Beste Wensen

H

et jaar loopt op zijn laatste benen. De millenniumgekte is ons dit jaar
bespaard gebleven. Geen zinloze debatten over het einde en begin van
een eeuw. Geen groots opgezette manifestaties of buiten alle proporties
opgeblazen evenementen waar de nitwits van het ogenblik hun opwachting maken. Dit alles werd ons onthouden.

2

Het fin-de-siècle-gevoel bezocht ons echter
wel en liet een flinke dosis melancholie
achter. Melancholie is niet alleen een toestand van zijn maar ook de titel van een
interdisciplinair project. Het symposium
Etats d’Ame - Melancholie en Hedendaagse
Kunst gaat van 19 tot 21 december door in
Het Pand en belicht het fenomeen
melancholie vanuit medisch, psychologisch, psychopathologisch en
artistiek oogpunt. Daarnaast loopt
tot 25 februari de tentoonstelling
Het oorkussen van de melancholie
in het Museum voor Schone Kunsten. Meer info, tel: 09/264.41.19
• Het sp(l)een is niet ver weg.
Gelukkig verlicht De Lijn ons lijden. De hele maand december kan
u gratis trammen en dit elke zater-,
zon- en feestdag en tijdens de periode tussen kerst en nieuwjaar.
Meer info, tel: 09/266.77.79. Nu
heeft u geen valabel excuus meer
om uw grootmoedertje niet met
een bezoekje te verrassen. •
Spring eens binnen bij het oude
besje, reanimeer haar en sleep haar
dan mee naar het prestigieuze
World Press photo 2000 dat dit jaar
in Gent plaatsvindt. De tentoonstelling loopt van donderdag 21
decmber tot 14 januari in het Caemersklooster. Onze huisfotograaf
is weer schandelijk over het hoofd gezien.
Meer info, tel: 09/225.73.79 • Nietzsche,
nog zo iemand die schandelijk over het
hoofd werd gezien door zijn tijdgenotenfilologen. “Nietzsche heeft in belangrijke
mate het beeld van de Oudgriekse cultuur in
de twintigste eeuw bepaald”, dixit Benjamin Biebuyck. Hoe het komt dat een
oudgriekse cultuur nog steeds bestaat in de
twintigste eeuw en wat de klaarblijkelijk
visionaire Nietzsche (19e eeuw) hiervan
vond, zal u allemaal duidelijk worden op 20
december in de Gentse Aula (19.30u). Meer
info, tel: 09/264.40.28 • Nietzsche deed
het goed bij de Nazi’s, en de nazi’s doen het

goed bij het Vlaams Blok. Populaire opvattingen. Ze zijn niet altijd correct, maar vaak
schuilt er toch een kern van waarheid in.
Waarmee we willen zeggen dat de Vlaams
Blok Jongeren op vijf januari hun volgende
bootfuif organiseren. De Vlaamse berenboot
meert aan de Kleindokkaai aan. Voor meer

info: Tanguy.Veys@vbj.org. • De Vlamingen op de Titanic is een tentoonstelling die
loopt in de Kunsthal Sint-Pietersabdij.
Onze onbetrouwbare informant liet ons
weten dat op vijf januari een historische
reconstructie zal plaatsvinden aan de Kleindokkaai. We kijken er nu al naar uit. Tanguy
ook. Meer info, tel: 09/243.97.30 • Er
heerst nog steeds onduidelijkheid over het
aantal slachtoffers en het aantal vermisten
blijft groot. Het is waarschijnlijk een beetje
laat maar wie weet vindt u hen via het net
terug. Op de site wie zoekt wie kan u
vervlogen contacten nieuw leven inblazen.
Surf als de geheide bliksem naar
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http://home.sonerplaza.nl/qn/prive/jgh.veld
hoven en hervind uw lang verloren
gewaande liefde. • Mocht zij van u
vervreemd zijn en in vreemde landen andere
culturen en talen geleerd hebben, is alles
nog niet verloren. Het Talencentrum Universiteit Gent organiseert immers Nederlands voor Anderstaligen. Meer info, tel:
09/264.36.77. • Wij hebben voorgesteld
om het gedicht En de boer, hij ploegde voort
aan te leren. Dit is niet alleen de titel van een
pareltje uit de Nederlandse poëzie maar ook
de naam van een Gents initiatief. Het Gentse
stadsbestuur ondersteunt met dit initiatief een project in de Derde
Wereld. Het project wil onafhankelijke Boliviaanse boeren helpen. Meer
info, tel: 09/225.73.79. • De Boliviaanse landbouwers hebben de
knepen van duurzaam boeren onder
de knie. Sparren zullen zij dan ook
niet kweken. Waar moet ik dan mijn
kerstboom halen, roept u nu vertwijfeld uit. Wel, iedere werkdag kan u in
de voormiddag op de Kouter terecht
voor een kerstboom. Meer info, tel:
09/221.45.28. Zelf hebben we het
niet zo begrepen op kerstbomen.
Een jeugdtrauma, u kent dat wel. •
Jeugdtrauma’s hebben een grote
invloed op filmmakers en hun
hersenspinsels. Zeker wanneer het
hier horrorfilms betreft. Iemand die
daar alles van weet, is Ernest Mathijs. Op 19 december (19.30u)
houdt hij een lezing in Film Plateau
met als titel: Cut and copy: fundamenten van het horrorgenre. The
horror, oh the horror. • Een Britse
cavia denkt daar waarschijnlijk anders over.
Het beestje slaagde er in uit zijn kooi te
ontsnappen en de onderzoekers voor een
raadsel te plaatsen. Na een dag zoeken,
kwam een van hen op het briljante idee om
de kooi met vrouwtjes te bekijken. Onze
nachtbraker had zich een toegang tot de
vrouwtjeskooi weten te verschaffen en 43 (!)
wijfjes met joengeren geschopt. De harige
casanova sliep hierna twee volle dagen, moe
maar tevreden waarschijnlijk.

Juan de Bolivia
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Zalig paasfeest

Het is weer zover. Kerstvakantie. Kerstmis. Nieuwjaar. Het nieuwe millennium. Het einde
van deze tijden. Veel eten en drinken. Blokken ook misschien. En hopen dat de wereld niet
in twee zal breken voor u deze Schamper volledig heeft kunnen uitlezen. Misschien is dit wel
de laatste Schamper; wie zal het zeggen? De Millennium Bug zal waarschijnlijk pas nu inslaan
als een bom en ramp en ontij veroorzaken in dit ondermaanse oord van verderf. Maar laten
we optimistisch blijven en hopen dat het ergste wat nog komen zal het semestersysteem is.
De wereld zal niet in twee breken door het semestersysteem, maar de academische wereld
- studenten incluis - lijkt dat wel te doen. Zowel jaarsysteem als semestersysteem hebben hun
goede en slechte kanten. De mama en de papa zijn er natuurlijk fanatiek voor dat hun
rebelse kroost in een eng passend semestersysteempje zit opgesloten. Laat die wildebrassen
maar het hele jaar door werk leveren, dan zitten ze tenminste niet progressief, zat of wat dan
ook te wezen in één of andere studentenvereniging. Hou de teugels maar strak.
Een semestersysteem wordt bij de studenten zelf op gemengde gevoelens onthaald. Sommigen spreken van een “heel jaar door kloterij”, anderen denken dat semesteriële examens
de druk op het einde van het academiejaar wat zouden verlichten. Velen vrezen echter dat
de invoering van een semestersysteem voor de hele RUG de werking van de studentenverenigingen zal lamleggen. Daar vrees ik ook voor. Nu al is het duidelijk dat sommige
verenigingen veel leden verliezen na de examens van januari. De studenten lijken dan ineens
te beseffen dat leren zoveel keren leuker is dan zich te engageren. Als er semesterexamens
komen, zal studentenhuis De Brug voor minstens twee maanden een spookhuis zijn. Ook
de studentenvertegenwoording zal dan plat liggen. Wat voor de slimmeriken van de universitaire overheid misschien het uitgelezen moment zal zijn om bepaalde beslissingen door te
drukken.
Voor veel studenten is de grote vrijheid van het jaarsysteem echter iets te veel van het goede.
Het werk wordt steeds maar uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En nog eens uitgesteld?
Ja hoor. Op den duur worstelt de eens zo zorgeloze student met een blok waar geen
doorkomen meer aan is. Het begeleidende handje van het semestersysteem zou van pas
gekomen zijn.
Momenteel is men op verschillende faculteiten pogingen aan het ondernemen om het
semestersysteem erdoor te krijgen. Onder andere op de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de
Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. De Bologna-verklaring zitten
daar voor iets tussen. De studenten van beide faculteiten voerden actie tegen de mogelijke
beslissing tot semesterexamens, waarin zij bijna geen inspraak hadden. Het protest van de
rechtenstudenten was een eerder bescheiden signaal, de psychologen toonden met een
grote opkomst hun ongenoegen. Bij de Rechten ketste het voorstel af. In de Psychologie zal
de programmahervorming er binnenkort waarschijnlijk komen, aangezien de studenten op
zich niets tegen een hervorming hebben. Wel tegen de manier waarop zoiets beslist werd.
Na de actie lijkt de academische overheid meer naar hen te willen luisteren.
Er zal waarschijnlijk nog heel wat gediscussieerd worden over de semesterexamens. We kunnen alleen hopen dat we als studenten voldoende inspraak krijgen, iets wat in zowel Gent
als Leuven duidelijk een probleem is. Maar wat de toekomst brengen zal, is zoals steeds
onzeker.
Zal Schamper nog steeds het objectieve, economisch nieuws brengende blad blijven dat het
al sinds 1975 is? Zal het studentenhuis eindelijk eens instorten? Zal het eten in de resto’s
misschien ooit eens gewoon lekker worden? Zal de student ooit eens het boek vinden dat
hij of zij zoekt in één van de vele unuversitaire bibliotheken? Zal rector Willems als een goede
vader over ons blijven waken in deze barre tijden? En zullen de studenten ooit nog geëngageerd raken? Ik hoop het, dan hebben we nog eens iets om over te schrijven.
Tim Van der Mensbrugghe

3

B

Het bloedgeld van de VLK

egin november vond Bloedserieus plaats. De organisatie was een
samenwerking tussen de Vlaams Landbouwkundige Kring (VLK) en het
Bloedtransfusiecentrum Oost-Vlaanderen. 1726 donoren lieten zich een
kwartlitertje bloed aftappen. Bloedserieus was alweer een succes. Ook
voor de kas van de VLK, zo blijkt.
Bloedserieus is een actie die al enkele jaren
door de VLK wordt georganiseerd. In ruil
voor een kwartiertje van uw tijd, gaf de VLK
u een verrassingspakket met daarin een Playboy of een Cosmopolitan, chips, een Rodenbach, een condoom en meer van dat
lekkers. Om weer op krachten te komen,
waren er voor iedere donor twee consumpties voorzien. U was tevreden, want u had
uw bijdrage geleverd aan een goed doel.

Ook de mensen van het Rode Kruis waren
tevreden. Dokter Geert Laleman van het
Bloedtransfusiecentrum Oost-Vlaanderen:
“Ik vind het fantastisch wat die studenten
doen. Zij zetten zich vrijwillig in en dankzij
hen zijn er al ruim tachtig mensen naar het
bloedtransfusiecentrum gekomen die plasma wilden geven. Dat verheugt mij ten zeerste.” Het Rode Kruis is dus tevreden.

Naïef

Natuurlijk is ook de VLK tevreden. Penningmeester Frederik Vandecasteele: “Ik
dacht dat we door Bloedserieus geld zouden
verliezen maar tegen mijn verwachtingen in

boekten we enige winst. We hadden wel een
uitstekende sponsoring, ondermeer van de
KBC.” Als we Vandecasteele vragen of het
bloedtransfusiecentrum een financiële compensatie betaalde, geeft hij dat toe. “Wij kregen vijftig frank per donor. Verleden jaar was
dat honderd frank voor nieuwe bloedgevers
en zeventig frank voor ‘oude’ donors. De
twee consumpties die voorzien waren per
bloedgever werden natuurlijk ook vergoed.”
Even een klein rekensommetje: 1726 maal
50, dat is een goede 86.300 frank. Echter, om

Bloedserieus: het bloed
vloeit naar het Rode
Kruis, het geld naar de
VLK

kwart voor elf ’s avonds (!) diezelfde dag kregen we een telefoontje van VLK-feestpreses
Michaël Van Dyck. Hij is zowat de verantwoordelijke voor de actie. Hij kwam doodleuk beweren dat wij foute informatie ontvangen hadden. “Wat onze penningmeester
u gezegd heeft, klopt niet. Wij hebben niets
ontvangen van het bloedtransfusiecentrum.
Verleden jaar was dat wel zo, maar dit jaar

niet. U bent verkeerd ingelicht.”
Natuurlijk weet u, als trouwe lezer van
Schamper, dat wij naïef genoeg zijn om dat
te geloven zonder nog eens te checken bij
het Rode Kruis. Mooi niet.
Niet alleen dokter Laleman bevestigde ons
dat de VLK vergoed werd, ook Ann
Wynant, Hoofd Administratie van het
Bloedtransfusiecentrum Oost-Vlaanderen,
zei dat er een financiële compensatie was
voor de vrijwillige en onbaatzuchtige inzet
van de VLK. Als we vragen of het klopt wat
we van de penningmeester hoorden,
namelijk dat er dit jaar slechts vijftig frank
per donor voorzien was, beaamt ze dat.
Wynant legt uit waarom er dit jaar minder
betaald werd. “In Leuven organiseert de LBK
(de Landbouwkring – nvdr) een
gelijkaardig initiatief als Bloedserieus. Toen
zij hoorden dat de VLK meer per donor
ontving dan hen en klaagden zij.” De directie van het Rode Kruis in Brussel zou daarop
hebben beslist dat er een gelijke verdeling
moest komen. Alle clubs, niet alleen Gent en
Leuven dus, zouden evenveel per donor krijgen.
Suzy Van Hoof, Hoofd Communicatie van
de dienst voor het bloed van het Rode Kruis
Vlaanderen vind ook niet dat er een probleem is. “Het Rode Kruis zorgt normaal
voor promotiemateriaal; T-shirts en
dergelijke. Als de VLK winst gemaakt heeft,
zal dat toch gebruikt worden voor de volgende Bloedserieus? Er is volgens mij niets
mis met de samenwerking tussen de studentenclubs en de bloedtransfusiecentra.”
Bloedserieus werd elf jaar geleden voor het
eerst georganiseerd door de LBK. Ze beweren geen vergoeding per donor maar
vooral logistieke steun van het Rode Kruis te
krijgen. “Wij ontvangen geen geld voor het
aantal donors dat we aantrekken. In Gent
gebeurt dat wel. Misschien is dat niet helemaal eerlijk maar dat bepalen de bloedtransfusiecentra onderling.” Als we de LBK
mogen geloven, krijgen zij dus niets, hoewel
de directie in Brussel anders beslist zou
hebben.
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De vraag is waarom Van Dyck dan zo laat
belde om te zeggen dat de VLK geen geld
per donor ontvangen had. Vanwaar die leu-

gen, die vier andere bronnen tegenspreekt?
Omdat feestpreses Van Dyck beseft dat de
financiële winst van de VLK niet overeen
stemt met enkele van de Zeven Fundamentele Beginselen van het Rode Kruis
misschien?

Geen service

Op de website van het Rode Kruis
(http://www.redcross.be) staan de zeven
Fundamentele Beginselen “die de kern en
de kracht van de Beweging vormen; die de
Beweging wereldwijd waardering en respect
bezorgen”. Eén ervan zegt dat het Rode
Kruis werkt op basis van vrijwillige inzet. Er
staat: “Geen enkele vrijwilliger werkt mee
om zich financieel of maatschappelijk te verbeteren. “ Er staat ook dat de kosten die
voortvloeien uit het vrijwilligerswerk worden vergoed. Maar de VLK is er volgens de
penningmeester door Bloedserieus financieel béter van geworden.
Er zijn ook mensen binnen de VLK zelf die

D

niet zo vrolijk zijn over Bloedserieus en niet
alleen wegens de al jaren verzwegen sponsoring door het bloedtransfusiecentrum.
Een student vindt dat de club door Bloedserieus faalt in het uitvoeren van zijn primaire functie. “Bloedserieus is geen service
naar de leden toe, hoewel dat wel het voornaamste is waar een faculteitskring voor
dient. Er wordt veel geld en enorm veel tijd
in gestoken, maar de leden van de VLK
hebben er weinig of niets aan. Dat vind ik
jammer.”

Kleeft er bloed aan het geld van de VLK?

Dat de bloedtransfusiecentra geld geven per
donor, lijkt reglementair geen groot probleem. Dat de VLK het stil wil houden, is wel
vreemd. Ach, u zult misschien ook al
gemerkt hebben dat iets wat u begeert
makkelijker te bereiken is onder het motto
van het goede doel. En dat gaat u natuurlijk
niet aan de grote klok hangen.

TéVé DM

Alweer Rodenbach
foto: archief

Organisatie achtste massacantus
niet zonder problemen

eze avond, maandag 18 december, vindt de achtste massacantus plaats in het ICC in het
Citadelpark. De oorspronkelijke datum was gelegd op woensdag 20 december maar dat
was buiten de logge werking van het Gentse stadsbestuur gerekend. 1800 studenten staan
klaar om hun portie Rodenbach binnen te kippen.

Dit jaar wordt de massacantus voor het eerst
georganiseerd op een maandag. Men week
af van de zes jaar oude traditie om het feest
te laten doorgaan op de woensdag voor de
kerstvakantie door problemen met het
Gentse stadsbestuur. In april 2000 stuurde
men een eerste aanvraag om de massacantus op het Sint-Pietersplein te houden. Die
ging verloren in de administratieve maalstroom. Na een tweede poging kwam er een
definitief “neen” van Stad Gent. De parking
aan de Yachtdreef (aan de Watersportbaan)
leek een geschikt alternatief te zijn om de
tent van 2000 vierkante meter neer te poten.
De adviezen van de politie waren gunstig.
Het stadsbestuur had echter bezwaar. Er zou
te veel nacht- of burenlawaai kunnen zijn, er
zou te weinig politie beschikbaar zijn
wegens de risicomatch AA Gent - Club
Brugge. Vanwaar dan het gunstige advies
van de politie?

Net als verleden jaar gaat de massacantus
dan maar door in het ICC. Ook dit jaar konden er zich niet meer dan 1800 studenten
inschrijven omdat de locatie te klein is om
meer mensen te bevatten. Woensdag 20
december was om veiligheidsredenen taboe
voor Stad Gent en het ICC was niet beschikbaar.

Roden-bach

De eerste massacantus werd in 1994 op een
grasveld aan Campus De Sterre gehouden.
De legende wil dat men een verkeerd terrein
gebruikte en dat een RUG-onderzoek rond
vreemdsoortige grassoorten zo naar de
vaantjes werd geholpen. Toch wel kenmerkend voor die zuipende snuiters. Langzamerhand bouwde het massacantuscomité,
met daarin leden van het FK (Faculteitenkonvent), het HK (Homekonvent) en het
SK (Seniorenkonvent), een stevige reputatie

op. Bijna elk jaar gaan alle kaarten de deur
uit.
Voor de achtste massacantus tapt men weer
van hetzelfde vaatje. Dat van Rodenbach.
Voor sommigen is de naam alleen al voldoende om de maaginhoud met een flukse
beweging naar buiten te slingeren, voor
anderen is het dé drank bij uitstek om per
halve liter binnen te gieten. Er zijn 25.000
Rodenbachs voorzien, dat zijn er bijna veertien per persoon. Zeven liter Rodenbach?
Het idee alleen al. Bach.
Als er maar alcohol in zit, natuurlijk. Beste
student, het is aan u om Jan De Kerpel
(van de club Anabolica) van zijn koningstroon te stoten en zelf de bierkoning van
het Derde Millennium te worden! IetsLatijns-wat-toch-niemand-begrijpt!
Massacantus numero acht. Maandag 18
december 2000 in het ICC in het Citadelpark. Vanaf 19.30u.

TéVé DM
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Gezocht: professor (v)
E

enieder die de inschrijvingscijfers van de laatste jaren heeft bekeken,
kon er niet naast kijken. Jaarlijks stijgt het aantal vrouwelijke studenten. Er zijn sinds halverwege de jaren negentig meer vrouwelijke dan mannelijke studenten aan onze universiteit. Vrouwelijke professoren daarentegen blijven meer uitzondering dan regel. Onlangs werd een Vlaamse studie
beëindigd met de onderbezetting van vrouwen in academies als onderwerp. Eens kijken wat de resultaten zijn.
Onder de titel Gezocht: Professor (v) publiceerden Mieke Van Haegendoren,
Elke Valgaeren en Sigrid Noelanders de
resultaten van hun onderzoek naar vrouwen
in academies. Deze drie wetenschapsters
zijn verbonden aan het Limburgs Universitair Centrum (LUC). Het onderzoek
werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap, cel Gelijke Kansen. De
bedoeling was om achteraf enkele praktische beleidslijnen te trekken. De naam van
dit procédé: beleidsgericht onderzoek. Om
het geheel bekendheid te geven, werd een
mooie, lichtblauwe uitgave verspreid. Naast
droge, maar ontnuchterende cijfergegevens,
staan er in dit cahier ook duidelijke vermaningen aan het adres van verschillende
beleidsvoerders. Onder meer de rectoren:
“Van de cijfers over de aanwezigheid van
vrouwen op de universiteiten zou elke rector het schaamrood op de wangen moeten
krijgen.”

Is er een probleem?

Zoals het een wetenschappelijk onderzoek
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betaamt, definiëren de onderzoekers eerst
de uitgangspunten en het probleem. “Meisjes en jongens zijn even intelligent. Vrouwen
zijn echter, hoe onlogisch dit ook klinkt, nog
steeds ondervertegenwoordigd in het academisch kader. Dit is slecht voor de universiteiten, want dit betekent dat zij een groot
deel van hun intellectueel potentieel links
laten liggen. De Nederlandse historica Minneke Bosch heeft het zelfs over een verspilling van talent.”

Universiteiten zijn net als de rest van de
arbeidsmarkt voornamelijk bevolkt door
mannen. Renaat Landuyt (Vlaams Minister
van Werkgelegenheid, SP) zei het laatst ook
nog eens: “De arbeidsmarktparticipatie van
de vrouwen ligt nog altijd lager dan bij de
mannen.” En uit cijfers van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR) blijkt dat de
Vlaamse universiteiten er nog slechter aan
toe zijn dan de totale Vlaamse arbeidsmarkt.
Bij het Vlaamse Zelfstandig Academisch Personeel (dit zijn alle Vlaamse proffen - nvdr)
zijn er 380 vrouwen (12%) en 2802 mannen

(88%).

Doe er wat aan

In de studie wordt met tabellen en grafieken
een beeld opgehangen van het schrijnend
tekort aan vrouwen in het academische
kader. De cijfers spreken voor zich. Er geven
veel te weinig vrouwen les aan de Vlaamse
universiteiten. Maar moet daar ook wat aan
gedaan worden? Tom De Smedt, woordvoerder van de RUG, geeft het Gentse standpunt weer. “Neen, er zijn geen maatregelen
genomen om de verhouding man/vrouw
binnen het professorenkorps bij te sturen.
Er zijn ook geen maatregelen op komst. Het
zal vanzelf wel komen. Er zijn verschillende
maatschappelijke tekenen die wijzen op
verandering. De laatste jaren schrijven zich
steeds meer vrouwelijke studenten in en op
termijn zullen er dus ook meer studentes
zijn die een academische carrière aanvatten.
Nu zijn er al meer vrouwelijke assistenten.
Bij het Assisterend Academisch Personeel
(AAP) is de verhouding man/vrouw bijna in
evenwicht. Ook bij de doctorandi zien we
een stijging van het aantal vrouwen.”
Is het inderdaad enkel een kwestie van tijd?
Zal het vanzelf wel komen? Mieke Van Haegendoren: “Neen, er is duidelijk meer aan de
hand. Een Europese werkgroep maakte een
berekening voor Duitsland. Zij becijferden
hoeveel vrouwen we idealiter zouden

De RUG verspilt vrouwelijk talent
moeten terugvinden op elke trede van de
hiërarchische ladder. Hierbij dienen we
rekening te houden met het aantal vrouwen
met een universitair diploma in de leeftijdsgroep die normaal die trede van de hiërarchie bereikt heeft. Voor docenten bijvoorbeeld zou 30% vrouwen ideaal zijn, maar in
realiteit zijn er slechts 15% vrouwen. De
loopbaanontwikkeling van universiteiten is
blijkbaar zodanig, dat hij vrouwen op de één
of andere manier benadeelt.” Tom De
Smedt: “Bij aanstellingen spelen enkel
objectieve selectiecriteria. Dat gebeurt om
discriminatie uit te sluiten. Er is geen positieve discriminatie. De beste kandidaat krijgt
de job, ongeacht haar of zijn geslacht.”
Mieke Van Haegendoren: “Universiteiten
spannen zich zeker in om de criteria te
objectiveren. De grote betekenis die aan
verblijven in het buitenland gehecht wordt
in de beoordeling van dossiers, en publicaties in internationale tijdschriften zijn hiervoor een duidelijk bewijs. De vraag is natuurlijk of dit dé goede criteria zijn. Zij worden alleszins meer en meer gecontesteerd.
De criteria behoeven verfijning, ze zijn te
weinig geëxpliciteerd. Zeker onderwijs- en
managementskwaliteiten worden te weinig
getoetst. De instanties die instaan voor de
selectie en bevordering (in de eerste plaats
vakgroepen en opleidingen - nvdr) zijn
bovendien zo eenzijdig samengesteld (Belgische mannen van middelbare leeftijd) dat
ze een ‘management by diversity’ niet kunnen garanderen.” Tom De Smedt: “Er is
inderdaad discussie over criteria die
gebruikt worden bij selectie. Deze regels zijn
echter vastgelegd door de Vlaamse Gemeenschap en de RUG kan enkel de regels volgen. Als de selectiecriteria moeten worden
aangepast, is de Vlaamse overheid bevoegd.”

Emancipatieverantwoordelijke

De wetenschappers schrijven dat het in het
belang is van de universiteiten zelf om hun
personeelsbeleid aan te passen. “De universiteit moet de béste krachten aanboren.
‘Management by diversity’ is hierbij een
belangrijk element: diversiteit naar geslacht,
naar cultuur en etnische afkomst, naar competenties en naar leeftijd. Universiteiten

moeten leren omgaan met de problematiek
van gender-equality, en zij moeten leren om
dit probleem zelf op te lossen.” De onderzoekers bevelen aan om het Gelijke Kansenbeleid per universiteit te laten ondersteunen
door een emancipatieverantwoordelijke.
“De emancipatieverantwoordelijke zou, net
zoals aan de Britse universiteiten, ieder jaar
een verslag moeten voorleggen aan de Raad
van Bestuur over haar activiteiten, over de
doelstellingen die de universiteit gesteld
heeft inzake de aanwezigheid van vrouwen
en over de resultaten die bereikt zijn.” Met
de aanstelling van een emancipatieverantwoordelijke kan er dus effectief wat gedaan
worden. Maar zullen de universiteiten dit
ook doen? Mieke Van Haegendoren: “De
Vlaamse Gemeenschap heeft de verantwoordelijkheid de universiteiten hiertoe aan
te zetten en te voorzien van de nodige middelen. Heel concreet: de universiteiten die
een ernstig plan opmaken, en dat implementeren, ontvangen hiervoor middelen.
De instellingen die dat niet doen, ontvangen
geen middelen.”
Volgens de Limburgse onderzoekers is de
huidige carrière opbouw teveel geënt op het
profiel van een man. Het stereotiep is de
loopbaan van een man “die zich voltijds kan
inzetten voor zijn loopbaan, en die thuis
ondersteund wordt om de zorgtaken van
hem over te nemen. Dit profiel is voorbijgestreefd, nu ook veel mannen een aantal
zorgtaken in hun huisgezin beginnen op
zich te nemen. De universiteit moet een
meer soepel loopbaanverloop toelaten,
waarin ruimte is voor deeltijdse arbeid, ouderschapsverlof en waarin de feitelijke leeftijdsdiscriminatie afgebouwd wordt. Bij aanwervingen en promoties moet men rekening houden met de academische in plaats
van de chronologische leeftijd. Ten tweede
moet de universiteit voorzien in uitgebreide
collectieve voorzieningen zoals kinderopvang en activiteiten voor tieners.”

nieuw initiatief

Toeval of niet, onlangs heeft de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR) een werkgroep Gelijke Kansen opgericht. De coördinator van deze werkgroep is Mieke Van

Bavel. “Momenteel is de werkgroep is de
fase van oprichting. De werkgroep is dus
nog niet actief. We weten wel al dat de werkgroep zich niet enkel zal richten op de
kansen van vrouwen. De werkgroep zal de
discussie over gelijke kansen bekijken in een
breed perspectief zodat behalve de kansen
van vrouwen, ook de kansen van migranten,
holebi’s en anderen zullen beschouwd worden.” Volgens Mieke van Bavel is er geen
link tussen Gezocht: Professor (v) en de
oprichting van deze werkgroep. “De werkgroep is opgericht op advies van Prof. Malfait (KULv). De Vlaamse rectoren hebben
vervolgens beslist om een werkgroep op te
richten, een interuniversitair forum dat zich
zal toespitsen op gelijke kansen in de brede
zin van het woord. De studie van Mieke van
Haegendoren zal als input door de werkgroep gebruikt worden.”
De studie Gezocht: Professor (v) kan worden aangevraagd bij het Vlaamse Ministerie, Gelijke Kansen, Boudewijnlaan 30,
1000 Brussel; Tel: 02/553 58 46; Website:
www.gelijkekansen.vlaanderen.be

T. Van de Velde

Uw mening

Wie bedenkingen of opmerkingen
heeft, of wie gewoon zijn mening eens
wil geven, kan een e-mail sturen naar
schamper@student.rug.ac.be. De vraag
luidt: “Vindt u dat de universiteit zijn
personeelsbeleid zodanig moet aanpassen dat vrouwen meer kansen
hebben op een academische carrière?
Of vindt u het wel goed zoals het nu is
en bent u van oordeel dat de verhouding man/vrouw zich op termijn vanzelf
in evenwicht zal brengen? Of is het volgens u beter dat er niets verandert en
dat er meer mannen dan vrouwen les
geven?” Reacties mogen niet langer zijn
dan tien regels.
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Industriële ingenieurs willen
universitair diploma
maar zullen er nog lang op mogen wachten

A

l in 1998 hebben de industriële ingenieurs (hogeschoolstudenten) de
wens geuit om deel uit te maken van de universiteit en dus
gediplomeerd te worden met een academische graad. De Leuvense rector
Oosterlinck heeft geen principiële bezwaren, maar stelt zich twee vragen:
Wat zal het kosten en wat zal de duur zijn van deze nieuwe universitaire
richting?

In 1998 formuleerde de Vlaamse Ingenieurskamer (VIK) haar standpunt: ‘Studies van academisch niveau horen thuis aan
een universiteit. Als sinds 1998 zijn alle
hogeschoolopleidingen van twee cycli
(HOLT) van academisch niveau. Naast de
opleiding Industrieel ingenieur (Ing.) zijn
dat onder meer de opleidingen economie,
vertaler-tolk en architect. ‘Op academisch
niveau’ betekent dat deze opleidingen zich
steunen op de laatste academische ontwikkelingen, maar zelf niet bijdragen tot de
ontwikkeling van de wetenschap. Het VIK
wil deze situatie nu laten wijzigen omdat
‘studies van academisch niveau thuis horen
aan een universiteit.’

extra jaar verlangt. Een aantal andere vierjarige richtingen vraagt ook een extra jaar.
Aan allemaal een extra jaar geven, komt veel
te duur uit. Als de verandering zou worden
doorgevoerd zonder dat er voldoende
begeleidende middelen tegenover staan, zal
er een verlies aan kwaliteit optreden.
Trouwens, de duur van een richting zal in de
toekomst van minder belang zijn. Belangrijker wordt de accreditatie, de kwaliteit die
aan een opleiding zal worden toegekend.”
Het VIK over accreditatie: “Als de richting

liefst vijf jaar
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Een industrieel ingenieur wordt op vier jaar
tijd klaargestoomd om de Vlaamse bedrijven
onmiddellijk op technisch vlak ter hulp te
kunnen komen. De universitaire burgerlijk
ingenieur (ir.) daarentegen moet vijf jaar
studeren en verdiept zich meer in theoretische kwesties. Als de Ing. deel zou gaan uitmaken van de universiteit, zal deze richting
dan ook vijf jaar gaan duren? Het VIK stelt:
“Om rekening te houden met de toestand in
andere Europese landen, en om het kwalitatief hoogstaand peil van de ingenieursvorming nog meer af te stemmen op
de noden van de ondernemingen, kiest het
VIK het spoor van de vijfjarige opleiding van
de industrieel ingenieur. De snelle technologische vooruitgang, gekoppeld aan de nood
aan ingenieurs met een zekere managementkennis, resulteert nu reeds in een extra
opleiding in het bedrijfsleven die in de praktijk met het vijfde jaar overeenkomt.”
André Oosterlinck, rector van de KULeuven en zelf een ir., zei op 18 november op
een congres van het VIK: “Als de richting
Ing. vijf jaar zou duren, dan komen we voor
een financieel probleem te staan. De opleiding Ing. is niet de enige opleiding die een

Ing. niet kan worden geïntegreerd in de
bestaande universiteiten, dan moet er een
accreditatiecommissie worden opgezet met
binnenlandse en buitenlandse experten, die
zowel de universitaire als de hogeschoolopleidingen accrediteren met internationale
standaarden als vergelijkingspunt.”

niet eensgezind

Op hetzelfde VIK-congres zei Oosterlinck
dat hij het mogelijk acht om de industriële
ingenieurs te integreren in de universiteit.
“Er kan over gesproken worden. In de eerste
plaats over de manier waarop deze integratie
kan gebeuren, bijvoorbeeld in een netwerk

of in een gemeenschappelijke structuur. Het
behoud van kwaliteit moet de eerste prioriteit blijven.” Guy Aelterman, ir. en
voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad,
is ook bereid om te spreken over een
mogelijke integratie. Hij vroeg zich wel
luidop af waarom de Ing. in feite de
hogeschool wil verlaten. “De hogeschool
biedt immers onderwijs van hoge kwaliteit
en tot nu toe bleek de hogeschool ook in
staat om hoogwaardige industriële ingenieurs af te leveren.” Prompt kwam de reactie van Ing. Noël Lagast, voorzitter VIKWerkgroep Internationalisering: “De Ing.
moet een academische graad krijgen omdat
zijn studies op academisch niveau zijn.
Bovendien zal door het academische diploma in heel Europa een besef ontstaan van de
waarde van een Vlaamse Ing.. De mobiliteit
zal er alleen maar door verbeteren. Voor
jonge mensen is het sociaal onrechtvaardig
dat zij in het buitenland niet voldoende worden gehonoreerd, omdat hun opleiding niet
de erkenning krijgt die ze verdient. Daarvoor zal ik vechten.”
Onze eigen rector Jacques Willems zei
over de eis van het VIK: “Ja, het is al lang dat
de industriële ingenieurs hierover spreken.
Dit is echter op korte termijn onmogelijk.
De Ing. kunnen niet worden losgekoppeld
van de andere opleidingen van het lange
type. Elke opleiding aan de hogeschool die
twee cycli duurt, is van academisch niveau.
Als de opleiding Ing. wil integreren in de
universiteit, dan zullen álle opleidingen van
academisch niveau moeten toetreden. Het is
niet mogelijk om aan één opleiding een bijzondere behandeling te verlenen. We zitten
in een binair systeem, waarin zowel de universiteit als de hogeschool zijn eigen
finaliteit en maatschappelijke relevantie
heeft. Tot nu toe heeft dit systeem goed
gewerkt. Ik zie dus niet in waarom we dit
zouden veranderen. Ik ben wel een voorstander van meer samenwerking tussen de
beide onderwijsinstellingen. De opleidingen
kunnen samen lessen organiseren, brugprogramma’s uitwerken of vakken groeperen.
Ik zie niet in waarom dit niet zou kunnen
gebeuren binnen de bestaande structuren.”

TVdV

Studenten psychologie protesteren
tegen verandering curriculum

W

oensdag 6 december protesteerden de studenten psychologie tegen
de nakende programmahervorming binnen hun richting. De studenten wilden met de actie hun ongenoegen tonen over het gebrek aan
inspraak. Er daagden ruim 700 studenten op aan de ingang van de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. De organisatoren
spreken van een succes.
Er is al enkele maanden sprake van een
nakende programmahervorming binnen de
psychologie. Die hervorming zou een
beperking van de keuzemogelijkheden
betekenen. Momenteel is er in de opleiding
klinische psychologie en in de opleiding
bedrijfspsychologie een major-minorsysteem in de twee laatste jaren. Dat komt
overeen met vier keuzevakken. In de
tweede licentie kan men één keuzevak uit
het gehele programma van de RUG kiezen,
in het laatste jaar zijn dat er twee. Men wil
dat herleiden tot één keuzevak uit een
keuzelijst van vier in het laatste jaar. Volgens
de studenten zou er juist een omgekeerde
beweging moeten zijn. Zij vinden dat er een
evolutie moet zijn naar meer keuze en een
grotere inbreng in de eigen opleiding en
verwijzen daarvoor naar de Bologna-verklaring. De studenten die de opleiding experimentele psychologie volgen, zouden de
voorgestelde hervorming wel oké vinden.

Semestersysteem

De studenten vinden het ook niet kunnen
dat bepaalde specifieke vakken verdwijnen.
Studentenvertegenwoordiger Koen Boesman van de Facultaire Studentenraad (FSR):
“Men wil enkele vakken die wij belangrijk
vinden, zoals klinisch psychologische
vaardigheden en wetgeving in verband met
het beroep, afschaffen. Maar er komen wel
vakken bij die wij overbodig achten. Vakken
die wij voorgesteld hebben, worden niet
aanvaard.”
Wat de studenten ook niet zint, is de invoering van een volwaardig semestersysteem.
De discussie de rond voor- en nadelen van
het semestersysteem hoeft niet geopend te
worden, het is vooral de manier waarop de
beslissing genomen wordt die wrevel
opwekt. “Met de actie willen wij aanklagen
dat wij ons als studenten niet gehoord voelen,” zegt Boesman, “en dat wij de nodige
informatie te laat krijgen. We merken dat de
beslissingen op voorhand genomen zijn,
zonder inspraak van de studenten. De ge-

volgde procedure is er één met zeer bizarre
kronkels. De tekst die als basis werd
genomen voor de programmahervorming
komt bijvoorbeeld niet overeen met het
nieuwe, voorgestelde programma. En het
lijkt erop dat bepaalde thema’s of vragen
zelfs niet mogen worden aangeraakt.”
De studenten engageerden zich om hun
mening in deze kwestie zo duidelijk
mogelijk te laten blijken. Sinds september
zijn er serieuze discussies aan de gang binnen de opleidingscommissie psychologie.
Boesman zegt dat de studentenvertegenwoordigers veel tijd in deze discussie
hebben gestopt om uitgewerkte en beargumenteerde standpunten naar voor te bren-

Het geluid van de stilte

gen. “Wij willen wel duidelijk stellen dat we
zeker niet tegen een programmahervorming
zijn. Maar hoewel de professoren steevast
onze inspanningen prezen bij aanvang van
de vergaderingen, bleek dat met de standpunten van de studenten weinig tot geen
rekening gehouden werd. Ook merkten wij
dat de vorderingen veel te snel moesten
gebeuren, waardoor zinvolle discussies
onmogelijk werden.” De week voor de actie
werd het eerste deel van de programmahervorming gestemd. De acht tegenstemmen
van de studenten werden finaal genegeerd.
De steun van de achterban, die duidelijk
blijkt uit een enquête onder de studenten,
werd niet in acht genomen. De studenten
besloten tot actie.

Actie

De studentenvertegenwoordigers waren al
een tijdje voor de actie bezig met het inlichten van de studenten en het checken van
hun standpunten. De verontwaardiging
bleek al langer te leven. De studentenvertegenwoordigers gingen enkele dagen voor de
actie nog eens extra rond in alle auditoria
om de studenten wakker te schudden. Twee

dagen voor de actie was er nog een infovergadering, waar aan de aanwezige studenten
ook gevraagd werd om zoveel mogelijk
mensen op te trommelen. Woensdagnamiddag daagden bij de aanvang van de vergadering van de opleidingscommissie een
goede 700 studenten op om te protesteren.
Die vergadering zou normaal gezien het
definitieve advies op poten zetten. Dat
advies moet daarna nog goedgekeurd door
de faculteitsraad en daarna door het bestuurscollege alvorens het definitief vast ligt.
De studentenvertegenwoordigers kozen
voor een vredelievende actie. Boesman: “Wij
wilden vooral de aanwezigheid en de steun
van de vele studenten demonstreren, zonder daarbij verder overleg te ondermijnen.”
De actie bestond in het ophangen van door
de studenten ondertekende briefjes met
daarop de boodschap “neem mij au sérieux”
en het teweegbrengen van een ijzingwekkende stilte. De 700 aanwezigen namen
allen plaats in de inkomhal. Er was slechts
een smal ‘wandelpaadje’ voorzien dat naar
de vergaderzaal leidde. Er viel geen woord
bij het passeren van de gerespecteerde
dames en heren. Eentje merkte schamper
op dat er “veel volk was vandaag”. De grote
opkomst deed de proffen duidelijk
schrikken. Enkele angstige exemplaren
probeerden de vergaderzaal langs achteren
te bereiken. Volgens Boesman hebben de
proffen hun houding resoluut omgekeerd.
“Ze hebben duidelijk te kennen gegeven
naar de studenten te willen luisteren. Nu
willen ze onze vragen wel beantwoorden en
ons de nodige informatie bezorgen. Maar
het zal afwachten worden wat de toekomst
brengt.”
Alleszins was het een heel mooi maar
tegelijk ook heel nuttig protest. Zevenhonderd opeengepakte studenten oorverdovend horen zwijgen, is echt indrukwekkend, maar ook heel beschaafd. Psychologische protestvoering heet dat dan.

TéVéDM
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Ook contingentering
in economie?

e studentenbelangen worden alweer bedreigd. Voor een aantal
‘economische’ beroepen wil men de instroom drastisch beperken. Het
lijkt erop dat afgestudeerden die revisor, accountant of belastingconsulent
willen worden dra met een ruime portie gebakken peren zullen zitten.
Deze keer is het niet de overheid die de contingentering oplegt, maar de
beroepsfederatie zelf die achter de schermen al het mogelijke probeert te
doen om de toegang tot het beroep te belemmeren.

In de jaren zeventig was er, naast een wildgroei van borsthaar en machosnorren, eveneens een wildgroei van economische en fiscale beroepen waarbij ieder een titel naar
keuze kon dragen. In 1985 werd een
nomenclatuur ingesteld voor boekhouder,
accountant en bedrijfsrevisor. Om bedrijfsrevisor te worden, moest men eerst de titel
van boekhouder en accountant hebben. Van
1985 tot 1990 was er een overgangsregeling.
De toekenning van een titel gebeurde niet
enkel op basis van het diploma, maar ook op
basis van minimum vijf jaar ervaring.
Het Koninklijk Besluit van 20 april 1990 (het
huidige KB) betekende het einde van de
overgangsperiode. De kwalificatie voor de
titel van accountant was vooral gericht op
licentiaten maar ook op graduaten. Twee

modaliteiten van de kwalificatie werden erin
bepaald. Allereerst begon men de theoretische kennis voor de stage te controleren
door examens. Door het uitschrijven van
examens na de studies gaf men echter
duidelijk blijk van wantrouwen tegenover
het onderwijs. Daarbij kwam de kwestie van
de vrijstellingen. In artikel 4 van het KB
staat: “… de kandidaten worden door de
Raad (de Raad van het Instituut der
Accountants - nvdr) vrijgesteld van het examen over de theoretische kennis van de
vakken die uitdrukkelijk op hun diploma
vermeld staan…” Het verlenen van vrijstellingen werd, ondanks de wettelijke verplichting, echter nooit toegepast door het
Instituut der Accountants (IDAC). Bedrijfsrevisoren daarentegen verkregen sinds
1985 wél automatische vrijstellingen. De disfoto: V.Janssens

Heibel voor de studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde: de beroepsfederatie wil het aantal accountants en fiscalisten beperken.
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cussie tussen universiteiten en bedrijfsinstituten over vrijstellingen is dus al vijftien jaar
bezig.

Geen benul

Op 22 april 1999 werd de wet gestemd die
alle boekhoudkundige en fiscale beroepen,
behalve bedrijfsrevisoren en bedrijfsjuristen,
reglementeert. Boekhouders, accountants
en belastingconsulenten vallen daardoor
onder één instituut. Er kwam ook een
zekere differentiëring in de beroepen: men
kan bijvoorbeeld niet enkel fiscalist zijn,
maar wel boekhouder en fiscalist. Van 22
april tot 29 december 2000 is er een overgangsperiode. De autonome titel van belastingsconsulent wordt verleend aan zij die vijf
jaar ervaring en een universitair diploma
hebben, en aan accountants die in 1985 ook
al accountant werden zonder diploma.
In het ontwerp-KB werden de beperkende
eisen van de beroepsinstituten gegoten, met
een ruime gedelegeerde bevoegdheid aan
het beroepsinstituut. Overleg met het
onderwijsveld is moeilijk. De beroepsfederatie schermt vooral met termen als
kwaliteitsverbetering en leefbaarheid van
het beroep. De beroepsfederatie wil de
afgestudeerden die accountant of belastingsconsulent willen worden een examen
vóór de stage, een aantal tussentijdse examens tijdens de stage, en een examen na de
stage laten afleggen. Het eerste examen, dat
toegang tot de stage moet verschaffen, spitst
zich toe op de theoretische vakken die tijdens de opleiding aan bod kwamen. De examens tijdens de stage gaan veeleer over de
vakken eigen aan het gekozen beroep, met
een onderscheid tussen accountants en
belastingconsulenten. Het finale examen
geeft toegang tot het beroep. In het
ontwerp-KB staat: “De Raad kan (!) kandidaten vrijstellen van één of meerdere
vakken van het eerste of tweede gedeelte
van het examen die uitdrukkelijk worden
vermeld op het diploma. Deze vrijstellingen
worden verleend per vak op voorwaarde dat
het aan het vak bestede aantal lesuren dat
aan de studie van het vak gewijd is, overeen-

stemt met het aantal uren dat de Raad als
voldoende beschouwt in het raam van de
eisen voor de functies van accountant en/of
belastingconsulent.” Of hoe vrijgesteld worden opeens verandert in vrijgesteld kúnnen
worden. Er zijn waarschijnlijk slechts één of
twee instellingen die een ideale voorbereiding op volledige vrijstelling aanbieden. De
vraag rijst of die instelling(en) onder één
hoedje spelen met de corporatie.

Acht jaar

Als men afgestudeerd is, kan men in februari
meedoen aan het ingangsexamen tot de
stage. Er werden en worden geen vrijstellingen verleend en dat lijkt ook niet te zullen
gebeuren, het ontwerp-KB in acht genomen.
Wie door het ingangsexamen geraakt, kan
ten vroegste in juli aan de stage beginnen. Er
ligt dus een volledig jaar tussen het afstuderen in eerste zit en het beginnen aan de
stage, wat een enorme psychologische
drempel betekent, met een grote beperking
van de instroom tot gevolg. De stage zelf
duurt drie jaar. Dat wil dus zeggen dat men
om het beroep te kunnen uitoefenen, zeven
jaar moet studeren en men acht jaar kwijt is.
Men kan tot drie jaar besteden per doorgangsexamen, zodat de stage in sommige
gevallen negen jaar kan duren. Have a nice
time. A lot of nice time.
De bevoegde minister, Jaak Gabriëls
(VLD), scheen geen benul te hebben van het
probleem. In tegenstelling tot het kabinet
van minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten (VLD), dat niet opgezet was
met de plannen van de beroepsfederatie en
daarom een boze brief schreef naar het kabinet van Gabriëls. Ook de VVS (de Vereniging van Vlaamse Studenten) liet van zich
horen. Uiteindelijk werd de stemming van
het federale KB tegengehouden. Volgens de
VVS zijn de belangen van de studenten
duidelijk in gevaar. Hun belangrijkste eis is
dat er per definitie vrijstellingen verleend
worden voor vakken waar men al een diploma voor ontvangen heeft. Als er geen
automatische vrijstellingen worden verleend, wat is dan nog het nut van het hoger
onderwijs? De wettelijke verplichting daartoe (in het KB van 1990) werd niet nageleefd
door de Raad. De VVS staat er ook op dat de
wachttijd tot de stage verkort wordt. De

instapperiode van één jaar is veel te lang.
Een andere eis is dat er in het KB niet langer
wordt gesproken in termen van lesuren of
contacturen, maar dat men spreekt van
studiepunten, credits en stage-uren. Voor de
VVS is het niet bespreekbaar dat het IDAC
de taken van het onderwijs zomaar
overneemt. De maatschappelijke waardering van het onderwijs en de waarde van het
diploma worden door de corporatie ondermijnd. Volgens de beroepsorganisatie is
slechts één op drie van de afgestudeerden
bekwaam. De discussie omtrent de vrije toegang tot onderwijs is hiermee verplaatst naar
de vrije toegang tot het beroep.

advertentie

De echte bedoeling van de beroepsfederatie
lijkt het buitenhouden van de graduaten. De
examens zijn daarom hoofdzakelijk
gebaseerd op vakken gedoceerd aan universitaire en twee-cycli-opleidingen. Nochtans
komt graduaat in bedrijfsbeheer met de
optie accountancy-fiscaliteit voor op de ‘Lijst
van studies die voorbereiden op een beroep
waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat in het Vlaamse Gewest
voor het academiejaar 2000-2001’ van de
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. Geen
commentaar meer.

Tévé DM

11

E

Freya wil ook als sche

erst stond ze geboekstaafd als de dochter van Luc Van den Bossche die
in de politiek stapte. Na haar verkiezingsoverwinning (2706
voorkeurstemmen) werd ze Freya Van den Bossche genoemd. Vorige week
werd ze verkozen tot Oostvlaamse politica van het jaar. Vanaf 1 januari
mag de bloedmooie SP-ster in het Gentse schepencollege met haar onderwijsbeleid bewijzen dat ze ook een voornaam heeft.
Het zal je maar overkomen. Je bent jong,
wild en verwacht een baby. Voor vele kersverse moeders betekent dat het einde van
alle ambities. Maar dat is niet het geval voor
Freya Van den Bossche (25). Zij slaagt er al
anderhalf jaar lang in om als alleenstaande
moeder haar kindje op te voeden in harmonie met al haar bezigheden. “Gisteren
heeft Ariane voor de eerste keer
geschilderd. Al herken ik nog niet veel in
haar schilderijen.”
SCHAMPER: Zal de opvoeding van die
kleine spruit nog te combineren zijn met je
schepenambt?
Freya Van den Bossche: “Ik maak tijd voor
haar en dat zal ik blijven doen, ook als
schepen. Zo weiger ik vele, vaak interessante uitnodigingen. ‘s Avonds van 17u30 tot
20u30 wil ik vrij zijn voor Ariane. Ik wil haar
zelf gaan halen in de crèche, eten geven en
in haar bedje steken. Soms ga ik naar
afspraken als ze al slaapt. Er komt dan een
babysit. Daar ondervindt ze geen nadeel van,
denk ik. Het is een beetje dwaas dat
iedereen meer vrouwen en jonge mensen in
de politiek wil, terwijl de politiek heel moeilijk verenigbaar is met het gezinsleven.
Zeker als je het alleen doet.”
SCHAMPER: Je hebt zelf een vader gehad die
door zijn politieke carrière niet veel tijd
had voor zijn kinderen. Zit de schrik dat je
dochter hetzelfde overkomt, er diep in?
Van den Bossche: “Ja, ik denk dat het feit
dat mijn vader politicus is een voordeel
inhoudt . Ik heb alle kleine kantjes en
valkuilen van dichtbij gezien. Zo weet ik wat
de gevaren zijn. Voor je het weet, ben je
vertrokken om dan na enkele jaren vast te
stellen dat je vanalles gemist hebt. Dat zal
mij zeker niet overkomen.”
SCHAMPER: Tijdens je studies communicatiewetenschappen aan de Gentse Universiteit schreef je een scriptie over onderzoeksjournalistiek. Wou je in de mediasec-
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tor terechtkomen?
Van den Bossche: “Het heeft een tijdje
geduurd voor ik wist wat ik wilde. Na twee
jaar rechten ben ik overgeschakeld naar pol
& soc. De theorie dat de media de vierde
macht is in onze maatschappij boeit me
enorm. Ik wou dan ook iets doen in de
media. En niet, zoals iedereen verwacht,
omroepster worden bij VTM of een eigen
talkshow starten. Oorlogsjournalistiek leek
mij wel iets. Sinds mijn zwangerschap is dat
niet meer haalbaar.”

“Ik wou geen eigen
talkshow starten”

SCHAMPER: Je hebt nog gesolliciteerd om
assistente te worden bij de vakgroep communicatiewetenschappen?
Van den Bossche: “Drie dagen voor de
verkiezingen heb ik mijn brief gepost. Ik
wilde assistente worden bij professor Elsa
De Bens. Ook om te kunnen doctoreren.
Na de verkiezingen had ik verwacht in de
gemeenteraad terecht te komen, niet schepen te worden. Ik ging ervan uit dat ik zou
terugkeren naar de universiteit om dan van
daaruit bezig te zijn met politiek.”
SCHAMPER: Dat zijn al twee dromen die
aan je voorbij zijn gegaan.
Van den Bossche: “Je kan natuurlijk niet
alles doen. Daar had ik het wel moeilijk mee.
Ik wou altijd alles doen en liefst tegelijkertijd. Dat gaat niet. Om dat te beseffen heb ik
een lange weg afgelegd. Het heeft ook lang
geduurd eer ik beslist had om mij kandidaat
te stellen voor de verkiezingen. Journaliste
worden kan ik nu wel vergeten omdat niemand mij nog als objectief zal ervaren. Ik zie
me wel nog teruggaan naar de universiteit.
Toch ben ik in de politiek gegaan omdat ik
niet langer langs de zijlijn wou staan en
hoopte dat er meer jonge mensen in de politiek zouden stappen.”
SCHAMPER: Dankzij je vader zit je nu als
woordvoerster op het kabinet van burge-

meester Frank Beke (SP) en zal je straks
schepen van Onderwijs worden.
Van den Bossche: “Ja en neen. Tot vorig
jaar was ik geen lid van de Socialistische
Partij. Nooit ben ik bij de Jongsocialisten
geweest. Ik heb me altijd afzijdig gehouden
van de politiek. Toen de kans zich voordeed
om de communicatie te verzorgen op het
kabinet van burgemeester Beke, heb ik die
met twee handen gegrepen. Op dat moment
heeft mijn familienaam zeker meegespeeld.
Ik heb daar een kans gekregen die niet
iedereen zou krijgen. Maar als ik niet
geschikt was geweest voor de functie, dan
had de burgemeester mij tijdens de verkiezingscampagne niet op externe communicatie gezet. Het feit dat de media ‘op mij zijn
gesprongen’ heeft ook alles te maken met
mijn familienaam. Zodra je dat forum krijgt
van de media, moet je het wel zelf gaan
doen. Dan speelt die naam niet meer mee,
dan wordt die zelfs een nadeel. Het grootste
deel van mijn stemmen heb ik gehaald door
op tv, radio en in kranten duidelijk een
mening te verkondigen. Ik ben niet bang om
een stelling in te nemen. Mijn vader is nooit
een stemmentrekker geweest. Wel een
degelijk politicus. Dankzij die naam heb ik
mezelf en mijn ideeën bekend kunnen
maken. Maar ik ben absoluut geen schepen
geworden dankzij mijn vader, want die was
daar tegen. Ook ben ik als schepen verkozen
door een partijraad van ongeveer honderd
mensen.”

De kleine Ariane kijkt naar mama Freya die

chepen rebels blijven
SCHAMPER: Ben je al bezig met je toekomstige onderwijsbeleid?
Van den Bossche: “Zeer zeker. Ik heb al
een aantal ideeën geopperd. Zo wil ik initiatieven nemen in de richting van net-overschrijdend onderwijs. Al ligt dat onderwerp
nog heel gevoelig bij veel mensen. Ook wil
ik de zinvolle opvang van kinderen verder
uitbouwen. Nu blijven die maar in de studie
of zo. Voorts wil ik samenwerkingsprojecten
opstarten met de sport- en cultuursector.
Eén van de belangrijkste aandachtspunten in
mijn beleid is de inspraak van leerlingen. Er
is wel overleg met directies, maar te weinig
met leerlingen. Mijn bureau zal openstaan
voor elke leerling, leerkracht, directielid en
vakbondsmilitant. Op alle niveaus moet er
overlegd worden.”

SCHAMPER: In Leuven komt er een studentenschepen. Ga jij de belangen van de
Gentse studenten verdedigen?
Van den Bossche: “Ik denk dat er veel studenten in Gent zouden willen stemmen in
plaats van in hun thuisstad. Ze wonen bijna
vijf dagen op zeven in Gent en maken deel
uit van deze stad. De charme van een stad
als Gent hangt voor een groot deel samen
met de vele studenten die hier verblijven. Je
merkt dat in het weekend als het hier veel
stiller is. Ze moeten dan ook bij het beleid
betrokken worden. Uiteindelijk kunnen we
veel doen voor de studenten (Burgemeester
Beke beweerde ooit op deze pagina’s dat de
gemeenteraad niet veel kan doen voor de

eya die poseert voor haar verkiezingsfolder

studentenpopulatie, n.v.d.r.). Bijvoorbeeld
op het vlak van mobiliteit, huisvesting,
sociale zaken en milieu kunnen we als
gemeenteraad initiatieven nemen. Daarom
zou het nuttig zijn dat er één aanspreekpunt
is in het schepencollege. Ik zou dan kunnen
delegeren naar de bevoegde schepenen. De
studentenvertegenwoordigers hebben al het
voorstel gedaan om ‘studentenzaken’ officieel op te laten nemen in mijn titel. Of dat
nu gebeurt of niet, ik zal een overleg organiseren met studenten. Daarin wil ik vertegenwoordigers van de universiteits- en
hogeschoolstudenten volgens hun aantal. Ik
heb de studenten al gevraagd om zelf een
overlegstructuur uit te werken. Als dat
voorstel haalbaar is, dan organiseren we het
overleg op die manier.”

“Het grootste deel van
mijn stemmen heb ik
gehaald door in de
media een duidelijke
mening te verkondigen”

SCHAMPER: Onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen heb je de vrees geuit
dat de politiek je zou kunnen pijnigen. In
een reactie op een opiniestuk van je in De
Morgen schreef de commentator van Het
Laatste Nieuws ongezouten dat “de politiek
geen verplichting is voor dochters van ministers” en dat je “er niets van afweet”. Heeft
de politiek je nu al pijn gedaan?
Van den Bossche: “Daar was ik wel op
voorbereid. Ik wist van mijn vader dat je in
de politiek het ene moment in de hemel
wordt geprezen en het andere moment verguisd. Ik wist dat mijn uitgesproken mening
in dat stuk voor- en tegenstanders zou doen
reageren. Ik heb ongelooflijk veel brieven
gekregen van mensen uit de onderwijswereld. Het is enorm waardevol dat er
een discussie ontstaat. Die man van Het
Laatste Nieuws is intellectueel oneerlijk te
werk gegaan. Als je een stijlfiguur letterlijk
neemt, dan voel ik mij in de zak gezet. Ik
heb die kritiek onmiddellijk gerelativeerd.
Kritiek lokt debat uit en dat heb ik graag.
Liever dan dat het allemaal saai zou blijven.
Het heeft mij niet gekwetst, maar ik ben wel
eventjes geschrokken.”
SCHAMPER: Maar als je letterlijk stelt dat je

niet meer weet hoe het nu verder moet met
het onderwijs, dan lok je zulke scherpe kritiek toch uit?
Van den Bossche: “Natuurlijk, maar als je
het hele artikel leest, dan weet je dat ik verschillende ideeën heb, maar dat ik wil dat
verschillende mensen aan het debat deelnemen. Nu wordt het debat gemonopoliseerd
door de vakbonden. Ik begin nog maar net,
ik leer nog alles. Vraag me nu nog niet om
concrete voorstellen te doen, want ik ga nog
niet weten waarover ik spreek. Ik wil mij
eerst goed informeren. Over de voorstellen
en ideeën die ik nu opper, heb ik lang
nagedacht en ik sta er voor honderd procent
achter.”
SCHAMPER: Ga je je nu omringen met
ervaren of met jonge medewerkers?
Van den Bossche: “In mijn kabinet zitten
zowel jonge als ervaren mensen. Zo heb ik
voor een jonge kunsthistoricus uit Brugge
gekozen die absoluut niets met onderwijs en
de SP te maken heeft, maar die ik apprecieer
voor zijn frisse en alternatieve kijk op de dingen. Natuurlijk zitten er ook mensen op
mijn kabinet die de onderwijswereld zeer
goed kennen. Zo komt er ook een medewerker die al jaren inspecteur is in het lager
onderwijs. Het is goed dat ik die twee naast
elkaar heb. Er moeten ook mensen aanwezig
zijn die weten waar het in het onderwijs om
gaat, anders ga ik misschien dingen uithalen
die nergens op slaan. Via het overleg met
leerlingen en studenten wil ik een creatieve
inbreng verzekeren.”
SCHAMPER: Je bent naar de verkiezingen
gestapt met een gewaagde en zeer mooie
foto met daaronder de slogan “rebels met
rede”. Zal je als lid van het schepencollege
nog rebels kunnen zijn?
Van den Bossche: “Ik wil het op mijn
manier doen. Ook al moet ik dan tegen een
aantal schenen schoppen. Al moet dat
schoppen nog aanvaardbaar zijn, anders kan
ik niets realiseren. Ik zal daar een middenweg in moeten vinden en dat zal niet
vanzelfsprekend zijn. Maar ik ben echt niet
van plan om mijn eigenheid te verliezen. Als
ik een mening heb, dan ga ik er ook voor.”
SCHAMPER: Veel succes ermee!

Bart Aerts
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Lezersbrieven

Geachte redactie,

Open brief aan de Schamperredactie

In naam van het SWOP, de facultaire studentenraad geneeskunde, wensen wij te reageren op bepaalde artikels uit Schamper nr.
385. We zijn ontgoocheld dat de redactie
zich onvoldoende heeft geïnformeerd over
onderwerpen zoals het toelatingsexamen,
de contingentering en het nieuwe curriculum. Bovendien zijn veel citaten uit hun verband gerukt en bronnen niet nagegaan.
Het commentaar dat er veel afwezigen
waren op de GSR-vergadering geldt evenzeer voor Schamper. Ook jullie hebben het
recht om afwezig te zijn. Het is onaanvaardbaar dat jullie citaten gebaseerd zijn op subjectieve verhalen van aanwezigen.
Om de beschuldiging dat wij elitestudenten
zijn te weerleggen, halen we volgende argumenten aan. We moeten rekening houden
met de realiteit, nl. de contingentering, het
nieuwe curriculum, het onderwijs in kleine
groepen en vereiste voorkennis. Het lijkt
ons absoluut niet democratisch om mensen
vrij te laten beginnen die dan in het slechtste
geval zeven jaar later de toegang tot het
beroep ontzegd worden. Bovendien is
geneeskunde een strikt beroepsgerichte
opleiding waar de vakken van 1e kan als
enige doel hebben een basis te vormen voor
de verdere jaren. M.a.w. de leerervaring van
het buizen is hier erg beperkt.
Daarnaast kan iedereen aan het toelatingsexamen deelnemen. Studenten die niet de
meest geschikte vooropleiding gehad
hebben moeten sowieso een extra inspanning leveren, hetzij tijdens de vakantie (voor
het toelatingsexamen), hetzij in 1e kan (zonder toelatingsexamen). Het toelatingsexamen kan dus mensen die deze inspanning
niet kunnen leveren een weinig leerrijk buisjaar besparen.
Ons inziens is een toelatingsproef niet meer
socio-cultureel bepaald dan gelijk welk examen aan onze unief. Daarnaast test het toe-

latingsexamen ook de motivatie, wat toch
belangrijk is in een zevenjarige opleiding.

De meeste studenten zijn tevreden over de
toelatingsproef, niet zozeer omdat de concurrentie in het latere beroepsleven hiermee wordt uitgeschakeld, maar wel omdat
het de kwaliteit van het onderwijs ten goede
komt. Daarnaast is in de kandidaturen in
Vlaanderen de sfeer optimaal, terwijl in Wallonië door de selectie na de 3e kan de concurrentiestrijd om goede punten te halen
welig tiert.
Als voorbeeld van informatieve blunders
door Schamper: de bewering van de VVS dat
er in 2006 nog maar 29 RIZIV-nummers
zouden zijn is onjuist. Zij baseren zich op
correcte cijfers maar hebben het koninklijk
besluit aangaande contingentering niet goed
bekeken. Het overschot van 2004 en 2005
(331 studenten) wordt pas gecompenseerd
vanaf 2006 met 1/7 van het overschot (47
studenten) per jaar. Hierdoor zijn er in 2006
geen 29 maar 360-47= 313 RIZIV-nummers.
Die juiste informatie was al in juli in handen
van de VVS en toch brengen zij in een groot
media-offensief de onjuiste gegevens naar
buiten. Is dit in de hoop sympathie voor hun
politieke acties te krijgen? Terwijl ook zij
onafhankelijk zouden moeten zijn. Schamper neemt zonder het consulteren van zijn
bron de gegevens klakkeloos over.
Jullie opmerking over wat de GSR nog doet
in de VVS kunnen we volgen; willen de studenten van Gent deel uit maken van een
vereniging die onzorgvuldig informatie naar
buiten brengt en daarnaast andere standpunten deelt.
Schamper beweert een “kritisch en
onafhankelijk studentenblad” te zijn; de aandachtige lezer merkt echter dat vele van jullie artikels politiek getint, en helemaal niet
objectief zijn. Een bronvermelding op zijn
tijd kan ook wel eens nuttig zijn.
Daarnaast heeft Schamper blijkbaar niet

door dat een voorwoord geen column is en
zeker niet dient om een mening op te dringen. Aan onwetenden moet in klare taal
niets meer dan de waarheid verteld worden.
Met vriendelijke groet
het SWOP
Naschrift TéVé DM en MDG:
Beste SWOP,
1. Het verheugt ons dat jullie de bronnenkritiek hoog in het vaandel dragen.
Helaas hebben jullie er zelf ook geen kaas
van gegeten en schrijven jullie de ene ongecontroleerde uitspraak na de andere. Het
edito en de artikels over toelatingsproeven
en het Nieuwe Curriculum zijn voor publicatie op fouten nagelezen door de voorzitter en de medewerker van de GSR; de informatie over de toelatingsproeven kwam van
diezelfde medewerker en zijn verslag van
de vergadering, aangevuld met de meningen van twee voorstanders en twee tegenstanders die we in het lokaaltje van de studentenvertegenwoordigers tegenkwamen;
de informatie over het curriculum kwam
van enkele studenten, decaan van de
geneeskunde Paul Van Cauwenberge, de
website van de Faculteit Geneeskunde en
uit artikels uit twee Schampers van
verleden jaar (372 en 373). Zijn wij nog
steeds “onvoldoende geïnformeerd” in jullie ogen?
2. Wij hebben de argumentatie van de VVS
over het aantal RIZIV-nummers niet
“klakkeloos overgenomen”: ten eerste stond
in het artikel duidelijk dat de berekening
van VVS kwam, niet van Schamper. Bovendien formuleerden we in de volgende paragraaf een hoop bedenkingen bij de voorspellingen van de VVS; naar onze mening
was dat al voldoende kritiek. Als de VVS
daarenboven ook nog foute cijfers zou verspreiden, hebben jullie dat met deze lezersbrief rechtgezet. Dat doet niets af aan onze

Lezersgrieven en -brieven zijn steeds welkom. Naamloos en politieke propaganda is prullenmand. Omwille van
technische redenen kan de redactie beslissen de lezersbrief niet te plaatsen of in te korten. Op grondig gemotiveerd verzoek laten we de naam van de auteur weg.
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stelling dat de contingentering een slecht
systeem is.

alle richtingen het geval is? Denken jullie
echt dat jullie zo uitzonderlijk zijn?

3. Zijn jullie elitestudenten? Lees elders in
deze Schamper hoe een onderzoek van de
VUB uitwijst dat meisjes en lagere sociale
klassen gediscrimineerd worden door de
toelatingsproef, en beweer nog eens dat jullie geen ‘elite’ vormen. En als dan toch elk
examen socio-cultureel discriminerend is,
dan is het niet echt aan te raden om er nog
één extra toe te voegen: bij ieder examen
vallen er weer een paar extra onterecht uit
de boot. Alleen elite-mensen zouden zoiets
goedkeuren. Jullie beweren verder dat sommigen sowieso een extra inspanning
moeten leveren, of het nu in de vakantie of
in de 1e kan is; maar wie van thuis uit niet
genoeg geld krijgt, moet in de vakantie
werken voor zijn centjes, en kan zich dus
niet voldoende voorbereiden op een
eventuele toelatingsproef.

5. Jullie willen rekening houden met de
realiteit. Het is inderdaad niet democratisch om mensen vrij te laten beginnen en
ze dan zeven jaar later niet tot het beroep
toe te laten. Volgens ons is dat een goede
reden om de contingentering te hekelen,
niet om een toelatingsproef in te voeren.
Wisten jullie trouwens dat het Nieuw Curriculum er pas gekomen is na de toelatingsproef, en niet omgekeerd? Blader anders
Schamper 372 en 373 nog eens door.
Beweer dus alsjeblief niet dat de toelatingsproef nodig was omdat er een nieuw curriculum was.

4. Jullie beweren dat de 1e kan als enig doel
heeft een basis te vormen voor verdere
jaren. Maar hebben jullie je bronnen wel
gecheckt? Wisten jullie niet dat dit in zowat

D

6. Schamper mag inderdaad aanwezig zijn
op de GSR, maar wij hebben daar geen
stemrecht. In tegenstelling tot de studentenvertegenwoordigers kunnen wij bijgevolg
niet wegen op de besluitvorming in GSR.
Ons engagement ligt, in tegenstelling tot de
studentenvertegenwoordigers, trouwens
niet bij de GSR maar bij Schamper.

7. Jullie vinden dat Schamper politiek helemaal niet onafhankelijk is. Als jullie de
vorige Schamper lazen, weten jullie dat
zowel links als rechts behoorlijk op de korrel genomen wordt. Zijn wij nog steeds het
‘linkse blad’ zoals wij door het Swop
genoemd werden in het decembernummer
van het Spiegelken, het blaadje van de VGK?
8. Blijkbaar heeft het SWOP nog niet door
dat een edito niet verward mag worden
met een voorwoord in een faculteitsblaadje. Een edito is een opiniestuk, geen opsomming van wat voor fantastisch er weer te
lezen valt op de volgende pagina’s. Een
opiniestuk heeft de eigenschap dat er een
mening in wordt verkondigd. Wij kunnen
het ook niet helpen.
9. Voor de rest geven wij jullie in alles
gelijk! We willen niet nog meer zelfmoorden in de Geneeskunde op ons geweten
hebben.
Vriendelijke groetjes,
Schamper.

De toelatingsproef discrimineert!
Alleen rijke macho’s in de Geneeskunde?

e toelatingsproef voor (tand)artsen zorgt niet alleen voor een tekort aan
(tand)artsen, zoals u reeds in Schamper 384 en 385 kon lezen. De toelatingsproef discrimineert ook meisjes en mensen uit lagere sociale klassen. Dat is de
conclusie van een onderzoek van twee onderzoekers van de VUB.

In Schamper 384 en 385 kon u al lezen hoe
de toelatingsproef door zowat iedereen in
vraag gesteld wordt, behalve door studentenvertegenwoordigers in de Gentse Studentenraad (GSR). Zij argumenteren dat de
toelatingsproef voor kwalitatief hoogstaander onderwijs zorgt en dat ze onmogelijk
discrimerend kan werken, aangezien
iedereen een gelijke kans heeft om zich voor
het toelatingsexamen in te schrijven (zie ook
de rubrief lezersbrieven in deze Schamper).

Een onderzoek van professor Machteld de
Metsenaere en onderzoeker Rudi
Janssens (beide van de VUB) maakt brandhout van die argumentatie. Zij visten uit dat
een selectieproef geen spectaculaire verhoging van de slaagpercentages met zich
meebrengt, maar wel discriminerend werkt
tegenover meisjes en mensen uit lagere

sociale klassen.

In theorie moet de toelatingsproef die personen selecteren die intelligent en
ambitieus genoeg zijn om een universitaire
studie aan te kunnen, zonder onderscheid
te maken in sociale klasse. Om na te gaan of
dat in praktijk wel klopt, bekeken De Metsenaere en Janssens in hun onderzoek het
diploma-niveau van de ouders van de studenten en kandidaat-studenten. Zelfs onder
het meest gunstige selectiescenario bleek de
achterstand van studenten met ouders uit
de laagste diplomacategorie ten aanzien van
andere categorieën te vergroten wanneer er
een toelatingsproef in het spel kwam. Exit
de mooie theorie: in de praktijk blijkt een
toelatingsproef de kloof tussen sociale
klassen te vergroten.

Verder blijkt uit het onderzoek dat jongens
doorgaans beter scoren op de toelatingsproef dan meisjes, maar dat bij de eindexamens van de studies zelf de vrouwelijke studentenpopulatie beter scoort dan de mannelijke. De Metsenaere en Janssens concluderen hieruit dat vele meisjes door de toelatingsproeven onterecht uit het hoger onderwijs geband worden.
Als we de twee Brusselse onderzoekers
mogen geloven dan sluiten toelatingsproeven mensen uit op basis van sociale
klasse en op basis van hun geslacht. Wie
durft er nog beweren dat de toelatingsproef
een eerlijke proef is?
Wie de studie van dichtbij wil bekijken, kan
een exemplaar bestellen van het boek Een
maat voor Niets? Zin en onzin van een universitaire preselectieproef bij het Centrum
voor Vrouwenstudies aan de VUB, Waversesteenweg 1077, 1160 Brussel (02/629.39.38
of cvrs@vub.ac.be).

MDG
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Plant-aardig

de plantentuin van de Universiteit Gent

n het hartje van Gent, op universitair terrein dan nog, daar waar het het minst temin fascinerend.
verwacht wordt, bevindt zich een van de meest idyllische plekjes van Gent. De
Gentse universitaire plantentuin is niet alleen idyllisch, maar ook buitengewoon D e v r i e n d e n
fascinerend en interessant. De moeite voor Schamper om een kijkje te gaan nemen. Tal van plantenliefhebbers hebben toch al

Reeds in 1796 was er sprake van een Gentse
plantentuin. Onder het Franse bewind en
het motto “Liberté et Egalité” (Fraternité
was er maar voor de vorm bijgenomen)
besliste het Directoire in 1795 dat in elk
Frans departement een “Ecole Centrale”
moest opgericht worden. Voor diegene die
in de geschiedenislessen al eens in slaap vielen: België behoorde toen tot het Franse
rijk. Aan elke school moest een bibliotheek
en een botanische tuin verbonden zijn. De
geconfisceerde Baudeloo-abdij en de aanliggende gronden waren aanvankelijk een
geschikte locatie. In 1797 opende de tuin
voor het eerst zijn poorten. In 1804 werd de
plantentuin overgedragen aan de stad Gent.
Ten slotte kreeg de Gentse universiteit in
1817 de plantentuin in beheer. Omstreeks
1900 kwam het tot een verhuizing, niet
alleen wegens plaatsgebrek, maar ook
omdat de plantentuin werd bedreigd door
de vervuiling van de omringende textielindustrie. De plantentuin verhuisde naar zijn
huidige locatie naast het Citadelpark, op de
hoek van de Krijgslaan en de Ledeganckstraat.

Openlucht

Op een zeer beperkte oppervlakte van
amper 2,75 ha en ca. 4.000 m2 serren ligt
een ware plantenschat verborgen. Ongeveer
8.000 plantensoorten uit nagenoeg alle
werelddelen zijn terug te vinden voor het
speurende oog. Stil, maar toch opvallend
aanwezig zijn de diverse Amerikaanse naaldbomen nabij de ingang. In het arboreteum is
een mammoetboom terug te vinden, beter
bekend in de volksmond als Sequoiadendron Giganteum. Natuurlijk bloeien planten
niet altijd, dus is het de moeite waard om in
elk seizoen een kijkje te nemen in de tuin.
Eerst kom je in het openluchtgedeelte, dat
zeker een bezoekje waard is in de lente en
zomer. De openluchttuin biedt een ruim
scala aan zowel inheemse als uitheemse
planten. Ook geneeskrachtige kruiden vinden een plaatsje. Onze favoriet is het stinkend nieskruid. Een bloemetje plukken
voor je liefste mag natuurlijk niet, bovendien
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kan het misschien schadelijk zijn voor de
gezondheid. De tuin herbergt immers ook
enkele giftige en irriterende planten. Zoals
menig volkstuintje ligt de tuin er in de winter wat kaaltjes bij. Gelukkig zijn de serres er
nog.

Serreteelt

De plantentuin omvat een tiental serres, die
echter niet allemaal openstaan voor het
grote publiek. In de Victoria-serre heerst
een equatoriaal klimaat, de tropische
warmte straalt je tegemoet en je waant je
meteen in Afrika of Latijns Amerika. Middenin de serre bevindt zich een grote vijver,
waarin tropische vissen een thuis hebben
gevonden. Langs de randen staan talrijke
tropische gewassen, waaronder voedingsgewassen zoals koffie, cacao of rijst.
In de subtropische kas achter de Victoriaserre, zijn Mediterrane, Zuid-Afrikaanse,
Australische en Oost-Aziatische flora’s vertegenwoordigd. We vinden er onder andere
verschillende citrusbomen terug, Eucalyptus, een theestruik en een tomaatboom. Het
loont echt de moeite om hier even te vertoeven: minder warm dan de Victoriaserre,
maar niettemin een aangenaam klimaat op
koude winterdagen.
Op de skyline van de tropische serre heeft
de bezoeker een mooi uitzicht vanaf het bordes. De bananen- en kokosbomen reiken tot
de top van de serre. Ook hier zijn tal van
voedingsgewassen terug te vinden. Sappige
mango’s vers van de boom, Plukken mag
helaas niet, dus besluiten we onze boodschappen maar elders te doen.
Op zon- en feestdagen tusen 11 en 12 uur
kan men de cactusserre bezoeken. Hier is
een grote verscheidenheid van succulenten
te vinden. Deze planten zijn speciaal
aangepast aan kurkdroge milieus. Voor de
ingang van de cactusserre bevindt zich
trouwens een heel bijzondere kleine
plantenvitrine, die enkele insectenvangende planten herbergt. De vleeseters, voor
de fantasierijke geesten onder ons, iets
kleiner dan in Suske en Wiske, maar niet-

hun weg gevonden naar de universitaire
plantentuin. Om de plantentuin bekender te
maken bij het publiek werd in 1981 het
leven geschonken aan de vrienden van de
plantentuin. Die verzorgen gratis rondleidingen op de eerste zondag van elke maand.
Zeer interessant is het driemaandelijks tijdschrift met nieuws over de vereniging en
speciale aandacht voor de plantentuin.
Voorzitter van de vrienden is trouwens
Prof. Paul Goetghebuer, die binnenkort
diensthoofd zal worden van de plantentuin.
Hij draagt de vrienden een warm hart toe.
Dankzij hun financiële bijdrage maken zij de
plantentuin iets meer leefbaar.
De vrienden van de plantentuin tellen
momenteel zo’n 730 leden, zowel leken als
kenners, van alle leeftijden. In een interview
met Goetghebuer en met tuinman Herbert
Evrard, vernamen wij dat de plantentuin
kampt met een personeelsgebrek. Ook hier
proberen de vrienden een bijdrage te leveren. Tweemaal per jaar wordt een
opruimdag in de tuin georganiseerd. Helaas
is dat niet genoeg, zoals de opmerkzame
Schamperfanaat hiernaast kan lezen. Nieuwe
leden zijn bij de vrienden van harte welkom,
net zoals vrijwilligers. Nijvere studenten die
de grauwe faculteitskroegen willen omruilen
voor groenere gebieden kunnen zich altijd
aanmelden.
De plantentuin is helaas een kost voor de
universiteit en in tijden waarin winst en
onderwijs blijkbaar samen dienen te gaan,
wordt soms vergeten hoezeer een botanische tuin kan bijdragen tot wetenschappelijk onderzoek. Het zou jammer zijn als
deze pracht verloren zou gaan voor toekomstige generaties omdat het maar een kost is.
Openingsuren alle werkdagen van 9 tot
17u. zaterdag-, zon- en feestdagen. Meer
info over de vrienden van de plantentuin:
http://users.belgacom.net/vrienden_plante
ntuin_gent

KvA

Het geld groeit niet op onze RUG

D

Planten moeten al eens water krijgen

e plantentuin in Gent is momenteel de enige universitaire botanische
tuin. Niet dat daar binnenkort verandering in zal komen. Plantentuinen zijn nu eenmaal een kost voor een universiteit en geen opbrengst,
en dat is geen uitstekende uitgangspositie voor universiteiten die winst
willen maken. Een tiental jaar geleden werd zelfs nog geopperd dat de universitaire plantentuin best kon verdwijnen. Geld voor onderhoudspersoneel was er immers niet meer. Gelukkig kon de plantentuin toen gered worden, maar is de situatie nu wel zoveel beter? Schamper zocht het groen van
de plantentuin op en sprak even met Prof. Paul Goetghebuer.

SCHAMPER: Wij hebben gehoord dat de
plantentuin kampt met een geldgebrek?
Goetghebuer: “Niet zozeer het geldgebrek
is een zwaar probleem. Wat vooral voor
problemen zorgt is het personeelstekort
waarmee de plantentuin al ruim tien jaar
kampt “
SCHAMPER: Wat doet de universiteit precies
om dit probleem op te lossen?
Goetghebuer: “Binnenkort wordt een examen uitgeschreven voor een nieuwe Hortulanus en mogelijk zal in de loop van volgend
jaar eindelijk een extra tuinman aangeworven worden. Momenteel is de situatie voor
het personeel evenwel zeer moeilijk. Als er
een tuinman ziek wordt, dan moeten alle
andere tuinmannen mee instaan voor diens
foto: V.Janssens

stukje tuin. Een ideale situatie zou zijn dat
de plantentuin kon rekenen op een stuk of
twaalf tuiniers, maar voorlopig moeten we
het met zeven mensen stellen. Gelukkig zijn
er ook vrijwilligers die bijspringen.”
SCHAMPER: In hoeverre kan u rekenen op
de vrienden van de plantentuin en andere
vrijwilligers?
Goetghebuer: (enthousiast) “De vrien-

denkring die ongeveer 700 leden telt, draagt
door lidmaatschap een gul steentje bij en
helpt op deze manier de plantentuin om te
overleven. Bovendien organiseren ze ieder
jaar een opruimdag, waarbij enkele leden
zich inspannen om de tuin toonbaar te
maken. Voorts werken hier enkele vrijwilligers geheel onbezoldigd.”
Schamper besloot om een van de zeldzame
werknemers van de tuin te zoeken. We hadden geluk: tussen het groen van de serre
ontwaarden we warempel een tuinier. Herbert Evrard nam even de tijd om ons te
woord te staan.

SCHAMPER: Hoeveel medewerkers telt de
plantentuin momenteel?
Evrard: “De plantentuin kan rekenen op 7
tuiniers, waarvan 5 door de universiteit
betaald en 2 door de provincie. Eigenlijk is
dat net te weinig personeel.”
SCHAMPER: Prof.Goetghebuer vertelde
daar ook al over. Waarom krijgen jullie
gewoon niet meer personeel?
Evrard: “Het onderhoud van de plantentuin
is een logistieke dienst aan de universiteit.
Dat houdt eigenlijk in dat de plantentuin
alleen maar kost en niets opbrengt voor de
universiteit. Bovendien zijn de stookkosten
in de serres niet gering, zeker met de stijgende olieprijzen. Hopelijk komt er volgend
jaar inderdaad een nieuwe aanwerving voor
een bijkomende tuinman. Als jullie iemand
kennen met een A2 Tuinbouw, die mag altijd solliciteren.”
SCHAMPER: Kunnen jullie dan niet rekenen op hulp van buitenaf? Vrijwilligers of
zo?
Evrard: “Bij mij in de serre zijn er
momenteel twee mensen die geheel onbezoldigd twee namiddagen per week komen

helpen. Dankzij deze vrijwilligers is het
mogelijk om alles toch redelijk in orde te
houden. Ook de vrienden van de plantentuin houden al eens een opruimdag, wat wel
helpt.”
Schamper: Hebben jullie dan zoveel werk?
Wij zagen net dat de vijver opgepoetst
wordt
Evrard: “Vooral in de winter is het altijd
enorm druk in de serres. De vijver van de
Victoriaserre krijgt een jaarlijkse reinigingsbeurt, wat geen eenvoudig karwei is. De
andere tuiniers springen dan ook allemaal
bij in de serres. In lente en zomer is het net
omgekeerd, dan help ik de tuiniers buiten
een handje. Maar ik sta ook helemaal alleen
in voor de drie serres en eigenlijk hebben
die meer onderhoud nodig dan wat één
tuinman kan geven. Bij ziekte is de toestand
problematisch, want dan moeten de andere
tuiniers het werk van de zieke overnemen.
Het zou beter zijn als er enkele tuiniers extra
waren.”
SCHAMPER: Komen studenten af en toe
helpen?
Evrard: “Van studenten valt niet veel hulp
te verwachten. Die komen zelf haast nooit in
de tuin, behalve misschien wat studenten
biologie. Momenteel is er een bioloog bezig
met een project in de vijver van de Victoriaserre. Maar studenten die zich aanbieden
als vrijwilliger, dat heb ik nog niet gezien.”
SCHAMPER: Zijn er buiten het personeelsgebrek nog problemen?
Evrard: “De meeste mensen weten vaak
niet eens van het bestaan van de tuin af.
Nochtans organiseren de vrienden van de
plantentuin speciale dagen en begeleide
wandelingen door de plantentuin. Als het
mogelijk is, worden speciale tentoonstellingen ingericht, maar als mensen de tuin zelfs
niet weten zijn, dan is dat een heel spijtige
zaak.”
SCHAMPER: Dat is echt jammer. We zullen
bij Schamper alvast alle redacteurs die hun
kopij nog te laat indienen verplichten vrijwillig te helpen in de plantentuin. Bedankt
voor de uitleg.

KvA & MDG
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Alles moet weg
Freebies

dacht dat enkel de zon voor niets opging? Treed dan binnen in het
virtuele land waar de zon nooit ondergaat: van cd’s en kaarten tot
shampoos en springballen.

D i g i t a a l

Twee jaar geleden werd dit fenomeen al
aangehaald, maar wat toen nog in zijn
kinderschoenen stond, is momenteel net als
het internet zelf uit zijn voegen gebarsten.
Op honderden websites krijg je nu vanalles
… voor niets. Andere websites houden zich
op hun beurt bezig met het indexeren en
becommentariëren van deze websites. De
reden voor dit alles? Op deze wijze maken
bedrijven reclame, en weten ze je jouw persoonlijke gegevens te ontfutselen, aangezien
je natuurlijk jouw gegevens zult opgeven als
je iets naar jezelf wilt sturen. Mensen zijn nu
eenmaal dol op wedstrijden, weggevertjes
en krabbiljetten. En dat is bij studenten niet
anders. Voor een grap met uw vrienden vul
je natuurlijk hun adres in, koosnaampjes
incluis. Op verschillende websites staan ook
banners (reclamebalken), dé reclamevervuiling van het internet. Zo weten ook de
indexerende websites iets bij te verdienen.
Als u er nu nog uw fun uit kan halen, is
iedereen gelukkig.

Drie, twee, één, …

Bang. Weer een. De kleiduif is dood. Leve de
cd. Kwaliteitsvol plastiek en meermaals te
gebruiken. Ook als design onderzetter voor
uw obligaat kopje koffie of thee bij het ontbijt is hij zeer geschikt. Om er een muur mee
te behangen zal u iets meer webformuliertjes moeten invullen. Steeds nieuwe cdrom’s worden op het net weggegeven, maar
het aanbod voldoet dikwijls niet aan de
vraag. U begrijpt al waarom. Soms zijn ze
interessant, zoals cd’s vol mp3’s, maar
meestal zijn ze enkel geschikt voor doeleinden waar de bedrijven – wauw !, nog honderd geïnteresseerden voor die kogellagers in kwestie nooit zouden opkomen. ‘Avoid
fingerprints, scratches and dust particles?’
Frisbee-time!
Het is aan te raden om een bijkomend
emailadres te maken om op de webformulieren in te vullen. Als je een emailaccount aan de RUG hebt, en een bericht
krijgt als “Your mailbox has grown to large
and has been stripped. With some luck you
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can recover your mail at …” weet je dat het
tijd is om uit te kijken naar een emailprovider met een grotere capaciteit, zoals
Visto, één van de meest gewaardeerde in
zijn soort. Je krijgt hier een uitgebreid
adressenboek, agendabeheerder, 40 MB
opslagruimte, en dergelijke meer. Bij E24/7
hebben ze dan weer wat minder toeters en
bellen maar je kan er op een eenvoudige
manier voor 100 MB e-mail en bestanden
opslaan.

R e l i g h t y o u r fi
firr e

Stel dat u op kerstavond wilt genieten van
een avondje bij het haardvuur. Wat belet u
om voor deze gelegenheid enkele interessante catalogussen te bestellen? Keuze te
over. Ook voor de vurige liefhebbers van
een of ander geloof zijn er tientallen publicaties. En brandt het Oude Testament nu
echt beter dan het Nieuwe? Voorts kan u
ook op het net terecht voor staaltjes van
allerhande bekende en minder bekende
merken, posters, streekdocumentatie,
studiebrochures, darmtransitversnellers en
de geografische kaart van Texas waarop je
ondanks het verhitte klimaat toch wat gore
‘bush’ kunt vinden. Voor het gratis zenden
van SMS-berichten kan je terecht bij pi.be en
www.skynet.be. Quios is aan te raden voor
SMS naar het buitenland. Zij bieden ook de
schitterende gratis service aan die je via SMS
op de hoogte stelt van wie je een email
gekregen hebt, en wat het onderwerp is. Let
wel, voor een SMS naar bijvoorbeeld
02/551.20.20 gebruik je hier +32-2-5512020.
Dit voorbeeld is - inderdaad, aandachtige
lezer- géén GSM-nummer, maar de vaste
telefoon van Elvis. Vraag hier naar de gratis
gesigneerde ‘The King’-kerstkaart.

Bangelijk

Op de website van NameZero kun je zelfs je
eigen persoonlijke domeinnaam en
emailadres
zoals
voornaam@familienaam.com krijgen voor u raadt het al- Zero Euro. Eenvoudigweg registreren, en twee dagen later is hij van u.
Samen met www.familienaam.com. Free-

hosting is ‘the place to be’ voor wie zich
voor hetzelfde rond bedrag een Nederlandse domeinnaam wenst aan te schaffen.
Aangezien steeds meer mensen hun naam
kopen, zal u vlug moeten zijn om nog uw
eigen familienaam te kunnen krijgen. First
Come, First Served! Maar misschien heeft u
wel andere plannen? Die hadden de makers
van isbangelijk.com waarschijnlijk ook. En
wat kan u vinden op hun website? Inderdaad. Vanalles voor niets.
Freebie-Indexen :
Is bangelijk:
http://www.isbangelijk.com/vanalles.htm
Gratis cd’s :
http://home.zonnet.nl/ueshiba1/eg/cd.html
Cd’s 2 :
http://www.yippie.nl/gratis/cds/index.htm
Allerlei :
http://www.thefreesite.com/
http://www.ggratiss.myweb.nl/producten.ht
ml
http://www.gratiz.nl
http://dit.is/gratis/
http://www.xgratis.nl/
http://echtgratis.myweb.nl/
http://4freestuff.4anything.com/
http://www.gratis-pagina.com
Specifieke Freebies :
SMS : http://www.quios.com
Namezero : http://www.namezero.com
Freehosting : http:// www.freehosting.nl
Visto : http://www.visto.com
E 24 / 7 : http://www.e247.com
Vezels :
http://www.r-plus.com/dynamis/cde.htm
Kogellagers :
http://www.fag.de/menubar/produkte_services/fag_cd_order.cfm
Website-stuff : http://www.freeindex.com/

StijN

K o o k r u b r i e k
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Schampere Sebastes Marinus
ficc i n a l e
m e t N a s t u r t i u m o f fi

hebt het recept uit Schamper 385 niet gelezen maar bent bereid een
eerste poging te wagen? U hebt het recept uit Schamper 385 overleefd
en denkt mentaal klaar te zijn voor een tweede poging? Of U pretendeert
het recept uit de vorige schamper niet overleefd te hebben… Ach, wie U
ook bent, ditmaal lukt het wel!
Bijzonder gewichtige titel voor een simpel
maar overheerlijk gerecht: roodbaars met
waterkers. Omdat roodbaars op grootmoeders wijze gewoon gebakken wordt in de
pan, wij daar geen halve pagina mee kunnen
vullen en tevens lak aan originaliteit bewijst,
besloot ik dit waterkersrecept aan onze culinaire katern toe te voegen.

Voor twee personen hebt U nodig: 400 g
roodbaarsreep, 1 bosje waterkers, 1 witte
selderstengel, 1 sjalot, 1 dl room, 0,5 dl witte
wijn, 0,3 dl jenever, 1 blokje visbouillon, 15 g
boter en peper en zout.

en tijdens de zwangerschap en lactatieperiode hebben vrouwen hiervan nodig. Het
warme water kan dan nog van pas komen als
het kind eerder zou komen dan verwacht
(kwestie van steeds op alles voorbereid te
zijn). U laat de waterkers goed uitlekken en
doet hem samen met de room in een mixerkom. Ondertussen is 1 l water aan de kook
gebracht en heb je er het visbouillonblokje
ingeworpen. Eens het water kookt, zet U het
vuur zachter en dompelt u de roodbaarsreep gedurende acht minuten in de
bouillon onder.

Als eerste stap dient U de waterkers te
wassen en ongeveer één minuut in kokend
water onder te dompelen. Indien u tot de
gelukkigen behoort van wie de vriendin in
verwachting is, dan raad ik U ten zeerste aan
een extra portie waterkers toe te voegen.
Waterkers bevat immers zeer veel vitamine C

De versneden sjalot en gehakte selder stooft
U in de pan met gesmolten boter. Wanneer
de sjalot ‘glazig’ (i.e. doorzichtig) is geworden, giet U er de witte wijn en de jenever
over. Laat het allegaartje inkoken op een
hevig vuur. De inmiddels gekookte vis laat U
uitlekken. Gooi het kookvocht niet weg,
maar giet 1 dl in de pan bij de groenten. Doe

Vruchteloos tuurde ze naar het kabbelende
water van de nooit aflatende beek. Jarenlang
had ze er iedere dag voor zich uit zitten
staren, alsof de hemel een antwoord zou
bieden op de kwelling van haar getormenteerde lijf. Ze was geen kind meer. Ze
was volwassen. Volwassen. Alsof plots die
ene dag, de overschakeling op het echte
leven haar weer een kans zou geven.

van de afgevallen bladeren belette Petronella de voetstappen die haar naderden te
horen. Een vlinder dwarrelde door de gekleurde lansen van het riet heen en streek
op haar klamme handen neer. Ze vroeg zich
af waarom iedereen het insect zo mooi vond
“het heeft vlekken en het is …” maar
onverwacht vluchtte het weerloze kleine
wezentje op.

Volwassenheid is de ouderdom die je in theorie wel hebt, maar in praktijk nooit ervaart.
Het is de wens van een kind en de verdoemenis van de ouderling. Petronella was
alleen. De wijnvlek in haar gelaat isoleerde
haar van het dorp en de kwelling van de
emotionele druk weerlegde ieder zinnig
gebaar tot vrede. Ze kon er geen vrede mee
nemen. Het had een stempel gedrukt op
haar zijn en nog meer … op haar worden.
Langzaam richtte ze zich op, keek naar de
samenpakkende wolken en het pallet van
kleuren welke doorheen de zonnestralen
schijn gaven aan het landschap. Het ritselen

Petronella zag de schaduw van een gestalte
en draaide zich bruusk om. Voor haar stond
plechtstatig een man met een lange witte
cape. Zijn halsstarrige, stroeve blik deed
haar borsthaar rijzen. “Vrees niet, ik kom je
verlossen”. Ettelijke jaren had ze gebeden
om die verdomde wijnvlek, die haar leven zo
getekend had, te laten wegebben.
Aangetrokken als een bij tot een geurende
bloem stapte Petronella op de man af,
knielde en richtte haar hoofd in zijn richting
op. De tranen in de ogen van de jonge
vrouw weerhielden haar een zuiver zicht te
krijgen op wie of wat hij was. Ze zag hoe de

er ook de waterkersroom bij en laat dit alles
gedurende 5 à 6 minuten sudderen op een
zacht vuur. Roer evenwel regelmatig om
zodat de room niet gaat aanbakken. Vervolgens brengt U de saus op smaak met peper
en zout. U legt de vis in de pan zodat deze
nog even opwarmt. Dit gerecht doet het uitstekend met natuuraardappelen. En - als de
beurs het toelaat - een goede wijntip: een
Colombelle Vin de pays, Côtes de Gascogne
van 1994 of 1995, maar ik herhaal: alleen als
de beurs het toelaat…
Stel nu, louter hypothetisch uiteraard, dat
het toch zou mislukken. Dan is het natuurlijk altijd interessant om de mislukking te
verhullen achter een sluier van
wetenswaardigheden. Zo kan je bijvoorbeeld vertellen dat waterkers een echte
moerasplant is en de roodbaars een vis
schijnt te zijn. Indien je kennis inzake plantkunde en marinologie niet verder gaat dan
dat, kan een toevlucht in de restanten van
de jeneverfles een schitterende noodoplossing bieden.

Vincent
Janssens

Schoonheid … de wurgklem van de lelijke

C

vorm van een hand steeds dichterbij kwam
tot ze plots een koude wind over haar gelaat
voelde waaien…

o

Twee nachten en een dag. Twee nachten en
één dag heeft ze vredig in het gras gelegen
tot de warme gloed van de zon haar wakkerzoende. Zonder enig besef van tijd of ruimte
krabbelde ze intuïtief in de richting van de
beek, schepte met haar beide handen het
glimmende water op en keek. Ze keek naar
zichzelf, naar hoe de dingen veranderd
waren en hoe de wijnvlek was verdwenen.

l

u

m

Petronella, nu je merkt dat de omgeving niet
veranderd is en mensen je zien zoals je altijd
al was, nu je jezelf geschonden voelt en je
eigenheid verloren bent, je geïsoleerde
bestaan je scheidt van de mensheid, nu zou
je moeten weten dat schoonheid binnenin
huist…

n

Vincent
Janssens
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Tempi Misti brengt Mozart in De Brug

O

”We zullen niet de mist ingaan”

p woensdag 20 december 2000 brengt het Gents universitair symfonisch studentenorkest Tempi Misti Mozarts veertigste symfonie in
studentenresto De Brug. Er zal een opvoering zijn om 18.30u en één om
20u. Hopelijk zal Tempi Misti het verorberen van het resto-eten iets
draaglijker maken.

De versie die Tempi Misti zal brengen, is een
aangepaste versie van Mozarts veertigste. Er
zijn twee officiële versies: één met clarinetten en één zonder. Omdat de vereniging
echter niet beschikt over een tweede hobo
en een tweede fagot, neemt een klarinet de
belangrijkste delen van die partijen over.

Experimenteel

Tempi Misti zit onder het Kultureel Konvent
(KK). Het is een symfonisch orkest voor en
door studenten van de RUG en de hogescholen. Voorzitter Jan Vermeulen (21):
“Wij hebben nu een vijftien à twintig spelende leden. Er komen in het begin van elk
academiejaar behoorlijk wat nieuwe leden
bij maar vaak zien we die na de semesterexamens in januari niet meer weer. Het is
moeilijk de mensen het hele jaar door geïnteresseerd te houden. Het is soms echt
ploeteren om te overleven. Maar ik ben
ervan overtuigd dat Tempi Misti zal blijven
bestaan.”
In het eerste semester speelt Tempi Misti
vooral klassieke stukken, terwijl ze zich in
het tweede semester bezig houden met
meer experimentele muziek. “Voor experimentele muziek is er minder volk nodig”,
aldus Vermeulen. “We doen dan bijvoorbeeld filmmuziek. Zo hebben we het vorige
academiejaar een stomme film begeleid in
Film Plateau. Dat is wel leuk om doen. Ik
ben zelf echter meer voor het klassieke werk
te vinden. Je bent dan met meer mensen en
je kunt zwaardere werken opvoeren. Dan
kun je echt symfonisch spelen. Maar nu spelen we het zo een beetje allemaal.”

Buitenbeentje

Tempi Misti probeert per semester één
optreden te doen. Voor één optreden
moeten de muzikanten al weken op voorhand repeteren. Vermeulen: “Eén optreden
per semester lijkt niet veel maar omdat we
maar eenmaal per week kunnen repeteren,
zijn we al minstens anderhalve maand bezig
met de voorbereidingen. Voor het optreden
van woensdag begonnen we eind oktober.
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Als je een goed optreden wilt geven, ben je
ook verplicht zoveel tijd in repetities te
steken. Twee weken voor het optreden
hebben we voor een weekend een kapel
afgehuurd in Brugge (West-Vlaanderen nvdr) om het werk op te voeren. Dat is
enorm goed meegevallen. We hebben goed
gerepeteerd, goed gewerkt en zeker veel
plezier gemaakt.”

foto: V.Janssens

Tempi Misti is een buitenbeentje binnen het
KK. Bepaalde leden vinden dat het orkest
stiefmoederlijk behandeld wordt. Vermeulen wil dat echter niet gezegd hebben.
“Er zijn inderdaad wat wrijvingen. Maar dat
komt vooral door een tweede orkest dat nu
opgericht is door een aantal faculteitskringen. Ik vind wel dat Tempi Misti niet de
waardering krijgt die ze verdient van de universiteit. Wij vragen al jaren om een repetitielokaal maar dat schuift de RUG telkens
weer op de lange baan. In Brussel en Leuven
daarentegen wordt het symfonisch studentenorkest beschouwd als een soort visitekaartje.”

Vliegende bliksem

De naam Tempi Misti is vijf jaar oud. Voordien sprak men van het GUSO, het Gentse
Universitaire Studentenorkest. Door problemen met de gelijknamige v.z.w. die aan de
vereniging gekoppeld was, ging men een
andere naam gebruiken. Vermeulen hoopt
de oude naam in de nabije toekomst weer te
kunnen gebruiken. “Tempi Mist zou zoiets
moeten betekenen als ‘Tempo de mist in’.
Niemand weet eigenlijk precies wat de naam
wil zeggen. GUSO is ook duidelijker. Dan
weten de studenten tenminste dat wij een
studentenorkest zijn. Het zou misschien ook
meer potentiële leden lokken.”
De voorzitter van de vereniging speelt zelf
cello. “Ik ben begonnen op mijn achtste,
veertien jaar geleden ondertussen. Voordien
deed ik tekenschool maar mijn grafische
kwaliteiten bleken niet echt je dat te zijn.
Mijn ouders suggereerden muziekschool te
volgen en dat bleek heel goed mee te vallen.
Ik heb daar nog geen moment spijt van
gehad. Ik kreeg van mijn muziekleraar de
kans om al in mijn eerste jaar een instrument te kiezen. Ik kon kiezen tussen cello
en altviool. Omdat ik de klank van een cello
veel mooier vind, heb ik dat instrument
gekozen.”
Tempi Misti zoekt nog steeds nieuwe leden.
Als je een klassiek instrument (goed)
bespeelt, zullen ze je met open armen ontvangen. Wij wachten vol ongeduld op de
symfonisch gebrachte punkversie van de
negende van Beethoven en op de beatversie
van de Brandenburgse Concerten van Bach.
Snel je als de vliegende bliksem naar Tempi
Misti en los de hoge verwachtingen van
Schamper in. Of kom toch op zijn minst luisteren op woensdagavond. Over het eten in
De Brug spreken we ons zoals gewoonlijk
niet uit. Over Tempi Misti wel: het zal goed
zijn, neem dat maar van ons aan. Vanaf
18.30u zult u dat zeker beamen.
Elke woensdag repeteert Tempi Misti in studentenhuis De Brug van 20u tot 22.30u.
Iedereen is welkom. Het concert in resto De
Brug is gratis. De veertigste symfonie van
Mozart wordt tweemaal gebracht: één keer
om 18.30u en één keer om 20u.

TéVé DM

Smashing Pumpkins

MUZIEK

Machina 2: friends and enemies of modern music

Q

ue? Hebben de Smashing Pumpkins een nieuwe cd uit? Ja, al is deze
cd niet in de winkel verkrijgbaar en enkel – gratis – te downloaden
via Internet. Kwestie van voor hun split de fans een laatste cadeau en de
platenmaatschappij een welgemeend fuck you te schenken.

Wie hen op 20 oktober in Flanders Expo aan
het werk zag voor hun laatste concert op
Belgische bodem, kon zien en vooral horen
dat de Smashing Pumpkins nog altijd een
van de betere rockbands ter wereld is. Maar
de fans zullen in de toekomst hun doses
depressie dus elders moeten zoeken.

De split van de Pumpkins is, buiten de
gebruikelijke artistieke meningsverschillen,
vooral te wijten aan de (terecht) tegenvallende verkoop van hun laatste twee cd’s
Adore en Machina/the Machines of God.
Op deze cd’s blijkt dat opperpumpkin Billy
Corgan toch wel danig de artistieke pedalen is kwijtgeraakt. Het resultaat waren
twee volkomen overgeproducete, onuitstaanbaar drammerige platen. Vooral

H

Machina/the Machines of God – wat
moet je trouwens in een joint stoppen om
zo’n cd-titel te verzinnen? – is enkel geschikt
voor zeer verwarde zielen of toondoven.
Nu brengen de Pumpkins gratis Machina2/Friends and enemies of modern
music uit. Dit plaatje is voornamelijk
samengesteld uit demo’s van nooit afgewerkte nummers uit Machina 1 en andere vaak ook betere - versies van nummers van
diezelfde cd. De geluidskwaliteit is die van
een demo; niet beter dan het gemiddelde
Vrij Podium. Merkwaardig genoeg geeft die
rudimentaire aanpak de Pumpkins weer iets
terug van de rauwe oersound die hun
vervlogen, betere tijden kenmerkte. De
nummers Glass’ Theme (geen typfout) en

Try, try, try (alt version) hadden probleemloos op hun vroegere meesterwerk
Siamese Dream kunnen staan. Wie die cd
kent, weet dat dit een compliment is.Toch
staan er ook enkele wegwerpnummers op
Machina2, maar die mogen de pret niet
drukken. Na het beluisteren van deze cd
kon er bij mij toch een lichte glimlach af, terwijl dat bij de vorige cd’s veeleer een frons
en een uitgestoken tong was. Als u ooit
enigszins van de Pumpkins gehouden hebt,
aarzel dan niet om Machina2 te downloaden.
Voor de prijs moet u het natuurlijk niet
laten.
Machina2/friends and enemies of modern
music kan je downloaden op www.smashingpumpkins.com. Volg daar de instructies.

Herbert Flack goes Mad Max

JVB

Laat u veroveren door De Krijgsheren

erbert Flack vind ik wel een geschikte vent. Hoe hij vol bravoure JeanPierre uit Thuis neerzet, daar nemen wij ons petje voor af. Hij loopt
door die serie rond met iets van “ik ben hier de enige die kan acteren,
maar dit brengt meer geld op dan films van Willem Walleyn”. Een houding
die wij wel kunnen waarderen.

Met zo’n air loopt hij ook rond in De
Krijgsheren. Alleen heet hij in de strip Talian. Z’n haar is wat langer en witter, maar

verder is het treffend. De planeet Talion is
z’n biotoop en juist daar heeft een oorlog
bijna het menselijke ras van de aardbol doen
verdwijnen. Arme Herbert. Slechts enkele
exemplaren zijn nog over. Om aan de biologische nood iets te doen, wordt krijger Talian op pad gestuurd. Hij moet kost wat kost
de laatste vruchtbare mens-vrouw vinden.
Kinky.
Het verhaaltje neemt je op z’n rug en je bent
meteen mee met alle rariteiten van de planeet. Je komt in een volstrekt vreemde
wereld terecht, maar dat valt nauwelijks op.
Alleen jammer dat de tekeningen van Pellet
niet helemaal je dat zijn. Hij heeft zo z’n specialiteiten: landschappen, gebouwen en
vechtpartijen, dat lukt allemaal heel erg
aardig. Een beetje een zweterig Mad Maxsfeertje. Maar eens emoties en diepte moet

worden getekend, wordt het allemaal wat
minder mooi. Jammer, maar dat zal wel
beteren met het vorderen van de reeks. Je
kan nu eenmaal niet verwachten dat alle figuren vanaf het begin precies goed zijn. Kijk
maar hoe onze Guy Verhofstadt in het
begin stuntelde met z’n kabinet van cartoonfiguren. De inkleuring staat ook nog
niet helemaal op punt. Het ziet er soms een
beetje slordig uit, maar we willen daar soepel in zijn. Echt waar, want dit is een fijne
strip. De dwaze maar dappere Viks, de traditionele Abiti’s en de profijtbeluste Keutas,
het is allemaal debiele ongein, maar we
hebben het er wel voor. Net als voor Herbert
Flack trouwens, en ook voor Lut Leysen,
Nicole en Hugo, Jaak Gabriels en Ronald
Reagan… maar daar heb ik het later wel
eens over.
De Krijgheren, Latil-Pellet, Uitgeverij Talent

Sim

STRIP

Toneel - Vadria: familie in de spots

V

ader ligt op zijn sterfbed. Hij is driekwart dood, moet enkel nog zijn
laatste adem uitblazen. Zonen, dochters en kleinkinderen zakken af
naar het huis waar hij gauw het tijdelijke voor het eeuwige zal verwisselen.
Eens aangekomen zouden de familieleden het liefst ergens anders zijn. Een
dochter wil zelfs een tijdlang haar jas niet uittrekken, het kan toch voor elk
moment zijn... Maar vader weigert snel de pijp uit te gaan. Het wachten
begint.

Dit stuk draait rond de karaktertekening van
de zonen en de dochters. Auteur Eric De
Volder heeft goed naar de mensen om zich
heen gekeken om dit stuk te schrijven. Niet
toevallig wordt er regelmatig door het publiek gelachen: we herkennen de trekjes en
de houdingen maar al te goed. Die gedragingen worden nu echter letterlijk en figuurlijk
in de spots gezet, en daarom zien we de
grappigheid ervan in. Neem nu de manier
waarop een man met zijn zoontje omgaat.
De stem van de man galmt als een klok, zijn
ogen zijn opengesperd, zijn lichaamstaal
waarschuwt wel heel nadrukkelijk dat het
mannetje maar beter op zijn tellen let. Het
lijkt alsof de acteurs die menselijke trekken
net iets sterker in de verf zetten, maar kijk
om u heen, en u zult zien dat de realiteit
vaak even grappig is.
Het stuk heeft een enorm potentieel, en de

Red Planet

zangpartijen zorgen voor een extra waarde.
Zonde dat het eerste deel van het stuk te
weinig is uitgewerkt. Het lijkt alsof de auteur
in het begin zijn opzet te snel duidelijk wilde
maken. De personages zeuren en ratelen
iets te veel, en zo krijgt het stuk tijdelijk een
bitter soapsmaakje. Bovendien horen daarbij een paar zeer flauwe grappen. Gelukkig
vindt de auteur later zijn draai en geeft hij
het verhaal en de acteurs de ruimte om hun
kwaliteiten te tonen.

De situatie van een stervende vader is erg
gepast om uit te beelden hoe de personages
met het leven en met elkaar omgaan. Een
aantal personages komen er niet goed uit,
maar de schrijver zakt niet af naar treurig
weeklagen over zijn medemens. Hij kijkt
veeleer geamuseerd en geïnteresseerd toe.
Hoewel hebberigheid, geroddel, corruptie,
ijdelheid, ontrouw en verschrikkelijk veel

et examen voor het vak ‘Goede Film’ is zwaar. Velen zijn aan de cursus begonnen, maar weinigen halen hun diploma. Maar beeld u eens
in wat de examinatoren moeten doorstaan. Wat hun wordt voorgeschoteld
is soms werkelijk ondenkbaar. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Wat
hier volgt is de verbetering van het examen van Red Planet.
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Opvallend is ten slotte de rol van de drie
kleinkinderen. Hoewel zij zich als kinderen
gedragen, komen zij ook naar voor als de
meest rustige en diplomatische personages.
Tegenover hun ouders worden zij door de
schrijver misschien op een te hoog schavotje gezet. Toch is ook dat in het echte leven
soms herkenbaar.
Achteraf had ik de neiging om de groep proficiat te gaan wensen. Wat mij betreft, zit dit
stuk in zijn geheel dus wel snor. Ik raad
iedereen aan: go and judge for yourself!
“Vadria” van Toneelgroep Ceremonia
en Het muziek Lod speelt nog tot 23
december, van dinsdag t/m zaterdag om
20u30 in Victoria (op het Fratersplein)

EVR

FFILMM
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Wel wel wel, Red Planet. Gaat u zitten. U
komt dus voor uw uitslag. Laten we eerst
eens de verschillende puntjes overlopen, ja?
Goed. Punt één was dus: ‘De plot.’. Het spijt
mij u mede te delen dat u hierop een
grandioze nul verdient. Het basisidee dat de
aarde op de rand van vernietiging staat en
dat de oplossing de kolonisatie van Mars is,
is redelijk goed. Maar u bent blijkbaar vergeten details in te vullen, cruciale details.
Zoals bijvoorbeeld het dalende O2 niveau in
de atmosfeer van Mars waarna er later dan
toch zuurstof aanwezig is. Dat is wel een
heel rare sprong die u maakt. Een ander
voorbeeld: volgens satellietbeelden waren
de groene algenvelden volledig verdwenen,

onhandigheid in het stuk aan bod komen,
wordt het nooit zwaar. De auteur toont ook
aan dat familiebanden heel sterk kunnen
zijn, of men dat nu wil of niet. Zo is de vader
een reusachtig persoon en zijn invloed op
de personages is immens, al heeft hij geen
stem meer.

en later komen de astronauten dan toch aan
een paar hectaren groot algenveld. Logica is
blijkbaar niet uw sterkste punt.

Tweede punt: ‘Acteerprestaties.’ Om eerlijk
te zijn, u hebt de acteurs in een verloren situatie gebracht door zo weinig belang te
hechten aan details. Val Kilmer (Heat, The
Saint), Carrie-Anne Moss (The Matrix) en
Tom Sizemore (Bringing out the Dead,
Saving Private Ryan) hebben aardig wat talent in huis en proberen hun tweedimensionale karakters wat diepte geven, maar
helaas mislukt dat grandioos. Aframmelen
van hun teksten is ongeveer het enige wat ze
konden doen in die situatie.

The robot saves the day

Derde punt: ‘Camerawerk en special
effects’. Dit verdient dan wel een pluim. U
hebt geprobeerd om het langdradige van de
film te verdoezelen met impressionante
beelden en actie-scènes. Een geslaagde
poging moet ik wel zeggen. De scènes met
AMEE (een losgeslagen militaire robot) zijn
de betere van de hele film.
Dus, als we even overlopen, hebben wij een
nul op ‘plot’, een nul op ‘acteerprestaties’ en
een kleine voldoende op ‘camerawerk en
special effects’. U bent dus grandioos gezakt.
Red Planet is uit vanaf 6/12/00.

Vermi

k r i n g e n e n AAGENDAA
conventen

MAANDAG
18 DECEMBER
DINSDAG
19 DECEMBER

WOENSDAG
20 DECEMBER

DONDERDAG
21 DECEMBER

VRIJDAG
22 DECEMBER

AK
Politeia
Germania

Massacantus
Top 100 fuif
Schaatsen

Lombrosiana
VLK
VG
Geologica

Damesvolleybal
Kerstmarkt in het Paviljoen
Voetbal, 19u, Backstage
Bal infernal: comedie-avond, 20u, Vrijdagsmarkt

Politeia
Tempi Misti
VNSU
VLK
VGK

Cantus
Gratis diner concert, Tempi misti
Cantus
Kerstfuif in de feestzaal
Cabaret Rauw, Gravensteen, 19.30u

Romania
VDK
VGesK
VGK
MLB

Revue, Romania
Schaatscantus
Pannenkoeken en jenevernamiddag
De uzi’s - Texas fly kwasters, 19.30u, UZ
Sportzaal
Film: Brassed Off, 19.30u, De Brug

VTK

Galabal

WOENSDAG
5 JANUARI

VG

ZONDAG
8 JANUARI

Nieuwjaarsreceptie, 20u, stedelijke jeugddienst

LVSV

Nieuwjaarsetentje

W OENSDAG
10 JANUARI

VG

Brieven schrijven, 20u, De Brug

DINSDAG
16 JANUARI

VG

Relaxatie, 20u, Stedelijke Jeugddienst

Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be

Colofon

Schamper is 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 op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s
en homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:
Tim Van der Mensbrugghe
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
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Druk in de Weer c.v.
Forelstraat 35
9000 Gent
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CULTUUR AGENDA

• Maandag 18 december
Faytinga, Gele Zaal, 20u, Tinnenpot
• Dinsdag 19 december
Itch and Fear, Dans, Salva Sachis,
20u, Vooruit
Dr. Jekyll an Mr. Hyde,
Film Plateau, 20u
Eclips, Theater, 20u, Arca

• Woensdag 20 december
Sceem, Loba, Balchi,
De Centrale, 20u30
Vie et passion de notre seigneur
Jésus Christ., Film Plateau, 20u
K.A.A. Gent - Club Brugge,
Ottenstadium, 20u, 0-6
Broere, Bart Moeyaert,
15u, Kopergieterij
Comedy Club Circuit, XL productions,
20u, Hotsy Totsy

• Donderdag 21 december
Zabrinskie Point, Film Plateau, 20u
Kat op een heet zinken dak, NTG, 20u

• Vrijdag 22 december
De vieze gasten, De Centrale, 21u30
Geknakte bloemen
(cyclus rond Tennessee Williams),
La Barraca, 20u
• Zaterdag 23 december
Cabaret, Tinnenpot, 20u

• Maandag 25 december
Jazzconcert, Opatuur, 20u

Tentoonstellingen
Bric à Brac: Art Brut ‘,
tot 10 maart,
Museum Guislain
My name is Bont,
tot maart 2001,
MIAT

World Press Photo 2000,
tot 11 januari,
Caermersklooster

Geschiedenis van de Psychiatrie,
tot 31 december
di tot vr 10-17u,
Museum Guislain

Beelden uit het Socialistisch leven
van de Eerste Wereldoorlog,
tot 31 december,
9-17u, AMSAB
Et tout en blanc, le choeur des
anges, Fluorescerende tekening
tot 20 december, 14-19u,
Campo Santo
Joe Scanlan / Mike Kelly,
tot 4 februari 2001,
S.M.A.K.

100 jaar vormgeving in focus,
tot 20 februari 2001,
Museum voor Sierkunst en Vormgeving

• Dinsdag 27 december
‘De Tuin’, Film, Kopergieterij, 16u30
Oink, Theater Taptoe, 15u, NTG2
• Zondag 31 december
A celebration of Pop culture,
Vooruit, 22u
De Langste Nacht, Flanders Expo,
20u-10u
Kozzmozparty, Kuipke, 21u-9u
Oudejaarsavond met Muziek & Fuif,
De Centrale, 20u

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg van
elk concert van Logos (www.logosfoundation.org).
Schrijf ons een kaartje op het bekende
adres.

