Grollebollen en przewalskipaarden

W

oestijnvis strikes again. Het diabolische duo Vandenhautte-Mortier
weet hun verschillen mediageniek op de spits te drijven. De brave
burger zal zich verplicht voelen beide bladen aan te schaffen om de verschillen te kunnen duiden. En wie is hier de dupe van? Yep, de andere
weekbladen. Schamper op kop. Want welk blaadje verschijnt op dezelfde
dag als uw geliefde Schamper? Bonanza. Wij hebben de verschillende redacties van weekbladen al aangeschreven. De Vlaamse weekbladen en Schamper: één front. Ons motto: Neen aan de grollebollen!
Het eerste slachtoffer onder onze rangen is
geteld. Onze geliefde strijdmakker dr. ir.
Gerard Baptist is gevallen op het veld van
eer. Wij hadden hem nog zo gewaarschuwd
op zijn voeding te letten. • Voor Baptist is
het te laat, voor u nog niet. Onze meer dan
goed in het vlees zittende medemensen
kunnen de cursusreeksen Lekker en
gevarieerd vegetarisch koken en Lekker
vegetarisch met peulvruchten en granen
volgen of een van de vele dieetlessen georganiseerd door het Centrum voor Voedings- en dieetadvies (UZ). Meer kooktips
en inlichtingen, tel: 09/240.44.04 • ‘Dat
wordt weer smikkelen en smullen’ denkt
Bor De Wolf. • Helaas voor Bor lijden veel
honden en katten aan overgewicht. Een
strikte Moreelskuur lijkt dan ook aan de
orde van de dag. Wie daar meer over weet, is

2

Myriam Hesta. Meer info over dikke
dieren, tel: 09/264.78.25 • Mag het ons
nog verbazen dat de mens aan de oorsprong
ligt van deze obesitas-plaag onder huisdieren? Me dunkt van niet. Wie daar ook van
overtuigd is, is dr. Rudy De Meester. U
kan er alles over lezen in Mensen zijn vaak
de oorzaak van het probleemgedrag van
dieren. Dat het niet God was, hadden wij
ook al begrepen. Meer info, tel:
09/264.76.84 • Open deuren, en hoe ze
wetenschappelijk in te trappen. • Gelukkig
is er nog dr. Gunther van Loon. Hij
spreekt over de Geslaagde implantatie van
een pacemaker bij een paard. Of het hier
om een przewalskipaard ging, kon men ons
niet bevestigen. Wij houden onze hoeven
gekruist. Meer info, tel: 09/264.75.84 • Als
professor van Loon een derde maal in deze
rubriek wil verschijnen,
moet hij gewillig alle dankbetuigingen van het paard
ondergaan. Dr. Dominic
De Groote laat namelijk
weten: Maagzweer mogelijk
door dierenlikjes. Wij laten
alvast onze viervoetige
vrienden de eerstvolgende
dagen niet nabij onze bedstede komen. Meer info, tel:
09/264.77.45 • We mogen
niet alle schadelijke dieren
over één kam scheren. Dr.
Robert Vander Stichele
stelt: Kinderen krijgen meer
en meer last van luizen.
Meer info, tel:
09/240.33.74 • Over
luizen en pelsen gesproken.
Wie zich geroepen voelt om
de Roeland Raes -rebellen
te vervoegen, kan altijd
mailen naar anti-raes-komitee@justice.com. Wij staan
niet in voor de gevolgen. •
Culturele verschillen in de
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multi-etnische
samenleving
zullen
ondergeschikt worden aan individuele
kenmerken stelt dr. Kristiaan Thienpont.
Meer info, tel: 09/264.37.75. Professionele
kankeraars zullen een ander onderwerp
moeten zoeken. • De top van Nice bijvoorbeeld. Wie op vakkundige en onderbouwde
wijze het komende voorzitterschap van België wil afbreken, surft naar de website van
het LVSV: http://www.student.rug.ac.be/
lvsv. Zij organiseren op 24 januari een
gespreksavond over de top van Nice en het
komende voorzitterschap van België. Gastspreker is Willy de Clercq, schoothondje
van wijlen VDB en vader van Schampers
favoriet Yannick. Yannick de Clercq is binnenkort live te aanschouwen in de Gentse
correctionele rechtbank. Wordt ongetwijfeld
vervolgd. • In afwachting daarvan brengen
wij onze vrije tijd door in de pas heropende
Wetenschappelijke Bibliotheek van het
SMAK. Meer info, tel: 09/240.76.06. •
Knus gezeten en omringd door allerlei
onbestemds, ook wel eens moderne kunst
geheten, lezen wij de bevindingen van een
Onderzoek naar het welbehagen van Gentenaars. Een studie van professor Helmut
Gaus en medewerkers. Meer info, tel:
09/264.68.69 • Slagers scoren goed op de
welbehagen-schaal, als we Betty’s Marc als
representatief voor het gild beschouwen. De
bakkers hebben niet zo veel succes. Dr.
Michel Vanhoorne ontdekte Alsmaar
meer bakkers zijn allergisch voor meel. Zij
bevinden zich duidelijk in een neergaande
fase van de Kondratieff. Meer info, tel:
09/240.36.91 • Maar er is ook goed
nieuws. Er is blijkbaar niets aan de hand
met de vruchtbaarheid in België. Dat is de
conclusie van dr. Marc Dhont. Volgens ons
is de enige plausibele verklaring dat niet
alleen dieren, maar ook te strakke broeken
worden geweerd. Maar wie zijn wij? Meer
info, tel: 09/240.37.92 • Wij zijn alvast niet
één van die 114 studenten die een grote
interesse toonden in de aanvullende opleiding informatica. Meer info, tel:
09/264.34.06 • Wij hebben namelijk een
sociaal leven. Ons motto: Neen aan de
Grollebollen!

Jérard Baptiste
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Passeren of zakken

Mogelijk komt er binnen enkele jaren een systeem dat het studeren er heel wat flexibeler zal
maken. Het zou om een creditsysteem gaan dat een opleiding veeleer als een geheel van
studiepunten dan als een opeenvolging van jaren ziet. De VLIR (Vlaamse Interuniversitaire
Raad) heeft enkele voorstellen waarvan het lang nog niet zeker is dat de universiteiten er wel
akkoord mee zullen gaan.
De eerste stap is het pass/fail-systeem: eens voor een vak geslaagd, voor altijd geslaagd. Daardoor zou het in theorie mogelijk zijn een opleiding levenslang uit te rekken. De tweede stap
is het invoeren van een cesuur. Als het van de GSR (Gentse StudentenRaad) zou afhangen,
komt die op tien op twintig te liggen. Eens dat minimum behaald, zou de student erdoor zijn
voor dat vak. Ook de VVS (Vereniging van Vlaams Studenten) is voorstander van tien op
twintig als cesuur. Vooral omdat 10 er nog steeds mooier uitziet dan 12 natuurlijk. Ook de
normen om graden te bereiken moeten meezakken.
In het kader van de internationalisering van het hoger onderwijs is één voordeel van het
creditsysteem al heel duidelijk. Men zou een stuk van zijn opleiding in Parijs kunnen doen,
een ander deel in Gent, noem maar op. De wereld zal als een rijpe vrucht voor uw voeten
liggen. U hebt ze maar op te rapen. Tenzij iemand anders u voor is en de vrucht vertrappelt.
Onze eigenste RUG is meteen al kandidaat om dat met veel overtuiging te doen. De Onderwijsraad van deze universiteit heeft namelijk over het pass/fail-systeem gestemd en bleek een
enigszins ander standpunt dan de GSR en VVS te hebben. Ze zijn tegen. (Awoert!) Rector
Jacques Willems zal natuurlijk het advies van de Onderwijsraad volgen. De onderwijsraad wil
vasthouden aan het huidige systeem, waarbij de hardwerkende student een totaal van minstens 50% moet halen om vrijstellingen te bekomen. De Onderwijsraad zat waarschijnlijk aan
de centjes te denken: als studenten geen 50% meer moeten halen, kunnen ze hun opleiding
op het gemak een ‘beetje’ uitrekken. Dat zou de universiteiten handenvol geld kosten. De
GSR stelt daarom dat er in de eerste kandidatuur voorwaarden moeten zijn om in het
pass/fail-systeem terecht te komen. Bijvoorbeeld voor één derde van het pakket geslaagd
zijn. Wel moet het democratisch onderwijs gevrijwaard blijven. De universiteiten zouden
door eventuele hogere kosten een rem kunnen zitten op de vrije toegang en slechts een
beperkt aantal studenten laten genieten van het creditsysteem. De Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO) vindt strengere voorwaarden in de eerste kandidatuur niet
nodig: we moeten vertrouwen hebben in het gezond verstand van de student.
De jongens en meisjes van de GSR willen ook dat de heren en dames professoren begeleid
worden bij een eventuele overgang. Het verlagen van de cesuur zou het puntentoekenningsgedrag van de proffen wel eens kunnen wijzigen. Bepaalde olijke docenten hebben al
laten weten dat ze in plaats van een elf, in het nieuwe systeem voor hetzelfde examen een
negen op twintig zullen geven. Een elf is een delibereerbaar cijfer, een negen zal gewoon niet
geslaagd zijn.
Op den duur vraag je je dan af: zijn de studenten er nu echt maar in functie van de prof? Ik
dacht dat de docent er slechts was door en voor de student. Het zou wel heel kleinhartig van
de docerende lichamen zijn om zomaar hun puntentoekenningsgedrag te wijzigen. Gelukkig
waren er enkele maanden geleden Amerikaanse verkiezingen. Anders promootte ik hier een
onbetwistbaar examensysteem met ponskaarten. Laat ik het voorlopig op de promotie van
het pass/fail-systeem houden.

Tim Van der Mensbrugghe
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Psychologische opvang van
studenten kan beter

ns De Potter is sinds vorig jaar een nieuwe studieadviseuse in het Adviescentrum voor Studenten. Zij studeerde Klinische Psychologie aan
de RUG en begeleidt nu studenten die met psychosociale klachten naar het
Adviescentrum komen. Volgens De Potter vinden nog steeds te weinig studenten de weg naar de psychologische hulpverlening.

SCHAMPER: Hoe komen studenten hier
terecht? Vinden zij gemakkelijk de weg?
De Potter: “Bij de inschrijving krijgen alle
studenten een pakket waarin vermeld staat
dat ze op het Adviescentrum terechtkunnen
voor psychosociale hulp. Er zijn echter veel
studenten die dat blijkbaar niet weten en die
hier via omwegen terechtkomen, onder
meer via de monitoraten van de faculteiten
(studiebegeleiders, nvdr). Het zou misschien wel duidelijker mogen zijn dat ze ook
rechtstreeks naar hier mogen komen en dat
ze niet eerst langs die omwegen moeten
passeren.”
SCHAMPER: Hoe zou die verduidelijking
kunnen gebeuren?
De Potter: “Onder andere door dit interview, hoop ik, en misschien door een beetje
meer reclame of zo, ik weet niet hoe we dat
het best aanpakken, hoor. Ik verschiet er
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eigenlijk van dat mensen hun weg vinden
naar hier en ik denk dat er nog veel meer
naar hier zouden kunnen komen.”

SCHAMPER: Hoeveel studenten komen hier
wekelijks?
De Potter: “Soms komen er tien studenten
per week, soms twee, soms geen enkele.”
SCHAMPER: Is er overleg met de studentenarts?
De Potter: “Ja, we sturen vlot studenten
naar elkaar door.”
SCHAMPER: Naast toegankelijkheid is er
ook nog de drempel om hier binnen te stappen. Zetten studenten gemakkelijk de stap
naar deze vorm van hulpverlening?
De Potter: “Ik denk dat de drempel om
naar hier te komen lager is dan die om rechtstreeks naar een psycholoog te stappen. Wij
Volgens Ans De Potter vinden
nog steeds te weinig studenten
de weg naaar de psychologische
hulpver-lening.

zijn verbonden aan ‘de unief’. Studenten
komen in het Adviescentrum om zich in te
schrijven en leren zo dit gebouw kennen. De
drempel is hier redelijk laag, denk ik, hoop
ik ook. De meeste studenten komen vlot uit
hun woorden. Soms gebeurt het dat iemand
niet direct uit zijn woorden komt, maar als ik
dan enkele vragen stel, komt het gesprek
vlug op gang.”
SCHAMPER: Met welke vragen kunnen studenten hier terecht?
De Potter: “Met psychosociale vragen en
ook met vragen over studieadvies,
studieplanning of studiemethode. Over
studievaardigheden organiseert het Adviescentrum ook workshops. In oktober of
november is er een introductiesessie. De
geïnteresseerden kunnen vervolgens een
workshop volgen van vier sessies. Dit duurt
één tot twee maanden zodat ze vanaf nieuwjaar voorbereid zijn om examens af te
leggen.”

Faalangst en depressie

SCHAMPER: Wat voor een hulp mogen studenten van u verwachten?
De Potter: “Wij geven eerstelijnshulp. Wij
vangen studenten op en vaak helpt het al dat
zij hun hart eens kunnen luchten. Studenten
komen vaak spreken over faalangst of over
motivatieproblemen bij het studeren. Ook
wanneer het gaat over eenzaamheid op kot
of aanpassingsproblemen aan het studentenleven kunnen wij de meeste studenten
wel helpen. Wanneer het ernstig is, bij
ongeveer één procent, dan verwijzen wij de
studenten door naar een Dienst voor
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), naar
zelfstandige psychologen of psychiaters of
naar het UZ, bijvoorbeeld in geval van eetstoornissen. Ik laat studenten altijd de keuze
tussen een zelfstandig psycholoog of een
dienst. Een Dienst voor GGZ, meestal met
een psychiater, enkele psychologen en
maatschappelijk assistenten is namelijk veel
goedkoper dan een psycholoog. Meestal
kiezen de studenten voor de Dienst.”
SCHAMPER: Worden de studenten die hier
komen, nadien ook opgevolgd?
De Potter: “Zoveel mogelijk, dat is niet al-
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tijd gemakkelijk, maar we proberen dat te
doen door hen te vragen om nog eens terug
te komen of door contact op te nemen met
de psycholoog naar wie ze zijn doorverwezen. Zelf bellen wij de studenten niet op.
Zij bepalen wat er gebeurt, het zijn zij die
beslissen.”
SCHAMPER: Welke klachten hoort u het
meest?
De Potter: “Faalangst komt vaak voor, ook
depressie. Depressie is één van die problemen die we zelf niet behandelen. Bepaalde

symptomen van depressie die in lichte mate
aanwezig zijn zoals neerslachtigheid en
somberheid kunnen verbeterd worden door
erover te praten. Wanneer echter blijkt dat
het ernstig is, wordt de student doorverwezen.”
SCHAMPER: Komen studenten vrijwillig
naar hier?
De Potter: “Behalve de studenten die worden doorverwezen door de studentenarts,
komen de meeste studenten vrijwillig, of op
aanraden van vrienden, familie, ouders of
hun lief. De meeste studenten krijgen wel
een duwtje in de rug. Studenten die mij
willen komen bezoeken, kunnen aan het
onthaal van het Adviescentrum een afspraak
met mij maken.”
SCHAMPER: Zijn er perioden waarin u
meer bezoek hebt dan anders?
De Potter: “Daar kan ik niet echt op antwoorden omdat ik nog maar pas in dienst
ben. Ik heb wel de indruk dat bepaalde
problemen te maken hebben met de winter.
De dagen zijn dan korter en het is vlugger

donker. Tijdens examens zie ik minder studenten omdat ze dan geen tijd hebben.
SCHAMPER: Werkt u samen met bepaalde
faculteiten?
De Potter: “Wel ja, studenten die in het
eerste jaar aanpassingsproblemen hebben,
kunnen meestal ook terecht bij de monitoren van de faculteiten om informatie te
krijgen over studentenactiviteiten en
dergelijke. Zo krijgen ze verscheidene
mogelijkheden voorgeschoteld over hoe ze
zich kunnen integreren in het studentenleven. Tussen de facultaire studiebegeleiders en het Adviescentrum bestaat een
goede wisselwerking.”
SCHAMPER: Hebt u nog een goede raad
voor studenten?
De Potter: “Alle vakken bijhouden en op
tijd beginnen. Ik weet dat het een cliché is,
maar het is een feit. En ook, nooit opgeven.”
foto’s: V. Janssens

T. Van de Velde

Moeder waarom lezen wij?

“Tijdens de examens zie ik minder studenten”

V

De SMAK-bibliotheek

oor diegenen onder jullie die het SMAK alleen maar kennen als café
annex concertzaal, of als kindercrèche op oudejaarsavond: het SMAK
heet voluit “Stedelijk Museum voor Actuele Kunst” en heeft sinds dinsdag
9 januari (zoals je van een museum voor actuele kunst kan verwachten)
een heuse wetenschappelijke bibliotheek. Omdat de doelgroep par excellence van deze bibliotheek przewalskipaarden en studenten zijn, en omdat
Schamper (wij citeren de dienst communicatie van het SMAK) “het geschikste medium is om de studenten hierover in te lichten”, gingen wij eens
kijken.

De bibliotheek van het SMAK verzamelt
boeken over alle kunstenaars vanaf het
begin van de twintigste eeuw. Ze ontstond
samen met het SMAK in 1975 en bevat
vooral boeken die ter promotie aan het
SMAK geschonken zijn, boeken die Jan Hoet
van zijn reizen meegebracht heeft en, door
een ruilovereenkomst, tentoonstellingscatalogi van andere musea, alles samen goed
voor zo’n 40.000 titels. Daarnaast heeft de
bibliotheek een twintigtal abonnementen op
tijdschriften over hedendaagse kunst,
stapels exemplaren van tijdschriften die
ondertussen niet meer verschijnen en een
verzameling persartikels over hedendaagse

kunst (vooral over de activiteiten van het
SMAK zelf).

De boeken zijn onderverdeeld in drie categorieën. Een eerste deel wordt gevormd
door monografieën en individuele tentoonstellingscatalogi, alfabetisch geklasseerd op
naam van de kunstenaar. Het tweede deel
bestaat uit groepscatalogi die alfabetisch
geklasseerd zijn per stad waar de tentoonstelling plaatsgevonden heeft. Ten slotte zijn
er de algemene boeken over esthetica, kunstfilosofie of kunststromingen. Het is de
bedoeling om al deze boeken automatisch
te klasseren, waarbij de tentoonstellingscata-

logi op elke deelnemende kunstenaar en
elke auteur opgezocht kunnen worden (in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de stadsbibliotheek, waar slechts een beperkt aantal
namen per boek ingevoerd wordt). Voorlopig zijn echter nog maar een goede 7.000
boeken in deze klassering opgenomen, en is
het door technische problemen voor het
publiek zelfs nog helemaal onmogelijk om
van dit systeem gebruik te maken.
Om te voorkomen dat iedereen die het
museum bezoekt meteen ook wat in de bibliotheek komt rondlummelen, wordt ze
enkel opengesteld voor geïnteresseerden
die een eenmalig inschrijvingsgeld van 200
frank betalen. Voor die 200 frank mag je
alleen boeken raadplegen en fotokopies
nemen, dus niet ontlenen. De bibliotheek is
open van dinsdag tot en met vrijdag, telkens
van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot
16.00u. Ze bevindt zich in een zaaltje rechts
van de inkomhal van het SMAK.

Wee Wee
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Didactiek b

Alles mag, en niets moet

idactiek bij proffen, het klinkt als de welbekende tang die men al eens
op een varken aantreft. Je hebt natuurtalenten die een auditorium
inpalmen en van een les een echte show maken. Andere proffen klampen
zich krampachtig vast aan hun katheder, terwijl ze inspiratieloos hun cursus declameren. Om maar te zeggen: er kan een wereld van verschil zijn
tussen twee mensen die toch beiden competent geacht worden om te
doceren.

Het was en is een bizarre situatie: de juf of
meester van de lagere school krijgen een
betere didactische opleiding dan docenten.
Regenten worden opgeleid om les te geven,
en ook licentiaatsonderwijzers moeten leren
hoe het moet. De enige groep in ons onderwijs die daaraan is ontsnapt, is het leger
ZAP’ers en AAP’ers dat elke dag de eer en
het genoegen heeft om aan de universiteit te
mogen doceren.

Straffe gasten

Het loopt al mis bij de benoeming van de
docenten. De VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) heeft voorgesteld dat het
mogelijk moet zijn voor docenten om een
docententraining te volgen. Mooi initiatief,
maar u had misschien zelf al de voorzichtige
toon in het zinnetje kunnen vaststellen: de
VLIR kan geen maatregelen opleggen. Het
gaat hier dus om een mogelijkheid, niet om
een verplichting. Zo’n tien jaar geleden had
de VLIR zelf initiatieven genomen om voor
een interuniversitaire docentenopleiding te
zorgen, maar daar is toen weinig reactie op
gekomen.
Ondertussen zijn de universiteiten zelf
begonnen met hun (niet verplichte) doceertrainingen. Ter illustratie: op wereldniveau is
zo’n 84% van de docenten hoger onderwijs
niet vertrouwd met vakdidactiek, in Vlaanderen is dat cijfer maar 40%. Dat komt
volledig op het conto van de docenten, die
op vrijwillige basis de training volgen.
Ruddy De Potter, algemeen coördinator
van het adviescentrum voor studenten én
secretaris van de onderwijsraad, vertelde
ons dat er aan de RUG sinds twee jaar een
dergelijke training bestaat. In die periode
hebben al 200 lesgevers op een totaal van
600 geleerd hoe ze didactisch verantwoord
kunnen lesgeven. Blijkbaar zijn die vierhon-
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derd andere zo’n straffe gasten dat ze die
opleiding niet nodig hebben. Maar Ruddy
De Potter vindt het een mooi resultaat voor
een initatief dat nog maar twee jaar bestaat.
Overigens, de docententraining wordt ten
stelligste aangeraden. Waarom ze dan niet
gewoon verplicht maken, denken wij.

De trainingen worden aan de RUG georganiseerd door Luc Van De Poele van de vakgroep Onderwijskunde. De lessen duren
drie dagen, gespreid over drie weken, en
worden gegeven aan zo’n twintigtal docenten, van alle faculteiten, omdat dat het leerrijkste is. Voor meer informatie kan u terecht
in het artikel op de pagina hiernaast.

Alles voor de wetenschap

Een ander probleem is de dubbelzinnige
positie van de docenten. Zij zitten in een systeem waarin hun curriculum vooral
gewaardeerd wordt aan de hand van hun
wetenschappelijke activiteit en publicaties.
Gewerkt moet er worden, maar niet aan hun
pedagogische vaardigheden. Dit systeem
werkt in het nadeel van jongere academici,
die in vergelijking met hun oudere collega’s
nog niet zoveel gepubliceerd hebben. De
keuze tussen de uitbouw van een wetenschappelijke carrière en enkel door studenten geapprecieerde lesactiviteiten is snel
gemaakt.
Maar er komen barsten in het wetenschapsfront. Onderwijsevaluatie is een vast begrip
geworden aan de RUG, en de studenten spelen daarin een belangrijke rol. Zij mogen per
faculteit hun stem laten horen in de evaluaties die georganiseerd worden door de
kwaliteitscellen onderwijs. Deze organen houden zich ook nog bezig met onder
andere het coördineren van de programmawijzigingen de visitaties en de inrichting

van de abituriëntendagen.

Er bestaan al evaluaties sinds ‘93, maar in
principe moet elke lesgever sinds oktober
‘98 (de start van de kwaliteitscellen) driejaarlijks geëvalueerd worden nadat de
onderwijsactiviteiten zijn afgerond. Dit academiejaar moet er dus een deel van het lesgevend personeel nog voor de eerste maal
gecontroleerd worden. Dat gebeurt door
vragenlijsten met enerzijds gesloten vragen,
die via de computers van het ARC verwerkt
worden, en anderzijds open vragen. De laatste categorie wordt nagelezen en
samengevat door de evaluatiecommissie.
Dat samenvatten is niet onbelangrijk: als je
maar met 10 mensen in de richting zit, is het
leuk dat een eventueel gewraakte prof je
handschrift niet kan herkennnen.
Vervolgens stelt de evaluatiecommissie een
samenvattend dossier op. Als de evaluatie
heel slecht is, sturen ze het rapport met een
begeleidende brief naar de desbetreffende
docent gestuurd, met de vraag hoe hij of zij
de problemen zal oplossen. Automatisch
wordt gedurende de twee volgende academiejaren gecontroleerd of er verbetering is.

bij proffen
Antwoordt de docent niet op de eerste brief,
dan wordt hij uitgenodigd op een persoonlijk gesprek. Volgens Nathalie Depoorter
van de Kwaliteitscel Onderwijs van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, gebeurt dit
echter bijna nooit.

Benoemingen

En stilaan beginnen de evaluaties een belangrijke rol te spelen in de benoemingen van
docenten. De kwaliteitscellen houden alle
evaluaties immers bij, zodat bevorderingscommissies die steeds kunnen opvragen. Dit systeem wordt gehanteerd over de
faculteitsgrenzen heen: zo kan de evaluatie
van de studenten van de Landbouwfaculteit
doorwegen in de discussie over de benoeming van een docent van de Faculteit Diergeneeskunde. De evaluaties kunnen zelfs aanleiding geven tot sancties. In theorie kan
het universiteitsbestuur iemand ontslaan als
de onderwijsevaluatie twee keer na elkaar
onvoldoende is, of driemaal onvoldoende in
de loop van de beroepscarrière.

Beleid

Er wordt dus iets gedaan om de didactische
kwaliteiten van docenten te verbeteren. De

D

schuchtere pogingen kunnen echter het
gebrek aan een duidelijk beleid niet camoufleren. In Vlaanderen moeten de universiteiten zelf instaan voor didactische initiatieven. Het bedrag hiervoor zit verwerkt in
het budget dat de universiteiten van de
Vlaamse Overheid toegewezen krijgen. Toen
we Rudy De Potter vroegen wat het budget
is voor onderwijsvernieuwing aan de RUG,
kregen we een aarzelend antwoord. Er is in
het verleden een eenmalige inspanning
geleverd vanuit de Onderwijsraad, die de
Raad van Bestuur adviseert over onderwijsaangelegenheden. Er is toen een bedrag
van 80 miljoen vrijgemaakt, waarna het initiatief werd overgelaten aan de faculteiten.
Het onderwijsbeleid is aan de RUG een zaak
van de faculteiten, wat niet echt bevorderlijk
is voor het voeren van een uniform beleid.
Denk maar aan de financiële middelen, die
nu in gespreide slagorde gebruikt worden.
Ruddy De Potter antwoordde op deze kritiek door te wijzen op het belang van de
Onderwijsraad, waar de onderwijsdirecteurs
van de verschillende faculteiten inzitten.
Problemen kunnen daar aangekaart worden,
en na onderling overleg kan een beleid uit-

gestippeld worden door de verschillende
faculteiten. Allemaal goed en wel, maar snel
op de bal spelen wordt toch veel moeilijker.
De faculteiten mogen dus proberen om
innoverende didactische methodes in te
voeren. Voorlopig blijft het bij individuele
initiatieven, en blijft een centrale visie
achterwege: een gebrek aan financiële middelen is de grote spelbreker. Hoewel, het
kan ook goede wil zijn. In Nederland, daar
weten ze pas van aanpakken. De Noorderburen hebben het hele boeltje geforceerd
door het financieringsmodel te veranderen.
Er werd 500 miljoen gulden van de universiteiten afgenomen, die ze pas terugkregen
wanneer ze hun onderwijs hervormden. Zo
kan de universiteit van Maastricht zich nu
expliciet profileren als een onderwijsuniversiteit.
De laatste jaren heeft het onderwijs al veel
meer aandacht gekregen aan de RUG. Er is
een stevige basis uitgebouwd om de docenten te evalueren, en ze kennis te laten
maken met de didactische basisprincipes.

Tom De Paepe

Lesgevers in het zweet
De docententraining

ocententraining: het klinkt alsof die arme proffen op paramilitaire
wijze klaargestoomd worden om zich in het strijdgewoel te werpen.
In sommige auditoria zijn er misschien dergelijke oorlogssituaties, maar
het merendeel van de lessen gaat er toch vrij gezapig aan toe. De man die
de trainingen verzorgt, is Luc Van de Poele van de vakgroep Onderwijskunde.

De trainingen duren drie dagen, die
gespreid worden over drie weken. Er wordt
gewerkt in groepjes van een twintigtal
mensen van alle faculteiten. Ze staan open
voor beginnende docenten, maar ook degenen die al enkele jaren meedraaien zijn
welkom.

leren leren

De eerste dag wordt geopend door de rec-

tor himself, een illustratie van het belang dat
aan de docententraining wordt gehecht.
Daarna snijdt Luc Van de Poele de doelstellingen, het plannen en het leren leren
aan. Zo krijgen de deenemers een overzicht
van de soorten studenten, en hun respectieve leerstrategieën. Van De Poele legt
trouwens sterk de nadruk op het aspect zelfsturing door de student, ook al in de kandidaturen.

Dag twee wordt gewijd aan het presenteren
en lesgeven, met veel aandacht voor de concrete situaties in het leslokaal. Daarvoor krijgen de docenten een opdracht, waarbij ze
een korte les moeten geven over een onderwerp dat niet tot hun vakgebied behoort,
gewoon om de zenuwen wat op te drijven
om de opdracht zo realistisch mogelijk te
maken. Het kan ook zijn dat verschillende
docenten hetzelfde onderwerp moeten
behandelen. Dat heeft zijn nut wanneer
achteraf de lesjes in groep worden besproken, en iedere docent geconfronteerd wordt
met de opmerkingen van de andere deelnemers. Opmerkingen die, aldus Van de Poele,
vaak ontnuchterend zijn.

7

Ten slotte is er nog een dag voorbehouden
aan de evaluatie van de studenten en de
principes van het hoger onderwijs. Voor de
examinering worden de principes
toegelicht, en wordt er concreet aandacht
geschonken aan de link met de onderwijsactiviteit.

Bedenkingen

Op onze vraag of die drie dagen genoeg zijn
om een voldoende basis te hebben, antwoordt Luc Van der Doelen dat de training

vooral dient als ondersteuning voor wat de
docenten, die vaak zelf al jaren les geven, al
aan ervaring hebben opgebouwd. En drie
dagen enkel moeten en mogen nadenken
over onderwijs is een gelegenheid om eens
stil te staan bij de manier van onderwijzen.
Het is trouwens de bedoeling dat er in de
toekomst vervolgsessies georganiseerd worden. Het zou dan gaan om kortere workshops rond meer specifieke thema’s zoals
onderwijs voor grote groepen.

Volgens Van de Poele zou een verplichting
om aan dergelijke trainingen deel te nemen
niet nodig zijn. De allernoodzakelijkste voorwaarde is de motivatie bij de docenten. Er
zijn wel stimulansen ingebouwd bij
bevorderingen op sommige niveau’s, waar
vermeld is dat het volgen van een dergelijke
cursus tot aanbeveling strekt. Daar vinden
sommigen een reden om toch deel te
nemen. En er zijn natuurlijk mensen die al
fantastisch bezig zijn, en die ook zonder
extra cursus op een zeer hoog niveau
doceren. Daar is de behoefte om feedback
te krijgen natuurlijk veel kleiner.
Over de link met de onderwijsevaluatie van
de kwaliteitscellen is er nog wel wat te
zeggen. Er zijn klachten van docenten dat
sommige vragen uit de evaluaties contraproductief zijn met de inhoud van de trainingen. Dat komt omdat er geen eenvormig
systeem van basisvragen is. Nochtans is in de
wetenschappelijke literatuur beschreven
welke vragen je kan stellen bij evaluaties van
het onderwijs. Aan de RUG waren oorspronkelijk alle vragen hetzelfde, voor alle
faculteiten. Daarvan is men na een tijdje
afgestapt, waardoor we nu in het andere
uiterste zijn gevallen. Er moet misschien wel
ruimte zijn voor vragen die specifiek zijn
voor de aard van de faculteit. Van de Poele
vindt dat er nog meer gekoppeld moet worden aan evaluaties. Nu gebeurt het dat
docenten volledig anders geevalueerd worden per faculteit.
Tot slot had Luc Van de Poele enkele concrete voorbeelden van wat er op didactisch
gebied zoal kan foutgaan aan de universiteit.
Cynisme bijvoorbeeld is niet bevorderlijk
voor de motivatie. Zo kan een docent een
groep willen uitdagen, maar eigenlijk een
sneer geven die hard aankomt bij sommige
studenten. En iedereen kent wel de klassieker die de kroon spant aan het begin van het
academiejaar: “Kijk eens naar links, kijk eens
naar rechts, slechts een van de drie zal het
halen.” Dergelijke uitlatingen kunnen
ervoor zorgen dat de samenwerking tussen
studenten op een heel laag pitje komt te
staan omdat de concurrentie onder de studenten alleen maar wordt aangewakkerd.
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advertentie

Tom De Paepe

T

Het przewalskipaard en
de zee-eend

raditiegetrouw stond de laatste editie van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal weer garant voor een avondje spellingterreur. Tandengeknars en vertwijfelde blikken alom, daar in Den Haag op 17 december: de
opsteller van het dictee trakteerde de deelnemers immers op fijne zinssneden als ‘cedilles en i-grecs’, een ‘omaatje in een crapaudtje’ en ‘freudiaanse
minnelyriek over sint-janskruid en karwijzaad’. De spellingellende blijft
echter niet beperkt tot woorden die nauwelijks gebruikt worden. Naast een
driedubbele schrijfkramp krijgt de doorsnee taalgebruiker ook van de
courant voorkomende woorden soms het heen en weer.
spellingbeeld, maar de literatoren lieten zich
ook niet onbetuigd. De taal waarin zij hun
meesterwerken schrijven, daar mocht onder
geen beding aan gesleuteld worden. Rutger
Kopland stelde dat al die taalwetenschappers maar eens in een psychiatrische
instelling opgesloten moesten worden, Jef
Geeraerts poneerde onterecht dat zelfs het
etymologische principe met voeten getreden werd, en ook barones Monica van
Paemel en Benno Barnard lieten zich niet
onbetuigd in de stemmingmakerij. De ministers wilden te allen prijze commotie ver-

foto: Samson

Aan goede bedoelingen nochtans geen
gebrek om de spelling transparanter en consequenter te maken. We schrijven 1994.
Ruim drie jaar had een spellingcommissie
aan een duidelijke hervorming gewerkt,
maar de voorstellen werden in 1994 op
nauwelijks een paar uur tijd door de
Vlaamse en Nederlandse ministers van Cultuur en Onderwijs naar prullenmand verwezen. Een van de leden van de bewuste
spellingcommissie die jarenlang hard labeur
van de tafel geveegd zag worden, is prof.
Johan Taeldeman, verbonden aan de vakgroep Nederlandse Taalkunde. Schamper
ging op audiëntie bij deze autoriteit ter zake
en vernam meer over de gemiste kansen.
Prof. Taeldeman: “De spellingcommissie
heeft na jarenlang intensief vergaderen
grondig gemotiveerde voorstellen tot hervorming geformuleerd, maar die werden
afgeschoten door het Comité van Ministers
van de Nederlandse Taalunie. Er werd ook
bewust naar de pers gelekt, waarbij bepaalde
voorbeelden van verandering totaal uit hun
context gerukt werden. Extreme voorstellen
werden eruit gelicht om de verontwaardiging van de publieke opinie uit te lokken,
waar men ook in geslaagd is. Hoe meer er
aan de klassieke spelling geraakt wordt, hoe
moeilijker verkoopbaar, natuurlijk. Men ging
er bovendien aan voorbij dat de voorstellen
niet te nemen of te laten waren: de commissie wou vooral de prioriteiten aangeven
en wist heel goed dat de resultaten niet te
revolutionair mochten zijn. Dat men bijvoorbeeld voortaan ginekoloog zou moeten
schrijven, was onzin. Zo ver zou men, zeker
voor zulke hybride gevallen, nooit gegaan
zijn.”
Maar het kwaad was geschied. De publieke
opinie was verontwaardigd en huiverde bij
zo’n verregaande aanslag op het klassieke

mijden, en verwierpen het rapport van de
spellingcommissie nagenoeg volledig. Onnodig te zeggen dat de commissie, en vooral
haar voorzitter prof. Geerts van de Leuvense Universiteit, verbitterd en ontgoocheld achterbleef.
Prof. Taeldeman: “Is dit nu een spellinghervorming? De spelling van de vreemde woorden bijvoorbeeld, was (en is) een puinhoop.
Neem nu het Griekse voorzetsel kata-. Alle
woorden in het Grieks hadden een -k, dan
kan men ervoor kiezen fonetisch te spellen
of de vreemde spelling te behouden. In het
Groene Boekje nu zien we de vorm met -c

en met -k naast elkaar, bv. katalysator naast
catastrofe.”
Inconsequenties uit de wereld helpen vond
men blijkbaar minder belangrijk dan het
vasthouden aan de meest gangbare spelling.
In het geval van de dubbelspellingen valt er
evenmin doortastendheid of logica te
bespeuren: lantaarn maar ook lantaren, literatuur en litteratuur, doorn en doren enz.
Dat het afgeleide adjectief van clerus
klerikaal is, roept eveneens heel wat vragen
op. In plaats van inzicht in het systeem te
krijgen wordt de taalgebruiker geconfronteerd met een heleboel uitzonderingen op
de regels die, er zit niets anders op, ingestudeerd moeten worden.
Prof. Taeldeman: “Een makkelijk te leren
spelling werkt met doorzichtige, vaste regels
met zo weinig mogelijk uitzonderingen. Had
men het rapport van de commissie aanvaard, dan zouden er ook regels met een
vooruitkijkend karakter vastgelegd zijn. Dit
om te voorkomen dat men op de nieuwe
editie van het woordenboek moet wachten
om te weten hoe een nieuw woord correct
gespeld wordt. Blijven we bij het voorbeeld
van het Griekse prefix kata-. Als er een nieuw
woord met dit prefix gevormd wordt, hoe
kan dan uitgemaakt worden of het woord in
kwestie met c of met k geschreven wordt?
Een consequente keuze voor vernederlandsing zou overigens de vorm met k
opgeleverd hebben.”
De regels die uiteindelijk uit de bus
gekomen zijn beslaan ettelijke bladzijden in
de Leidraad van Het Groene Boekje onweerstaanbaar leesvoer voor die ene keer
dat u echt niets beters te doen heeft - en
kennen heel wat uitzonderingen. Uit het
hoofd leren is dus de boodschap. Als het een
troost mag zijn: taal- en stijlfouten vermijden
is van veel groter belang. Een niet geringe
opdracht voor de Vlaming die de sporen van
de jarenlange overheersing van het Frans
nog steeds in zijn taalgebruik meedraagt.
Het deksel van die fermenterende beerput
laten we er voorlopig nog eventjes op.

Mieke Boone
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Mobiliteitsprobleem
lijkt onoplosbaar

Veel geblaat, weinig wol

nitiatieven om het mobiliteitsprobleem in kaart te brengen zijn er
genoeg. Er is de mobiliteitsbevraging onder studenten door de Dienst
Studentenadministratie. Er is de mobiliteitsenquête onder het personeel
door de Dienst Milieubeheer. En…er is overleg tussen de stad Gent en de
Universiteit Gent onder de titel Student en Mobiliteit. Tot zover leidden al
deze initiatieven uitsluitend tot wat heen en weer gepraat met bitter weinig
concrete resultaten, terwijl de files zich razendsnel blijven uitbreiden.
Elke student kreeg aan het begin van dit
academiejaar bij zijn inschrijvingsformulieren een formulier met vragen over zijn
vervoergedrag. De meeste studenten stuurden dit formulier netjes ingevuld terug en
de resultaten daarvan kunnen nu bekeken
worden op het internet (aivwww.rug.ac.be
/Studentenadministratie/mobiliteitsbevraging.html). De eerste vraag was: Hoe komen
studenten naar Gent? Antwoord: Van de in
Gent wonende studenten komt het merendeel (41%) met de fiets en de rest komt met
de bus, tram, auto of motor. De pendelstudent (iedere dag heen en weer) komt vooral
met de trein (47%) en voor een groot deel
(32%) met de auto. De kotstudent gebruikt
als hij naar zijn kot komt vooral de trein
(60%), maar toch komt ook een kwart van
de kotstudenten naar Gent met de auto. Bij
deze percentages laat de website wel na om
te vermelden om hoeveel studenten het
elke keer gaat.

foto: V. Janssens

Deze enquête laat toe om twee grote conclusies te trekken. Ten eerste, de ligging van
universiteitsgebouwen heeft een grote
invloed op het vervoergedrag van studenten.Ten tweede, alsmaar meer studenten
gebruiken een auto om zich te verplaatsen.

Om dat laatste te weten te komen, was
echter lang geen bevraging vereist. Het
bewijs van het stijgende autogebruik werd in
de weken voor kerstmis dagelijks geleverd
door kilometerslange files in de straten
tussen de Heuvelpoort en het Zuid. Studentenvertegenwoordiger Peter Comhaire
haalde ondertussen het huidige mobiliteitsbeleid eens flink over de hekel: “Het is nu
duidelijk dat steeds meer studenten de auto
gebruiken. En het enige wat er gebeurt, is
dat er verder gezocht wordt naar manieren
om al deze auto’s te kunnen blijven parkeren.”
De eerste vaststelling is dat de ligging van
een universiteitsgebouw mee het vervoersgedrag van de studenten bepaalt. Het bewijs
hiervoor wordt geleverd door de studenten
diergeneeskunde. Zij zijn de meest fervente
aanhangers van het autoverkeer. Meer dan
een kwart van de toekomstige dierenartsen
rijdt met de auto naar de les. Dit vindt zijn
oorzaak in de afgelegen ligging van de faculteit diergeneeskunde, namelijk in Merelbeke. Merelbeke is ongeveer tien kilometer
van Gent verwijderd en moeilijk bereikbaar
met het openbaar vervoer. Het resultaat is
dat de dierenartsen ongewild meehelpen
aan de groei van de files.

Behalve het mobiliteitsgedrag van
de student is er natuurlijk ook nog
het mobiliteitsgedrag van de rest
van de RUG, het academisch personeel. Ook daar wordt onderzoek
naar verricht. Dit gebeurt door de
dienst Milieucoördinatie die voor
het personeel een enquête heeft
opgesteld. Hierin wordt onder
meer
aan
autobestuurders
Alsmaar meer studenten gebruiken een auto om zich gevraagd waarom ze niet aan carte verplaatsen
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pooling doen. Fietsers konden suggesties
doen voor een beter RUG-fietsbeleid.
Gebruikers van het openbaar vervoer
mochten tips geven voor verbeteringen aan
het openbaar vervoer. De enquêtes moesten
worden ingediend tegen 15 december 2000;
de resultaten volgen later.
Tussen de RUG, de Gentse Hogescholen en
de stad Gent verloopt een traag overleg. Op
driemaandelijkse vergaderingen wordt elkanders mobiliteitsbeleid uitgevlooid. De
RUG snoeft met haar fietsherstelplaats, de
Hogeschool Sint-Anna is fier op haar
vooruitstrevend fietsbeleid. De vzw
SOVOREG die het project met de gratis
SOX-fietsen heeft uitgebouwd, laat dan weer
treurig weten dat het respect voor de gratis
fietsen afneemt en dat er steeds meer fietsen
worden gestolen.

Busje blijft weg

Het Leuvense voorbeeld om gratis openbaar
vervoer aan te bieden werd minutieus
onderzocht. In Leuven liep van oktober tot
december vorig jaar een project waarin aan
studenten gratis openbaar vervoer werd
aangeboden. De Lijn raamde de kosten van
dit project op één miljoen Belgisch frank,
waarvan de stad Leuven en de Leuvense universiteit elk de helft betalen. Op 23 november werd dit project besproken op de
driemaandelijkse Gentse overlegvergadering. Uit het gesprek werd geconcludeerd
dat gratis openbaar vervoer duur is.
Voorzichtig werd geopperd dat het interessant zou zijn om een onderzoek te verrichten naar het verplaatsingsgedrag van de
Gentse studenten, bijvoorbeeld de verplaatsingen naar Merelbeke. Opnieuw een
studie dus. Het dichtslibben van de wegen
houdt de geesten dus wel bezig, vooralsnog
echter zonder tastbaar resultaat. Het lijkt wel
alsof er een acuut gebrek aan expertise is.
Zowel de stad als de RUG blijven noodgedwongen improviseren en kunnen geen
snelle oplossing van het mobiliteitsprobleem beloven.

TVdV

T

Dodonaea?

oen de hoofdredacteur van Schamper mij vroeg hier een artikel over te
schrijven, dacht ik: wat is een Dodonaea voor iets? Een Przewalskipaard? Een universiteitsmedewerker? Achteraf bleek Dodonaea niets
van dit alles te zijn. Dodonaea is een heus Koninklijk natuurwetenschappelijk genootschap dat zich, u kon het al raden, vooral bezig houdt met
natuurwetenschappen.

Dodonaea is niet nieuw, een stukje
geschiedenis voor de intelligentsia onder
ons (ofte de menswetenschappelijke lezer
toch ook nog tevreden stellen). Het
genootschap werd in 1887 opgericht door
Prof. Dr. MacLeod, die tevens de stichter
van de Vlaamse natuur- en geneeskundige
congressen was. Prof. MacLeod was bovendien een belangrijk voorstander van de
vernederlandsing van de Gentse universiteit,
maar dat is een ander verhaal. Dodonaea is
genoemd naar de grote Vlaamse botanicus,
Rembert Dodoens (1517-1585).
Wie ooit de kruidtuin in Mechelen heeft bezocht of de Kleine
Zavel in Brussel, kent hem vast
wel: het is die kerel die daar een
standbeeld heeft. Van hem zijn
ruim 25 werken over plantkunde
bewaard gebleven. Dodoens was
bovendien een van de belangrijkste Vlaamse artsen van zijn tijd.
Een terechte naamgeving dus.

Al wat gebeurt op natuurwetenschappelijk vlak behoort tot de
interessesfeer van de leden van
Dodonaea. Het genootschap telt
op het moment zo’n 230 leden en
bestaat vooral uit oud-studenten
en universiteitsmedewerkers. Een aantal
leden houdt zich dagelijks bezig met onderzoek. “Toch is Dodonaea ook voor leken
interessant,” zo verzekerde Frederik Leliaert, secretaris van Dodonaea ons. “Dodonaea houdt zich voornamelijk bezig met het
geven van voordrachten, meerbepaald met
een biologische of natuurwetenschappelijke
inhoud. Sommige voordrachten zijn bijzonder gespecialiseerd, maar andere zijn voor
een ruimer publiek toegankelijk,” aldus
Frederik. Liefhebbers van natuurwetenschappen zijn dus van harte welkom.
De activiteitenkalender van Dodonaea is
goed gevuld. Regelmatig worden voordrachten georganiseerd over recent wetenschappelijk onderzoek. Af en toe zijn er

lezingen over expedities of wordt een
overzichtslezing gegeven over een welbepaalde ontwikkeling in natuurwetenschappelijk onderzoek. Wat dacht u van een
thema-uiteenzetting waarbij de activiteiten
van een laboratorium van een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstelling worden
toegelicht? Of een geleid bezoek aan een
laboratorium? Dodonaea organiseert ook
enkele veldexcursies, waarbij enkele
groepen van organismen thematisch worden bekeken. Dit jaar wordt bijvoorbeeld

een strandexcursie georganiseerd. Studenten van de Universiteit Gent hebben
trouwens een bijkomend voordeel. De voordrachten worden gehouden in auditorium 4
in de Ledeganck en excursies vertrekken
eveneens vanuit de Ledeganckstraat in Gent.
Handig toch?
Dodonaea gaf tot dit jaar het Biologisch
jaarboek Dodonaea uit en dit al sinds 1930.
Vanaf 1890 was Dodonaea al uitgever van het
botanisch jaarboek. Tijd voor verandering
en vernieuwing echter, ook bij Dodonaea.
Het biologisch jaarboek is niet meer en
wordt vervangen door een semestrieel tijdschrift. “De nadruk in het biologisch jaarboek lag vooral op een globaal beeld van
natuurwetenschappen, zowat alles kwam

aan bod. Het nieuwe tijdschrift gaat zich
meer toespitsen op ecologie en natuurbehoud,” meldde Frederik Leliaert ons.
Dodonaea werkt hiervoor nauw samen met
het Instituut voor natuurbehoud. Het jaarboek was nochtans een uitstekend forum
voor de publicatie van het werk van jonge
wetenschappers.
Toch blijft Dodonaea jonge wetenschappers
kansen bieden. Elie Gillis (1937-1988),
oud-professor aan deze universiteit, deed
een aanzienlijke donatie aan Dodonaea. De
interesten van deze schenking worden jaarlijks uitgereikt als de Elie Gillisprijs aan twee
jonge onderzoekers die zich verdienstelijk
hebben gemaakt op het gebied van plant- of
dierkunde. Vorig academiejaar gingen de
prijzen naar Floris Vanderhaeghe voor de
richting Plantkunde en Tim
Adriaens voor de richting
Dierkunde.
Na een snuffeltocht in de
activiteitenkalender van Dodonaea vonden wij toch dat vooral
de geïnteresseerde leek, die bij
voorkeur al wat kennis heeft van
fysica of biologie, misschien
gebiologeerd kan worden door
Dodonaea. Dus waar wachten
jullie nog op? Dodonaea
beschikt over een steeds aangroeiende bi-bliotheek waarin
een aanzienlijk aantal zeldzame
tijdschriften zijn opgenomen.
Helaas is de bibliotheek uitsluitend voor leden. Dodonaea is zeker de
moeite waard: ik raad de liefhebbers aan om
zo snel mogelijk contact te zoeken met Frederik Leliaert.
Voor meer informatie: Frederik Leliaert
(Secretaris Dodonaea), Vakgroep Biologie Labo Plantkunde, K.L. Ledeganckstraat 35,
9000 Gent. Tel.: 09 264 50 85. Mailen voor
informatie kan:
frederik.leliaert@rug.ac.be
En voor de surfers:
http://allserv.rug.ac.be/~fleliaer/dodonaea
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Zero risk do

Professor Demey

T

oen u in december een studentenresto binnensprong met het idee: “Dit
is nog altijd beter dan mijn eigen uit de hand gelopen kookexperimenten”, kon u het al zien. Overal hing uit welke schotels rundsvlees
bevatten. De maatregel volgde op de opschudding in de media over de
dollekoeienziekte. In deze tijden van alimentaire onzekerheid zocht
Schamper, twee blikjes frankfurterworstjes in de aanslag, een nuchtere
stem in het debat over BSE (Bovine Spongiforme Encephalopatie). We vonden die stem in de nabijheid van het Biocentrum Agri-vet van de RUG te
Melle , een vroegere proefhoeve, waar Professor Daniël Demeyer als hoofd
van de vakgroep Dierlijke Productie zijn onderzoeken doet.

De Vakgroep Dierlijke Productie behoort tot
de Faculteit Landbouwkundige en
Toegepaste Wetenschappen en is gegroeid
uit wat vroeger de leerstoelen Veeteelt en
Voeding en Hygiëne waren. In 1990
schakelde men over op het systeem van vakgroepen en verhuisde Voedingsleer naar
een andere vakgroep. Het experimentele
slachthuis waarover de vakgroep beschikt,
dateert al van het eind van de Golden Sixties, toen er voldoende geld vrijkwam vanuit het Ministerie van Landbouw. De Vakgroep Dierlijke Productie heeft door zijn
isolement weinig contact met andere vakgroepen, zelfs niet binnen de eigen faculteit.
Het dertigtal mensen dat er rondloopt, doet
onderzoek
naar
karkaskwaliteit,
vleeskwaliteit, vertering bij varkens en
herkauwers en dies meer.

opgekomen is. Daar vertoonden vooral oudere melkkoeien als eerste dieren de symptomen. Men kon dat met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid toeschrijven
aan het gebruik van verwerkte
schapenkarkassen die een analoge ziekte
hadden, het scrapie, dat zelf niet de oorzaak
is. Die karkassen werden verwerkt in beender- en voedermeel dat aan die melkkoeien
gegeven werd. Het is een globale problematiek met twee slagwoorden: recyclage
en efficiëntie. Je tracht het slachtafval zo efficiënt mogelijk te benutten. Men behandelde
dat afval volgens de toen geldende richtlijnen voor microbiële veiligheid. De
voorgeschreven temperatuur is op een

SCHAMPER: Hoe is BSE eigenlijk ontstaan?
Demeyer: “Ik denk dat het in het begin van
de jaren ‘80 in het Verenigd Koninkrijk

bepaald ogenblik verlaagd, vanuit de efficiëntie-idee. Denk maar aan de kosten voor
fossiele brandstoffen. Plots bleek er iets in
het beendermeel te zitten dat resistent was
tegen die behandeling: het zogenaamde
prion, dat niet kapot ging door verhitting.
Het is iets zeer eigenaardigs: het is geen
microbe of virus maar een zuiver eiwit. Het
infecterende prion heeft een configuratiewijziging ondergaan, waardoor het infectief
wordt, in die zin dat het al de natuurlijk aanwezige prionen aanzet om de afwijkende
conformatie aan te nemen. Dan krijg je die
sponsvormige encephalopathie, die bij runderen tot het dollekoeiensyndroom leidt.
Kort daarop zijn er twee reacties geweest,
vooral omdat men hetzelfde prion van BSE
ook associeerde met een nieuwe vorm van
Creutzfeld-Jacob, een bij de mens
voorkomende sponsvormige encephalitis,
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“Pessimist mogen
we niet zijn”

die tot zeer triestige toestanden leidt en
ongeneeslijk is. Men kon met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid aantonen dat
het BSE-prion verantwoordelijk was voor de
nieuwe vorm van Creutzfeld-Jacob. Ik geloof
dat er een 88-tal gevallen van de ziekte
waren, waarvan 84 in het Verenigd
Koninkrijk. Toen zei men dat het gevaarlijk
begon te worden.”
”Men heeft ten eerste beslist tot een volledige verbanning van slachtafval en dierlijk vet
in de veevoeding in Engeland en later ook in
de Europese Unie. Nadien heeft men nog
een tweede barrière tegen de verspreiding
ingebouwd door de verwijdering van de
meest infecterende delen van het karkas:
het ruggenmerg, de hersenen en het laatste
deel van de dunne darm. De twee barrières
zijn eigenlijk voldoende om de verdere uitbreiding van de ziekte tegen te gaan.”

Paniekvoetbal

SCHAMPER: Is de reactie van de wetenschap op tijd gekomen?
Demeyer: “Ik denk dat het merendeel van
de wetenschappers de huidige ingrepen een
beetje paniekerig en overdreven vindt. Ik
denk dat de wetenschappers er in het algemeen over eens zijn dat men gedaan heeft
wat men kon, en dat het risico nu aanvaardbaar is. Dr. Emmanuel Vanopdenbosch,
de Belgische BSE-specialist, zegt dat het risico om door het eten van rundsvlees
Creutzfeld-Jacob op te lopen, minimaal te
noemen is. Maar die historie heeft zo’n
enorme impact op de hele sector van de
veehouderij, het vleesverbruik, dat men
andere motieven begint te hanteren om iets
te doen, bijvoorbeeld het invoeren van BSEtesten op dieren ouder dan dertig maand.
Eén van de motieven die daar gespeeld
hebben, is het opkrikken van het imago van
het vlees, op één of andere manier proberen
de consument weer vertrouwen te doen krijgen. Vertrouwen dat hij voor het grootste
stuk ten onrechte verloren is.”
SCHAMPER: De Europese Unie heeft
onlangs zeer strenge maatregelen getroffen,
in Duitsland is er hevige opschudding over
de dollekoeienziekte. Paniekvoetbal?
Demeyer: “Overal is er opschudding. Het

doesn’t exist

eyer en het vlees
grote probleem is de uniformisering van de
regelgeving in heel Europa. Op een bepaald
ogenblik is er ook sprake geweest dat Duitse
vleeswaren niet meer mochten binnenkomen omdat men in de vleeswarenbereiding dikwijls mechanisch ontbeend
vlees gebruikt. Men associeerde het beendermerg met zenuwweefsel, wat dan weer
wordt geassocieerd met infectiegevaar. Dat
wou men niet: hop, weg. Ik heb heel sterk
de indruk dat dat paniekreacties zijn. En de
politieke instrumenten in de Europese Unie
om tot een gemeenschappelijke regelgeving
te komen, zijn heel beperkt. In juli 1997
werd op Europees vlak de beschikking om
weefsels weg te nemen uitgevaardigd. Spijtig
genoeg werd dat maar bekrachtigd in oktober 2000. Het heeft meer dan drie jaar geduurd. Het is zeer moeilijk voor politieke
besluitvormers om rationeel te beslissen
want ze staan onder invloed van commerciële en sociale invloeden. Nu doet men
niets anders dan een veiligheidsprincipe
hanteren. Dat principe dat formeel het
‘voorzorgsprincipe’ genoemd wordt, zegt:
‘Het moment dat we iets vermoeden,
moeten we ingrijpen. Zelfs als niet alle
wetenschappelijke aanduidingen ontegensprekelijk zijn. Daarenboven streeft dat
voorzorgsprincipe naar een nul risico. Dat
laatste is nattuurlijk onhaalbaar, maar er kan
zeker gesteld worden dat het risico zeer
goed onder controle is. Er is maar één
schaduwzijde: iedereen zit met grote vrees
te wachten op de toename van het aantal
Creutzfeld-Jacob-gevallen. Dat komt door de
zeer lange incubatietijd. Men ziet het aantal
gevallen van Creutzfeld-Jacob toenemen en
men is bang dat het aantal ineens exponentieel zou stijgen. Er zijn allerlei scenario’s en
risicoanalyses ontwikkeld en er is nog een
kleine kans dat de epidemie heel ernstige
vormen zal aannemen. Men spreekt van
honderdduizenden gevallen. Die kans is gering maar niemand weet het juist. We
hebben nu echter systemen die met een
zeer aanvaardbare vaardigheid de ketting
bewaken. Voor zover de maatregelen worden toegepast, is het heel veilig om een biefstuk te eten, veel veiliger dan met de auto
rijden bijvoorbeeld. De moeilijkheid zit in de
moderne vleesproductie. De productieket-

ting is zo lang en het systeem zo complex
dat het bijna niet meer te overzien is, dat je
niet meer alle mogelijke interacties en incidenten kunt voorzien.”

Beendermeel

SCHAMPER: Beendermeel wordt ook
gebruikt in afgeleide produkten, zoals gelatine. Zijn daar problemen?
Demeyer: “Ik ben geen specialist, maar als
ik het productieproces van gelatine bekijk,
dan is daar een zuurhydrolyse, een basische
hydrolyse (behandelingen met een sterk
zuur en een sterke base - nvdr), filtreren,
indampen. Zelfs als daar een prion in zou zitten, dan zou dat volgens mij die behandelingen niet overleven. Maar men is nooit zeker.
Maar het klopt, gelatine kan overal inzitten:
medicatie, cosmetica of bakkerijproducten.
Met hetgeen ik weet, denk ik dat het overdreven is om daar een gevaar in te zien en
dat daar niet meer gevaar in zit dan in al het
andere dat we doen.”
SCHAMPER: Heeft de wetenschap al een
zicht op de afloop van de BSE-crisis?
Demeyer: “Er is een overgedragen vorm,

“Voor zover de maatregelen
worden toegepast, is het
heel veilig om een biefstuk
te eten, veel veiliger dan
met de auto te rijden bijvorbeeld.”

die waarschijnlijk van dat dierenmeel afkomstig is. Er zou ook zoiets zijn als spontane
mutatie waarbij natuurlijk aanwezige prionen spontaan gaan muteren. Ik heb een collega die zegt: ‘Vijftig jaar geleden was er ook
BSE, maar toen zag men het niet.’ Waarschijnlijk is er zoals bij alle vreselijke ziekte ook
een basisniveau van het voorkomen van BSE
en Creutzfeld-Jacob. Absoluut niet
voorkomen bestaat niet. Zero risk doesn’t
exist. Er zijn altijd vliegtuigen die neerstorten of atoomcentrales die ontploffen.”

Luxeproduct

SCHAMPER: Gaat de voedselproductieketen
na deze crisis geoptimaliseerd zijn?
Demeyer: “Door de dioxine- en de BSE-cri-

sis is het besef dringender geworden dat we
efficiënter - in termen van ketenbewaking
dan - voedsel moeten produceren. Dat is
toch één positief aspect. Maar er zijn zoveel
dingen waar de voedselproductieketen
rekening mee moet houden: er is het
dierenwelzijn, de sensorische kwaliteit, de
eerlijkheid van het levensmiddel, het politieke aspect. Kwaliteit van dierlijke levensmiddelen is een zeer ingewikkeld iets maar
men zal optimaliseren, dat is een feit. Spijtig
is wel dat de standpunten zo ver uit elkaar
liggen. Je hebt de standpunten van de
extreme groenen, zoals van Michel Vandenbossch, die waarschijnlijk niet zo meatminded is, en je hebt de andere, de brutale,
micro-economische motieven van geld verdienen op korte termijn. Tussen die twee
een consensus vinden is niet gemakkelijk.”
SCHAMPER: Gaat de sector deze klappen te
boven komen?
Demeyer: “Het is een zeer sterke sector. Er
zitten enorm gemotiveerde en creatieve
mensen in - er is er onlangs nog eentje
overleden (VDB - nvdr). Het is een creatieve
en veerkrachtige sector die misschien nog
moet leren wat breder te kijken. Ik vrees dat
het vlees waarschijnlijk een beetje duurder
zal worden en dat we niet zoveel meer
zullen produceren. Vlees was een luxeproduct toen ik een kleine jongen was, toen was
een kip een feestmaal, nu smijten ze ze bij
wijze van spreken naar je kop. We zijn er in
geslaagd om efficiënt te werken zodat we
voor iedereen veilig en betaalbaar voedsel
kunnen produceren. Een beetje ten koste
van smaak en dierenwelzijn. De risico’s bij
dergelijke intensieve producties zijn zeer
klein, maar als het gebeurt, moet je opletten,
want voor je het weet zit het heel de wereld
rond. Ik denk dat we een beetje te ver
gegaan zijn in die richting, dat we moeten
terugschroeven. Meer aandacht voor het
dier als ook rechten hebbend individu, meer
aandacht voor de kwaliteit dan voor de
kwantiteit. Ik ben ervan overtuigd dat dat
komt, het moet wel. Pessimist mogen we
niet zijn.

T&T
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Mensen en andere dieren

BOEKBESPREKING

e hedendaagse mens heeft een bizarre verhouding met het dier.
Enerzijds vertroetelt hij zijn schoothondje, przewalskipaard of poes,
anderzijds behandelt hij ze louter als objecten. De schrijnende toestanden
op de veemarkt en de sterk uiteenlopende reacties hierop bewijzen nog
maar eens: de mens is de band met het dier verloren. De ene beschouwt
ze als wandelende voedingsbronnen, de andere beschouwt ze als onderdrukte broeders en zusters. Totale vervreemding leidt tot gevaarlijke en/of
ridicule excessen.

Onder redactie van Geertrui Cazaux, als
criminologe verbonden aan de Gentse universiteit, verscheen onlangs een boek dat de
relaties tussen mens en dier meervoudig
bekijkt. Het boek bestaat uit artikels die voor
uw, hun en ons gemak onderverdeeld zijn in
vier categorieën. Deel één gaat dieper in op
de ethische kant van mens-dier relaties, terwijl deel twee het juridische perspectief
onder de loep neemt. Het derde deel
bestrijkt allerlei vormen van relaties tussen
mens en dier. Het vierde deel ten slotte
behandelt de praktijk.
Niet alle in dit boek gebundelde artikels zijn
even sterk. Zo stellen we ons vragen bij De
mens-dier relatie in het ethisch vegetarisme
van Dolf De Ridder en Marcel Hebbelinck. Het artikel is pure propaganda voor
vegetarisme en jammer genoeg weinig kri-
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tisch. Ook het artikel van Tobias Leenaert
lijdt aan dit euvel. Een artikel mag (moet?)
een persoonlijke toets hebben en een
zekere stellingname in zich dragen, het mag
echter niet afglijden naar het pamflettaire.
En net daar neigen beide artikels naar. Jammer, want zoals o.a. Paul Gimeno en
Ulrich Melle aantonen, kan het ook anders.
Het tweede juridische gedeelte is stevig
onderbouwd maar zal de modale lezer niet
of weinig aanspreken. Het derde deel sluit
nauw aan bij de beide vorige en belicht deelaspecten van onze relaties tot de dieren. Zo
zijn er artikels over de toekomst van dierentuinen, het statuut van gezelschapsdieren,
proefdieren en het verband tussen geweld
jegens dieren en geweld jegens mensen. Het
laatste deel is zoals gezegd sterk gericht op
de praktijk. Naast organisaties die zich rich-

ten tot mindervaliden en het therapeutische
nut van honden, komt ook de
dierenbescherming aan bod en mag Michel
Vandenbosch de werking van GAIA
toelichten.
Mensen en andere dieren. Hun onderlinge
relaties meervoudig bekeken is een interessant boek geworden, dat verschillende
aspecten van de mens-dier relaties belicht.
Volledigheid is natuurlijk onmogelijk en
wordt door Cazaux dan ook niet beoogd. Als
enige minpunt geldt volgens ons de twee
reeds vermelde artikels en -alweer- een
introductie tot GAIA. Deze introductie is
misschien wel wat overbodig: niet alleen is
de organisatie bekend bij het grote publiek,
er bestaan reeds gemakkelijk te verkrijgen
werken rond GAIA, zoals Hendrickx’ GAIA.
Profiel van een beweging.
Geertrui Cazaux (red.) Mensen en andere
dieren. Hun onderlinge relaties meervoudig bekeken. Uitgeverij Garant. Prijs:
1390 frank.
URL: http://allserv.rug.ac.be/~gcazaux
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DIGITAAL

Gezocht (m/v)

ela, zocht jij iemand om samen te volleyballen, mee uit te gaan, egels
de snelweg over te helpen steken of de stad op stelten te zetten? Wel,
dat is dan vanaf vandaag geregeld dankzij het volgende verhaal over
zoeken en gezocht worden.

Wie regelmatig in de computerklassen vegeteert, kent de chat-liefhebbers wel. Ze zitten
dagelijks urenlang voor het scherm naar
voorbijsnellende regeltjes tekst te staren die
een heuse virtuele conversatie vormen.
Misschien ben je zelf wel zo iemand, en dan
zijn de letters asl waarschijnlijk de eerste die
je voor de geest komen wanneer je iemand
voor het eerst ontmoet. Asl is namelijk het
op zijn chat-iaans vragen naar de age, sex
and location van de andere persoon. Kenmerkend voor chatten is dat de meeste
mensen gebruikmaken van een bijnaam. De
meeste van deze ‘nicknames’ prikkelen
misschien wel de fantasie, maar verder ben
je er niets mee. En met de uitleg die je van je
die sunny17, Mr. Przewalski of die hotlover007 krijgt, moet je je dan ook tevreden
stellen. Dat dit soms wel tot verrassingen
kan leiden kan een 28-jarige Engelsman
getuigen. Toen hij onlangs zijn cyberbabe in
levende lijve wou ontmoeten, bleek zij een
zestigjarige Amerikaanse te zijn die net haar
man vermoord had. U bent gewaarschuwd.
Ook zijn er honderden verschillende channels met verschillende onderwerpen,
waaruit iedereen zijn favoriet kanaal kan
kiezen. En dan ben je weg natuurlijk. Een
van de meest populaire dating-chatsites is
die van radio Donna. Wereldwijd werden er
al tientallen huwelijken ingezegend die hun
oorsprong vonden in het één of ander chatkanaal.

Get a love life

Interessanter is het om een virtuele advertentie te plaatsen op het web. Het internet
wemelt van de datingsites die de wanhopige
medemens veel beloven en die vaak ook vragen om hier wat geld voor neer te tellen. Er
zijn echter voldoende sites die deze service
free-of-cost aanbieden in ruil voor enkele
pietluttige reclamebanners op je scherm.
Virtuele advertenties hebben heel wat
voordelen. Je kan ze kwijt op een massa
websites waar ze wereldwijd te bekijken zijn.

Ook kan je aan de hand van een aantal trefwoorden zoeken naar iemand die bij jou
past. Erg lang hoef je niet op een antwoord
te wachten, want via pop-up berichtjes en
mailboxen krijg je bijna dadelijk reacties. En
dat kan je van een brief per post niet zeggen.
Je kan zoveel boodschappen verzenden naar
zoveel personen als je wenst Ook hier kan je
met een fantasierijke nickname werken,
zodat drempelvrees zo goed als
onbestaande is. De meeste van deze websites laten je toe om een heel gedetailleerd
profiel van jezelf op te stellen, zodat een
ander onmiddellijk weet of het wel zin heeft
om jou een boodschapje te sturen. Onnodig
te zeggen dat als je een foto bij je profiel
voegt, je meer reacties kan krijgen. Of net
minder, maar dat hangt natuurlijk enkel van
jezelf af. Eenmaal je je soulmate gevonden
hebt, kan je in plaats van uren te chatten,
beter afspreken in een stemmig cafeetje.
Alleen is maar alleen, en virtueel maar
virtueel.

Lijsten en profielen

Een van de beste dating sites is rendezvous.be. Op deze site kan je in real-time zien
wie er op dat moment ook op de site vertoeft en deze persoon een rechtstreeks
screen-to-screen berichtje sturen. Ook kan
je op verschillende manieren zoeken naar
een andere persoon aan de hand van leeftijdsgrenzen, geslacht, niet geslacht, roker of
niet roker, de regio tot en met de haarkleur,
het gewicht en hun sterrenbeeld. Op deze
site krijg je ook een persoonlijke berichtenbox, waar anderen een boodschap voor jou
kunnen achterlaten. Op de Engelstalige site
dating.com krijg je dezelfde faciliteiten en
met de advanced search sla je binnen de
kortste keren iemand aan de haak. Bijzonder
aan deze site is dat bij de lijst met personen
die aan je wensen voldoen steeds
nauwkeurig staat aangeduid hoeveel miles
from target jij woont. De leeftijdsgrenzen op
Amerikaanse sites zijn trouwens standaard

tussen de achttien en de negenennegentig.
Rare jongens die Amerikanen. Www.Worldoffline.com is een gelijkaardige site met
duizenden contactadvertenties. De kampioen voor wat betreft het matchen van profielen is www.sparkmatch.com. waar je een
hele waslijst vragen te verwerken krijgt,
waarna de personen die het meest aan jouw
profiel beantwoorden getoond worden in
volgorde van relevantie. Nog meer eenzame
landgenoten kan je vinden op de website
www.friendfinder.com.

Universal Internet Passport

Om je nog duidelijker te profileren kan je
altijd een eigen webpagina aanmaken met
jouw personalia. Verschillende sites doen dit
in een handomdraai voor jou aan de hand
van enkele persoonlijke vraagjes. Bij het
Nederlandstalige www.looknmeet.com kan
dit zelfs in één minuut. Hier kan je ook door
een fotogalerij browsen op zoek naar een
geschikte partner. Ook www.asl.to biedt een
gelijkaardige service.

Vinden en gevonden worden

Valentijn nadert. Wie de ware al gevonden
heeft, vindt op het web een onuitputtelijke
bron van poëzie, webcards, enzovoort. Voor
diegenen die hun prins(es) nog zoeken
begint nu de rush naar het internet. Op uw
plaatsen. Start!
Links:
http://www.donna.be/web/g_chat/index.ht
m
http://nl.rendez-vous.be/scripts/friends/
http://www.one-and-only.com/
Love cards :
http://cards.hieris.nl/clients/handig/cat09.ht
ml
http://www.lovecalculator.com/
http://www.dds.nl/~ljcoster/anderen/liefde.
html

StijN
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Koe gepleegd op
Faculteit Diergeneeskunde

R E P O R T E R

rijdag 19 januari 2001 bezette een vijftigtal studenten het decanaat
van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Zij vinden dat verschillende mensen van de faculteit, zowel professoren als studenten, zich
beestachtig gedragen tegenover de dieren. Met hun actie wilden de studenten strengere maatregelen tegen dierenmishandeling afdwingen.

De actie begon vrijdagmiddag. Er zou een
vergadering in het decanaat plaatshebben.
De studenten blokkeerden de toegang en
vroegen de vergadergegadigden met klem
op te rotten. Enkele strobalen, een amalgaam van studenten en spandoeken én een
flinke koe van het wit-blauwe ras versperden
de ingang. Het beest werd van een weide
geplukt en deed dienst als blokkade én als
mascotte. Pieter Saeys, één van de organisatoren van de actie: “Ik vind het
afschuwelijk dat studenten en proffen zo
wreed kunnen zijn tegen dieren. Het belang
van deze faculteit ligt toch bij het dierenwelzijn? We zijn hier bezig met diergeneeskunde, is het dan niet de bedoeling dat
de dieren er beter van worden?”

“Die mensen zijn extremisten. Het kan
inderdaad wel voorkomen dat een student
of een professor eens op een dier slaat dat
De koe: een martelares
van de revolutie

Voetbal

D E

L I E G E N D E

Volgens de actievoerders zouden bepaalde
studenten er hun hand niet voor omdraaien
om op koeien en andere dieren te slaan op
een manier die u ook niet aangenaam zou
vinden. Sommige proffen zouden daar niet
eens op reageren. “Voor zover ze het zelf al
niet doen,” merkt iemand verbeten op.
Saeys zegt zelf gezien te hebben dat een aantal studenten met een maag van een schaap
aan het ‘voetballen’ was. “Zoiets doe je toch
niet? Toen een professor het zag, dacht ik
dat die zou optreden. Maar die man gaf als
enig commentaar: ‘Hands! Verschote, het is
voetbal, hé jongen, geen basket. Penalty!’ Ik
ben toen echt ziek geworden.”
Verschillende studenten bleken soortgelijke
voorvallen gezien te hebben. Ze verenigden
zich en gingen herhaaldelijk klagen bij de
decaan van de faculteit, Frank Tarens. De
actievoerders beweren dat de decaan de feiten minimaliseerde en hen telkenmale
afwimpelde. De studenten probeerden
samen te werken met de Vlaamse Diergeneeskundige Kring (VDK). Zij zagen een
samenwerking echter niet zitten.

Boksbal

Paul Mussche, preses van de VDK, legt uit:
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gens Professor Chris Sabbe is dat niet haalbaar. “Bewakingscamera’s kosten handenvol
geld en er moet ook nog eens personeel zijn
om zich met die dingen bezig te houden.
Dat is helemaal niet rendabel. Stel dat er drie
keer - en dat vind ik persoonlijk al heel veel
- per jaar ècht sprake is van dierenmishandeling, dan is dat die kost zeker niet waard.”
Om hun eisen kracht bij te zetten, besloten
de actievoerders de nacht op het decanaat
door te brengen. Ook de meestrijdende koe
zou tijdens de nacht aanwezig blijven.
De volgende morgen, zaterdag 20 januari
2001, was de ontreddering groot. De koe
bleek ‘s nachts gestorven te zijn. We vinden
Saeys beteuterd bij het karkas van het eens
zo trotse dier. “Ze is dood. Gestorven door
slecht water, vermoeden we. Ik kan het niet
geloven. Jammer. Het was een mooi dier.”
De studenten vonden niet direct de doodsoorzaak. Maar toen één van hen aan de
emmer water van de koe rook, bleek die
zeer onaangenaam te ruiken.

Studenten protesteren tegen
dierenmishandeling

foto: V. Janssens

niet meer vooruit of achteruit wil, maar
zeggen dat het echt slaan is zoals op die
beelden van Gaia, vind ik meer dan overdreven. Ik denk niet dat die ‘dierenvrienden’
thuishoren bij een studentenclub. Hun actie
heeft veel weg van een wervingscampagne.
Heel de faculteit hangt vol affiches die eigenlijk veeleer ‘Kom bij ons’ zeggen dan ‘Red de
dieren’. Wij willen ons als studentenclub
trouwens volledig distantiëren van hun
actie.”
De actievoerders willen dat er bewakingscamera’s komen om te bewijzen dat er
effectief dieren mishandeld worden. En er
zou binnen de faculteit een strenger
tuchtreglement moeten komen. De protestanten zijn van oordeel dat iemand gesanctioneerd moet kunnen worden voor het
voetballen met een maag of voor het “verwarren van een koe met een boksbal”. Vol-

Jan Armagneau: “Gisteravond nam ik de
emmer en ging water halen uit de sloot. Ik
dacht dat dat veilig was. Blijkbaar niet.
Ontzettend spijtig. Ik denk dat er een hoge
dosis van één of ander chemisch product in
zat. De koe heeft hooguit een litertje
gedronken. Toch is ze eraan bezweken.”
Het overlijden doet heel wat vragen oprijzen. Op zeven (!) meter van de plaats waar
het beest ‘gestald’ stond, was er een
drinkwaterkraantje. Waarom ging Armagneau dan water halen uit een toegevroren
sloot honderd meter verder? En kon hij niet
ruiken hoezeer die emmer stonk? We vragen
ons af hoe een dierenarts in spe - een
zelfverklaard voorvechter van het dierenwelzijn zelfs - zo laks kan zijn in het laven van
een koe. We vrezen dat de dieren nog barre
tijden staan te wachten.

Tévé DM

Gegratineerde scampi’s in witte wijn

Het is u misschien opgevallen dat ik bijzonder veel recepten toewijd aan hetgeen de
zee ons te bieden heeft. Dat er ook in dit
recept alcohol vermengd zit is een loutere
speling van het toeval. De wijnproduktie is
omslachtiger dan u wel denkt. De bij de
wijnoogst geplukte druiven worden geplet
en van de droesem gescheiden (geperst), de
most laat men met bijgevoegde en natuurlijke gist gisten, waarbij de suiker gesplitst wordt in alcohol en koolzuur. Reeds
rond 2000 v. Chr. werd in het Eufraatgebied
wijn gemaakt en werden er goddelijke
eigenschappen aan toegeschreven. In het
Oude Testament verschijnt Noach als uitvinder van de wijnbouw. De door de oude
Romeinen gedronken wijn was door harsen
tegen luchtindringing beschermd en sterk
geparfumeerd. Hij werd enkel verdund
gedronken.
Voor 4 personen hebt U het volgende nodig:
500g (diepgevroren) scampistaarten, 1 wor-

tel, 1 prei, 1 sjalot, 1 dl witte wijn, _ blokje
visbouillon, 1 dl room, 1 eigeel, 1 koffielepel
paprikapoeder, 1 mespuntje cayennepeper,
2 soeplepels cognac, 2 soeplepels olie,
gehakte bieslook en peper en zout.
Indien U voor de diepgevroren scampi’s
gekozen hebt, legt U deze in een zeef en laat
ze ruim een uur ontdooien op kamertemperatuur. Pel de scampi, op de staart en het
laatste segment na. De verkregen schaal
bakt U op een hoog vuur met 1 soeplepel
olie. Na een tweetal minuten zet U het vuur
wat lager en voegt er de in schijven gesneden prei, sjalot en wortel aan toe. U laat dit
nu twee minuten fruiten op een zacht vuur.
Vervolgens bestrooit U dit met een mespuntje cayennepeper en paprika. Paprika voegt
U best toe met de pan van het vuur, zodat de
suiker in de paprika niet karameliseert en de
smaak en kleur van uw gerecht niet beïnvloedt. U mengt dit alles goed om en overgiet met de cognac, de witte wijn en 1 dl warm

water. Het halfverkruimelde visbouillonblokje voegt U eveneens toe. Laat dit alles 10
minuten sudderen op een zacht vuurtje. U
giet dit brouwsel door een zeef en drukt
goed op de groenten om een bouillon te
verkrijgen die doordrongen is van de groentenaroma’s. Aan deze bouillon voegt U de
room toe en laat het nu 3 à 4 minuten pruttelen op een zacht vuur. Intussen, en nu
word het waarschijnlijk een klein beetje
risky, bakt U de scampi’s snel in een grote
pan met 1 soeplepel olie. Eens de scampi
roze-rood kleurt, verdeelt U ze over 4 ovenschoteltjes.
Neem de saus van het vuur en voeg er het
eigeel aan toe. Meng goed en giet de saus
vervolgens over de scampi’s. Zet de schoteltjes nog enkele minuten onder de ovengrill
voor een mooie kleur (ik definieer: zwart is
geen kleur). Bestrooi met gehakte bieslook
en dien onmiddellijk op. Presenteer met
knapperig brood.
Het nummer van het brandwondencentrum is: 02/268.62.00

Vincent Janssens

BEAUTIFUL RED
DRESS

Vier avonden na elkaar brengen de showgirls van De Factorie
in de Gentse Backstage de theatervoorstelling “Beautiful Red
Dress”.

Showgirls? Noem het meiden, vrouwen, dames, sletten, tutten,
trezen… Zes uiteenlopende karakters, met hetzelfde doel: de
top bereiken. Wat hen bindt zijn de dromen over glamour en
mislukte audities. Wat hen uit elkaar drijft is een onderhuidse
concurrentie omdat er maar één in het spotlicht kan staan.

Het resultaat: een hilarisch grappige, maar ook een bitsige en
gemene voorstelling met live-muziek en dans. Een kijkje achter
de schermen van het BV-dom!
Te zien op woensdag 24, donderdag 25, vrijdag 26 en
zaterdag 27 januari om 20u in de Backstage, Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent
Reservatie: 09/ 233 35 35
Kaarten kosten 300 BEF (studenten, -26 jaar) en 400 BEF

advertentie
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ollega’s vroegen me eens iets luchtigs te maken dat tegelijk feestelijk
is en niet supermoeilijk. Geen przewalskipaardenfilet dus. Alsof m’n
recepten zo moeilijk zijn! Neem er een pan bij en volg uw leider in een
onmetelijke oase van tintelende smaken en kruidig geurende specerijen.

Studenten e

S

tudenten doen aan de unief vaak nog meer dan studeren alleen. Getuige daarvan de acht konventen, die samen alle erkende studentenverenigingen van de RUG groeperen. Het bekendste onder de studenten is
waarschijnlijk het Faculteiten Konvent. Via dat ding komt u immers aan uw
goedkopere boeken en cursussen. Maar wist u dat er ook nog zoiets bestaat
als het Kultureel Konvent? Binnen dit kader doet een relatief kleine groep
studenten driftig zijn creatieve ding. En dat ding is het best waard om gekend te zijn. Daarom een korte blik op de acht kultuurverenigingen die
bloeien en groeien in allerlei zompige lokalen van de RUG.

1. Kajton Cie.

Dit is de eerste van de twee toneelverenigingen van RUG-studenten. De naam verwijst
naar de peuter die grootse ‘kajtonnen’
werelden bouwt. Theatermakers zijn volgens de bezielers van Kajton Cie. immers
kleine kinderen, en kinderen hebben zoals
bekend veel meer dan volwassenen het vermogen om fantasieën werkelijkheid te laten
worden, al dan niet op het podium
Kajton Cie. gaat er sinds 1996 flink tegenaan.
Per jaar spelen zij een behoorlijk aantal
stukken, en daarvoor wordt er elke week
heftig gerepeteerd. Er staan dit jaar nog drie
nieuwe stukken op stapel. De groep speelt
onder andere iets van een zekere A. Tsjechov. Geloof echter niet dat Kajton Cie.
enkel toneelmonumenten serieus neemt.
Nieuwsgierig? Ga ze dan bekijken in Gent,
Antwerpen, Leuven, Oostende of Wenen.

2. Fils Féministes

Een tweede toneelvereniging, of is het de
eerste? Op dat punt zullen we maar niet
verder ingaan. Feit is dat Fils Féministes zich
al zes jaar bezighoudt met theateropvoeringen, maar ook toneelweekends, workshops
en zelfs luisterspelen op de radio brengt. Zij
spelen zowel de klassiekers als recent, soms
minder evident werk. Het doel van de
vereniging is zoveel mogelijk studenten
actief of passief kennis te laten maken met
theater in al zijn facetten. Ze nemen daarbij
een pretentieloze en open houding aan, die
geïllustreerd wordt door de open repetitie
die aan het begin van elk academiejaar
plaatsvindt. Elk jaar is een nieuw begin en
een beetje een experiment voor Fils Féministes.
De bende, die dit jaar bestaat uit een man of
twintig, repeteert twee keer per week. En
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dat geeft blijkbaar resultaten. De groep heeft
al de eer gehad om deel te nemen aan theaterfestivals in Gent, Leuven en - jawadde Krakow. Dit jaar kan u nog gaan kijken naar
‘Old Times’ van Harold Pinter en ‘Na de
regen’ van Sergi Belbel, en u hoeft daarvoor
gelukkig niet zo ver te gaan.

3. Fotoklas

Ook de Fotoklas houdt zich bezig met
beeldende kunst. Elk jaar krijg je van Fotoklas twee keer de kans om een reeks lessen
onder leiding van een professioneel
fotograaf te volgen. De tweede reeks van dit
jaar is ondertussen al bezig. Als je volgend
jaar de lessen wil volgen, wees er dan snel bij
want de groep moet beperkt blijven tot vijftien personen. Het doel van de lessen is
vooral het fotografisch proces in de donkere
kamer onder de knie te krijgen.
Je hoeft deze lessen niet te volgen om de
doka te mogen gebruiken. Betaal een kleine
vergoeding en de deuren van de doka gaan
voor jou open. Naast de doka en de lessen
worden nog andere activiteiten georganiseerd. Fotoklas zoekt fotografen op of
nodigt hen uit om werk te komen tonen. Tijdens de Kultuurdag stellen de studenten
hun eigen werk tentoon. Op de site van de
Fotoklas is ook nog een (permanente)
virtuele galerij te zien met werk van de
leden.

4. Schildersatelier

Het Schildersatelier kent u misschien beter
van de hetze over de behuizing dan van haar
activiteiten. Nog steeds zijn de lokalen waar
de schilders actief zijn niet de meest veilige
plekken, om het licht eufemistisch uit te
drukken. Maar daar dien(d)en andere
artikels in Schamper voor. Misschien zorgt

U doet het t

de spannende omgeving wél voor extra
adembenemende werken?
Ook het Schildersatelier organiseert twee
lessenreeksen per academiejaar. Zowel
absolute beginners als enigszins gevorderden nemen deel aan de lessen. Het beschikbare materiaal is niet beperkt tot verf, zoals
de naam misschien doet vrezen. U kan zich
eveneens uitleven met potlood, klei en veel
meer.
Aan de tweede lessenreeks van dit jaar kan je
nog deelnemen. De inschrijvingen daarvoor
zullen parallel lopen met een tentoonstelling van het werk van de studenten die
zich aan de eerste reeks waagden. Op die
manier kan u zich een beeld vormen van de
avonturen in Schildersatelierland. De tentoonstelling-inschrijving zal begin februari
plaatsvinden, houd de affiches in het oog.

5. Panopticon

Panopticon houdt zich bezig met het vertonen van het betere filmwerk. In december
waren er bijvoorbeeld drie filmavonden
rond de thema’s voyeurisme en totalitarisme. Elke avond werden er twee prestigieuze films gedraaid, waar u voor een
zacht prijsje van mocht genieten. Meesters
als Hitchcock, Coppola en Truffaut passeerden de revue.
Panopticon organiseert dit jaar nog enkele
duo-avonden, telkens rond één auteur, stroming of land. In maart zal er een Edgar Allan
Poe-driedaagse te beleven zijn in Film
Plateau, een dankbare plek om films te vertonen. Panopticon wil echter duidelijk
maken dat zij haar eigenzinnige ding doet en
daarom niet zomaar gelijk te stellen is met
Film Plateau.
Panopticon werkt met vier bestuursleden,
die natuurlijk niet met z’n vieren alles uit de
grond kunnen stampen. Voelt u zich
geroepen, dan mag u altijd de groep losse
medewerkers vervoegen, die nu uit een tiental mensen bestaat. U kan dan mee ideeën
uitbroeden op obscure vergaderingen, en de
handen uit de mouwen steken tijdens
activiteiten.

6. Studentenfanfare

Op een cantus, galabal, of een andere stu-

n en cultuur

et toch ook?

dentenactiviteit bent u deze bende vast al
eens tegen het lijf gelopen. Als u dat hebt
gedaan, zal het u niet verbazen dat hun website vermeldt “Muzikale studenten die staan
voor bier en plezier voor drank en klank!”
Oftewel: dit zijn de mannen (en vrouwen)
van de ambiance!
Zij spelen dus ambiancenummers, maar luisteren eveneens wanneer hen gevraagd
wordt iets anders te spelen. Per week
hebben zij gemiddeld twee activiteiten,
behalve tijdens de examenperiodes. Ook tijdens de vakantie treden ze af en toe op. De
Studentenfanfare heeft dus een redelijk
drukke agenda. De Studentenfanfare noemt
zich een volwaardige studentenclub. Ze
heeft immers eigen, al dan niet muzikale
activiteiten, waaronder natuurlijk de cantussen. Ook zonder haar stamcafé de Salamander zou de Studentenfanfare de Studen-

tenfanfare niet zijn.

7. Tempi Misti

In december verwarmden zij de kille architectuur van resto de Brug met hun muziek.
Dit jaar zullen ze nog twee concerten ten
berde brengen, die uw door beats in
zwepende cadans gebrachte zenuwen zullen
‘healen’. Tempi Misti is een symfonisch orkest dat bestaat uit een vijftiental studenten.
Mozart is één van de gelukkigen die op hun
programma mag staan. Elke woensdagavond
kan je de groep ergens repeterend vinden in
Studentenhuis De Brug.
Nieuwe muziekmakers zijn welkom, in het
bijzonder strijkers. Kom in godsnaam niet af
met je elektrisch huishoudtoestel. “Het is
echter niet zo evident om nieuwe mensen

bij onze groep te krijgen,” zegt Liesje Lozie
van Tempi Misti. “Lokaalproblemen liggen
daarbij in de weg”. Lokaalproblemen, het
spook dat vooral de kultuurverenigingen
treft. Het Schildersatelier blijft het meest flagrante voorbeeld, maar ook de toneelverenigingen voeren elk jaar kruistochten om
een bühne te vinden (sommigen moeten tot
in Krakow gaan!). Ook het studentenorkest
kampt dus met het lokalenspook. “Cultuur
is iets waarmee een unief kan uitpakken”,
aldus Liesje, “maar hier is men duidelijk niet
bereid om ons veel ondersteuning te
geven.” Geduld, Liesje, ooit zal het picologeluid van je achter-achterkleinkind je vanuit een gerieflijk, veilig lokaal tegemoet
klinken.

8. Sanseveria

Anderhalf jaar geleden kwam de eerste San-

Werk van de Fotoklas

severia ter wereld. Sanseveria is een literair
tijdschrift dat ideeën wil spuien en reacties
wil uitlokken. Het richt zich daarbij tot zo
veel mogelijk mensen, en dus niet alleen tot
studenten. Naast een blad ter wereld brengen, organiseert de vereniging eveneens
activiteiten als filmvoorstellingen en voorleesavonden. Dit laatste beeld je je best
dynamischer in dan het klinkt, aangezien de
avonden vaak meer neigen naar een soort
performances. Activiteiten als deze tonen
aan dat Sanseveria niet in het hoekje van de
literair bladen wil blijven zitten, maar dat het
zich opent naar andere kunsttakken. Zo
werkte Sanseveria al samen met andere
Gentse initiatieven als Starbot, Beeldstorm
en Hotsy Totsy. Zo zal jij ook wel eens foto’s
afgedrukt zien in het blad, en wie weet waar-

toe de breinen achter het papier nog in staat
zijn.
Verwacht dus geen pagina’s vol gortdroge
tekst in Sanseveria. Het geheel ziet er nogal
bont uit, met zware gedichten naast complete nonsens, maatschappelijke essays
naast zuivere satire. Elk nummer draait rond
een bepaald thema. Thema’s die de revue al
passeerden waren reizen en toerisme, het
stadsleven, clichés en engagement in de
kunst. Het nummer dat heel binnenkort
uitkomt, gaat over begeerte, en het
daaropvolgende over utopieën, droomwerelden en ingebeelde werkelijkheden.
Doet dit laatste onderwerp bij jou spontaan
allerlei ideeën opwellen? Heb je nog één of
ander schrijfsel liggen dat volgens jou best
wel in dit boekje past? Sanseveria ontvangt
graag je hersenspinsels . De hoofdredacteur
meldt ons dat er wel een voorwaarde is, die
eveneens geldt voor kandidaat-illustratoren
en -fotografen: neem je werk serieus maar
niet jezelf. Als dat lukt en je raakt door de
censuur, dan is je broodje gebakken.
Wil je al deze activiteiten ook eens een beetje aan den lijve ondervinden, maar durf je
De Brug niet zonder mama binnen te
komen, dan is er binnenkort op de Kultuurdag een kans om toch eens ongegeneerd
rond te koekeloeren. Die dag is het nog
meer de bedoeling dat u zich komt vergapen aan het werk van de verschillende
kultuurverenigingen. De Kultuurdag gaat
onder voorbehoud door op 1 maart 2001. U
zal kunnen genieten van allerlei
voorstellingen, demonstraties, open vergaderingen, concerten en recepties. Houd
de affiches en de bedrijvigheid in de Brug in
het oog. Voor meer informatie of voor contact met één van de verenigingen, kan je
verder terecht in de Brug of op het internet.
Surf naar de site van de RUG, klik daar op
Studentenverenigingen, vervolgens op Kultureel Konvent, en dan op de vereniging
van je keuze. De ene vereniging bezit een
volwaardige site met veel informatie, de
andere vermeldt voorlopig enkel adres, email en/of telefoon.

EVR
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Wil je ook hip zijn?
Ga naar Discothèque!

T O N E E L

ragen jullie zich ook soms af wat al dat hippe volk op een doordeweekse avond doet? Schamper ging op onderzoek en ontdekte dat de
crème van hip Gent de laatste tijd elke avond druk aan het repeteren was
voor Discothèque, het nieuwe project van KUNG FU, dat vrijdag 19 januari
in première ging in de AB in Brussel.

Discothèque is de tweede productie van
KUNG FU (dat bestaat uit het drietal Pol
Heyvaert, Felix van Groeningen en Jonas
Boel). Hun vorige productie, Best Of, was in
1998 eigenlijk besteld door het Gentse Theater Victoria voor haar theaterfestival, maar
heeft uiteindelijk theaterfestivals in zowat
heel Europa afgereisd (en was te zien op
Pukkelpop). Aan de hype te zien die rond
deze nieuwe voorstelling gecreëerd wordt
(zoals de release van een mysterieuze
‘theme from Discothèque’-single, waarvan
niemand weet wie de artiest is die achter het
pseudoniem Samantha Fu schuilgaat), zijn
de verwachtingen voor het succes van Discothèque nog heel wat ambitieuzer.

Discothèque houdt het midden tussen een
theatervoorstelling en een spektakel, met
naadloos aansluitend op de voorstelling een
fuif op de scène zelf. Deze scène wordt
volledig ingericht als een discotheek, met
een bar (waar na de voorstelling zowaar echt
drank besteld kan worden!), een dansvloer,
veel effectlicht, een DJ, een przewalskipaard
en een enorm videoscherm als achtergrond.
Gedurende de eigenlijke voorstelling zijn op

De democratie wordt bedreigd. En nog geen
klein beetje ook. Het is niet meer genoeg
om te zeggen dat extreem-rechts slecht is en
extreem-links volledig te negeren. Waar zijn
de goede oude tijden waar dat nog voldoende was om de democratie van nefaste
invloeden te vrijwaren?
Kabouter Francis vroeg het zich ook af.
“Moeten we iets doen om de democratie om
zeep te helpen!” jutte hij zijn toehoorders
op. “Moeten we de macht grijpen, verkiezingen houden en we herstellen Tante Betje in
haar eer. Tante Betje heil! Tante Betje heil”
”Tante Betje heil! Tante Betje heil!” antwoordde de menigte en gezamenlijk smeten
ze hun bruine puntmutsje in de lucht.
Ook Kabouter Louis zat ver van Kabouter
Francis met de handen in het haar door de
zieltogende democratie. “Paars het begint,
bont en blauw het eindigt,” en hij zette zijn
rode kaboutermuts op. “Moeten iets we
doen! Moet de democratie gered worden!
Met weg de vrije meningsuiting! Als nog lang
zal duren het, het zal rap gedaan zijn! Tante
Betje Geil! Tante Betje Geil!”
De menigte medestanders mompelde wat
en zei iets van “Gaan het Sint-Baafs we in

brand steken!”
De beide kaboutermenigtes begonnen zich
te organiseren, werkten constructieve strijdplannen uit om door destructie de democratie weer op te bouwen.
Kabouter Jonathan werd echter ongerust
over de woelige sfeer die er heerste en
waagde het enige kritiek te uiten. Maar alras
kreeg hij dreigbrieven van zowel Kabouter
Francis als Kabouter Louis. Hij reageerde per
exprespostduif met een column. “Je zal het
maar met me eens zijn,” stond er in, “en dan
ben je goed op weg de wereld te verachten
en te roepen naar een specht dat hij zijn bek
moet houden!”
Tiens, dacht Kabouter Louis, spechten doen
hun bek toch niet open? Tjonge, dacht
Kabouter Francis, de jeugd van tegenwoordig, de wereld zo verachten. Hoe durven ze? Oplichters! Natuurlijk ben ik het niet
met je eens! Ha! Volks! Veilig! Vlaams!
Kabouter Francis las gnuivend verder. “De
liefde is bedrog,” stond er ook en: “De liefde
stinkt het meest, daarom blijft ze aan je
kleven.” Tiens, dacht Kabouter Francis, die
jongen heeft gelijk. Tjonge, dacht Kabouter
Louis, zijn dat nu verontschuldigingen voor

deze scène dertig uitfreakende jongeren
tussen zestien en eenentwintig jaar te zien
en dialogen te horen die deels met verborgen micro’s verzameld zijn in discotheken
en deels door de acteurs zelf geïmproviseerd zijn tijdens de repetities. Dit alles
wordt bovendien door twee camera’s
gefilmd, zodat op het videoscherm livebeelden van de voorstelling geprojecteerd
worden.
Voor de première zijn jullie te laat, die vond
plaats op vrijdag jongstleden, voor een
staand publiek van 1000 man in de AB in
Brussel. Willen jullie toch nog kunnen
meepraten over Discothèque zonder
daarom naar het buitenland te moeten gaan:
van 06/06 tot 06/08 loopt de voorstelling in
de Vooruit in Gent.
Het verslag van de première kan je lezen in
de volgende schamper

C O L U M N

Het plan Przewalski
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zijn kritiek? Hola, hier zie, ja ja! Ik zie het!
”Ik heb niets gewaagd. Het waren ‘zij’. Zij
hebben het gewaagd kritiek te uiten. Do not
blame me. Kritiek op Oostenrijk dan nog
wel. De bastaards!”
Oei, dacht Kabouter Francis, die jongen
heeft toch een nogal onsamenhangende
stijl. Ik ben daar tegen. Vlug eens Koning
Filip verwittigen, die zal hem wel eens leren
veilig, Vlaams en volks te zijn. Kabouter
Louis dacht min of meer hetzelfde maar dan
iets maatschappelijker.
Kabouter Jonathan werd in de toren van de
Sint-Baafskathedraal opgesloten. “Zal hem
dat leren.” zei Kabouter Louis. Kabouter
Francis stemde daarmee in en samen staken
ze, gesteund door hun metgezel-kabouters,
de kathedraal in de fik.
Zo zorgden de kleine, linkse of rechtse
kabouters ervoor dat de democratie gered
werd en gezeten op hun vurige przewalskipaarden reden ze de brandende horizon
tegemoet.

Tévé DM

at is kunst? Het is de vraag die de pedante zanger van Noordkaap
alweer al een hele tijd geleden ons in het oor brulde. Waar de mensheid toen nog radeloos z’n vertwijfeling uitschreeuwde, heeft de
gemakzuchtige consumptiemaatschappij van vandaag een passend antwoord gevonden. Dus U weet het, als U vanavond weer struikelt over de
nachtbrakers en de vollemaansfilosofen die de goten van uw straat
bevuilen, dan hebt U een antwoord klaar.
Want, Dames en Heren, niet de blik in haar
ogen is kunst. Nee, mocht kunst zo moeilijk
zijn waar moet het dan heen moeten met de
mensheid? Bespaar Uzelf uren gezwijmel in

de ogen van diegene die u later
verontschuldigend ‘mijn vrouw’ zal noemen.
Het antwoord is veel simpeler en ligt te
blinken bij uw stripboer. Trouwens, verwart
U dat alstublieft niet met een landbouwingenieur die tegen betaling z’n kleren uit doet.
Maar dit geheel terzijde, we hadden het over
het stripverhaal XXe ciel.com, een strip met
een grote S.

De 98-jarige psychoanalyste Eva Stern krijgt
in het bejaardentehuis vreemde mails
toegestuurd door een zekere @nonymous.
Het zijn fotocollages die het verhaal van de
twintigste eeuw vertellen aan de hand van
de mens en z’n drang om te vliegen. Eerst
begrijpt Eva het niet maar samen met een

D

jonge studente psychologie herinnert ze
zich vanuit haar bejaardenflatje de waarheid
en de identiteit van de vermoedelijke afzender. Het verhaal steekt origineel in elkaar en
ondanks de weinige informatie die de lezer
krijgt aangereikt, blijf je geboeid doorlezen.
De tekeningen zijn zwierig en somtijds apocalyptisch. Schrijver/tekenaar Yslaire mag
zich tevreden op de borst kloppen, hij heeft
z’n hemel verdiend. Samen trouwens met
uitgeverij Pandora, want dankzij deze fijne
mensen is er weer een zijnsvraag uit ons
leven minder. De vraag ‘Wat is kunst?’ is
vanaf heden geen dooddoener meer.
Dronken van blijdschap dansen we dus als
zweverige natuurdeernes naar ons volgende
probleem: ‘de zin van het bestaan’… Maar
dat, lieve kindertjes, is een probleempje
voor het volgende nummer.
XXe ciel.com door Yslaire, uitgeverij Pandora.

Project Grow – Strip Hop

e jaren negentig werden vooral door één ding gekenmerkt: een totaal
gebrek aan stijl. Er werd, eigen aan een fin-de-siècle-gevoel, gegapt en
gepuurd uit oude modestijlen dat het een lieve lust was. De terugkeer van
de ‘kniebroek’ was een van zijn meest gevreesde exponenten. De laarzen
die overal opdoken, konden er nog net mee door. Maar het modevee laat
zich alweer gewillig naar de slachtbank van de trend leiden.

Dat het anders kan, bewijst Jeremiah Persyn, onder de lads beter bekend als Jasta.
Project Grow komt uit de koker van deze
creatieve jongeling en toont aan dat een mix
van stijlen niet noodzakelijk tot verschrikkingen leidt. Project Grow is zowel
een comic als een soundtrack. U leest de
comic en luistert ondertussen naar de
soundtrack. Innoverend, niet?

Jasta komt uit de hiphopcultuur, dat had u
wel al kunnen raden. Mag het ons dan verbazen dat Project Grow in de eerste plaats
door deze cultuur beïnvloed is? De tekenstijl is nauw verwant aan graffiti en de soundtrack bestaat uit blunted beats, in mensentaal: instrumentale hiphop. Project Grow is

echter geen eenmansproject. Jasta heeft zijn
maten uitgenodigd om mee te werken aan
zijn project. Zo verzorgen onder meer
Kaine, Grazhoppa en Desk - toch niet
direct de minsten - de soundtrack. De comic
is voor rekening van Jasta, Pee Gonzalez,
Spillie (een andere), Razor en anderen.
Project Grow is een project waar twaalf
mensen aan meewerkten. Het geheel oogt
dan ook bijzonder indrukwekkend. De strip
is op te vatten als een bizarre trip waarin het
verhaal ondergeschikt is aan de visuals. Project grow richt zich in de eerste plaats op de
hiphopliefhebber, getuige de soundtrack.
Wie echter zonder oogkleppen door het
leven durft te gaan, zou aangenaam verrast

Sim

kunnen worden. Met Project Grow bewijst
het Gentse label Brick 9000 dat er ook in
België vernieuwend talent rondloopt. Het
zou jammer zijn, mocht u het missen.
Project Grow – Comic + soundtrack – URL:
www.Brick9000.com

M U Z I E K

W

Strip: XXe ciel.com /
Kunst met peren

Jay-B
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Lijmen het been / Bijmen het leem

E

en boek verfilmen is een precaire zaak. Vaak loopt het faliekant af. Zo
kan ik mij de verfilming van ‘Pinkeltje en de Biebbelbonse pap’ nog
zeer goed herinneren. Prachtig boek, fantasierijk, spannend en humoristisch. De verfilming daarentegen was voor mij de eerste traumatische confrontatie met de realiteit. M’n onbezorgde kinderleventje was een illusie
armer; Pinkeltje was geen echte kabouter. Snif.
Misschien is het voor de mensen die het
boek niet moesten lezen in het middelbaar
wel nuttig even het verhaaltje te overlopen.
De sullige Laarmans (Koen De Bauw)
komt in contact met de rijke zakenman
Boorman (Mike Verdrengh). Hij laat zich
door hem op sleeptouw nemen om domme
middenstanders -zijn er andere?- duizenden
exemplaren van het waardeloze ‘Nieuw
Wereldtijdschrift’ aan te smeren. Eénmaal
alles in kannen en kruiken is, begrijpen de
kopers dat ze in de zak zijn gezet, en dat het
‘Nieuw Wereldtijdschrift’ enkel kan dienen
als toiletpapier. Op die manier loopt ons
vrolijke duo ook Willeke van Amelrooy
tegen het lijf. Willeke heeft last van haar
been en door de oplichterij van Boorman en
Laarmans ziet ze zich verplicht de behandeling uit geldgebrek uit te stellen. Haar been

Frankenstein

moet worden afgezet en Boorman krijgt
wroeging.
De acteur die Pinkeltje moest spelen viel
door de mand, maar Mike Verdrengh is wel
de echte Boorman. Mike is niet de meeste
fantastische acteur die hier in Vlaanderen
rondloopt, maar stop een sigaar in z’n
hoofd, scheer hem een ringbaardje en zwier
hem in een driedelig maatpak en je hebt de
perfecte Boorman. Zonder blind te zijn voor
z’n soms rammelende acteerprestaties is
deze man de Boorman die wij ons
voorstelden toen we ‘Lijmen het Been’
lazen. Koen Debouw is weliswaar een betere
acteur Mike, maar jammer genoeg is dit voor
ons een nieuwe Laarmans. We hadden ons
Laarmans lelijker, eenvoudiger en simpeler
voorgesteld. Deze Laarmans was ons net iets

T

De Britse auteur Boris Karloff joeg met zijn
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te glad.
De film kabbelt rustig voort en sluit erg
nauw aan bij het boek. Elsschot was al geen
emo-schrijver, en deze film doet ook geen
moeite het sentiment op te zoeken. Dat kan
wat frigide overkomen, maar regisseur
Robbe De Hert bewijst hiermee dat hij de
‘nieuwe zakelijkheid’ van Elsschot goed
begrepen heeft. Wat hij echter niet zo goed
begrepen heeft, is dat vergane glorie meestal
daadwerkelijk vergaan is. Zo doet het opvoeren van Sylvia Kristel omwille van promotionele of sentimentele redenen echt
afbreuk aan de film. Het is niet omdat La
Kristel in een vorig leven heel natuurlijk haar
benen kon spreiden (remember Emanuelle)
dat ze nu in staat is om een half blaadje tekst
een beetje natuurlijk uit haar strot te wringen. Maar we zijn vergevingsgezind. ‘Lijmen
het been’ hoeft dus voor ons niet op de
brandstapel en mevrouw Kristel nòg niet.
Alstublieft, dank u wel!

Sim

FFILMM

oen Mary Shelley naar aanleiding van een weddenschap haar verhaal
neerpende, had ze nooit kunnen bevroeden dat honderd jaar later haar
creatie een cultfiguur zou worden. Het monster gecreëerd door Victor
Frankenstein werd ontelbare keren neergezet, zelfs Robert De Niro kroop
in de huid van het monster. Regisseur Kenneth Brannagh, in de rol van Victor Frankenstein, vergat in zijn getrouwe verfilming echter één ding: niet
Frankenstein maar het monster staat centraal.
Geef ons maar de klassieke verfilming van
James Whale uit 1931. Whale mag dan wel
een loopje met het verhaal genomen
hebben, zijn film staat als een huis. Whale
voelde de eenzaamheid van het monster
perfect aan. Het monster is niet een monster
maar een eenzame ziel, door iedereen veracht vanwege zijn uiterlijk. Vriendschappen
worden in de kiem gesmoord omdat de
mens niet verder kan kijken dan het monsterlijke uiterlijk. Dr. Frankenstein zelf is niet
meer dan een karikatuur, een waanzinnige
die ervan droomt om over leven en dood te
heersen, maar elke menselijke emotie
tegenover zijn creatie ontbeert.

FFILMM

vertolking de filmkijkers niet alleen de stuipen op het lijf maar wist ook het verdriet,
de angst en de wrok van het stomme monster weer te geven. Zijn gegrom drukt zowel
de wanhoop als de woede van een eenzame
ziel uit, veracht door een maatschappij die
niet verder kan kijken dan haar eigen idealen. De eenzaamheid van het monster werd
nog sterker in beeld gebracht in Whale’s vervolg uit 1932, The bride of Frankenstein. De
film, nog meer tongue-in-cheek, verhaalt
hoe dokter Pretorius zijn vroegere leerling
Frankenstein zo ver kan krijgen een bruid
voor het monster te schapen. Het loopt, hoe
kan het ook anders, fataal af. Maar één
woord en één beeld zeggen alles: het monster kijkt naar zijn bruid en vraagt hoopvol

‘Friend ?’. Kippenvel en ontroering, hand in
hand.
We kunnen alleen maar hopen dat de
mensen van Film Plateau in hun oneindige
wijsheid besluiten om ook The Bride of
Frankenstein te programmeren. In deze
dagen van algemene vervlakking en xenofobie kunnen wij een prachtfilm over verdraagzaamheid en vriendschap best wel
gebruiken. Zeventig jaar na de feiten is
Whale’s werk nog steeds up to date.
De film kadert in de reeks Monsters en sterren en wordt voorafgegaan door een lezing
van Jo Smets over The mad scientist:
Frankensteinmotieven
in
het
horrorgenre. Op 1 februari spreekt Judith
Franco over Genderpatronen in de horrorfilm. Beide lezingen zijn gratis.
Frankenstein – Film Plateau – 25 januari
Lezing: 18.00u. – Vertoning: 20.00u

John Boles as
Victor Moritz

k r i n g e n e n AAGENDAA
konventen

MAANDAG
22 JANUARI

VGesK
VGK
Lombrosiana

Minivoetbal vrouwen
Jaarcantus, Salamander, 20u
Cantus, Père Total, 20u

VDK
FK

WOENSDAG
24 JANUARI

2e kan fuif,
Vertrappelen FK-preses door Przewalskipaard

Romania
LVSV

DONDERDAG
25 JANUARI

Schaatsen, 19u30, trappen Blandijn
Gespreksavond met Willy De Clercq, gevolgd
door nieuwjaarsreceptie, 20u, Notarisstraat 3

VNSU
VGK
VRG
VG

Gespreksavond met José Fontaine, Waalse
regionalist, De Brug, 20u.
Fuif, Sioux, 22u
Cantus, salamander, 20u
Cantus, 19u30 trappen Resto Overpoort

VGesK
ARK

Galabal, balzaal Vooruit, 22u.
Ludieke sit-in tegen Roeland Raes, Rectoraat

VGK

Championettes-Black Danielsfuif, UZ-sportzaal, 18u30
Dierenartsen zonder Grenzen cocktailparty

DINSDAG
23 JANUARI

VRIJDAG
26 JANUARI

MAANDAG
29 JANUARI
WOENSDAG
31 JANUARI

DON DERDAG
1 FEBRUARI
VRIJDAG
2 FEBRUARI

VDK
Romania
LVSV

Snookeravond, 20u, snooker Blandijn
Cantus, Den draver, 20u

Lombrosiana
Germania

Nachtspel
Soirée 69

VRG

Galabal, Casino

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
Drukkerij:
Druk in de Weer c.v.
Forelstraat 35
9000 Gent
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Jurgen ‘dwergpoliep’ Boel, Andy ‘aangespoelde zeehond’ Cobbaut, Niels ‘plankton’
De Decker, Maarten ‘Neptunus’ De Gendt,
Tom ‘zeewolf’ De Paepe, Simon ‘kwal’ Desmet, Bert De Vuyst, David De Wolf, Vincent
‘zeekomkommer’ Janssens, Pieter ‘garnaal’
Jonckheere, Stijn Segers, Pieter Sergoonis,
Kristel Van Audenaeren, Jef Van Baelen, Tim
‘goudvis’ Van der Mensbrugghe, Tom ‘murene’ Van de Velde, Rudy van Doeselaar, Vicky
‘waternimf’ Vanhoutte, Elke ‘heremietkreft’ Van Royen, Jan ‘hamerhaai’ Vermeulen,
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Cover: Tim Van der Mensbrugghe
Cartoons
Maarten De Gendt
Foto’s
Vincent Janssens
Schamper op internet
www.schamper.rug.ac.be
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CULTUUR AGENDA

•Maandag 22 januari
Conservatoriumconcert, Jazz combo,
12u30, Bijloke

•Dinsdag 23 januari
The Sheik, film met pianobegeleiding,
20u, Plateau
Vooruit Geluid, Japanorama, 20u
Vooruit
Al met die riet bakram se spoor, Theater,
20u, Tinnenpot
•Woensdag 24 januari
A Void of, Hedendaagse dans, 20u,
Minard
Niet alle Marokkanen zijn dieven, HETPALEIS, DASTHEATER, 20u30,Nieuwpoorttheater

•Donderdag 25 januari
Jaarlijkse Winterreise, Schubert, 20u30,
De Rode Pomp
Tine Balder, Afrikaanse Poëzie, 20u,
Theater Tinnenpot

•Vrijdag 26 januari
The Banana Peel Blues Band, Jazz, 21u,
Lazy river Jazz Club
Een kruis te ver, Toneel, 20u15, Theater
Krakeel
Wilde Vrouwen, Het Moment, 20u, Theater Tinnenpot
•Zondag 28 januari
Kafeeconcert Earsessions, 21u, Vooruit
•Maandag 29 januari
Przewalskipaarden en kunstmatige
inseminatie, lezing en doe-namiddag,
10u,St.-Pieternieuwstraat 25

•Dinsdag 30 januari
Conceptueel klankexperiment, Brandon
Labelle, 20u, Logos Tetraëder
The Hired Man, Koninklijk ballet van
Vlaanderen, 20u, Vlaamse Opera
Woyzeck, Zuidelijk Toneel, 20u, Vooruit
•Woensdag 31 januari
Egschiglen, Theater, 20u30, Nieuwpoorttheater
Ivanov, Het Toneelhuis, 20u, NTG

•Vrijdag 2 februari
Lezing Kunst en Jazz, Fernand Tanghe,
20u30, De Gouden Florijn
La Sortie, Dans, 20u, Vooruit

De Vlamingen op de Titanic,
Kunst-hal Sint-Pietersabdij, tot 2/4

Geanimeerde tentoonstelling
over gezichtsbedrog, Het Illuseum
Oorkussen van de melancholie,
Museum voor schone kunsten, tot
25/2
Ai Kritahora,
Richard Foncke, Spijkstraat 1

Polychrome beeldee van Eddy
Carels,
Geuzenhuis
My name is Bont,
MIAT, tot 15/4

Panamarenko: een overzicht,
SMAK, Citadelpark,
tot 28/1

150 jaar Landmeetkunde
en Cartografie,
Museum voor Geschiedenis Wetenschap, De Sterre,
16-11 - 31/6

Joe Scanlan - Mike Kelley, SMAK,
Citadelpark,
18/11 - 4/2

Philippe Vansnick, "Territorium",
SMAK, tot 4/2

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

