is, is er al een fikse klachtenstroom
op gang gekomen. De studenten pikken het
niet dat De Cock op indiscrete wijze de
geaardheid van zowel de bewoners als het
personeel probeert te achterhalen. Bij de
hepatitisbesmetting in de Astrid werd, zoals
bij elke besmettelijke infectie, aan alle
zieken een attest gevraagd. Een van de
homebewoners vond de manier waarop de
verantwoordelijke hierbij te werk ging nogal
‘bedreigend’. Voor deze klacht wil De Cock
zijn excuses aanbieden, vermits het volgens
hem berust op een communicatieprobleempje.

foto: V. Janssens

Dat De Cock op de kamer van een meisje
zou zijn geweest zonder haar toestemming
wordt dan weer afgedaan als onwaar. Ook

Niet alleen de toiletten zijn
bezet...
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zijn er klachten over onterechte tussenkomsten in de werking van de homeraad. De
studenten gingen woensdagmiddag over tot
het bezetten van de home toen een poetsvrouw, Ingrid De Staercke, enkele dagen
eerder te horen had gekregen dat ze
overgeplaatst zou worden naar de Faculteit
Wetenschappen in de Ledeganckstraat.
Toen de voorzitter van de homeraad,
Mieke Vandewaetere, om een uitleg
vroeg, werd die niet gegeven. Nu blijkt dat
de firma die voor het schoonmaakpersoneel
van de RUG zorgt De Staercke had overgeplaatst op aanvraag van de universiteit.

Geen klachten

Vandewaetere spreekt voor alle studenten
als ze zegt de overplaatsing niet te begrijpen. “Er zijn helemaal geen klachten. Noch
de bewoners noch het overige personeel
hebben iets aan te merken op Ingrids werk.
Ingrid is hier graag gezien. En als er dan al
ernstige klachten zouden zijn, is een overplaatsing naar elders in de RUG toch geen
oplossing?”
Tevreden is Vandewaetere wel met de
manier waarop de universiteit reageert op
de commotie rond het vertrek van de poetsvrouw. Er werd onmiddellijk een vergadering belegd met Carla Verhaegen van de
personeelsdienst, Rita Poppe van de
huisvestingsdienst, Nikolaas De Cock,
Mieke Vandewaetere en de collega’s van
Ingrid. Op die vergadering heeft Verhaegen
laten blijken dat er principieel niets op
tegen is dat De Staercke terug op Home
Astrid komt werken. De actie was dan ook
niet echt gericht tegen het algemene beleid
van de universiteit maar tegen de firma die
iemand overplaatst zonder dat daar enige
reden toe is. Er gaat al een petitie rond die
zal afgegeven worden aan haar werkgever.
Voor het ‘probleem’ De Cock heeft de
homeraad een evaluatieperiode van vijf tot
zes weken gekregen om veranderingen bij

De Cock vast te stellen of eventuele nieuwe
klachten te verzamelen. Op 25 april zal de
homeverantwoordelijke op een vergadering
van de Beperkte Homeraad Astrid geëvalueerd worden.

Geen
account
HOBU’s

voor

Enkele bewoners van de home hebben ook
problemen met het Academisch Rekencentrum (ARC). Normaal is het zo dat iedere
homebewoner recht heeft op een internetaansluiting. Maar in Home Astrid zijn er
ook enkele HOBU-studenten gelogeerd.
Dat zijn hogeschoolstudenten die door hun
handicap toch een kamer op een universitaire home kregen. De studenten wouden
ook een internetverbinding via RUGnet
maar het ARC weigert dat en lijkt daar ook
zijn redenen toe te hebben.
Directeur-Diensthoofd van het ARC Geert
Soete legt uit: “De Internetaansluiting van
de RUG wordt gesponsord door de Federale Overheid via BELNET. Deze laat ons
enkel toe toegang tot het internet te geven
aan studenten of personeel van de RUG.
Ook het personeel van bedrijfjes in het IIC
(Incubatie- en Innovatiecentrum - nvdr)
van de RUG, het technologiepark dus, kan
via het ARC het internet op. HOBU-studenten behoren niet tot één van die groepen en
het ARC mag hen dan ook geen toegang
geven via de BELNET-aansluiting. Het
Bestuurscollege heeft een reglement
goedgekeurd waarin staat wie recht heeft
op een ARC-account, en daar zijn de HOBUstudenten niet bij vermeld”. Het ARC is dus
officieel niet bij machte hen een account te
geven. Toch leggen de studenten zich daar
niet bij neer en momenteel gaat er een petitie rond om ook hun eisen kracht bij te
zetten.
Er zijn nog rebellen...
Tot onze grote spijt konden wij de heer
Nikolaas De Cock niet meer bereiken voor
een reactie. Daarvoor onze excuses.

TéVé DM
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Boerenkot gaat voor milieuprijs

n vorige Schamper kon u naar aanleiding van de tweede verjaardag van
de Dienst Milieubeheer alles lezen over hun centrale activiteiten. Maar
er is meer. Milieucoördinator en ex-Boerenkotstudente Greet Van Eetvelde
heeft haar vroegere thuishaven ervan kunnen overtuigen mee te dingen
naar een plaatsje in het ‘Milieucharter’. Sindsdien loopt ook op het
Boerenkot een groep enthousiaste vrijwilligers het vuur uit de sloffen voor
een beter milieubeleid – en voor het recht een jaar lang het logo van
milieuvriendelijk bedrijf te mogen gebruiken.
Het milieucharter is er in 1998 gekomen om aandacht te besteden aan bijna alle
op initiatief van de vier Oost-Vlaamse aspecten. Filip Tack, verantwoordelijke
Kamers van Koophandel, maar bestaat voor de dagelijkse coördinatie van de
ondertussen in heel Vlaanderen. Doel van werkgroep, legt uit: “Door de
het charter is bedrijven stimuleren zich grootschalige aanpak hebben we niet alle
een jaar lang in te zetten voor een beter doelstellingen gehaald die we hadden
milieubeleid. Bedrijven die zich inschrij- vooropgesteld, maar we hebben wel op
ven dienen eerst een zelftest en een alle gebieden een goede start gemaakt, en
actieplan in en rapporteren vervolgens na er zijn zelfs al dingen bereikt die ooreen jaar werken over de gemaakte spronkelijk niet gepland waren. We willen
vooruitgang. In dit eindrapport geven ze de activiteiten langzaam opbouwen en de
een overzicht van de geleverde inspannin- dingen goed overdenken om onmiddellijk
gen en de bereikte resultaten. Als de beo- zo efficiënt mogelijk te werken. In het
ordeling daarvan positief is worden ze begin gaat zoiets natuurlijk wat trager,
opgenomen in het milieucharter en maar op lange termijn is die manier van
mogen ze een jaar lang het logo van werken veel voordeliger. Het milieucharmilieuvriendelijk bedrijf gebruiken.
ter verplicht de deelnemers voor volgend
jaar trouwens om aan àlle aspecten van
Dat de FLTBW (Faculteit voor Land- het milieubeleid aandacht te besteden, in
bouwkundige en Toegepaste Biologische plaats van er enkele uit te lichten. In dat
Wetenschappen, ofte ’t Boerenkot) als opzicht waren we dus vooruitstrevend.”
eerste faculteit zijn kandidatuur zou
stellen voor het milieucharter, lag voor . . . m a a r z e k e r
Van Eetvelde voor de hand. Ze kende er De ploeg van 35 vrijwilligers op de FLTBW
nog enkele mensen, en bovendien was de heeft al een flink pak realisaties op haar
faculteit al grotendeels in orde met de palmares staan. Vorig jaar werd een
milieuverplichtingen. Er werd een groep nieuwe chemieloods gebouwd en startte
vrijwilligers uit het personeel geronseld men met een regelmatige ophaling van
en op 22 juni 1999 waren alle testen en chemisch afval. Electrabel heeft een
plannen goedgekeurd en ondertekende grondige energiescan gedaan van de camrector Willems de milieuverklaring
pus en de grootste energievreters opgespoord, het soort lampen beoordeeld,
Langzaam...
enzovoort. Om een overzicht te krijgen
In het milieucharter worden tien doel- van het waterverbruik werd een
stellingen vooropgezet die betrekking nauwkeurige meter geplaatst bij blok B en
hebben op het rationeel gebruik van zullen de labotoestellen met groot verwater en energie, het beperken van ver- bruik geïnventariseerd worden. In een
pakkingsafval, het stimuleren van afvalpre- volgende fase zullen passende maatregeventie en -recuperatie, de beperking van len worden genomen om het verbruik van
water-, bodem- en luchtverontreiniging en water en energie te beperken. Voor de
van lawaai- en geurhinder, de landschap- verwarming moet op termijn volledig naar
pelijke integratie van bedrijfsgebouwen, aardgas worden overgeschakeld. Men
het streven naar een goede nabuurschap maakt werk van een nieuw groen kleedje
met omwonenden en het integreren van voor de campus en er wordt onderzoek
milieuzorg in het bedrijfsbeleid. Van die gedaan
naar
milieuvriendelijke
tien moeten de bedrijven er minstens drie onkruidbestrijding. Voor de buurtbewonastreven, maar de FLTBW koos ervoor ners zijn er al twee info-avonden geweest.

Op 10 juni weten we of het Boerenkot in
haar opdracht geslaagd is. Wordt ze in het
milieucharter opgenomen en dat zit er
dik in volgens Van Eetvelde, dan krijgt de
faculteit van het rectoraat een extra budget om mee verder te werken. Duimen
dus.

De deelname van de RUG aan het
milieucharter eindigt niet met de FLTBW.
In de nieuwe deelname van de FLTBW
volgend jaar wordt niet alleen de campus
aan de Coupure, maar ook de minder bekende campus in Gontrode betrokken,
waar o.a. de richting land- en bosbeheer
vaak les heeft. Van Eetvelde: “Milieubeleid
is plaatsgebonden: het werkt per campus
en niet per faculteit. Een geografisch
geheel dat aandacht heeft voor het milieu
heeft een veel groter effect dan hier en
daar een stukje. Zo hebben we dit jaar ook
een kandidatuur ingediend voor de hele
campus Ardoyen (bij Zwijnaarde, nvdr.)
waar de proefjaren van de toegepaste
wetenschappen zitten, maar waar ook een
aantal spin-offs van de universiteit gevestigd zijn.” De kandidaturen voor de
Coupure en Gontrode zijn onlangs
goedgekeurd, maar het project in
Ardoyen schrikt de mensen van het
milieucharter nog wat af wegens haar
grootte. Voor het jaar daarna denkt van
Eetvelde aan de Farmacie. Op lange termijn is het de bedoeling dat alle beta- en
gamma-faculteiten gaan meedoen (alfafaculteiten zijn op zich niet ‘milieuvervuilend’ genoeg om afzonderlijk mee
te doen). “En als dat lukt, gaan we voor de
hele universiteit in één keer - als het charter dan nog bestaat, natuurlijk. Maar ook
dan nog is er geen nood, we vinden er zelf
wel wat op!.”
Meer
info
op
http://allserv.rug.ac.be/~ftack/milieucha
rter/

David De Wolf
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Rookbeleid vergt
medewerking studenten

p papier beschikt de RUG over een rookbeleid. De concrete uitvoering ervan sleept echter al jaren aan. Het wordt dus eens tijd dat er wat
schot in de zaak komt en de manier om dat te doen is via inbreng van studenten. Dat zegt professor de Thibault, hoofd van de arbeidsgeneeskundige dienst van de RUG.

Twee jaar geleden werd, na een klacht van
een student over de schending van het wettelijk rookverbod in openbare plaatsen, de
werkgroep rookbeleid opgericht. De werkgroep fungeert louter als think tank; het is
de Raad van Bestuur die de uiteindelijke
concrete beslissingen neemt. Na twee jaar is
dat nog altijd niet gebeurd.

was een affichecampagne. Maar de Raad van
Bestuur vond de affiches te agressief, waarvoor ze opnieuw gemaakt moesten worden.
Sindsdien is er niets meer van in huis
gekomen. Ook de uitvoering van de princiepsbeslissing van de Raad van Bestuur om
het rookverbod toe te passen, laat nog altijd
op zich wachten. Die uitvoering moet
gebeuren door de faculteiten en de dienst
Gebouwen, Beheer en Onderhoud (GBO).
Met de princiepsverklaring op zich kan niet
veel concreets aangevangen worden: ze zegt
niets anders dan dat de wet moet worden
toegepast.

Een van de eerste problemen die opdoken is
het verschil in aanpak van studenten en personeel. Dat laatste valt onder de
bevoegdheid van de arbeidsgeneeskundige
dienst, de studenten in principe niet. Toch
zijn zij uitermate belangrijk als de gezondheid aan de RUG bekeken wordt.
Eén van de voorstellen van de werkgroep
was in ieder gebouw aparte rookruimtes te
voorzien. Principieel geneeskundig argument daartegen is dat zoiets net het roken
aanmoedigt in plaats van het te beperken.
Doorslaggevend argument was echter dat de
RUG geen geld en plaats had voor dergelijke
rookruimtes.
Sancties op overtredingen van het wettelijk
rookverbod werden door de werkgroep resoluut verworpen. Tegen een kettingrokende prof zou immers minder snel opgetreden worden dan tegen studenten. Ook in
voorlichting werd geen heil gezien. De
schadelijke effecten van roken zijn onderhand al genoeg bekend.

Professor de Thibault verwacht daarom
voorstellen van studenten om de molen van
de besluitvorming opnieuw in gang te krijgen. De Thibault: “Ten eerste is het eigenlijk
zinloos dat we maatregelen aan het personeel opleggen, terwijl de twintig duizend studenten aan de RUG niet betrokken zouden
worden. Op die manier bereiken we niets.
Ten tweede hebben we met voorstellen van
de studenten meer impact als we met de
vakbonden en andere belanghebbenden
gaan praten. Ik wil er voor blijven ijveren dat
er in ieder gebouw een ruimte wordt
voorzien voor rokers. Er zijn daar geen grote
infrastructuurwerken voor nodig. Een
afgescheiden hoekje volstaat om de nietrokers niet te storen.”

Een van de voorstellen van de werkgroep
rookbeleid naar de Raad van Bestuur toe,

Dat roken wanneer en waar je wil een zaak
van individuele vrijheid is, vindt de Thibault

geen argument. “Kijk, als iemand zich doodspuit, kun je in theorie zeggen dat dat zijn
zaak is. Bij roken gaat dat niet aan omdat
niet-rokers passief meeroken. De individuele vrijheid van de roker wordt dus begrensd
door de individuele vrijheid van anderen,
die niet willen roken. En dat sigaretten
schadelijk zijn voor de gezondheid, weet
iedereen . De tabaksindustrie stopt
trouwens additieven in sigaretten die de verslaving stimuleren. Het is veel gezonder om,
als de wet het zou toelaten, nu en dan op
een fuif een joint te roken, dan een pakje
sigaretten per dag. Van een pakje sigaretten
per dag heb je bovendien na verloop van tijd
geen enkel genot meer, van die ene joint zul
je dat wel hebben.”
“ We moeten ook menselijk blijven. Ik pleit
niet voor een rookvrije universiteit. Ik kan
best begrijpen dat vlak voor of na een examen een sigaret enorm deugd kan doen. En
als het pijpenstelen regent, kan je ook
moeilijk tegen iemand zeggen dat hij maar
op het Sint-Pietersplein moet gaan roken in
plaats van binnenin een universiteitsgebouw. Toch is er meer mogelijk dan sommigen op het eerste gezicht denken. Ik heb
bijvoorbeeld geassisteerd bij het invoeren
van een rookbeleid bij Fortis Bank. Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel
de wettelijke bepalingen na te leven:
rookverbod in gangen en traphallen. Uiteindelijk heeft Fortis beslist om heel de bank
rookvrij te maken. Dit geldt dus ook voor de
klanten. De maatregel ging trouwens
gepaard met een begeleidingsprogramma
voor mensen die wilden stoppen met roken.
Als je het goed aanpakt, is zoiets mogelijk.
Maar goed, op de universiteit moet het voor
mijn part niet zo ver gaan. Als iedereen zo
weinig mogelijk rookt waar anderen er last
van hebben, zijn we al een eind op de goede
weg.”
Studenten die met professor de Thibault
willen meewerken aan een rookbeleid voor
de RUG kunnen hem contacteren op
leopold.dethibaultdeboesinghe@rug.ac.be
of op het nummer 09/240.30.50
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Politieke proffen

Commercie bedreiging voor de RUG

Proffen steken hun politieke voorkeur niet
altijd onder stoelen of banken. Toen de SP
in 1994 tot over de oren in de Agusta-affaire
zat, lanceerde voorzitter Louis Tobback
een wanhoopscampagne getiteld ‘De SP is
nodig’. Vele professoren ondersteunden het
initiatief openlijk en bekenden zo politieke
kleur. Anderen draaien dan weer volop mee
in de politieke molen en combineren hun
onderwijsopdracht met een ministerspost.
Zo doceert Johan Vande Lanotte (SP)
grondwettelijk recht aan de RUG en is hij
tevens minister van Begroting in de huidige
federale regering.

Vrije vogel

Lang niet iedereen is een politieke carrière
genegen. Professor Brice De Ruyver,
voorzitter van de vakgroep Strafrecht en
Criminologie, trad al meerdere malen op als
expert in parlementaire onderzoekscommissies. Zo was hij het brein achter de commissie-Dutroux, het geweten van mediageile
voorzitter Marc Verwilghen. Zijn rol als
deskundige werd danig gesmaakt en men
bood De Ruyver een actievere rol in het
politieke leven aan. De Ruyver liet dit aanbod echter aan hem voorbijgaan. “Ik heb die
beslissing hoofdzakelijk genomen om persoonlijke redenen Je moet je capaciteiten,
maar ook je gebreken kennen. Ik vind dat ik
niet de persoonlijkheid heb om in de politiek te gaan.” Ook zijn onafhankelijkheid als
professor wilde De Ruyver niet op het spel
zetten. “Als wetenschapper is vrijheid mij
ontzettend dierbaar,” legt hij uit. “Ik wil niet

foto: Archief

De Ruyver: “Ik wil een vrije vogel zijn.”

in een situatie belanden waarin ik mijn doen
en laten niet meer zelf kan bepalen. Het
voordeel is dat ik weet hoe het politieke
bedrijf functioneert. Mijn rol als vrije vogel
wil ik in ieder geval niet opgeven.”

Gekleurde wetenschap

Een universiteit kan zich natuurlijk niet afsluiten van de politieke besluitvorming. Maar
het academisch personeel dient toch een
zekere onafhankelijkheid te bewaren tegenover de politiek. Volgens professor Helmut
Gaus, voorzitter van de vakgroep Politieke
Wetenschappen, is het niet alleen het politieke engagement dat de wetenschappelijke
onafhankelijkheid ontneemt. “Je kan je
afvragen of iemand die beleidsondersteunend onderzoek verricht nog wel objectief
is. Daarnaast heb je nog het onderzoek dat
gesteund wordt door het bedrijfsleven.”
Gaus benadrukt dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen engagement en onderzoek. “Engagement kan het wetenschappelijk onderzoek in een bepaalde richting
duwen. Als de resultaten bekend zijn kan je
die in je engagement gaan gebruiken. Daar
is geen bezwaar tegen. Maar het is niet zo
dat je de methodologieën blauw, groen,
rood of geel gaat verven. Ik geloof niet dat
politiek engagement objectieve wetenschap
in het gedrang brengt.” Professor Herwig
Reynaert van de vakgroep Politieke Wetenschappen is dezelfde mening toegedaan. Hij
ziet geen graten in het cumuleren van een
poltiek mandaat en het hoogleraarschap. “In
bepaalde gevallen kan zo’n combinatie positief zijn,” vertelt hij. “Studenten kunnen via
een professor, die het reilen en zeilen vanuit de praktijk kent, kennis maken met de
andere kant van de medaille.” Een sprekend
voorbeeld hiervan is professor Robert Van
Hooland die in het dagelijkse leven de
burgemeestersjerp van Sint-Maartens-Latem
omgordt. Vanuit die ervaring geeft hij zijn
studenten de geheimen mee uit de bestuurskunde en de beleidsvoering.

Vande Lanotte: politicus én prof!

foto: Archief

taat de Gentse universiteit los van het politieke leven of hangt ze onlosmakelijk vast aan de besluitvorming? Heeft een prof de geschikte partijkaart nodig als hij benoemd wil worden? Hoe onafhankelijk is een
wetenschapper nog als hij politiek actief is? We staken ons licht op bij
enkele hoogleraars die gezellig een boompje opzetten over het samengaan
van de universiteit met het politieke bedrijf.

Politiek benoemd
Volgens de tradities van de oude politieke
cultuur speelt bij benoemingen de partijkaart wel eens een grotere rol dan de
kwaliteiten van de kandidaten. In de academische wereld distantieert men zich blijkbaar van deze gebruiken. “De politieke overtuiging speelt absoluut geen rol bij het
benoemen van professoren,” legt Gaus uit.
“De procedure is de laatste twintig jaar
enorm geacademiseerd. Dat komt omdat de
verzuiling in de maatschappij grotendeels
verdwenen is. Een goede wetenschapper
kan een benoeming niet geweigerd worden
omdat hij socialist of liberaal is.”

Universiteit bedreigd

De universiteit hangt in grote mate af van de
politiek omdat ze maar kan functioneren als
ze geld krijgt. Die geldstroom is afkomstig
van twee belangrijke kanalen: de overheid
en het bedrijfsleven. Gaus is er van overtuigd dat de industrie steeds meer invloed
uitoefent op de universiteit. “Er zijn nu al
universiteiten die stellen dat meer dan vijftig
procent van hun middelen uit de privé
sector afkomstig zijn. Bedrijven geven
onderzoeksopdrachten aan universiteiten
en betalen daar veel geld voor. Veel van dat
onderzoek biedt echter geen meerwaarde.
Dat is een grote bedreiging.”
In de weekendeditie van De Morgen pleit
KUL-hoogleraar Luc Huyse voor een
drastische verhoging van het inschrijvingsgeld als remedie tegen de invloed van het
bedrijfsleven op de universitaire wereld. Of
hoe de greep van de commercie op het universitair onderwijs een flagrante bedreiging
voor het democratisch gehalte ervan zou
kunnen betekenen. Andere waarnemers
oordelen dat de universiteiten maar zelf de
middelen moeten zoeken om hun
onafhankelijkheid te bewaren.

Bart Aerts
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Rector Willems: “de RUG is de slechtst g
O
SCHAMPER: Minister Vanderpoorten stelt
voor dat de VLIR een voorstel uitwerkt over
de optimalisatie van de universiteiten. Wat
verwachten jullie als concreet resultaat
daarvan?
Willems: “Het probleem is dat iedereen in
de VLIR met tegengestelde belangen zit.
Uiteindelijk is iedereen wel voor optimalisatie en betere samenwerking van de verschillende Vlaamse universiteiten, maar
iedereen heeft zijn eigen idee wat dat precies inhoudt. Ik vrees dus dat de VLIR daar
niet uitkomt.”
Gruyaert: “Ik denk ook dat de VLIR niet tot
een oplossing zal komen en de minister van
onderwijs in de vakantieperiode zelf een
voorstel zal opleggen, dat wel eens nadeliger
zou kunnen zijn voor de universiteiten dan
een eventueel voorstel van de VLIR.”
SCHAMPER: In de beleidsnota staat ook dat
het globaal aanbod aan studierichtingen
niet mag groeien. Als er aan een instelling
een studierichting bijkomt, moet er een
andere weg. Is dat de goede manier van
werken?
Gruyaert: “Ik denk dat er in ieder geval
moet uitgegaan worden van de nood aan
een nieuwe richting. Al te vaak wordt een
nieuwe studierichting gegeven aan een universiteit omdat die universiteit dat nodig
vindt. Het criterium zou moeten zijn: is er in
Vlaanderen vraag naar een nieuwe opleiding?”
Willems: “Of het de goede manier van
werken is, weet ik niet. Het is in ieder geval
voor Gent geen probleem. Ik kan me
voorstellen dat andere instellingen er wel
een probleem mee hebben.”
SCHAMPER: Denken jullie dat we binnen
tien à vijftien jaar naar een toestand gaan
met vier universiteiten: Antwerpen, Brussel,
Gent en Leuven?
Willems: “Dat zullen in ieder geval de vier
poten blijven van het universitaire onderwijs. Het is zo dat beslist is dat er geen
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instellingen afgeschaft worden, maar wel dat
ze beter zullen moeten samenwerken en
elkaar zullen moeten aanvullen. Een
instelling zoals de Kulak in Kortrijk zou er nu
nooit meer komen, maar ze is er nu eenmaal, en ze zal er ook blijven.”
Gruyaert: “De verschillende instellingen
zullen inderdaad meer moeten samenwerken, want het kan toch niet dat eenzelfde onderzoek tweemaal wordt gevoerd
in Vlaanderen. Als we het bijvoorbeeld
hebben over de opleiding materiaalkunde
aan de faculteit Burgerlijk Ingenieur (zowel
Bart Gruyaert als de rector stude(e)r(d)en
aan deze faculteit. n.v.d.r.), dan is het voor
mij geen goede situatie dat deze specialisatie op vier plaatsen wordt aangeboden.“
Willems: “Toch wel, maar dan moet de ene
faculteit zich bijvoorbeeld specialiseren in
staal, en een andere faculteit in een ander
deelgebied.”
SCHAMPER: Een andere lijn in de beleidsnota is de Bologna en Sorbonne-verklaring.
Deze verklaring wil diploma’s in Europa
gelijkwaardiger maken, zodat ze vlotter
erkend worden in een ander Europees
land.
Willems: “Het grote probleem met de
Bologna-verklaring is dat ze redelijk vaag
blijft. Iedereen gaat ermee akkoord, maar
tegelijk geeft iedereen zijn eigen interpretatie. Sommigen grijpen ze aan om een 3-58 structuur op te dringen: na drie jaar ben je
bachelor, na 5 jaar master en na 8 jaar doctor.“
Gruyaert: “Anderen grijpen de discussie
aan om de verschillen tussen hogescholen
en universiteiten proberen weg te vlakken.
Dus daarover gaat het tot nader order niet.“
Willems: “In de Bologna-verklaring staat
ook dat het de bedoeling moet zijn om na
drie jaar de studenten te kunnen integreren
in de arbeidsmarkt. Dat is zeer moeilijk haalbaar omdat je dan moet werken met twee
maten en twee gewichten. Enerzijds moet je
mensen de goede algemene basis meegeven

om de volgende twee jaar aan te kunnen, en
anderzijds zou je ze de praktische bagage
moeten meegeven om op de arbeidsmarkt
aan de bak te komen. Die twee combineren
gaat niet. Om deze redenen is er net het verschil tussen universiteit en hogeschool. Het
is evenmin de bedoeling iedere richting in
een vijfjarige structuur te passen. Wat wel
moet gebeuren is een betere afstemming
van de benamingen van diploma’s. In Nederland heeft een Master een heel andere
betekenis dan hier, waar iedere instelling bij
wijze van spreken zijn opleiding met een
master degree kan belonen.”

SCHAMPER: De minister is ook meer te vinden voor oriëntatieproeven dan voor toelatingsproeven. Verwachten jullie in die
hoek beterschap?

Willems: “Ik ben in ieder geval niet te vinden voor een algemeen verplichte oriëntatieproef na het middelbaar onderwijs. Er
moet betere begeleiding komen in het
secundair onderwijs, en de begeleiding van
de studiekeuze moet daar ook beter worden, maar ik ben er niet voor om nog eens
een bijkomende filter te plaatsen tussen het
secundair en het hoger onderwijs.”
Gruyaert: “Je moet ook beseffen dat niet
alle toelatingsproeven het oorspronkelijke
doel hadden om de meest competente studenten te selecteren. De toelatingsproef
geneeskunde bijvoorbeeld, werd vooral
ingericht om het aantal studenten te
beperken omdat er te veel dokters waren
(de proef is nooit toegepast. n.v.d.r.) Ik ga
niet akkoord met de rector als hij de belang-

fotos: V.Janssens

p 1 maart werd de beleidsnota van minister van onderwijs Marleen
Vanderpoorten goedgekeurd door de Vlaamse Raad. Schamper was
benieuwd wat de betrokken partijen er eigenlijk zelf van denken en ging
praten met rector Jacques Willems en voorzitter van de Vereniging van
Vlaamse Studenten Bart Gruyaert. Een gesprek over taakverdeling onder
universiteiten, toelatingsexamens, inschrijvingsgelden en internationale
erkenning van diploma’s.
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st gefinancierde Vlaamse universiteit”
rijkste maatregelen in het middelbaar onderwijs situeert. Ook de universiteiten en
hogescholen moeten helpen om de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken.”
Willems: “Ik zeg niet dat de universiteiten
niets moeten doen, maar de klemtoon moet
toch liggen op de voorbereiding in de middelbare scholen.”

SCHAMPER: Kan de begeleiding in de eerste
kandidatuur niet beter? De cijfers tonen
aan dat ongeveer vijftig procent die begint
aan de universiteit niet afstudeert.
Willems: “Je kan die statistieken moeilijk
vergelijken met het buitenland, omdat in de
meeste landen een selectie gebeurt voor je
naar de universiteit mag. In Engeland is dat
een zeer zware selectie, maar 80 tot 90 pro-

cent van de mensen die beginnen te studeren, maken dan ook hun studies af. Als je
rekening houdt met die factoren, kom je tot
de conclusie dat, vergeleken met het buitenland, in Vlaanderen 60 à 65 procent van de
studenten hun einddiploma behaalt. Zijn dat
zo’n slechte cijfers?”
Gruyaert: “Toch vind ik dat de begeleiding
aan de universiteit zeer belangrijk blijft en
nog beter kan.”
Willems: “Niet iedere toelatingsproef is
bovendien zo slecht. Het toelatingsexamen
burgerlijk ingenieur heeft uiteindelijk al een
heel lange traditie en heeft zijn nut al
bewezen. Voor sommige richtingen zou dat
ook best kunnen. Ik denk dat je van iemand
die Romaanse Talen wil beginnen studeren
mag veronderstellen dat die Frans kent.”

SCHAMPER: Is het gevaar dan niet dat je de
middelbare scholen test in plaats van de
leerlingen zelf. Is het niet eerlijker om
iedereen een gelijke kans te geven in de
eerste kandidatuur en pas op het einde van
het jaar de selectie te maken?
Willems: “Niet als je evengoed de interesse
en aanleg van een student voordien al kunt
testen. Ik heb een studie laten doen naar de
slaagpercentages van studenten die niet geslaagd waren voor de toelatingsproef burgerlijk ingenieur – uiteindelijk een zeer
wiskundige test – en die nadien wiskunde
gingen studeren. Het bleek dat bijna
iedereen gebuisd was. Zoiets toont toch de
degelijkheid van dat examen aan.”
Gruyaert: “Toch vrees ik dat op lange termijn
alle
gammawetenschappen
(geneeskunde, diergeneeskunde en farmacie. n.v.d.r.) het slachtoffer kunnen worden
van een toelatingsproef, waarbij dan gezegd
zal worden dat de proef nodig is om de bekwame studenten eruit te selecteren, maar
waarbij het eigenlijk gewoon gaat om de uitstroom te beperken. Bij de geneeskunde
was dat bijna het geval. De Vereniging van
de Vlaamse Studenten blijft er bij dat het
onderwijs toegankelijk moet zijn voor
iedereen.”
Willems: “Bij de geneeskunde is het iets
complexer dan dat. De overheid heeft
ergens een reden om grosso modo te
bepalen hoeveel artsen er mogen afstuderen. Uiteindelijk betaalt zij het grootste
deel van de ziektekosten. Bovendien speelt
er nog een reden van volksgezondheid mee:
ik ben er van overtuigd dat een arts die
weinig patiënten heeft, op den duur een
slechtere arts wordt.”
SCHAMPER: Een andere maatregel die
democratisch onderwijs in het gedrang zou
kunnen brengen is het verhoogd inschrijvingsgeld voor voortgezette academische
opleidingen. Dreigt hier een conflict tussen
kwaliteitsonderwijs en de betaalbaarheid
ervan?
Gruyaert: “Ik ben er in principe voor dat
het inschrijvingsgeld voor iedere VAO 18
500 frank zou bedragen, net zoals iedere
basisopleiding. Maar ja, de middelen zijn nu
eenmaal beperkt. Daarom kunnen we er
mee leven dat het inschrijvingsgeld voor
VAO’s meer bedraagt dan dat voor de
basisopleidingen, zolang daar maar vol-

doende correcties op gebeuren naar
bepaalde categorieën studenten toe. Het
gaat niet alleen om de beursstudenten, maar
ook om de studenten die uit de voorafgaande basisopleiding komen. Anders kun
je een situatie krijgen waar iedereen verderstudeert, en het basisdiploma aan belang
inboet. In dat geval zouden degenen die de
voortgezette opleiding niet kunnen betalen
een minderwaardig diploma hebben.”
Willems: “Wat de VAO’s betreft moeten we
in twee richtingen denken: er is een groot
deel opleidingen waar het inschrijvingsgeld
zonder veel problemen 18 500 frank kan blijven. Veel VAO’s kosten niet zo veel meer
dan een basisopleiding. Er is natuurlijk
gespecialiseerd onderwijs dat wel behoorlijk
wat wetenschappelijk onderzoek vraagt en
VAO’s waar de kosten vaak door de
werkgever gedragen worden. Daar zal het
inschrijvingsgeld uiteraard hoger liggen,
want onze prioriteit moet de basisopleiding
blijven. Uiteraard moet er ook een beurssysteem zijn voor wie het niet kan betalen.”
SCHAMPER: Zou het een goede zaak zijn
voor de kwaliteit van het onderwijs om de
financiering van een universiteit afhankelijker te maken van het aantal studenten?
Willems: “Nee. Dan krijg je een situatie
waar iedereen alles doet om meer studenten
te krijgen, zelfs al komt dat niet ten goede
aan de kwaliteit van het onderwijs. Bij sommige richtingen is het aantal studenten
trouwens maar een kleine factor in de kostprijs van de opleiding. In de meeste wetenschappelijke richtingen zit de grootste kost
in het wetenschappelijk onderzoek. Of je
dat onderzoek dan uitlegt aan 500 of aan 700
studenten maakt weinig verschil.
Het moet natuurlijk wel een beetje meespelen. Dat zou zelfs voornamelijk Gent ten
goede komen, want wij zijn nu de slechts
gefinancierde universiteit. Wat vooral aan
historische redenen te wijten is. Op een
bepaald moment is er door de overheid
beslist om de financiering zoals die op dat
moment bestond voor een groot deel te
behouden, met als gevolg dat een aantal universiteiten, zoals de KUB relatief overgefinancierd zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de RUG.“

Bart Haeck
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Belgrado, een jaar na de
NAVO-bombardementen

Maart 1999. Om het etnisch geweld tegen te gaan, heeft de
NAVO besloten over te gaan tot bombardementen op Servië.
Verscheidene steden, waaronder Belgrado, deelden in de klappen.
Iets minder dan een jaar later kregen vijftien studenten Servokroatisch (door de Serviërs en Kroaten thans liever resp. Servisch en
Kroatisch genoemd) de kans om een kleine week in de Servische
hoofdstad door te brengen. Een boeiende kennismaking met een
warm volk en het einde van heel wat misverstanden.
We komen aan. Het is niet altijd ijzig gewone man lijdt onder de schaarste
koud in Belgrado, mensen genieten en de hogere prijzen. Daarna werden
hier en daar al op terrasjes van de lente- ons overigens exquise buitenlandse wijzon. De relatief goede politieke relaties nen, Noorse zalm en exotisch fruit
met Rusland hebben vooralsnog het voorgeschoteld. Over de successen van
klimaat niet beïnvloed. Jongeren de bommencampagne zweeg hij
paraderen in T-shirt en altijd met zon- wijselijk. Diezelfde medewerker uitte
nebril in de drukke winkelstraten. Er is overigens zijn vermoeden dat de Chibijzonder veel volk op straat, dat er niet nese ambassade allerminst per ongeluk
onaardig uitziet bovendien. Mensen werd geraakt...
lopen af en aan in klerenwinkels, waar
vooral de Italiaanse merken in de P r a a t n i e t o v e r p o l i t i e k !
smaak vallen. In de cafeetjes kan je, Met deze woorden werden we
ondanks de economische blokkade, gewaarschuwd.tegen mogelijke bloedalles drinken wat je wil. En kijk, Mc neuzen en kneuzingen. Toen we na
Donalds is heel gewoon open. Weinig enkele dagen voorzichtig ongehooraan de hand, oordelen we voorbarig. zaam waren, viel een andere illusie aan
Onderweg naar onze slaapplaats haalt diggelen. In Joegoslavië is Milosevic
een groot zwart gat in de onherkenbare niet overal even populair. De Servische
voorgevel van één of ander overheids- studenten Nederlands, waar onze
groep mee optrok, spraken op straat
gebouw ons uit onze droom.
luidop -in het Engels- over het wanToch moeten we geloven in de precisie beleid van de regering. We zagen een
van de bommen. In de meeste straten betoging tegen de regering op het
zie je geen beschadigingen, in Belgrado Republieksplein, met in de verte de
zelf zijn weinig historische monu- politie, passief toekijkend. Enkele
menten geraakt. Volgens de cijfers van maanden geleden was er een betoging
Human Rights Watch vielen er slechts met verscheidene tienduizenden
vijfhonderd burgerslachtoffers, voor mensen, nergens vermeld in de buiteneen bombardement in volle stad is dat landse pers. Vele Joegoslaven -waaronniet echt veel. Of onschuldige burgers der onze studenten- menen dat Milosedoden verantwoord is om het leven van vic enkel door buitenlandse (Westerse!) steun in het zadel kan blijven,
mensen te sparen is een andere zaak.
geholpen door zijn aanzienlijk poliOp de Belgische ambassade hoorden tieleger. Overigens een vreemde dicwe zacht verontschuldigende woorden tatuur, waar mensen ongehinderd
naar de Servische studenten toe. De postkaarten verkopen waarop bijvoorAmbassadeur zelf is nog niet terug in beeld te lezen staat ‘en Milosevic
Servië, maar zijn medewerker zei ons beloofde ons vrede en welvaart’, met
klaar en duidelijk dat de economische op de achtergrond brandende
blokkade allerminst het bewind van gebouwen... Vergis je echter niet, de
Milosevic treft, maar veeleer de zwarte anti-Amerikaanse spotprenten zijn
markt en de maffia (verbonden met het aanzienlijk talrijker.
regime?) doet floreren. Enkel de
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Als alles goed gaat, zijn er verkiezingen
in mei. Gevreesd wordt, dat niet alles
goed zal gaan. Mensen voelen zich in
de steek gelaten. Niet alleen door het
Westen, maar ook door de regering.
Vele jongeren, vooral geschoolde,
willen weg uit dit land zonder
toekomst. “Hé, die kaartjesverkoper op
de bus heeft ook gestudeerd aan onze
faculteit”, weerklinkt cynisch. Het is
ongelooflijk dat de mensen, die met
ons vijf dagen door de stad trokken, ver
boven hun stand leefden om het ons zo
aangenaam mogelijk te maken, vaak
onze tractaties (goedkoop naar onze
normen wegens de inflatie) trots
weigerden.

De tijd staat stil. Al tientallen jaren lang
rijden dezelfde trams, dezelfde kleine
auto’s rond. Trolleybussen verliezen
wel eens een stuurstang. Het niveau
van het culurele leven, vroeger zeer
modern en mondain, is mede door de
immigratie van landbouwers uit de
voormalige deelrepublieken en de emigratie van heel wat intellectuelen
gedaald. De inflatie stijgt samen met de
werkloosheid. Een politieke oplossing
komt er binnenkort zeker nog niet. De
onzekerheid is groot.

Toen op de terugreis een Amerikaanse
touriste, geblondeerd en behalve het
Amerikaans geen enkele taal machtig,
vóór ons de bus opstapte, installeerde
ze zich gerieflijk in de enige vierzit van
de bus. Na vijf minuten was die vierzit
blijkbaar te klein geworden, want met
kracht sloeg ze de leuning van haar
zetel achterover. Tegen mijn knie. In
Novi Sad, de volgende halte, kreeg ze
noodgedwongen het gezelschap van
drie potige Serviërs, die prompt Servische blootbladen begonnen te lezen die
er niet om logen. Verkrampt keek ze de
volgende 10 uur strak door het raam.
Dat bewijst uiteraard helemaal niets,
maar ik vond het te mooi om niet in dit
artikel op te nemen.

Bart Cosyns

adve

advertentie

Life is like a box of Schampers, you n
T

his is the end...de archieven zijn uitgeput maar de researchers persen
er de laatste druppels uit. Gelukkig is het einde in zicht. Dit is de voorlopig laatste aflevering in 25 jaar Schamper. Het vervolg is voor over 5 jaar.
De auteurs van dit artikel hangen hier dan zeker nog rond.
En toen schiep Gates…
ontaarde de receptie echter in een ware

…beweert hij althans, maar wij weten beter:
internet. Vanaf 1995 werd een aparte
rubriek opgedragen aan de surfgod: Digitaal.
In deze periode werd de RUG gratis
provider voor alle studenten. Wel een eigen
computer aanschaffen, of wat dacht je? Voor
de minder fortuinlijke student werden in
alle faculteiten computerlokalen geïnstalleerd.
De gelukkigen die een kamer betrokken in
Home Astrid (het moet niet altijd kommer
en kwel zijn) kregen al in 1996 een compleet gratis internetaansluiting aangeboden.
Later volgden nog Home Heymans en Home
Vermeylen. Fabiola- en Boudewijn-bewoners bleven in de kou staan, want daar is nog
steeds geen gratis internet ter beschikking.
Opvallend was wel dat het bedrag voor de
bekabeling van Home Astrid evenveel
bedroeg als het voorziene (maar nooit tot
uigevoer gebrachte) plan voor de renovatie
van de douches in Home Boudewijn.
<par1>En toen kwamen de hackers... RUGnet bleek niet zo goed beveiligd te zijn. Het
Academisch Rekencentrum (ARC)
moest dit tot zijn scha en schande toegeven.
De paswoorden waren makkelijk te ontcijferen en RUG-net hacken was meer spielerei
dan serieus werk. Kwatongen beweren dat
ReDaTtAcK zo begonnen is. Schamper
beweert dat ReDaTtAcK als diensthoofd van
het ARC begonnen is.

Ein prosit

Studenten onder invloed, hoe is het
mogelijk? (hips) Schamper 335 werd bijna
geheel geweid aan cannabis. Prompt verscheen Schamper 336 met het foute jaartal
1995 op de cover, terwijl ze al in 1996 zaten.
Te veel weed jongens?
Traditiegetrouw organiseerde de Dienst
Studenten Activiteiten (DSA) in 1997 een
nieuwjaarsreceptie. Normaal gezien is dit
een serene, ingetogen plechtigheid waar
men in alle rust en kalmte verpoost bij het
voorbije academiejaar (zo beweren ze toch
om de zaal te mogen gebruiken). In 1997
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braspartij. Resultaat: schade voor 30.000
frankskes aan de Aula en een gedeukte reputatie van de DSA. Maar dat laatste waren
ze toch al gewoon.
In een leuk artikel in Schamper 353 werd
gevraagd aan Erasmusstudenten (of is het
Socrates?) waarom ze precies naar België
waren gekomen. Sommigen beweerden
naar België te zijn gekomen vanwege de
centrale ligging, maar na enkele pinten
kwam toch de ware reden naar
boven...BIER.

You talk too much...

Natuurlijk is drinken niet het enige waar
Erasmusstudenten aan denken. De meesten
komen naar hier uit interesse voor hun studies. In Schamper 353 werd zelfs een tipje
van de sluier opgelicht. Dit vond de
Zweedse Lisa van onze proffen: “Ik vind jullie professoren eerlijk gezegd nogal lui. Ik
moet hier veel zelf initiatief nemen en het
meeste werk verricht ik thuis”.
Schamper interviewde ook enkele bekende
en minder bekende mensen over hun
studieverleden. Journalist Marc Platel over
zijn rechtenstudies in de jaren ‘60: “Rechten
werd toen voornamelijk gedaan door diegenen die niet slim genoeg waren om grote

25 jaar Schampe

studies te doen.” Schamper waagde zich wel
eens aan voorspellingen. Hoofdredacteur
Pascal Goethals bij zijn jaaroverzicht in
1997: “en u, waar was u dit jaar, toch niet aan
het studeren zeker? De wereld vergaat
immers in 2000”. Volgende keer beter, Pascal! En tot slot vertelde Schamper soms ook
de waarheid: “studenten zijn eigenlijk maar
een vervelende, bijkomende factor, geld
daarentegen...” (in reactie op de afschaffing
van de richting logopedie aan de RUG in
Schamper 349).

Money, money, money

Studentenvertegenwoordigers, neemt een
voorbeeld aan Nick Aga. Deze weinig
ambitieuze jongeman offerde heel
onbaatzuchtig zijn leven op voor...zichzelf.
In 1996 werd deze studentenvertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur betrapt
op diefstal uit de kas van de Vlaamse Technische Kring (VTK). Nick Aga vertrok met
de noorderzon (en een deel van de kas?) en
niemand heeft ooit nog iets van hem vernomen (anonieme tips over de locatie van
Nick zijn welkom op de redactie). Huidige
studentenvertegenwoordigers worden niet
betrapt bij het stelen uit kassen, ze nemen
hun voorzorgen. Aha!
Studentenvertegenwoordigers doen natuurlijk ook andere dingen. Bart Gruyaert
en Dries Lesage kloegen in 1998 de
onfrisse praktijken van de Vlerickschool aan.
Vlerick bestond uit 2 delen: één dat deel uitmaakte van de RUG, de school voor management, en een onafhankelijk deel, de Vlerickhogeschool. De cursus creatieve managementtechnieken aan de hogeschool werd
blijkbaar in de praktijk toegepast, want er
werden honderden miljoenen doorgesast
van de managementschool naar Vlerickhogeschool. Na het klagen van Dries en Bart
werd de school voor management deel van
de Faculteit Economie en Vlerickhogeschool
ging op jacht naar een andere universiteit
om uit te zuigen.
Protonkaarten, wie kent ze niet, o lieve proton blijf steeds gevuld met max. 5000 frank.
In 1996 (geldschandalen alom?) werden de
protonkaarten door de Generale Bank (nu
Fortis, volgens onze spion bij de Economie)
bij inschrijving aan de studenten aangeboden, of was het opgedrongen? Nog voor alle

u never know what you’re gonna get.

mper 1995-1999

andere inschrijvingstoestanden kregen de
nieuwe studenten een vriendelijke brief van
de rector, waarin deze de proton van de
Generale Bank aanprees. De studenten die
zich een protonkaart lieten aansmeren kregen echter te maken met tegenslag. Een
groot deel van de tijd werkten de betaalautomaten niet en was betalen met proton uitgesloten. De telefoontoestellen die in de
homes werden geïnstalleerd en uitsluitend
met proton werkten bleven jarenlang defect.
Moeilijk om moeke te bellen, nietwaar?
“Het ging steeds verder bergaf met de redactie.”

hadden genomen in de gebouwen aan de
Korte Meer. De krakers mochten een tijdje
blijven, tot de herinrichting van de
gebouwen. In februari 1997 werden de krakers plots verwijderd (waarop deze het rectoraat kraakten). De herinrichting begon pas
in december 1999.

Zeg maar Philippe

Louis-Philippe Van Cauwenberge,
Philippe voor de vrienden, meneer Van
Cauwenberge voor de RUG, vormt een
fenomeen op zich en een dankbaar onderwerp voor Schamper. Philippe verscheen in
onze kolommen bij verkiezingen van studentenvertegenwoordigers, als coördinator
van de DSA, als jobstudent die miljoenen
achterstalige betaling van de RUG eiste, als
jobstudent die de RUG een proces wou aandoen, als troublemaker bij uitstek, als er kritiek moest worden geleverd op het beleid
van de RUG (o.a. bij wéér eens een besparingsronde), in Afrika, in Amerika, op de
maan en tenslotte... op café. Veel geluk met
uw thesis Philippe, u was een fijne kandidaat.

Allemaal beestjes

Phone Home

Bewoners van Home Boudewijn konden
bijna helemaal niet naar huis bellen. Home
Boudewijn telde maar 2 uitgaande telefoontoestellen voor 450 studenten. En één daarvan, u raadt het al, werkte (niet) met proton.
En dit was maar één van de honderden
ongemakken waar de bouwvallige homes
mee te kampen kregen (zie alle vorige edities van 25 jaar Schamper). In 1999 slikten
de gekwelde home-bewoners het niet langer
en bezetten in een ware wanhoopsdaad het
comfortabele rectoraat, dat werd uitgeroepen tot home voor 24 uur.
Het zag er even naar uit dat de studenten in
de Veldstraat konden huizen. De Gentse
gemeenteraad wou studentenkoten boven
winkels aanmoedigen. Leuk plan, ‘s morgens koffiekoeken van de bakker beneden,
met wat koffie van de tea-room ernaast
(Schamper 345). Of nog een kot-optie: kraken. In 1996 sloot de RUG zelfs een ‘tijdelijk’
pact met een stelletje krakers die hun intrek

Schamper is even ontdaan over de vreselijke
moord op veearts-keurder Karel Van Noppen als de rest van Vlaanderen. Schamper
337 is vleesloos, ter herdenking van het
droeve feit één jaar tevoren in 1995. Karel
Van Noppen werd postuum gehuldigd aan
zijn Alma Mater, de Universiteit Gent.
Schamper bracht datzelfde jaar ook een
artikel over Euroniche, een vereniging die
ijvert voor alternatieve dierenproeven. Zonder dieren natuurlijk. En meer dierenplezier,
de faculteit dierengeneeskunde kon in 1996
(eindelijk) blijde intrede doen in Merelbeke.
Heel Gent, behalve de Merelbekenaars dan,
haalde opgelucht adem.

Het laatste jaar...

Over het laatste academiejaar ten slotte valt
bitter weinig te vertellen, behalve dan een
artikelreeks ter gelegenheid van 25 jaar
Schamper. Deze ware pareltjes overstijgen
waarlijk de ordinaire Schamperartikels. Just
kidding guys! De auteurs van deze artikelreeks besluiten om Nick Aga te gaan zoeken
en vertrekken met de zuiderzon.

1995-1999:
Kort

Een selcetie van wat we vergaten (en dan
vergeten we nog een hele hoop):

Op rust gesteld, maar niet vergeten: Prof.
annex drankorgel J. Kruithof en zijn
drinkenbroeder E. Vermeersch *** In
Schamper 328 kreeg Will Tura een ere-doctoraat aan de RUG *** In 1996 werd een
heuse studentenvakbond opgericht, maar al
snel gerecupereerd door extreem links en
dus weer doodgebloed *** Tweehonderd
jaar plantentuin Gent (Ledeganckstraat) ***
Heropening van de oude Sterrewacht
(Plateaustraat) *** Schamper 349, niet om
een aprilgrapje verlegen, bracht een vals
artikel over infiltratie van het leger in studentenverenigingen *** Schamper 327
reageerde verontwaardigd op het invoeren
van de Guido-pass door Kinepolisgroep ***
Eindelijk, lang verwacht, maar na veel
palaver dan toch daar: de omstreden toelatingsproeven en numeri clausu in de
geneeskunde en aanverwanten *** Volgens
Schamper 362 zouden er te weinig artsen in
de toekomst afstuderen, maar liefst 119%
van de studenten zou moeten slagen (euh
rekenfoutje?) *** een verplicht studiereisje
voor de geografie in 1998 kostte 35.000
frank; wie beweerde dat studeren voor
iedereen was? *** De opleidingen Kinesitherapie, Logopedie en Audiologie mochten volgens minister Van Den Bossche
enkel nog in hogescholen worden gegeven.
Na veel protest, politieke koehandel en een
arrest van de Raad van State bleef alles toch
bij het oude *** Decaan Denis Clement
homofoob? Hij liet in ieder geval in 1999 een
affiche van verkeerd geparkeerd verwijderen, “omdat ze aanstootgevend zou zijn
voor patiënten” *** De RUG was de enige
universtiteit in 1999 die de Sans-Papiers
geen asiel verleende. Schamper besteedde
in totaal 10 pagina’s aan de sans-papiers (367
tot 370). In plaats van gewoon hun lokaal ter
beschikking te stellen!

KvA & MDG
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V

wetens

BZZZZZZZZ

aar wel nu, bonte bie, die bevende, al te straf gebonden zit in ‘t graf ;
“vaartwel” nu zegt aan ‘t zonneken : vrouw kobbe heeft ‘t u geroofd en
‘t bronneken uw levens uitgedoofd : daar kijkt en komt ze alreê moorddadig op u af ! Doch neen ! Nu heeft mijn voet, kort recht doende, u gered
: vrouw kobbe is doodgeplet ; noch zullen zulke u hinderen, die, gierig tot
der dood, hun minderen verschalken in de nood. Weg, bietje, en ronkt nu
weêr, onbelet !’ – Guido Gezelle.

21 maart. Lente. Uit de diepe stilte van de
winter komt daar het monotoon zwoele
gezoem van de zomer. Onbewust bepalen ze
het geluid en de sfeer van een zalige zomer:
bijen. Toch zijn deze beestjes meer dan zoemende sfeerscheppers. Al eeuwen zijn ze
onderwerp van onderzoek. Daarmee zijn ze
de meest beschreven en bestudeerde dieren
ter wereld. Zoals het hoort heeft ook de universiteit Gent haar bijenonderzoek.

Historiek

Bijenteelt komt al voor bij de Grieken,
Perzen en de Romeinen. Deze laatsten hielden nu en dan zelfs honingmarkten. De
wetenschappelijke studie van bijen blijkt
even lang te bestaan, want in z’n ‘Historia
Animalum’ beschrijft Aristoteles al het
leven van een bijenkolonie. In de 17de en
18de eeuw komt er vooruitgang in het
onderzoek met de Nederlander Swammerdam. Hij ‘ontdekte’ eierstokken bij de
koningin en spermatozoïden bij de darren.
De koningin bleek te ontstaan uit cellen in
het raam die waren vergroot. In de 19de
eeuw kwam de ongeslachtelijke voortplanting van de darren ter sprake. Het zintuiglijke aspect van de insekten kwam vooral
deze eeuw naar boven. Onderzoek naar
arbeidsverdeling en communicatie tussen
bijen (bijentaal) is nog altijd een terrein waar
veel onderzoek naar verricht wordt. Tegenwoordig worden bestrijdingstechnieken
ontwikkeld tegen de bijenparasieten, zoals
vuilbroed en het recentelijk ontdekte varroase. Deze parasieten vormen dikwijls de
ondergang van een bijenkolonie. Onlangs is
1 van de koloniën die gebruikt wordt voor
onderzoek aan de RUG het slachtoffer
geworden van de vuilbroedparasiet. Boosdoener was een bij uit een andere kolonie.

Hiërarchie

Binnenkort zullen de witte klavervelden
weer onveilig worden gemaakt voor de blote
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voeten. Eind maart is namelijk het startschot
voor de vluchten van de darren. De dar is 1
van de 3 ‘soorten’ bijen in een kolonie. Het
is het mannelijke deel van de kolonie. Z’n
taak is de voortzetting van de soort en het
warm houden van het ‘broed’ (-de
aankomende generatie). Het broed moet in
een omgeving van zo’n 35°C en een
vochtigheidsgraad van 40% vertoeven. Een
dar leeft zo’n 4 tot 6 weken, dus de
voortzetting van de soort kent een gezapig
tempo. Wanneer de dracht en de paringstijd
voorbij zijn worden de darren minder
gevoed, verzwakken en komen uiteindelijk
de kast niet meer binnen. Dit is de beruchte
‘darrenslacht’. Een tweede soort bijen zijn
de ‘werksters’. Dit zijn de beestjes die je
soms tegenkomt op een glas frisdrank. Stoor
ze niet, laat ze even nippen van je suikerhoudende drank en wuif ze daarna vaarwel.
Heb dus medelijden met deze noeste
arbeid-sters, ze moeten soms 5 km vliegen
om voedsel te verzamelen. In een kolonie
telt men tot 50000 werksters, waarvan er
20000 het binnenwerk verrichten. De rest
vliegt uit en haalt nectar. Als je een bij
tegenkomt met een hangend achterlijf, dan
is het een werkster met een volle maag, ze
kan 25 mg nectar transporteren. Naast voedsel verzamelen krijgen de werksters de taak
van nestbouwers, broedverzorgsters en
verdedigers van de groep opgelegd. Dit zijn
wat men noemt de bezige bijen, want kijken
we nu naar wat de koningin (=de moer)
geacht wordt te doen. Tot de 20ste dag van
haar leven mag ze uitvliegen op
bruidsvlucht. In deze periode wordt ze
bevrucht door verschillende darren. Twee
dagen na haar vlucht begint ze eieren te
leggen in de cellen van het nest (de
allomgekende raat-structuur). Op haar maximumcapaciteit legt ze tot 2000 eieren per
dag. Wanneer de eitjes gelegd zijn, worden
ze de eerste 3 dagen gevoed met koninginnebrij. De eitjes evolueren naar een larf.

Wanneer de cellen met een bult omhoog
staan, worden ze verzegeld met moerdop.
Even later kruipt de pop eruit en ziedaar:
een nieuwe bij.

RUG-bijen

Het bijenonderzoek aan de RUG is bijzonder
uitgebreid. Een eerste aspect behelst het
ondezoek naar honing. Honing is een natuurproduct pur sang. De productie ervan
begint bij de plant zelf. Planten scheiden een
suikerhoudende vloeistof af via klieren (de
nectariën). Deze nectar is een waterige
oplossing van glucose, fructose, saccharose,
eiwitten, organische zuren, mineralen, vitamines en aromatische stoffen, een gezond
goedje dus. Bijen zuigen met hun lange tong
(6-7 mm) de nectar uit de plant, deze nectar
wordt vervolgens uitgebraakt in de kast. Na
het toevoegen van enzymen, die de saccharose splitst in fructose en glucose, wordt het
overtollige water uit de nectar verwijderd.
Dit om micro-organismen geen kans te
geven op overleving. Wanneer de invertering compleet en het water verdampt is, worden cellen luchtdicht verzegeld. De honing
is ‘rijp’. Tot hier werd alle werk verricht door
de bijen zelf. Nu verwijdert de imker (onder
luid protest van de hele kolonie) de raten en
de honing wordt eruit ‘geslingerd’ door de
raten vlug te laten roteren.
Het onderzoek naar honing is in de eerste
plaats een kwaliteitsbepaling. Prof. Dr.
Jacobs is onderzoeksleider van het bijenonderzoek, hij vertelt: “Het onderzoek aan
deze universiteit kadert in een EEG-project.
Het is een programma ter verbetering van
productie en export van honing. Onze honing is van hoogstaande kwaliteit, dit mede
door de strenge kwaltiteitscontrole die ook
hier in Gent gebeurt. We analyseren de honingstalen en krijgen zo een fingerpint van
de honing, dit bevat informatie omtrent de
samenstellende suikers.” De honingindustrie lijkt niet zo belangrijk voor ons land,
laat staan voor Europa. Prof. Jacobs relativeert: “De bruto-omzet van de honingindustrie is vergelijkbaar met de omzet van de
Fiat-industrie in Italië. 15 tot 20% van de verbruikte honing in België is van eigen productie. België telt zo’n 5000 imkers, Europa
500000. Onze vegetatie is in die zin uniek
dat ze instaat voor multiflorale honing-
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soorten. Zulke honing kan niet gestandaardiseerd verkocht worden. Het aroma
en de smaak staan in functie van de plant
waarvan de nectar afkomstig is. We kunnen
trots zijn op onze honingproductie, ze is
zeer hoogstaand. Bijenteelt is een primaire
landbouwvorm. NGO’s doen dikwijls een
beroep op onze kennis om in ontwikkelingslanden imkers op te leiden. Zo’n hulp is
van direct praktisch nut.” Honingproductie
is ook een sterke bio-indicator. De minste
problemen (vervuiling door zware metalen)
kunnen dodelijk zijn voor bijen. Een massale
bijensterfte kan dus een aanwijzing zijn voor
ernstige pollutie.
Een tweede domein is het immunologische
onderzoek. Dit staat direct in verband met
de farmaceutische sector. Bedrijven als UCB
en Janssens farmaceutica maken gebruik van
het bijenonderzoek om nieuwe antibiotica
te ontwikkelen. Prof. Jacobs: “Insekten produceren een veel anti-stoffen. Wanneer wij
onze onderzoeksbijen een bacterie
injecteren, produceren ze een breed spectrum antibiotica. Analyse van dit spectrum
leert ons heel wat over anti-stoffen. Onze

taak is dan een bepaalde sequentie van
aminozuren op te sporen zodat wij onze
anti-biotica kunnen verfijnen.” Het laatste
woord over honing is nog lang niet gezegd.
“Honing heeft sterke antibacteriële eigenschappen. Wat we nu weten uit wetenschappelijk onderzoek was reeds eeuwen
empirisch bekend. Vroeger schreven
kwakzalvers én ernstige medici honing en
derivaten daarvan voor aan patiënten. Het is
niet voor niets dat elke gerespecteerde abdij
in de middeleeuwen een broeder-imker
had. Warme melk met honing is dus
weldegelijk een wondermiddel!”
Het endocrinologisch (=leer van klieren
met inwendige afscheiding) onderzoek
leunt aan bij het voorgaande. Hier worden
neuropeptiden onderzocht in relatie tot de
‘darmpassage’ bij insekten. Als bv. een
bepaalde stof (de neuropeptide) ingespoten
wordt in de hersenen van een bijzonder
honger, zal de bij honger krijgen en op zoek
gaan naar eten. Door onderzoek van neurotransmissie bij bijen kan men de functionaliteit van de diverse stoffen doorgronden.
Toepassingen vindt men in de

hersenchirurgie, wanneer men neurochirurgische ingrepen moet herstellen.
Bijtjes worden zo nu en dan ook eens ziek,
dus pathologisch onderzoek (ziekteleer) is
een noodzaak. In Gent zadelt men de bijen
op met ziektes als ‘Paenibacillus larvae’,
een bacteriële infectie van het bijenbroed,
‘Nosema apis’, een celparasiet in de middendarm en het reeds vermelde ‘Varroa
jacobsoni’. Deze laatste is een externe mijt
die zowel het broed als de volwassen bijen
parasiteert. Door een hele kolonie te
infecteren met een troep mijten, gaat men
de resistentie t.o.v. bestrijdingsmiddelen na.
De studie van de gedragingen van insekten
is waarschijnlijk het oudste en bekendste
studiegebied. Zelfs Aristoteles vond het
leven van een bijenkolonie boeiend genoeg
om er uren en uren observaties aan te
spenderen. Momenteel loopt er een project
dat het foerageergedrag (eetgewoontes) van
bijen nagaat in een bijenvliegkamer. Deze
kamer oogt bijzonder futuristisch, de temperatuur wordt er constant hoog gehouden
en blauwe buislampen zorgen voor de egale
belichting van de kooi. De muren zijn
bedekt met simpele aluminiumfolie om de
warmte te behouden en het licht te verstrooien. In een hoekje van de bijenkamer
staat de kast met een kolonie bijen, aan de
andere kant een schoteltje met voedsel. Op
vaste tijdstippen wordt een bioloog de bijenvliegkamer ingestuurd met een nieuw
schoteltje. Prof. Jacobs: “Een vliegkamer is
onontbeerlijk bij elk serieus onderzoek. De
beperkte oppervlakte laat ons toe iedere dag
te tellen hoeveel bijen er gestorven zijn. Zo
kunnen we dus weten hoe een kolonie overleefd. Dit voedingsprogramma kent
onverwachte toepassingen. Een landmijn
bevat stoffen met een specifieke geur. Wanneer we nu aan het voedsel diezelfde geur
toevoegen, kunnen de bijen gebruikt worden als ‘speurbijen’. Op hun etenstijd laten
we de bijen vliegen over een terrein met
landmijnen. Daar waar ze blijven hangen kan
men beginnen graven.”
Nuttige beestjes toch… De koene ridder
Gezelle had groot gelijk toen hij het bietje
redde uit het web van vrouwe kobbe.

JVDW
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Ik haat literatuur

De literatuur. Wie heeft er baat bij? Gewiekste uitgevers en schrijvers die liever met hun
smakkende smoel op tv komen om te verklaren hoe super hun boek wel is in plaats
van eindelijk eens een goed boek te schrijven, zij wel. Maar met heel mijn harde hart
haat ìk dat snoeverig stilistische gekanker,
die zinloze maar talloze pogingen en probaties om met allerhande achterlijke en
afschuwelijk abjecte alliteraties de meest
kromlopende en kwansuis kapot te schieten
zinnen nog enigszins recht te proberen
trekken. Na zo’n zin heb je minstens een half
uur nodig om te bekomen van geleverde
inspanningen en ten eerste span ik me niet
graag in en ten tweede hou ik er geenszins
van van iets te bekomen. Om maar te
zeggen: ik hààt literatuur.
Des morgens, als de meeste te mijden
mensen naar de eerste de beste bakker van
de buurt plegen te gaan, durf ik wel eens
mijn eigenste zelf in een restaurant neer te
planten, eender welk. Wat ik dan verwacht
van obers, oberinnen en obereuses is dat ze
mij kort en bondig vragen wat ik te fretten
wil. Maar tegenwoordig heb je al een Neder-

lands Literatuurwoordenboek nodig om
toch nog ìets van hun hautain gegwauwel te
verstaan. Wat dacht u anders van frasen als:
“Wat wenst de ietwat ignorante agrariër, die
van zijn onredelijk rechtbenige rijdier schijnt
gemept te zijn maar die hier nu zo zit te zitten en zich van de Etiquette in zijn entiteit
geen beetje bewust is, als vegetarisch of
vleesbevattend voedsel voorgeschoteld te
krijgen?” Om de stuipen van te krijgen, niet
waar? En dat is dan nog maar een restaurant
met één ster. Wat heeft het nog voor zin op
restaurant te gaan als je ook daar al door
lijzige literatuur belaagd wordt? Geen dus.
Literatuur in boeken, tot daar toe, lyrisch
gekweel in ergerlijke eetgelegenheden, da’s
om rachitis, ischias, hepatitis B en bewegingsremmende reuma van te krijgen voor
je tweemaal adem hebt gehaald zonder daarbij je vereelte voeten te hebben gebruikt
maar wel je rechtse en eventueel ook linkse
long. Om maar te zeggen, ik haat literatuur,
zeker in restaurants.
Des avonds, als de meeste te mijden mensen
op elkander plegen te liggen, durf ik wel
eens een boek ter hand te nemen. Als het

South Park

TéVé DM
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uttpirate, assrammer, unclefucker, ... South Park: Bigger, Longer &
Uncut is een schouwspel van wansmakelijkheid, absurditeit en censuurkritiek. Omdat Schamper houdt van u, maar nog veel meer van het
soort gortigheid dat je alleen op orgieën in een beerput vindt, gingen wij
eens kijken.

De film start explosief met het bezoek van
onze bolhoofdige vrienden Stan, Kyle, Cartman en Kenny aan de lokale bioscoop om er
naar de Terrance & Philip-movie Asses Of
Fire te gaan kijken. Aangezien de film KNT
is, kopen ze een zwerver om die hen als volwassene moet begeleiden. Vanaf dan worden we getrakteerd op een arsenaal aan
crea-tieve scheldwoorden die zich vooral op
de anale en genitale zones focussen. Luidkeels zingend “shut your fucking face, unclefucker!” komen onze vrienden het bioscoopcomplex uitgewandeld. Het nummer is nu al
een ‘evergreen’. Wanneer de ouders, en in
het bijzonder Kyles moeder, merken wat
voor schunnige taal hun kinderen na Asses
Of Fire uitkramen treden ze in actie. De
gevolgen zijn navenant.

boek begint met: “Het regende. De wind
sneed. Het mes dat ik in het oog van mijn
aanvaller plantte ook.”, dàn ben ik verkocht.
Kort, duidelijk, geen gezeik, geen één alliteratie, geen enkele litotes, chiasme, hyperbaton of wat dan ook. Gewoon de situatie
weergegeven, klaar en duidelijk en de actie
evenzo. Zouden alle boeken zo geschreven
zijn, dan zou elk boek half zo dun zijn als
normaal. Het zou voor de schrijvers veel
minder lang duren een boek te schrijven,
veel minder mensen zouden afgeschrikt
worden door veel te dikke boeken, de prijs
zou dalen en er zou dus vèèl meer verkocht
worden. De schrijvers zouden meer exemplaren van één boek verkopen en veel meer
boeken in het algemeen. Iedereen tevreden
dus. Uitgevers verkopen meer, schrijvers
worden supersterren, het klootjesvolk moet
minder afdokken voor boeken die eindelijk
eens wèl leesbaar zijn en ik kan zitten vitten
dat er geen stijlfiguren staan in zinnen groot
en zwaar genoeg om een voltallig leger
onwetende landbouwers mee van het paard
te slaan. Om maar te zeggen, ik hou van literatuur.

fill l i t w i t h
I f y o u g o t a h o l e , fi
a song
Na een sterk begin zwakt de film af. Er zijn te
veel dode momenten en saaie muzikale
intermezzo’s. De poging tot ludieke Disneyimitatie is niet geslaagd en we krijgen het
gevoel dat de nummers veeleer een vorm
van vulling zijn. De makers hadden het
duidelijk moeilijk met het concept
‘langspeelfilm’. Jammer genoeg krijgen we
ook weinig te zien van onze favoriete
‘chocolate salty ball’, Chef. Het stuk waarin
Kyle, Cartman en Stan op internet het woord
clitoris opzoeken en op een Duitse
strontseks-site met Cartmans moeder botsen, is wel om te gillen. Ook de scènes in de
hel met Satan en zijn ‘amant’ Sadam Hussein
(“Let’s fuck, bitch!”, aldus Sadam tegen

Satan, terwijl hij een neppenis van onder de
laken tevoorschijn haalt, waarop Satan:
“You’re so rude to me, you don’t love me
anymore”) zijn nog de moeite waard.

S c h e e t i n e e n fl
fle
es

De film is iets te lineair en te eenzijdig: er zit
als het ware een te duidelijk verhaal in, er
zijn te weinig lagen, te weinig afwijkingen
van de rode draad. En door het grote aantal
muzikale intermezzo’s is de film ook te
traag. We missen de chaos, de verrassingen
en het tempo van de series.
Conclusie: de serie is beter, maar voor de
liefhebbers is het een ‘must-see’. Voor de
leken onder ons: give it a try. Valt het tegen,
don’t look at me, “blame the Canadians!”,
m’kay?

Bart ‘ijslolly van een
ingevroren tampon’
De Backer
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L.A. Confessions: Magnolia

P

aul Thomas Anderson, regisseur van Boogie Nights, is een virtuoos
geworden in freak-out scenes. Zoals in Altmans Short Cuts breit Anderson flashes uit het leven van een allegaartje van personages aan elkaar bij
wie de stoppen volledig doorslaan. Geen traditionele plot, maar een ongewone, drie uur durende race doorheen een dag uit het leven van gewone
mensen.

Als voorsmaakje op wat volgt in de eigenlijke
film, opent Anderson met een knappe proloog waarin hij drie onwaarschijnlijke
gebeurtenissen aanhaalt. Telkens volgt de
commentaar: dit kan geen toeval zijn. Uiteindelijk hebben deze voorvallen weinig met de
film van doen, maar ze illustreren perfect de
latente tragiek en de absurde metafysica
waarin de rest van de film baadt. Magnolia is
gevuld met overlappende plotelementen en
toevalligheden. Zo zijn er twee oude rijke
stinkerds die elk moment de pijp aan
Maarten kunnen geven, die hun respectievelijke vrouwen hebben bedrogen en hun
kinderen getraumatiseerd hebben achtergelaten. Een van deze kinderen is een hilarische Tom Cruise, die als een soort seksgoeroe met samoeraikapsel zijn levensfilosofie verkondigt aan duizenden gefrustreerde mannen: “Respect the cock, tame
the cunt.” Zijn gedrevenheid is gedoemd om
te stranden en helaas vervalt hij op het einde

dan ook in pijnlijke pathetiek. Verder zijn er
twee quiz wonderkinderen, beiden uitgebuit
door hun ouders. William H. Macy, die in
Fargo al bewees dat hij geboren is om de
loser te spelen, zet hier opnieuw een zeer
geloofwaardige verloren ziel neer. Tot slot
zijn er nog twee gezonden engelen, een verpleger en een politieagent, die het leven van
de anderen in goede banen proberen te leiden.

De levens van deze personages kruisen elkaar, beïnvloeden elkaar en leiden uiteindelijk bij allen tot een vloedgolf van emotionele bekentenissen en klaagzangen die
uitmondt in een apocalyptisch einde. De Bijbelse referenties zijn nooit ver weg, maar of
deze gewone mensen met hun alledaagse
zonden het verdienen om gestraft te worden
met een van de plagen van Egypte, betwijfel
ik. Niettemin levert het een staaltje vindingrijke cinema op.

Dogma: een vogelbekdier

A

merikanen in een protestmars tegen een film. Waar hebben we dat nog
gezien? De film in kwestie heeft nochtans geen van de thema’s waar de
Amerikaanse geest voor steigert (seks, naakt, ...). Neen, deze film handelt
over godsdienst, en meer bepaald het katholicisme. Als u echt denkt dat
God geen gevoel voor humor heeft, kunt u maar beter stoppen met lezen.

Het had heel wat voeten in de aarde om
Dogma uit te brengen. Disney Studios, de
eigenaar van Miramax, weigerden om de
film uit te brengen. Pas toen de bazen van
Miramax de filmrechten uit eigen zak
opkochten, kwam er schot in de zaak.
Hoezeer de ‘bible-belt’-commentaren ook
probeerden de film af te breken, hij lijdt er
niet onder. Regisseur Kevin Smith heeft
juist handig gebruik gemaakt van al de heisa
door die mensen mooi op hun punt te
zetten in de drie inleidende teksten. In den
beginne was er een sterk begin.

God leeft!

Regisseur/auteur Kevin Smith heeft in
ieder geval een indrukwekkende cast kun-
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nen strikken voor deze kraker van een film.
Matt Damon (Good Will Hunting,
Rounders, Talented Mr. Ripley) en Ben
Affleck (Armageddon, Chasing Amy) spelen de rollen van twee gevallen engelen.
Door God uit de hemel verwijderd, lummelen ze maar wat rond in Wisconsin. Zij vinden echter een achterpoortje in de bijbel
waardoor zij de kans krijgen om terug in de
hemel te komen en daardoor God op Haar
(!) punt kunnen zetten. Dit zou wel de
ondergang van de mensheid tot gevolg
hebben maar echt zwaar tillen zij daar niet
aan. Linda Fiorentino (Men In Black,
Jade) krijgt de (on)dankbare taak om, als
laatse afstammeling van Jezus, hen te stoppen voor het te laat is. Dit zou trouwens
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Het chaotische begin waarin alle personages
in een flitsend tempo en bijhorende camerabewegingen worden opgevoerd, loopt
naar het midden toe een beetje mank. Toch
stoort het niet; zowel de kijker als de personages kunnen even op adem komen om
daarna opnieuw te worden meegevoerd
naar de ‘grande finale’. De gefragmenteerde
soapstructuur vloeit naadloos ineen met het
verbrokkelde leven van de Californische
‘zondaars’, mede dankzij de virtuoze
vlotheid van Andersons camerawerk. Alleen
jammer dat de film te veel expliciteert, waardoor de ideeën soms een beetje banaal aandoen. Ook zonder de herhaling van
zondagsfilosofieën als “We are through with
the past, but the past is not through with
us”, hadden we al begrepen dat de personages worden aangevreten door hun
verleden. Toch is Magnolia een rijke film
met schitterende acteerprestaties en een
meeslepend ritme. Anderson is een
onmiskenbaar talent.
Magnolia speelt in de Sphinx

viewie
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geen Smith film zijn, als ook hier niet weer
Jay en Silent Bob ten tonele zouden verschijnen. Zij zijn zowat zijn handelsmerk
geworden.
Naast het unieke uitgangspunt maken ook
de dialogen de film tot een echte aanrader.
Wat dacht u van: “Sex is a joke in Heaven?”
“What? I thought it was a joke down here
too?” Een heel cartoonesk sfeertje dus en
niet in het minst door de onverholen hints
naar Star Wars, zoals “Never underestimate
the power of the flower State!”. Dogma is
zeker een genietbare film die mensen aanzet
tot nadenken over bepaalde religieuze
zaken.
Dogma is nu al uit in het hiernamaals en
speelt binnenkort in alle betere filmzalen.

Vermi

(Voice of Insanity)

muziek
Hippie Hop: Buggin’ the city kingz
H

ip Hop zit al jaren in de lift. Onlangs bracht onze gepufte pappa samen
met zijn vriendjes nog een bezoekje aan onze schone hoofdstad om te
tonen waar ware Hip Hop om draait: pose, goedkope popdeuntjes, nog
meer pose, veel fucks en vooral veel pose. Of hebben wij, middenklass
bleekscheten het weer verkeerd begrepen?

Volgens de mensen van Mangrove Productions, De Verbeelding & Spirit VZW hebben
we het inderdaad verkeerd begrepen. Speciaal voor ons en ook wel een beetje voor u
organiseren zij voor de vijfde keer Buggin’
Out. Oplettende Schamperlezers weten dat
wij een zwak hebben voor Buggin’ Out. Hoe
kan het ook anders? Elke keer opnieuw
sleuren die sympathieke gasten van ... een
schare MC’s uit buiten- en (voornamelijk)
binnenland het podium op met als enig doel
u te vermaken. Geef toe, dat is toch sympathiek.

Ce plat pays

We kunnen er niet onder uit: de doorsnee
Hiphopper laat meer namen vallen dan Dirk
Trioen ten tijde van zijn rehabilitering. Wij
zullen er ons dan ook aan bezondigen. Het
doel van Buggin’ Out is immers nobele
onbekenden aan gevestigde namen koppelen. En wie staan er vanavond op het menu:
Metaphora (Brugge en hopelijk in het
Westvloams), Abdel (Inkantation, de
Bruxelles qoui) en de Gentse Mo tribe.
Gevestigde namen zijn Busta Flex (uit de
verre lichtstad Parijs en geen nobele onbekende binnen het milieu) en AK

B

(Starflam). Wie nog nooit van Starflam
heeft gehoord, heeft het voorbije jaar
ongetwijfeld in petri-schaaltjes doorgebracht. AK’s maatjes hebben beloofd even af
te zakken om die Gentenaars te tonen wat
een feestje bouwen betekent. Hoewel, die
gasten zijn hier al zoveel keer gesignaleerd
dat een toetreding tot het Schamperredactie-team niet kan uitblijven.
Voor de mensen onder u die er maar niet
genoeg van kunnen krijgen, is er City
Kingz. Het Gentse bedrijfje Artware
(opgericht door enkele universiteit dropouts) bracht vorig jaar een LP met eenzelfde
titel uit. Het doel hiervan was -inderdaad
hoe heeft u het kunnen raden- nobele
onbekenden en gevestigde waarden samen
brengen. Een mens zou ze voor minder aan
de boezem drukken.

Koning, keizer,
admiraal,...

City Kingz luidt niet alleen het einde in van
de Neige Stem- concerten maar geeft ook
het startschot van Vooruit Geluid Festival.
Twee festiviteiten voor de prijs van één, kijk
eens aan. Lieve mensen, die bij Buggin ‘Out

al in een lichte paniek schoten, zijn er zeker
aan voor de moeite. Met City Kingz wordt
aandacht besteed aan drie pijlers (DJ’en,
MC’s en breakdancers) van het hele Hip
Hop gebeuren.

En voor wie kickt op namen, de volgende
DJ’s zullen zich achter de draaitafels
scharen: Damnted, Deranged, Dysfunkshunal en Lamont. Onder de vuile
bekken mogen we de illustere Rival (met
een fantastisch debuut op Sony), de alomtegenwoordige TLP (bekend van de Belmondo-fuiven) en Woodsector alsmede de
vrouwelijke MC Crazy T (nog steeds een
unicum binnen een door mannen gedomineerd wereldje) rekenen. Het visuele
gedeelte wordt ondersteund met breakdancers en visuals. Verder zullen ook Krewcial en DJ Flip hun ding doen.
U merkt het, genoeg schoon volk aanwezig
op twee avonden om ook even af te zakken
naar de Vooruit. Tenzij u natuurlijk geen bal
vindt aan Hip Hop, maar in dat geval is het
redelijk idioot van u om dit artikel te lezen.
We oughta here...piece.
Buggin’ Out - 07 april - Vooruit Gent
City Kingz en Greetings from mercury - 04
mei - Vooruit Gent

Jean Bedel Bokassa

5ive: sexy boys

oysband zijn -helaas- van alle tijden. Er gaat geen dag voorbij of ergens
ter wereld worden enkele niet al te snuggere knapen opgescharreld
om boven enkele goed in het oor liggende deuntjes te kwelen. Radio
Donna en konsoorten kunnen er wel bij varen

Tot de oudere garde jongensgroepjes
behoren het sympathieke combo 5ive. De
gasten maakten furore met nummers als
Slam dunk da funk (wat ten lande Sam
Gooris inspireerde voor het nummer Basketsloefkes), Shake, en de recente hit Don’t
want to let you go. Het album Invincible
scoort goed bij min-zestienjarige bakvissen
en verkoopt dan ook als zoete broodjes. En
wat heb ik daar mee te maken, hoor ik u nu
denken? U bent geen zestienjarige bakvis indien wel geef dan deze Schamper onmid-

dellijk terug aan uw oudere broer, zus of een
andere verantwoordelijke volwassene, wat
in schamper staat is nog niet voor uw oogjes
bestemd- en u vindt 5ive dan ook allesbehalve boeiende materie. Althans dat beweert
u, maar wij weten beter.
Beken maar, u vindt 5ive best wel te
pruimen. De deuntjes zijn pretentieloos
leuk en de teksten bevatten geen existentieel gejammer noch een enerverend
moraliserend wijsvingertje (yep Bono,

Michael Stipe en collega’s we hebben het
tegen u). 5ive is gewoon even lekker het verstand op nul en dwaas glimlachen naar alle
idiote rotzakken naast jou. Frontman J wist
bovendien de harten van alternatief Brittannië te ‘winnen’ met een gesmaakt optreden
op de alternatieve ‘muziekkwis’ Never mind
the buzzcocks: ‘How you’re doing J?’ ‘I’m
coocking.’ Aardig, heel aardig; maar geef ons
toch maar All Saints: ‘It’s a booty call.’ Yeah
baby.
5ive - 08 april - Flanders Expo
URL: www.5ive.com, www.5ive.co.uk

Jonge Bakvis
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Doe Maar, Vooruit!
Nederpop op zijn top

n 1984 stopte de legendarische Nederlandse band Doe Maar op het
hoogtepunt van de roem. Geen onderlinge meningsverschillen of gebrek
aan creatieve impulsen deden de muzikanten besluiten op te houden. Doe
Maar hield op te bestaan toen de legende groter dan de groep zelf geworden was. Véél groter. Hun populariteit bleek een fenomeen waarop niemand nog vat leek te hebben, de muzikanten zelf al helemaal niet. Maar
nu is er, na 16 jaar stilte, de nieuwe cd en de nieuwe concerttour, die ook
langs Gent passeert.
Doe Maar werd in 1978, in volle punkgolf
opgericht door ene Ernst Jansz. Drie
andere muzikanten vervolledigden de lineup. Punk, ska en reggae werden op een
potje gegooid en dat gaf een nieuw muzikaal
gerecht tot resultaat: SKUNK. Voeg daar dan
het gebruik van het Nederlands bij en je
krijgt Doe Maar ten voeten uit. Het recept
werd echter niet gesmaakt door de
benaderde platenmaatschappijen en pas na
lang zoeken vonden ze in 1979 een platenfirma die bereid was het debutalbum Doe
Maar uit te brengen.
Heel veel succes had de plaat niet, maar toch
werd besloten een nieuw album op te
nemen. De muziek op die elpee gaf blijk van
een nieuwe aanpak, die voortkwam uit een
muzikale samenwerking met Henny Vrien-
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ten, die origineel bassist Piet Dekker verving. ‘SKUNK ‘ werd pas in 1981, na lang
aarzelen van de platenmaatschappij uitgebracht, maar gaf de band een enorme populariteit. Een jaar later kwam ‘Doris Day en
andere stukken’ uit en lag de weg naar de
hemel open.
Terwijl ‘SKUNK’ en ‘Doris Day...’ elkaar
wekelijks afwisselden op de eerste twee
plaatsen van de albumlijsten stak ook de
merchandising de kop op. In Vlaanderen en
Nederland liep heel de schoolgaande jeugd
rond in T-shirts van Doe Maar, alles waar de
hoofden van de groepsleden op prijkten
verkocht als de beesten.
In ‘83 verscheen het vierde album ‘4US’.
Toen begonnen de tijden van gillende en

Maar nu is er dus het nieuwe album, ‘KLAAR’
en tourt de band weer door de Lage Landen.
In april zal de de groep enkele inspeelconcerten geven en daarbij zal Doe Maar ook in
Gent en Brussel optreden. Het concert in de
Gentse Vooruit maandag 17 april is nu al
uitverkocht, maar of de fans nog steeds even
maniakaal zullen zijn, valt - hopelijk voor de
muzikanten - te betwijfelen. Fanatieke
tienermeisjes groeien nu ook eenmaal (echt
waar!) en de heren van Doe Maar zijn ondertussen al krasse vijftigers.
Doe Maar, in de Vooruit op maandag 17
april 2000. UITVERKOCHT!

TéVé DM

Hawoe! Doen te meer nog heeft u!
Kort overzicht optredens in het Magazijn

ive komt! (zie elders in Schamper) Voor u zelfmoord pleegt: ga eens
naar een optreden in het Magazijn! Trek uw stoute schoenen aan, een
condoom met aardbeiensmaak over uw hoofd en begeef u op cynische
wijze door deze apathische dimensie naar een spiritueel medium.

Zet uw luiheid en kamerplant opzij en ga
kijken naar Sunscape. Op zaterdag 8 april
kunt u tevergeefse pogingen ondernemen
hun muziek in één vakje te plaatsen. Hun
stijl zweeft ergens tussen psychedelische
dub, reggae en ambient en is op
ambachtelijke wijze doorweven met
Spaanse, Oosterse en Arabische klanken. De
groep werd begin ‘95 opgestart als klassieke
combinatie van gitarist, drummer en bassist
en werd aangevuld met een toetsenist en
een sampler. In ‘97 vervoegde een percussionist annex didgeridoospeler de rangen en
werden de eerste demo’s opgenomen. Een
jaar later stonden ze met Tom Lanoye
(Who might that be?) en Linton Kwesi
Johnson op de planken en ook traden ze
op voor Debutrock ‘99. Toen zanger Ishaga
Siliah uit Sierra Leone erbijkwam, ging de
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flauwvallende meisjes, overbelaste EHBOteams en naar het podium geworpen sinaasappels. Doe Maar staakte tijdelijk de concerten en hoopte dat de meute zou bedaren.
Een nieuw album werd in overweging
genomen, maar omdat er te veel twijfel was
ontstaan bij de muzikanten, werd de groep
opgedoekt. Doe Maar beëindigde haar carriëre met een tweetal emotionele concerten
en liet jaren niets van zich horen.

muziek nog meer bij roots reggae aanleunen. Live zetten ze de traditie van Pink
Floyd voort dankzij de psychedelische projecties van Funkey. Kijken maar!
Op zaterdag 15 april treedt op voor u
Glyth. Als de naam ons nog niet doet
wegsmelten, zal de funkende groove van de
electro indiepop dat zeker doen. Glyth is het
geesteskind van Fransman Christophe
Bailleau. De tien jaar die hij al in Brussel
woont, deden hem rock afzweren en resoluut het lichtende pad van de electro
inslaan. Helemaal in de ban van synthesizers
en rhytmboxen droeg zijn muziek in het
begin nog een zwaar doorwegende industriële stempel maar later trad hij meer en
meer in de voetsporen van het legendarische Kraftwerk met lichtvoetige Franse

disco. Hij brengt u goed uitgebalanceerde
nummers met heerlijke melodieën en een
doeltreffende ritmische onderbouw.

Terug naar de oertijd nu. Het in ‘83
opgerichte Cro Magnon is al een
eeuwigheid bezig met crossover en dartel
switchend tussen filmmuziek, hedendaags
klassiek, jazz of folk doen ze ‘iets’ waarin
zowel het gedrevene van de stad als het
transparante van kamermuziek terug te vinden is. De groep heeft nooit veel aandacht
besteed aan image-building maar des te
meer aan kwaliteit, creativiteit en bezieling.
Dat levert hen dan ook zeer lovende kritieken in de internationale pers op. Te
bewonderen op zaterdag 22 april, eveneens
in het Magazijn.
Het Magazijn, Penitentenstraat 24,
telefoon: 09/234.07.08.

TéVé DM

K r i n g e n e n AAGENDAA
Konventen

MAANDAG
3 APRIL
DINSDAG
4 APRIL

DONDERDAG
6 APRIL

VRIJDAG
7 APRIL

ZATERDAG
8 APRIL

WINA
Geografica
Home Astrid
LOGOS
VLAM
SJW

Filmweek
Fuif, Decadance
Fuif, Decadance
Slybersonic Tromsome

Presidiumverkierzingen
Antifascistische betoging in
Oudenaarde
WS
Het project RUSTICA
studentenfanfare
Clubavond: diavoorstelling
WINA
Minivoetbaltornooi
JS
Info-avond : rechten en plichten van
een jobstudent
OAK
Kaas - en wijnavond
WINA
IFK finaledag volleybal heren
LOGOS
Slybersonic Tromsome
MAF
LOGOS
SJW
KK
WINA
VG

MAANDAG
17 APRIL

KK

DINSDAG
25 APRIL

Info keuken rond bio boeren
Slybersonic Tromsome
Rock Against Racism
Bezoek aan SMAK
Galabal

Holebi weekfuif van VG
Lunchconcert

VRIJDAG
21 APRIL

studentenfanfare
Verkiezing nieuw bestuur
IFECS
Good Friday and Holy Communion
WS

Praktische planeetwaarnemingen

ZATERDAG
6 MEI

IFECS

OBSG Open Door Day

IFECS

Music Extravanza

ZATERDAG
27 MEI

D e v o l l e d i g e a g e n d a i s t e v i nden op:
http://www.student.rug.ac.be

Colofon

Schamper het kritische en onafhankelijke studentenblad van de Universteit
Gent. De Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke dinsdag samen om
19u op het volgende adres:

Schamperredactie Studentenhuis De Brug
St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prullenmand. Vermeld ook studierichting, jaar en contactadres. Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg. Lezersbrieven dienen betrekking te hebben op
de studentenproblematiek en de RUG in
het algemeen of artikels in Schamper in
het bijzonder. De redactie behoudt het
recht voor om ingezonden stukken verkort weer te geven, of om technische
reden niet te plaatsen.

Oplage:
4500 exemplaren,
gratis verspreid in alle faculteiten,
resto’s en homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:
Bart Haeck
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:
Druk in de Weer c.v., Forelstraat 35,
9000 Gent

Fregat Schamper:

Kapitein
Bart Haeck
Eerste Stuurman
Maarten De Gendt
Kwartiermeester
Niels De Decker
Lui-tenanten
Vicky Vanhoutte, David De Wolf, Tim Van
der Mensbrugghe, Nelleke De Gendt
Bemanning
Bart Aerts, Steven Allaert, Meyrem
Almaçi, Kristel Van Audenaeren, Jurgen
Boel, Anti Cobbaut, Bart Cosyns, Bart De
Backer, Niels De Decker, Maarten ‘Jerommeke’ De Gendt, Nelleke De Gendt,
Tom De Paepe, Bert De Vuyst, David De
Wolf, Barbara ‘de fun, de hits’ Debusschere, Bart Haeck, Vincent Janssens,
Manu Keuleers, David Logie, Annelies
Poppe, Samuel Slap, Vicky ‘Schanulleke’
Vanhoutte, Jarno Van De Walle, Tim
‘Waarom mag ik alles niet in de fik steken?’ Van der Mensbrugghe, Maarten Van
Hove, Sophie Vanwelsenaere, Jan Vermeulen, Judit Verstraete, Sofie Willems,
Bart Zoete
Cartograaf
Mong Cocquyt
Timmer-lui
Hout: Jan Vermeulen,
Tom De Paepe
Metaal: Jan Vermeulen,
Bert De Vuyst
Voorsteven: Thomas Verbeke
Scheepsartsen
Maarten De Gendt, David Logie
Kraaiennest
Vincent Janssens
Huidige Coördinaten
www.schamper.rug.ac.be
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CULTUUR AGENDA

• Maandag 3 april 2000
- All the president’s men, Film Plateau,
20u
- Walter De Buck, Trefpunt, 21u
- Jazz, Gele Zaal, Zaal Hotsy Totsy, 21u

• Dinsdag 4 april 2000
- Mint, Finalist Limbomania, De Fabriek,
21u
- Der fliegende Holländer, Vlaamse
Opera, 20u
• Woensdag 5 april 2000
- Vooruit Geluid, Arto Lindsay Band
(Brazilië), Vooruit Balzaal 20u
• Donderdag 6 april 2000
- Cabaret, Theater Tinnenpot, 20u
- Dj Squatta, De Fabriek, 20u

• Vrijdag 7 april 2000
- Will Tura, Groene Zaal, 20u
- Der fliegende Holländer, Vlaamse
Opera, 20u

• Zaterdag 8 april 2000
- Sunscape en dj 4T4, Magazijn, 23u
- Five, Mandy Moore en Juice, Flanders
Expo, 20u
- Stricktly Rockers, Miniconcert, Fnac,
15u
- Vooruit Geluid, Prometheus Ensemble,
Vooruit Domzaal, 20u
• Maandag 10 april 2000
- Les Beaufs, Flamenco, Trefpunt, 21u
- De Poëziefabriek, Hotsy Totsy, 20.30u
• Dinsdag 11 april 2000
- Vooruit Geluid, Ooleya Mint Amartichitt (Mauretanië), Vooruit Balzaal, 20u

• Woensdag 12 april 2000
- Fietsregistratie, Stedelijk Buurtcetrum
Rabot, 13u-16u
• Donderdag 13 april 2000
- Dj Six 007, De Fabriek, 20u
- Cabaret, Theater Tinnenpot, 20u

• Vrijdag 14 april 2000
- Dj Katrien Klausing, Magazijn, 23u

• Zaterdag 15 april 2000
- Sleeping Beauty, Kon. Ballet van Vl.,
Vlaamse Opera, 20u
- Dacteurs, Arca, 20u

‘Slybersonic Tromosome’
Festival met Peter Zummo & Tom
Hamilton
Stichting Logos, 4,5 en 6/04, 20u

‘Over the edges’
De hoeken van Gent, SMAK en binnenstad Gent, 1/04 - 30/06
‘De glimlach van de gruwel’
Fototentoonstelling, vluchtelingen uit
Liberia en Sierra Leone
VGK Galerij, tot 14/04
‘Schatkamer van sacrale kunst’
Refter Bijlokemuseum, tet 31/12

‘Mieke Maaike’s obscene jeugd’
Tinnenpot, 4-5/04; 11-12/04; 14
15/04, 20u

‘Wereldcongres over Oude Dans’
Het Pand Onderberg 1, 11-16/04, tel
09/228.01.55
‘Festival der Festivals’
vzw Roeland Jeugdtoneel, 10-15/04
tel 09/266.56.00

‘Fun’
coproductie NTG en Hogeschool Toneel,
NTG2, 5-9/04 en 13-19/04 , 20u
‘Tussen Hemel en Aarde’
de geschiedenis van de Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9 tot 31/12

‘Gezichtsbedrog’
Het Illuseum, V. Braekmanlaan 123, tot
31/12
‘De rechten van het kind nu en
vroeger’
Vredeshuis, tot 31/12

‘Schatten op zolder’
Museum voor de Geschiedenis van de
Wetenschappen, Krijgslaan 281, S30,
tot 31/12
De volledige agenda vindt u op
http://www.gent.be

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg voor ieder
optreden van Logos. En voor de snelle beslissers zijn er 30 vrijkaarten voor ‘A few Good
Men’ in Filmplateau op maandag 3 april.
Schrijf ons op het bekende adres.

