


Wie aan Roger denkt, denkt aan elektroni-
sche muziek. Wie aan elektronische muziek
denkt, denkt aan het IPEM. Er wordt wat
afgedacht, doch dit geheel terzijde. Het
IPEM organiseert niet alleen concerten maar
richt ook symposia in. Vrijdag twee maart
kan u het symposium Future developments
in musicology bijwonen. Raar maar waar dit
symposium is geheel gratis. U kan best
wel even een seintje geven want
reserveren blijft noodzakelijk. Meer info,
tel: 09/264.41.26 • En voor de echte
lezingenjunkies is er op zeven maart ook
nog de studienamiddag Militaire inte-
gratie van de Unie na Nice. Onder de
sprekers vinden wij notoire gasten als
ambassadeur Brouhns en kolonel Coel-
mont. De soldaten marcheren door de
straten; nu nog niet maar hou ze in de
gaten. Meer info, tel: 02/231.06.22 •
Een overdosis informatie is reëel want
ook de studentenvereniging ‘T zal wel
gaan organiseert samen met Globelink
een debat rond Culturele identiteit en
internationale economie. Deze lezing
vindt plaats in de Gentse Aula, op dins-
dag zes maart om 20.00u. Meer info, tel:
03/227.27.85 • Een dergelijke overkill
aan informatie is slopend voor lichaam
en geest. Menigeen grijpt dan ook naar
verboden substanties om de week door te
komen. U gebruikt speed en kan daar uren
over leuteren - niet moeilijk na het
gebruiken van speed, maar soit. Dan bent u
niet onze maar Luk Van Baelens man. Hij
verricht een doctoraatsonderzoek naar
speedgebruik en is nog steeds op zoek naar
getuigenissen van gebruikers. Als u een
recreatief gebruiker bent en de laatste zes
maanden minstens één maal per maand
hebt gesnoven, geslikt of op een andere
wijze speed tot u hebt genomen (bespaar
ons de details), neem dan contact op met
Van Baelen. In ruil voor uw medewerking
beloont Van Baelen u met een cd-bon ter
waarde van 800 Bef. De interviews gebeuren
anoniem en de gegevens worden na afloop

van het onderzoek vernietigd. Meer info, tel:
0497/48.43.22• Jan Hoet maakt volgens
ons zijn eigen amfetamines aan. Hoewel.
Vorig jaar berichtten de Nederlandse kran-
ten over bejaarde junkies. Zou Hoet één van
hen zijn? Het zou alvast veel verklaren; we
denken maar aan Hoets geraas en zijn op
zijn minst gezegd ietwat aparte keuze voor

kunstwerken. Hoe(t) dan ook, Ridder Jan
Hoet krijgt een eredoctoraat toegekend van
de Gentse Universiteit en dit voor ‘zijn bij-
drage tot de verspreiding van kunst en cul-
tuur naar het grote publiek’. U kan het alle-
maal bijwonen in de Gentse Aula en dit op
Dies Natalis. Hij leve hoog.• Verheven wor-
den in de adelstand en ook nog eens een
eredoctoraat krijgen, het is niet voor
iedereen weggelegd. Gelukkig is er nog de
nationale verkiezing Miss Belgian Beauty.
Kandidaten kunnen zich nog altijd inschrij-
ven, stuur alle info naar: Ignace Crombé,
organisator Miss Belgian Beauty, Dr.
Dumortierlaan 37, 8501 Bissegem of
mailen naar animo@planetinternet.be.
En nu maar hopen dat Jan Hoet er geen

lucht van krijgt. Museumdirecteuren, het bli-
jft een ras apart. • Peter ‘nog steeds de
mooiste’ Comhaire is op zoek naar
betrouwbare sujetten om samen met hem
de presentatie rond de vele mobiliteitsiniti-
atieven van de Stad Gent bij te wonen. De
presentatie zal op zes maart plaatsvinden
om 14.00u. Op voorhand reserveren is
noodzakelijk. Meer info:
Peter.Comhaire@rug.ac.be. Toon uw
goed hart en vergezel die sympathieke
knaap. • En voor wie de smaak van het vrij-
willigerswerk echt te pakken heeft, zijn er de
volgende berichtjes. Het Centrum voor
Jeugdwelzijnswerk zoekt u. Wie dol is op
kinderen en zich uren met hen zoet kan

houden zonder hen vast te binden of hen
op een of andere wijze psychische of
fysieke schade toe te brengen, mag zich
aanbieden bij de stedelijke jeugddienst.
Meer info, tel: 09/232.27.61• Nog kind-
jes. Het zou de uitspraak van een seniele
pedofiel kunnen zijn. Wij gebruiken het
echter als bindmiddel voor nieuw vrij-
willigerswerk. Het Ierse Barrestown is een
kamp voor terminaal zieke kinderen. Let
op kamp is hier niet op te vatten als con-
centratie maar eerder als recreatie. Toon
uw goed hart, verblijd deze kinderen met
uw aanwezigheid en bezoek het schone
Eire. Meer info: www.barrestowngc.ie
of mail naar anne-marie.browne@bar-
retstowngc.ie • De korte berichten
zouden de korte berichten niet zijn zon-
der een overlijden. Helaas is er deze keer
niemand overleden. U weet dan ook wat u
te doen staat. Want denk er aan, wat je zelf
doet, doe je beter. • Thanothos en Eros,

ze wandelen hand in hand. gebrek aan het
ene doet ons verlangen naar het andere.
Kunst en Erotiek doet iets met Vijgen na
pasen en dit op 23 februari in de Gouden
Florijn. Meer info, tel: 09/223.61.57•
Tenslotte laat het Schildersatelier weten
dat zij op woensdag 21 februari en don-
derdag 22 februari een tentoonstelling
houden. U kan zich ook inschrijven voor een
nieuwe lessenreeks modeltekenen. Meer
info: schilder@student.rug.ac.be. Want
denk eraan, wat je zelf doet, doe je beter.
Onsterfelijke woorden, Roger. Waarlijk
onsterfelijk.

JJaann BBeeaauuttyy

IIk heb menig uur bij u /gesleten en genoten, / en nooit en heeft een uur
met u / me een enklen stond verdroten. Roger, je leerde me zoveel bij

en zonder morren. Ik keek uit naar je wekelijkse bezoekjes. Hoe je onver-
droten toonde hoe het moest. Wat mis ik je Roger. Je vervanger meet
zichzelf hetzelfde elan toe maar laat ons eerlijk zijn: hij zal je schoenen
nooit kunnen vullen. We bidden in stilte dat we je ooit nog eens weer zien
Roger, maar we vrezen het ergste.
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De universitaire administratie is zich aan het hervormen. De administratieve
opdrachten zouden daardoor vlotter vervuld moeten worden. Het project kreeg de
naam STeR, wat staat voor Servicegerichtheid, Transparantie en Responsabilering.
Tegen 1 oktober 2001 moet het systeem draaien. Maar, hoe kan het ook anders, de
Gentse Studentenraad (GSR) trekt aan de alarmbel.

De basis van de voorgestelde structuurverandering komt vanuit de administratie zelf.
De bestuurders van de administratie kunnen vanzelfsprekend zelf het best oordelen
over de bestaande organisatie met zijn dagelijkse bureaucratische restricties. Het is
lovenswaardig dat ze hierbij gebruik gemaakt hebben van een gespecialiseerd advies-
bureau. Sommige problemen kunnen namelijk beter opgespoord worden door
externen. Maar veel controle vanuit de bestuurlijke organen van de RUG is er niet.
De veranderingen binnen de administratie zullen nochtans veel invloed hebben op
de totale werking en het beleid van de universiteit. De GSR begrijpt dan ook niet dat
de bestuurlijke organen van de RUG geen echte zeg hebben bij de invoering van het
systeem. Iedereen met een RUG-account heeft een e-mail gehad met de formele
bevestiging van de nakende administratiehervorming. En er is informeel overleg
gepleegd met de decanen. Maar echte inspraak bij de invoering van een systeem dat
iedereen aanbelangt? En de studenten? Er zijn er maar een dikke 22.000. Wie houdt
daar nu rekening mee?

Eigenlijk komt het er op neer dat de huidige Academisch Beheerder Robert
Hoogewijs en Logistiek Beheerder Dirk Mangeleer enkele van hun bevoegdheden
delegeren naar vier directeurs met hernieuwbare mandaten. Samen vormen zij het
Managementcomité dat zes directies en acht diensten zal besturen. Op het schema
staan de beide beheerders naast de directeurs, in de praktijk zullen ze bovenaan de
piramide blijven staan. De Studentenvoorzieningen staan onder beheer van Man-
geleer.

De GSR vindt het een belediging dat de Studentenvoorzieningen als dienst onder de
beheerder-directeur ‘Gebouwen’ valt. Het lijkt alsof de sociale voorzieningen niet
meer zijn dan een logistieke ondersteuning naar de studenten toe. De GSR eist dat
de RUG een aparte directie installeert voor de sociale voorzieningen en voor het
adviescentrum. Toen de voorzitster van de Sociale Raad, Angela van de Wiel, een dis-
cussie over het STeR op de agenda wou plaatsen, werd het kind op het vast tapijt van
de Logistiek Beheerder geroepen en kreeg ze te horen dat Mangeleer de discussie
liever binnenskamers hield. Volgens Dirk Mangeleer betekent het niet dat studen-
tenvoorzieningen minder belangrijk zijn omdat ze geen directie vormen. De studen-
ten betwijfelen dat. Zij blijven vechten voor een aparte directie.

Op het eerste gezicht lijkt dat terecht. Maar er zit een serieus addertje onder het gras.
Als de studentenvoorzieningen een directie zouden worden, loert er een niet te
onderschatten gevaar om de hoek: privatisatie. De directeurs hebben namelijk
hernieuwbare mandaten. Zij krijgen slechts enkele jaren tijd om hun directie goed te
laten draaien als ze willen aanblijven. Een beheerder zit minder met die druk: hij
heeft een mandaat van onbepaalde duur. Maar Mangeleer denkt nu waarschijnlijk op
een heel korte termijn. Tegen 1 oktober 2001 moet het systeem op poten staan. En
ik denk niet dat beide beheerders staan te popelen om nòg een directie in te richt-
en en extra vacatures uit te schrijven. Dus, beste studenten, laat die mens die zorgt
voor de goede staat van het Studentenhuis en het Schildersatelier en voor de vele
financiële steun aan de Dienst Studentenactiviteiten met rust.

TTiimm VVaann ddeerr MMeennssbbrruugggghhee
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In de vorige Schamper kon u al lezen dat
Roeland Raes voor de tweede maal niet bin-
nengeraakte in het rectoraat om aanwezig te
zijn voor de Raad Van Bestuur. Gewapend
met een deurwaarder en zijn advocaat, Rob
Verreycken, wiens gewelddadige curricu-
lum u al kon lezen in de vorige Schamper.
Raes kon zo laten vaststellen dat hij niet bin-
nen geraakte, en dat de politie niet ingreep.
Via de dagvaarding wil Raes ervoor zorgen
dat hij in de toekomt wel binnengelaten
wordt, en dat de twee vorige Raden van
Bestuur ongeldig worden verklaard. De zaak
is ondertussen voorgekomen voor de Recht-
bank van Eerste Aanleg. De beide partijen
hebben echter uitstel gevraagd en gekregen.
Een probleem voor Raes: hij heeft volgens
ons geen rechtsgrond om op te staan. Ner-
gens in het decreet van de universiteit staat
dat een Raad van Bestuur kan geschorst wor-
den als een lid afwezig is.

AAffggeekkeeuurrdd
Even kort als het geding: het ziet er naar uit
dat de carriere van Roeland Raes aan de RUG
zo zal eindigen. In het Vlaams parlement
hebben de SP’ers Dany Vandenbossche en
Robert Voorhamme een voorstel ingediend
tot wijziging van het bijzonder decreet dat

de werking van de universiteit Gent en het
universitair centrum Antwerpen regelt. Het
voorstel past in het verwijderen van recht-
streekse afgevaardigden van het Vlaams Par-
lement uit de decreten. Het bijzonder
decreet van de RUG en de RUCA is een van
de laatste waarin een dergelijke procedure
bestaat. Voor de wijziging is een tweederde
meerderheid nodig, wat betekent dat alle
democratische partijen hun krabbel eronder
moeten zetten. Volgens de SP-fractie had-
den alle democratische partijen het voorstel
ondertekend, wat na enige rondvraag door
enkele fracties werd ontkend. VU-ID heeft
zijn steun gegeven, Agalev heeft er zijn
handtekening ondergezet, en CVP’er Luc
Martens heeft al zijn toezegging gegeven. De
VLD is vragende partij maar vindt dat er
gepraat moet worden over de manier
waarop de zaak wordt opgelost. Als het
dossier toch nog snel op dreef komt, dan is
het voorstel aangenomen in een kleine twee
maand tijd. Dan volgt de publicatie in het
staatsblad, waardoor de decreetswijziging
van kracht wordt. De wijziging voorziet dat
de politieke vertegenwoordigers een maand
na publicatie uit de Raad worden gebon-
jourd. Tegen Pasen kan Raes dus worden
uitgezwaaid. Maar laten we niet te emotio-

neel worden.

De decreetswijziging heeft immers nare
gevolgen voor de gemoedsrust van de
mensen op bestuursniveau. Er is gesti-
puleerd dat “door de raad van bestuur tien
vertegenwoordigers van openbare
instanties, politieke, socio-economische en
culturele milieus worden gekozen rekening
houdend met het profiel van de univer-
siteit.” De Raad van Bestuur mag dus kiezen
wie een zitje krijgt. De rector, Jacques
Willems, liet via persattaché Tom De Smedt
weten dat dit een katje is dat later zal gege-
seld worden in de Raad van Bestuur. Toen
wij hem vroegen hoe de toewijzing zou
gebeuren, was het nog maar net geweten
dat de democratische partijen het voorstel
tot wijziging ondertekenden, en kon de rec-
tor uiteraard nog geen gedetailleerd voorstel
voorleggen. Wij wachten alvast met span-
ning af wat het profiel van de RUG is, en hoe
de zitjes zullen worden ingevuld.

Gerechtsigheid geschiede
Wie de grote verliezers zijn van de affaire is
duidelijk: Roeland Raes en Gerolf Anne-
mans. Als de paasklokken luiden, zijn de
heren normaliter uit de Raden van Bestuur
van de RUG  en de RUCA verwijderd. De
depolitisering mag dan al nobel en NPC’erig
lijken, eigenlijk is de aanleiding gewoon het
vakkundig uit-raden-van-bestuur-knikkeren-
van-Vlaams-Blokkers. De reactie van de
Blokfractie in het Vlaams Parlement buit met
plezier die invulling uit. Volgens hen zal het
erop uit draaien dat de zogenaamde depoli-
tisering dode letter blijft, maar dat het Blok
gewoon wordt uitgesloten. De slachtofferrol
zit hen als gegoten: de spelregels worden
veranderd als de match bezig is. Verder vra-
gen ze de toepassing van het huidige
decreet, omdat de genomen beslissingen
van de Raad van Bestuur niet rechtsgeldig
zijn. Tot slot voegen ze er nog aan toe dat de
rector zijn verantwoordelijkheid ontloopt
door niet in te grijpen. De rector kan echter
op zijn beide oren slapen: binnenkort stelt
het probleem zich niet meer.

De zwanenzang van
Kloeke Roeland

EEr is een tijd van komen, en er is een tijd van gaan. Voor Roeland Raes
is de tijd van gaan nu gekomen. Althans, zo ziet het er toch naar uit.

Sinds het studentenprotest tijdens de laatste Raad van Bestuur op 26 janu-
ari is het dossier in een stroomversnelling terechtgekomen. Als alles vlot
verloopt, zit er aan het einde van het academiejaar geen Vlaams Blokker
meer in de Raad van Bestuur. De ondervoorzitter van het Vlaams Blok bijt
echter van zich af, en heeft een kortgeding aangespannen tegen de Stad
Gent en de RUG.

TToomm DDee PPaaeeppee

Raes: de tweede van rechts.

foto: W.Woussen
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Treintje komt zo

De pendelende student had en heeft het
niet onder de markt. Een klein historisch
overzicht van de spoorperikelen: vlak na de
invoering van het IC/IR-plan kwam het niet
zelden voor dat men de sporende mede-
mens hijgend, lichtjes roodaangelopen en
hopeloos te laat het auditorium zag binnen-
schuifelen, nors de woorden ‘de trein had
vertraging’ debiterend. Daarna werd het de
sporende student op geregelde basis zelfs
niet meer gegund een sprintje naar de les in
te zetten: met treinstakingen die niet zozeer
de directie als wel de pendelaars troffen zat
er niet veel anders op dan een retourtje Leeg
Perron-Huiswaarts te nemen. De vertragin-
gen en de wilde stakingen behoren onder-
tussen nog steeds niet tot het rijk der ver-
beelding en alsof dat nog niet volstaat, doet
de NMBS daar graag nog een schepje
bovenop: wie per spoor op zijn bestemming
wil geraken, kan sinds 1 februari wat dieper
in de beurs tasten.

Snel en efficiënt naar de les geraken is zo al
geen sinecure voor wie pendelt. Om met de
heen- en terugreis zo weinig mogelijk tijd te
verliezen volstaat een dienstregeling die in

theorie, en liefst ook in de praktijk,
klantvriendelijk is ,echter niet. Ook een stu-
dentvriendelijk lesrooster is noodzakelijk
om tijdsbesparend te werk te gaan. En daar
zit nu net de kink in de kabel.

SSpprriinngguurreenn
Bij het overlopen van de lesroosters van de
verschillende opleidingen aan onze Alma
Mater blijkt de situatie best mee te vallen: de
lieve dames en heren van de administratie
doen hun best om de springuren niet de
spuigaten te laten uitlopen.  Sommige oplei-
dingen zitten echter met een gat van heb-ik-
jou-daar in hun uurrooster dat niet meer
redelijk te noemen valt. Vooral die arme
schaapjes van eerstekanners moeten heel
wat uren zien te overbruggen: bijvoorbeeld
de eerste kandidatuur Pol & Soc, waar ze
op dinsdag om halfelf eindigen en de draad
pas om drie uur weer oppikken, of op vrij-
dag tussen halftien en halfvier alle tijd van de
wereld hebben. De bio-ingenieurs kunnen
dan weer op donderdag tussen Algemene en
anorganische chemie en Bodemmineralo-
gie en aardkunde een viertal academische
uren zoekmaken.  Het meest extreme voor-
beeld is te vinden in de eerste kandidatuur
Rechten. Op donderdag krijgt men daar
van acht tot tien ’s ochtends Inleiding tot het
publiekrecht en pas zeven uur later, van vijf
tot zeven ’s avonds, beëindigt men de dag
met Economie. Een niet echt christelijk uur
om te beginnen, en evenmin een sociaal uur
om te eindigen dus. De studenten lijken in
de situatie te berusten: voor wie over een
kot beschikt is het allemaal niet zo drama-
tisch, voor wie pendelt zijn de springuren
weliswaar vervelend maar niet
onoverkomelijk. Een paar studenten opper-
den dat de faculteit over een rustige biblio-
theek beschikt waar je in de tussentijd wat
nuttig werk kunt verrichten, maar aangezien
het gat in de uurregeling zeven uur
bedraagt, zit er voor velen niets anders op
dan twee keer per dag de heen- en terugreis

te maken. Onnodige tijdsverspilling vond
Schamper, en wij vroegen dan ook een
woordje uitleg aan mevrouw R. De Schep-
per, verantwoordelijke voor het auditori-
umbeheer aan de Faculteit Rechten.

R. De Schepper: “Bij het opstellen van een
lesrooster tracht men de gulden middenweg
te vinden tussen de gemakkelijkste regeling
voor proffen én studenten. Het grootste
probleem hierbij ligt in het vinden van
geschikte lokalen voor de soms erg grote
groepen. Voor groepen van zes- à zevenhon-
derd man zoals er zoveel zijn in de eerste
kandidatuur moet men noodgedwongen
uitwijken naar auditorium E van de Blandijn,
het grootste auditorium waarover de univer-
siteit beschikt. Omdat dit auditorium zo
gegeerd is, moet men de studenten dus af
en toe wel op minder prettige uren laten
komen omdat het nu eenmaal niet anders
kan.”

Het ligt dus niet aan de proffen die er een
duivels genoegen in zouden scheppen hun
studenten te pas en te onpas te laten
opdraven. De eerstekanners hoeven zich
evenmin geviseerd te voelen omdat de grote
hoeveelheid aan springuren zich vooral bij
hen concentreert: omdat er in het eerste jaar
weinig praktische oefeningen gegeven wor-
den kan het uurrooster er ook niet mee
opgevuld worden.

R. De Schepper: “Sommige professoren
proberen echt wel iets aan het lastige tijdstip
van hun lessen te doen. Professor Bracke,
die in de tweede kandidatuur op vrijdag-
avond Sociologie geeft tot half zeven, zou
maar wat graag op een ander moment les-
geven, maar er is gewoon geen geschikt
lokaal vrij. De professoren Heirbaut en
Martyn proberen het de studenten dan
weer makkelijker te maken door hun lessen
twee maal te geven. In andere gevallen kan
er niet of heel moeilijk met uren geschoven
worden omdat de professoren andere
bezigheden hebben, bijvoorbeeld in het
geval van minister Vande Lanotte, maar die
heeft ook al jaren dezelfde uren.”

Veranderingen zijn er dus niet meteen in
zicht, maar nu weet u tenminste waaraan het
ligt.

DDe trein is altijd een beetje reizen’: een mooi adagium, ware het niet
dat de doorsnee pendelaar, gehard door de dagelijkse ervaring met de

spoorwegen, er allang verbasteringen van heeft gemaakt die ene E.
Schouppe niet welgevallig zouden zijn. De trein is altijd een beetje stil-
staan, de trein is altijd een beetje te laat komen, het zijn slogans die ook
onder studenten circuleren. De student heeft echter niet alleen baat bij
een goed uitgewerkte dienstregeling bij de spoorwegen, ook een handig
lesrooster is onmisbaar om niet van hot naar her te hoeven hollen.

MMiieekkee BBoooonnee
foto: V.Janssens
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Even recapituleren: de Bologna-verklaring,
ondertekend in 1999, was een vrijwillig
engagement waartoe de ondertekenaars
zich verbonden. Geen verplichting dus. Er
waren echter zoveel ondertekenaars, dat de
verklaring een stroom op gang bracht waar
niet meer tegenin kon worden geroeid. Een
concrete uitwerking is dus broodnodig, en
daar begint het Vlaamse onderwijslandschap
nu werk van te maken.

AA dd vv ii ee ss
De VLIR is een adviserend orgaan dat in de
jaren ‘70 werd opgericht op initiatief van de
Vlaamse rectoren. Dit orgaan moest de
samenwerking stimuleren tussen de univer-
siteiten en de overheid, en adviseert die
overheid over hun beleid inzake universitair
onderwijs en onderzoek. De RUG heeft twee
leden in die raad: rector Jacques Willems
en vice-rector Andreas De Leenheer. De
VLIR is dus deaal om de Bologna-verklaring
te tackelen, wat enkele weken geleden ook
gebeurd is. Vooraf was er al een Gents stand-
punt geformuleerd door de Onderwijsraad
van de RUG, dat nagenoeg volledig gevolgd
werd door de Raad van Bestuur. De RUG
onderschrijft de basisbedoelingen van
Bologna, en zal actief meewerken aan de
invoering.

Binnen de VLIR werd er gekozen voor een
3+1-basisstructuur voor de licentiaten die
na vier jaar afstuderen: na drie jaar ben je
bachelor, na nog een jaar ben je master. De
nieuwe benamingen zullen progressief wor-

den ingevoerd, waardoor de huidige titels
van kandidaat en licentiaat zullen verdwij-
nen. In de VLIR werden zeer voorzichtige
termijnen in het vooruitzicht gesteld: de
eerste studenten die het nieuwe systeem
zullen aansnijden, mogen dat ten vroegste
binnen vijf jaar doen. De eerste bachelors
zullen dan binnen een achttal jaar de univer-
siteitspoorten achter zich dicht zwaaien; de
eerste Vlaamse Masters zullen dat een jaartje
later doen.

DDee pprroobblleemmeenn
Allemaal goed en wel, maar Vlaanderen is
Vlaanderen. Wij zijn zowat het enige gebied
in Europa waar er meerdere types hoger
onderwijs zijn. Er zijn de universiteiten, het
hoger onderwijs van het lange type en het
hoger onderwijs van het korte type. Na
Bologna wordt dat één pot nat, waarin de
universiteiten proberen om hun hoofd
boven water te houden. De term bachelor
zal immers gelden voor afgestudeerden van
zowel universiteiten als hogescholen, en dat
vinden de rectoren niet echt fair. Daarom
pleiten ze ervoor om een onderscheid in te
voeren in de titulatuur: de universitairen
zullen zich bachelor en master mogen noe-
men, waar de hogeschoolstudenten daar
nog het woordje professional aan zouden
moeten toevoegen. De hogescholen zien
echter de kans schoon om te pleiten voor
één titulatuur, waardoor het etiketje van een
hogeschoolopleiding of een universitaire
opleiding hetzelfde wordt. Zoiets als een
appel en een peer die beide in een sinaasap-

pelschil kruipen. Minister Vanderpoorten
heeft trouwens nog niet veel woorden vuil-
gemaakt aan Bologna, maar voor haar blijft
het onderscheid tussen universiteiten en
hogescholen in Vlaanderen zeker bestaan.

Een ander probleem is de doorstroming van
bachelor naar masterniveau. Toen dr. Guy
Haug, een van de ontwerpers van Bologna,
enkele weken geleden aan onze universiteit
een spreekbeurt gaf over het thema, stelde
hij nog open en bloot dat er een beperking
in het aantal masters zou komen. Dergelijke
gelimiteerde toegangen tot het masters-
niveau zouden leiden tot situaties waarin
inschrijvingsgelden uit de hand lopen, of
enkel de allerbeste studenten de eer en het
genoegen hebben om master te mogen wor-
den.

De VLIR wil voorkomen dat dergelijke situ-
aties zich ook in Vlaanderen zouden voor-
doen. Daarom wordt er gepleit voor een
nagenoeg automatische doorstroom van het
bachelors- naar het masterniveau. Wie dan
een diploma van bachelor heeft, kan
automatisch zijn masterstudie aanvatten. En
er is meer: de doorstroming zou zelfs uni-
versiteitsoverschrijdend zijn. Zo zou een
bachelor van de RUG gerust mogen gaan
masteren aan de KUL, en omgekeerd. En
ook voor hogeschoolstudenten, die na drie
jaar ook bachelor zijn, moet het mogelijk
zijn om een universitaire mastergraad te
behalen. Voor hen is de doorstroming niet
automatisch, maar ze moet volgens de VLIR
wel zo groot mogelijk zijn. Als oplossing
hiervoor wordt bijvoorbeeld gedacht aan
brugprogramma’s.

Overigens, de RUG heeft een standpunt
ingenomen dat pleit voor uitwisseling met
de hogescholen. Het moet mogelijk zijn

Na drie jaar Bachelor
DDe Bologna-verklaring vertrekt vanuit het idee de Europese onderwijs-

wereld te stroomlijnen. Er werd beslist dat de opleidingen gesplitst
moeten worden in een bachelor-niveau, dat minstens drie jaar duurt, en
een aansluitend masterniveau. In Vlaanderen heeft de VLIR (Vlaamse
Interuniversitaire Raad) een advies uitgebracht over de concrete invulling
van de voorschriften van Bologna. De veranderingen zullen ingrijpend zijn.

foto: archief

Een Bolognaise spaghetti.



voor studenten van de universiteit en de
hogescholen om opleidingsonderdelen van
de andere onderwijsinstelling te volgen. De
Raad van Bestuur acht dit in een regio als
Gent ontzettend belangrijk omdat de
mogelijkheden tot samenwerking heel groot
zijn door de hoge concentratie op een
kleine oppervlakte.

WW ee rr kk ee nn
In de Bologna-verklaring wordt gevraagd dat
een bachelor na drie jaar studeren uitzicht
moet hebben op de arbeidsmarkt. De ver-
klaring zegt het zo: “The degree awarded
after the first cycle shall also be relevant to
the European labour market as an appropri-
ate level of qualification.” Deze frase moge
een les zijn voor iedereen die wil uitblinken
in wattig taalgebruik, er volgt echter wel uit
dat je in je bachelorstudie niet per se
klaargestoomd moet worden voor de ar-
beidsmarkt. Een groot voordeel om de
eigenheid van de universitaire opleiding te
behouden, en toch je opleidingen te
schoeien op Europese leest. De arbeids-
markt zal wel kunnen vermoeden wat een
bachelor die drie jaar universiteit achter de
rug heeft, waard is.

De Raad van Bestuur heeft er voor gepleit
om de bacheloropleiding niet te speciali-
serend te maken. Een duidelijk signaal dat
nu opeens in de opleidingen alles in het
teken zal komen te staan van de latere
beroepsmogelijkheden. Zolang je maar geen
wereldvreemde studenten aflevert die niet
in staat zijn om te communiceren of zelfs-
tandig te werken, denken wij dan.

DDee PPrraakkttii jjkk
De gevolgen zijn ingrijpend: de basis van
elke opleiding wordt een driejarige bache-
lor. De licentiaten die momenteel afstu-
deren in vier jaar, moeten dan na de eerste
drie jaar nog een jaartje bijdoen om zich
master te mogen noemen. Voor de richtin-
gen die momenteel vijf jaar duren, zal de
master twee jaar in beslag nemen. Dokters
en dierenartsen doen daar zonder verpinken
nog een masterjaartje bovenop. Er lijkt
overigens een brede consensus te bestaan
binnen de faculteiten dat de bachelorgraad
vooral als doorstromingskwalificatie zal

gelden. De enige faculteiten die oog hebben
voor de uitstroom na het behalen van een
bachelor, zijn de Psychologie en Pedagogi-
sche Wetenschappen, de Bio-ingenieurs en
de Toegepaste Wetenschappen. En dan nog
is het allemaal heel voorzichtig, met termen
als ‘oog voor uitstroom’, ‘kan finaliteits-
gericht zijn’ en ‘beperkte markt-
inzetbaarheid.’

Hoewel de beslissingen van de VLIR alleen
een adviserend karakter hebben, lijken

enkele grote lijnen al uitgezet te zijn. Dat de
bachelorsstudie drie jaar zal duren, is een
internationaal aanvaard standpunt, en zal
bijgevolg binnen enkele jaren ook aan de
Vlaamse universiteiten de gang van zaken
zijn. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de
opleidingsprogramma’s van elke opleiding.
In een volgende Schamper kan u lezen hoe
de faculteiten dat varkentje wassen.

r

TToomm DDee PPaaeeppee

advertentie
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Gerolf Annemans was duidelijk de grote
boeman. De betoging, klaarblijkelijk op
poten gezet door de Aktief Linkse Stu-
denten (ALS), was niet opgezet met de
komst van Blokkanon Annemans. Hun doel
was Annemans te verhinderen de zaal in de
Jan Palfijnstraat waar het debat gehouden
werd, te betreden. Onder het motto ‘geen
fascisten aan onze universiteit’ verzamelde
een relatief kleine groep betogers aan het
Belgacomgebouw. Voor de protestvoerders
hangt deze actie nauw samen met de acties
tegen Roeland Raes. Het Vlaams Blok zou
zich immers aanvaardbaar willen maken bin-
nen academische milieus door middel van
debatten georganiseerd door erkende stu-
dentenverenigingen en via het zetelen in de
Raad van Bestuur van de Gentse Universiteit
(Roeland Raes). Hier wordt een eerste denk-
fout gemaakt. De zaak Raes en de zaak Anne-
mans zijn totaal verschillend. Roeland Raes
is via politieke weg ‘aangesteld’ voor de
Raad van Beheer van onze universiteit. De
protestacties van de studenten hiertegen
zijn een duidelijk signaal voor de politieke

partijen. Zij willen duidelijk maken dat zij
niet pikken dat de partijen grote theorieën
over het cordon sanitaire verkondigen maar
in de praktijk geen vinger uitsteken.

Gerolf Annemans is een ander paar
mouwen. Hij werd door het VNSU uitge-
nodigd om deel te nemen aan een debat
over een onafhankelijk Vlaanderen.
Gelukkig heeft iedereen nog altijd het recht
zijn ongenoegen publiekelijk te uiten, wat
men de betogers dan ook niet kan verwijten.
Men kan zich echter vragen stellen bij de
manier waarop zij dit doen. Annemans de
toegang tot het gebouw verhinderen getuigt
niet van verdraagzaamheid, tot nader order
heeft nog altijd iedereen het recht zich vrij te
verplaatsen. De betogers, bij monde van
Geert Cool (ALS), kloegen dat hen de toe-
gang tot het gebouw ontzegd werd. Nick
Mouton (preses VNSU) liet weten dat de
betogers net als iedereen welkom waren op
het debat zolang zij hun houten protestbor-
den, rode vuilniszakken en ander materiaal
opborgen. Volgens Mouton hebben een dri-

etal betogers effectief het debat bijgewoond.

FFaauuxx PPaass
Men kan zich vragen stellen bij Cools klacht
dat leden van de Nationalistische Studen-
tenVereniging (NSV) wel toegelaten wer-
den tot het debat en hij en zijn medebe-
togers niet. Zouden Geert Cool of andere
betogers nog steeds in het debat geïnte-
resseerd zijn, indien dit had plaatsgevonden
zonder een vertegenwoordiger van extreem-
rechts (in casu het Vlaams Blok)? Sinds wan-
neer is de toekomst van een onafhankelijk
Vlaanderen een strijdpunt voor het ALS? Tot
op heden lijken zij daar weinig belang aan
gehecht te hebben. Daarenboven kan men
bij een debat over een onafhankelijk Vlaan-
deren niet aan het Vlaams Blok voorbij. Het
Blok grossiert niet alleen in racisten of
extreme katholieken (genre Alexandra
Colen) maar ook in overtuigde flamingan-
ten die zich al dan niet terecht door de Volk-
sunie bekocht voelen. Trouwens, zal het ALS
of een andere linkse beweging een over-
tuigd NSV-lid hartelijk ontvangen op hun
activiteiten of zullen zij hem diets maken dat
hij daar niet welgekomen is? Het NSV was
daar niet om het debat te verstoren, de
betogers wel. Het is dan ook te begrijpen dat
de organisatie (het VNSU) de betogers in
hun hoedanigheid van betogers de toegang
ontzegde. Enkelen onder hen twijfelden
openlijk aan Moutons anti-racisme. Dit ge-
tuigt niet alleen van een gebrek aan respect
voor Mouton maar kan ook als laster
opgevat worden. Verschillende betogers
hebben zich dan ook geëxcuseerd voor de
uitspraken en lieten blijken dat zij hier niet
mee akkoord gingen.

Laat ons nog maar eens duidelijk stellen dat
wij geen bezwaar hebben tegen acties tegen
het Vlaams Blok. Wij hebben wel bezwaren
tegen bepaalde argumenten die gebruikt
werden door de betogers (of althans enke-
len onder hen). Wie zijn ongenoegen wil
uiten en het op zijn minst aangebrande
denken van het Vlaams Blok aan de kaak wil
stellen, heeft andere mogelijkheden. Het
Vlaams Blok kan pakken op haar uitlatingen
en publicaties, denken we maar aan Marc
Spruyt en Etienne Vermeersch. Orga-
nisatoren van debatten afschrikken door

Het Annemansdebat
DDonderdag acht februari, in het jaar des heren 2001 vond in Gent een

berucht debat plaats. De Vlaams Nationale Studenten Unie (VNSU)
organiseerde een debat over ‘de strategie voor een onafhankelijk Vlaan-
deren’ met als sprekers Chris Vandenbroucke (Volksunie), Antoon
Roossens (Meervoud, Vlaams-radicaal en progressief maandblad), Guido
Moons (voorzitter Vlaamse volksbeweging) en Gerolf Annemans (Vlaams
Blok). Enkele studenten riepen op tot een vreedzame betoging. Schamper
was er bij en keek er naar.

Ze zullen hem niet temmen

“Men kan bij een debat over een onafhankelijk
Vlaanderen niet aan het Blok voorbij.”

foto: W.Woussen
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emansdebat
hen in diskrediet te brengen of te belasteren
is niet alleen oneerlijk maar ook laf.

LLiieevveerrddjjeess
Dat het Vlaams Blok en haar sympathisanten
niet alleen uit brave burgers bestaat, werd
ons op de avond van het debat nog maar
eens duidelijk gemaakt. Eén oudere heer liet
met niet mis te verstane bewoordingen zijn
ongenoegen over Schampers aanwezigheid
blijken. De aanwezige sympathisanten en
leden van het NSV stelden de aanwezigheid
van de betogers nog minder op prijs. De
wederzijdse afkeer rechtvaardigde de aan-
wezigheid van ordehandhavers en Moutons
beslissing om de betogers niet toe te laten
tot het debat. Waarom werd het NSV dan wel
toegelaten? Het NSV stelt oprecht (?) belang
in de Vlaamsche Zaak, hun aanwezigheid
(en die van de talrijke Blok-sympathisanten),
kon dan ook gerechtvaardigd worden, al zijn
de meningen verdeeld of het wel verstandig

was om hen uit te nodigen. Hier komen we
bij het volgens ons belangrijkste punt van de
discussie: mag je het Vlaams Blok een forum
geven?

Op deze vraag kan je niet zonder meer ja of
neen antwoorden. Wie neen zegt, mag dit
trachten te beargumenteren zonder aan
democratische principes als de vrijheid van
meningsuiting te raken. Of zijn sommige
dieren toch meer gelijk dan anderen? Ja
antwoorden is ook niet zonder gevaren.
Laten we een specifiek forum nemen: de
universiteit. Die heeft onder meer als doel
haar studenten tot kritische volwassenen te
vormen. Maar als zelfs de kritische student
er niet in slaagt een extremistische partij te
ontmaskeren en haar ondemocratische
karakter bloot te leggen, hoe kan je dan
verwachten dat bijvoorbeeld laaggeschool-
den hierin zouden slagen. Misschien
moeten we de democratie dan maar afschaf-

fen en een technocratie inrichten waar
slechts ‘the chosen few’ hun stem mogen
uitbrengen. Denk daar eens aan als u poogt
een Vlaams Blok-lid, of voor ons part een
PVDA’er de toegang tot de universiteit te
ontzeggen (voor de slechte verstaander: wij
bedoelen hier voor debatten). Wij benijden
uw positie niet.

MMeessttkkeevveerrss
Het debat was, geloof ons vrij, veeleer amu-
sant dan leerrijk. Wees nu eens eerlijk:
gelooft u werkelijk in een onafhankelijk
Vlaanderen? Een vlekje op de wereldkaart
dat wil meespelen met de grote jongens, dat
kan u niet serieus nemen. We hebben
plichtsgetrouw wel een deel van het debat
gevolgd en de beruchte Annemans in actie
gezien. Vergis u niet: Annemans is geen
gorilla in een maatpak. Hij is een begenadigd
spreker met een charismatische uitstraling
en een gevoel voor humor. Annemans
preekte natuurlijk ten dele voor eigen
parochie, waardoor niet alleen de betogers
buiten maar ook Bert Anciaux (VU) het
ontgelden moesten. Nu ja, Anciaux is een
dankbaar onderwerp, dat weet iedereen.
Beste Gerolf, als een sympathieke knul
zullen wij u ondanks al uw grappen nooit
bestempelen, en voor mestkevers hebben
we te veel bewondering. Wat ons betreft,
bent u altijd welkom aan onze universiteit
voor een debat. ‘U zijt welgekomen’ zullen
wij bij uw bezoekjes niet aanheffen, maar dat
mag voor een atheïst als u geen struikelblok
zijn.

JJ BB

em niet temmen

Help Schamper!
Iedereen klaagt erover: de cursussen wor-
den steeds dikker en de studiedruk wordt
hoger, vooral in de eerste kandidaturen.
Schamper wil die boude uitspraak nu ook
aan de werkelijkheid toetsen, en is daarvoor
op zoek naar leerboeken, cursussen en syl-
labi uit de kandidaturen van pakweg zo’n
tien jaar geleden — we kijken niet op een

jaartje meer of minder. Heeft u nog cur-
sussen uit die tijd op zolder liggen? Of miss-
chien zelfs cursussen van enkele decennia
geleden? Dan zouden wij u eeuwig dankbaar
zijn als u deze zou willen uitlenen aan
Schamper. U krijgt ze nadien zeker terug —
tenzij u van deze gelegenheid gebruik wil
maken om eindelijk dat oud papier te

dumpen. Kan u ons helpen, mail dan naar
studiedruk@schamper.rug.ac.be, of stuur
uw materiaal op naar Schamper, St. Pieters-
nieuwstraat 45, 9000 Gent.

Wij zullen u eervol vermelden in onze lijst
van toffe peren.

Gerolf Annemans: uiterst links.

foto: W.Woussen



10

Het Gentse Zwin

Bij het beheer van dit Stedelijke Natuur-
reservaat zijn op verscheidene manieren
Gentse academici betrokken. Een essentieel
element van het vier jaar oude beheersplan
is de ‘monitoring’. Deze opdracht wordt
sinds eind 1997 uitgevoerd door het Insti-
tuut voor Natuurbehoud (faculteit Weten-
schappen). Frederik Hendrickx schrijft in
het tijdschrift Grutto dat via monitoring de
toestand van de natuur over de jaren heen
gevolgd kan worden. Voorbeelden van mo-
nitoring zijn jaarlijkse tellingen van winter-
vogels, opmetingen van de waterstand,
inventarisatie van de bijzondere broedvo-
gels, opvolging van de vegetatie, enzovoort.
Deze gegevens worden verzameld door
arbeiders van de Stad Gent, vrijwilligers van
de Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen
(ABO) en door wetenschappers van de Uni-
versiteit Gent. Het grootste deel van de
wetenschappelijke verwerking en de coördi-
natie werd de voorbije twee jaar uitgevoerd
door het Laboratorium voor Ecologie van de
RUG. Via monitoring kunnen de beheerders
van het reservaat de resultaten van hun
arbeid beoordelen.

OOvveerrwwiinntteerraaaarrss
In de vakgroep bos- en waterbeheer (facul-
teit Toegepaste Biologische Wetenschap-
pen) is Christophe D’Haese een grondwa-
ter-stromingmodel aan het opstellen. Hij
maakte een plan van de ondergrondse
waterlopen die de Bourgoyen doorkruisen.
In de Bourgoyen is het watersysteem van
groot belang omdat de Stad het reservaat
beheert als een overstromingsgebied. In de
winter worden de hooiweiden en weilanden
onder water gezet om aan noordelijke

watervogels de gelegenheid te geven hier te
komen overwinteren. Van 1 november tot 1
maart staat het water op het hoogste peil.
Het reservaat wordt dan bezocht door aller-
lei eenden, steltlopers en ganzen. Wanneer
de ergste koude voorbij is, trekken deze
vogels opnieuw naar hun broedgebieden in
het noorden.

Een van de belangrijkste overwinteraars is
de slobeend, een groen-bruin-witte eend
met een zware snavel waarmee zij haar voed-
sel uit het water ‘slobbert’. In de winter zit-
ten in de Bourgoyen geregeld meer dan vier-
honderd slobeenden. De Europese popu-
latie bestaat uit veertigduizend eenden. De
Gentse populatie maakt dus 1% uit van de
Europese populatie. Dit en ook de aan-
wezigheid van andere belangrijke eenden-
soorten zoals de smient en de pijlstaart

hebben ervoor gezorgd dat het gebied
onlangs erkend werd als Ramsar-gebied,
zijnde een internationaal beschermd gebied
voor overwinterende watervogels.

De Leie
Het zijn slechte tijden veur het waterland /
Zijde geboren in de Leie of aan de
Waterkant / ’t zij veugel, ’t zij bloeme, ne
pui, ne vis / hoort z’ allemaal klagen van ’t
water dat bedorven is /… ’t water van de
Leie is nen vuilen drek. Dat zong Walter De
Buck niet zo heel lang geleden. Onder-
tussen is de Leie nog steeds niet volledig
hersteld, maar het ziet er toch naar uit dat
het tij is gekeerd. Het water van de Leie kan
binnenkort opnieuw zuiver genoeg zijn om
er de Bourgoyen mee onder water te zetten.
Dat zegt Bart De Muynck, adjunct van de
directie van het Stedelijk Natuurreservaat.
Nu loopt de Bourgoyen ’s winters hoofdza-
kelijk onder water met regenwater. Als blijkt
dat de Leie een voldoende en permanent

goede waterkwaliteit kan bieden, dan kan
men haar water via kanalen de Bourgoyen
binnenleiden. Zover is het echter nog niet.
Bart De Muynck legt de gevolgen uit van
overschakeling op Leiewater. “Wanneer de
winterse overstromingen op gang worden
gebracht met Leiewater in plaats van met
regen, dan kan dat niet alleen de
bodemverzuring tegengaan. Het Leiewater
zal ook een zekere morfo-dynamiek teweeg-
brengen die typisch is voor grote rivier-

HHet natuurreservaat Bourgoyen is ongeveer 200 hectaren groot en
bevindt zich ten westen van de Gentse stadskern. In 1974 werd de

Bourgoyen het eerste natuurreservaat waarvoor de Stad Gent een aankoop-
beleid ontwikkelde. Hierdoor is de Bourgoyen-Ossemeersen vandaag gro-
tendeels eigendom van de Stad Gent. Vanaf 1992 werd gewerkt aan de
ontwikkeling van een beheersplan dat in februari 1996 door de Gentse
gemeenteraad werd goedgekeurd. Op basis van dit beheersplan worden
jaarlijkse actieplannen opgesteld waarin de meest dringende beheersmaat-
regelen worden opgesomd. Op vier jaar tijd is er al heel wat verwezenlijkt,
zoveel dat Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua, drie weken geleden
liet weten dat de Bourgoyen vanaf heden erkend wordt als Ramsar-gebied,
zijnde een internationaal beschermd overwinteringsgebied voor watervo-
gels.

Natuurbeheer in de Bourgoyen

foto: W
.W

oussen

Bourgoyen-Ossemeersen: waar de Vlaamse vogeltjes fluiten.
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ecosystemen. Dergelijke vorm van na-
tuurontwikkeling kan in het beste geval ve-
getatietypes opleveren die hier vandaag ont-
breken. Ik denk dan aan slikplatenvege-
taties, brede en drassige oevervegetaties of
aan een moerasbos.”

CCaannaaddeezzeenn
Wie ooit al ging wandelen in de Bourgoyen,
herinnert zich zeker de grazende groepjes

ganzen. Tussen de ganzen bevinden zich
grote aantallen Canadezen. Dit is een
ganzensoort die als siervogel vanuit Canada
werd ingevoerd in Engeland en zich van
daaruit verder verspreidde over de rest van
Noordwest-Europa. Olivier Beck, tweede
licentie Biologie, maakt zijn thesis over de
verspreiding in Vlaanderen van deze
Canadese gans. De Bourgoyen is erg geliefd
bij het diertje. In de winter ziet men in de

avondschemering grote groepen van soms
wel tweehonderd vogels neerstrijken.

Het natuurreservaat is gratis en altijd toe-
gankelijk voor studenten. Ingang langs de
Gandhistraat of langs de Driepikkelstraat.
Geleide wandeling op 3 maart om 14u30,
info 09/227.22.79 of www.abo.yucom.be

TT VV dd VV
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Criminoloog Tom Decorte over drugs

SCHAMPER: Voor uw onderzoek infil-
treerde u negen maanden in het Antwerpse
uitgaansleven.
Tom Decorte: “Infiltreren is eigenlijk het
verkeerde woord. Ik heb negen maanden
etnografisch veldwerk gedaan in het
Antwerpse nachtleven. Niet alleen in dis-
cotheken, maar op allerlei plaatsen waar
mensen plegen uit te gaan. De vraag was of
er mensen zijn die gecontroleerd omgaan
met illegale drugs, in dit geval cocaïne en
waarom zij wel in staat zijn die producten
gecontroleerd te gebruiken. Het onderzoek
is gestart vanuit een kritiek op het tradi-
tionele drugonderzoek, dat zich altijd toe-
spitst op de meest zichtbare gebruikers in
onze samenleving: degenen die in de
hulpverlening terechtkomen, door de poli-
tie worden opgepakt of bij gerechtelijke
dossiers zijn betrokken. Er zijn een heleboel
hiaten in het onderzoek naar druggebruik

en de bedoeling was om via het onderzoek
in het nachtleven een groep te vinden die
niemand kent. Het was een heel breed
gamma van mensen, zowel qua leeftijd, ge-
slacht als opleidingsniveau. Daar zaten
zowel heel laag geschoolde mensen als uni-
versitairen, alle mogelijke beroepscate-
gorieën: horeca, artistieke beroepen, poli-
tieagent, huisvrouw, zelfstandigen, arbei-
ders, noem maar op. De leeftijd varieerde
van negentien tot vierenzestig jaar. Maar het
grootste deel was tussen de vijfentwintig en
vijfendertig jaar. De gemiddelde gebruiker-
scarrière was zes tot zeven jaar. Maar er
zaten ook mensen bij die twaalf, vijftien,
zelfs twintig jaar lang cocaïne gebruikten. Na
negen maanden veldwerk heb ik een
steekproef bereikt van 111 ervaren cocaï-
negebruikers, die niet in de hulpverlening
zitten en niet door justitie gekend zijn. Ik
heb ze heel uitvoerig bevraagd over hoe zij
met cocaïne omgaan, wat de voordelen en
de nadelen zijn die ze ervan ondervinden en
wat de effecten zijn op allerlei domeinen in
hun leven. Het resultaat is een studie die
beschrijft hoe die mensen verschillen van
het klassieke beeld van druggebruikers die
in de goot belanden, en hoe zij in staat zijn
gedurende jaren te gebruiken zonder
daarmee in problemen te komen.”

PPrroobblleemmaattiisscchh
SCHAMPER: Er zijn personen die al twintig
jaar cocaïne gebruiken zonder grote pro-
blemen. Is cocaïne dan inderdaad minder
schadelijk dan wordt gezegd?
Decorte: “Men redeneert veel te vaak -
politici, hulpverleners maar vooral Jan met
de pet - dat alleen het product bepaalt of
iemand verslaafd wordt of niet. Ik noem dat
het farmacocentrisme: het centraal stellen of
overbenadrukken van de farmacologische
eigenschappen van een product. Er zijn een
heleboel andere factoren die minstens even
belangrijk zijn: de persoonlijkheid van de

gebruiker, de omgeving waarin hij of zij
gebruikt, ervaringen uit de jeugd,
enzovoort. Uit mijn studie blijkt dat mensen
die hun gebruik beter onder controle
houden, vaker tot milieus behoren waarin er
meer gecontroleerd met producten wordt
omgegaan, waarin men je raad geeft en je
waarschuwt. Als je als nieuwe gebruiker
terecht komt in een milieu waarin er veel
minder controlemechanismen zijn, is de
kans veel groter dat je zelf ook een pro-
blematische gebruiker wordt.”

SCHAMPER: U maakt veeleer het onder-
scheid tussen soft en hard druggebruik dan
tussen soft- en harddrugs.
Decorte: “Dat is ten eerste vanuit de vast-
stelling dat men in de hulpverlening, en dat
is minder goed bekend, ook geconfronteerd
wordt met mensen die problematisch
gebruiker zijn van cannabis. Cannabis wordt
de laatste tijd echter afgeschilderd als totaal
onschadelijk en zonder risico’s. Ten tweede
stellen we vast dat het merendeel van de
bevolking op een recreatieve manier met
alcohol omgaat maar dat er ook een aantal
mensen zijn die zwaar in de problemen
komen. En er zijn mensen die ook zware
drugs, zoals cocaïne en heroïne, op een niet-
problematische manier gebruiken. Al die
producten kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid, dat staat niet ter discussie,
maar voor elk van die producten is er een
categorie van mensen die daar op een niet
problematische manier mee omgaan.
Daarom denk ik dat het onderscheid tussen
soft- en harddrugs niet terecht is en men
beter spreekt van een recreatief, soft gebruik
van een bepaald product en anderzijds van
het problematische, harde gebruik. In de
wetenschappelijke wereld is men het er al
lang over eens dat de manier waarop die
producten nu geklasseerd zijn - legaal of niet
legaal - niet gebaseerd is op objectieve crite-
ria, zoals gevaarlijkheid en schadelijkheid
voor de volksgezondheid. Er zitten ideolo-
gische, economische en historische
motieven achter die verklaren waarom alco-
hol en tabak wel legaal gemaakt zijn en
andere drugs niet. In sommige landen is
cannabis dan weer wel legaal en alcohol
niet.”

CCriminoloog en professor aan de RUG Tom Decorte verrichte negen
maanden lang onderzoek naar het gebruik van roesmiddelen, meer

bepaald cocaïne, in het Antwerpse uitgaansleven. Hij schreef zijn bevin-
dingen neer in een boek, ‘The Taming Of Cocaine’. Het onderzoek spitste
zich toe op de recreatieve gebruikers, een grote groep die vaak over het
hoofd gezien wordt.

”Ik prefereer de term roesmiddelen”

“De huidige drugsnota instituti-
onaliseert ongelijkheid.”

foto: W.Woussen
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m Decorte over drugs
OOnnggeelliijjkkhheeiidd
SCHAMPER: Moet er een totale legalisering
komen?
Decorte: “Op langere termijn wel. Ik ben er
geen voorstander van om nu van de ene op
de andere dag alles te legaliseren. Dat moet
goed voorbereid en overdacht worden.
Legalisering is voor mij zeker niet hetzelfde
als commercialisering of het promoten van
illegale producten. De verkoop van andere
roesmiddelen mag nooit in handen komen
van de privé-industrie. Dat is een taak voor
de overheid, waarvan we verwachten dat ze
in het algemeen belang zal waken over de
kwaliteit van die producten. Maar legaliseren
zal het drugprobleem de wereld niet
uithelpen. Er zullen altijd mensen geïnte-
resseerd zijn in die producten en er zullen
altijd problematische gebruikers zijn. Alleen
zal het veel meer aan de oppervlakte komen
en zal het veel controleerbaarder worden.
Op langere termijn zullen we veel sneller
preventief en curatief kunnen ingrijpen.”
”Het belangrijkste effect van legalisering is
dat het taboe rond drugs opgeheven wordt.
Nu is er een kloof tussen gebruikers en
diegenen die geen drugs gebruiken en de
anderen bestempelen als junkies. Op die
manier kun je niet tijdig ingrijpen als er
problemen zijn met druggebruik. Ik ben
voorstander om het uiteindelijk te legali-
seren. Nu zijn er een aantal bedenkingen te
maken bij die drugsnota. Het is zeer hypo-
criet en inconsequent om te zeggen dat je
cannabis mag gebruiken maar dat het niet
geproduceerd en verhandeld mag worden.
Als je veronderstelt dat iemand iets mag
bezitten, dan moet je het ook kunnen verkri-
jgen. En wie gaat bepalen wat problematisch
gebruik is? Als iemand niet wil werken, niet
wil deelnemen aan de kapitalistische
maatschappij en af en toe een joint rookt, is
dat dan problematisch? Een ander probleem
is de overlast. Er zijn nu al een aantal min-
derheidsgroepen in onze samenleving die
voortdurend met overlast geassocieerd wor-
den. Ik kan me voorstellen dat jij en ik en de
meeste middleclass-studenten binnen een
paar maanden, als die wet goedgekeurd of
veranderd zal zijn, gerust een joint zullen
kunnen roken. Maar meer marginale en
kwetsbare jongeren zullen nog altijd via dat

cannabisgebruik geviseerd worden door de
politie. Dat schept opnieuw een
ongelijkheid in onze samenleving die er niet
zou mogen zijn. Het is eigenlijk een institu-
tionaliseren van ongelijkheid.”

SCHAMPER: Moet de overheid in haar pre-
ventiecampagne tegen drugs een soort
richtlijn voor gebruikers opnemen?
Decorte: “Er wordt nu al dertig jaar
repressie en preventie gevoerd met de
filosofie: drugs zijn slecht en je moet daar
van afblijven. Maar die laatste dertig jaar
hebben ons geleerd dat repressie niet zoveel
uithaalt want het aantal gebruikers stijgt in
onze samenleving. Ik ben voorstander van
een realistischer beleid: minder repressie,
wel preventie en hulpverlening. Maar dan
vanuit de vaststelling dat men aanvaardt dat
sommige mensen met drugs bezig zijn maar
dat men probeert om de schade die
voortvloeit uit dat druggebruik zoveel
mogelijk te beperken. Men noemt dat in de

literatuur de ‘harm reduction’-filosofie. Het
valt op dat mensen die verslaafd geraken,
drugs niet gebruiken om te genieten maar
vooral om op een bewuste of onbewuste
manier problemen weg te drukken. De ver-
slaving is het grootst in kansarme milieus.
Proberen die mensen zo snel mogelijk van
de drugs te krijgen, heeft niet veel zin: als
die mensen clean zijn, staan ze weer met
hun voeten midden in de miserie die ze net
wilden ontvluchten. Als je hun structurele
problemen en maatschappelijke kwets-
baarheid niet aanpakt, dan hervallen die
mensen toch weer in hun problematisch
gebruik. Afkicken van een drug is uitein-
delijk niet zo moeilijk, ondanks alle koppige
verhalen. Afhankelijk van het product duurt
dat één tot twee weken en dan ben je daar
fysiek van af. Maar je raakt binnen twee of
drie weken niet af van de psychische
afhankelijkheid als je drugs gebruikte om de
harde realiteit te ontvluchten want die harde
realiteit blijft toch hetzelfde.”

SCHAMPER: Een samenleving zonder drugs
of verdovende middelen zou volgens u niet
bestaan.
Decorte: “Er is geen enkele samenleving
waar er geen roesmiddelen - ik spreek liever
van roesmiddelen dan van drugs - zijn. Elke
samenleving, zowel nu als vroeger, heeft
steeds bepaalde roesmiddelen gekend. Er
zal altijd een aanbod zijn en er zal ook altijd
een vraag zijn vanuit de bevolking. De mens
is steeds op zoek naar vormen van bewust-
zijnsverruiming of -vernauwing. Sommigen
zoeken dat in bepaalde middelen; vaak
omdat het leuk is, niet per se om problemen
te ontvluchten. Anderen zoeken dat in seks,
in televisie of in avontuurlijke sporten, noem
maar op. Het zoeken naar roesmiddelen zit
niet in de mens, maar de interesse leeft wel
bij bepaalde mensen. Die nieuwsgierigheid
ga je er met de hardste repressie nooit
uitkrijgen.”

Decorte, Tom (2000), The Taming Of
Cocaine, Brussel: VUB University Press (500
blz.). E-mail: vubpress@vub.ac.be.

term roesmiddelen”

TT éé VVéé  DDMM

“Het is niet moeilijk om binnen
twee weken fysiek afgekickt te
zijn.”

foto: W.Woussen
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Lezersbrieven
Allereerst wil ik jullie feliciteren met het feit
dat jullie door middel van de reeks “de
liegende reporter” proberen om de lezers
van “SCHAMPER” op te voeden en hen
probeert duidelijk te maken dat je als lezer
niet alles moet geloven wat er in de media
verschijnt. Op een subtiele wijze worden fic-
tie en realiteit dooreengemengd en wordt er
geprobeerd een verhaal te brengen dat bij
de lezer verwarring zaait. Dit is echter theo-
rie.

In werkelijkheid overschatten jullie het
niveau van jullie lezers of hun ervaring met
dit soort experimenten. Ook weet de
doorsnee lezer beslist niet dat er fictieve
namen worden gebruikt. Wie kent immers
de namen van alle professoren aan onze fa-
culteit, wie kent de naam van de preses van
het VDK of zelfs de naam van ondergete-
kende?

Verder wil ik het toch even over de kern van
de zaak hebben. Dierenmishandeling is een
onderwerp dat zeer gevoelig ligt en snel

emotionele reacties uitlokt. Op onze facul-
teit zijn we al jaren met ethologie en dieren-
welzijn bezig. Alle werknemers, van dieren-
arts tot dierverzorger, eigenaars van patiën-
ten én studenten kunnen getuigen dat op
onze faculteit het respect voor het dier
steeds centraal staat. Bij de diagnose en de
behandeling van het zieke dier moet men
zich als dierenarts immers steeds afvragen of
het dier na de behandeling nog een
“waardig” bestaan kan hebben. Dat de gren-
zen van wat er onder dierenwelzijn moet
worden verstaan in de afgelopen decennia
verschoven zijn, weet iedereen. De discussie
over waar deze grens ligt en hoever men bij
het toekennen van “dierenrechten” dient te
gaan, is zowel moeilijk als boeiend en heeft
ook in het curriculum van de studenten een
vaste plaats. Bovendien is er op onze facul-
teit een ethische commissie actief die waakt
over het welzijn van de dieren en wordt er
iedere twee jaar een specialisatieopleiding
Proefdierkunde georganiseerd. Daarbij staat
het gebruik van zo weinig mogelijk
proefdieren in optimale omstandigheden

centraal.

Een artikel zoals dat nu in “Schamper” is ver-
schenen, zou in het kader van de lessen “his-
torische kritiek” of “communicatieweten-
schappen” misschien nog wel kunnen. Maar
het is ongepast om in een open medium de
schijn op te wekken dat het er op de Facul-
teit Diergeneeskunde onbehoorlijk aan toe
zou gaan. Hoeveel procent van uw lezers
zou direct door hebben gehad dat uw ver-
haal fictie is en bij hoeveel lezers is er door
dit artikel twijfel gezaaid (in het genre “waar
rook is, is vuur”) over het dierenwelzijn aan
de Faculteit Diergeneeskunde?

Tot slot zou ik u het volgende willen
toewensen. “Bezint eer ge schrijft” en veel
succes met uw blad.

Namens de Faculteit Diergeneeskunde,
Prof. Dr. A. de Kruif
Decaan

Reactie op het artikel “Koe gepleegd op Faculteit Diergeneeskunde”.

Niet aftrekken!

De aanplakbiljetten die de vereniging op
hing in of aan verschillende (universitaire)
gebouwen, werden steeds weer
afgetrokken. Men weet niet of er één groep
was die consequent alle affiches aftrok of dat
het om een collectief kwaad ging. Maar
VeGe versaagde niet en bleef vol goede
moed aanplakbiljetten plakken. De studen-
tenverenigingen ontvingen via het secretari-
aat van de DSA een verontschuldiging voor
de extra affiches die VeGe in de inkomhal
van De Brug had gehangen. Bij de aanplak-
biljetten hing een papiertje dat dreigde met
gerechtelijke vervolging als er nogmaals

affiches afgetrokken zouden worden.

NN SS VV
Vlak voor een vergadering van de Vlaams-
Nationale Studenten Unie (VNSU) in De
Brug enkele weken geleden hingen de
affiches er nog. Op die vergadering zaten
ook verschillende leden van de NSV (Natio-
nalistische Studentenvereniging), mét petje
en lintje. De plichtsbewuste coördinator van
de DSA, Raf Burm, verzocht de NSV’ers
vriendelijk hun attributen weg te steken. Dat
weigerden zij. Burm verzocht onze extreem-
rechtse kameraden het gebouw te verlaten

om problemen met een extreem-linkse
vereniging die boven aan het vergaderen
was te vermijden. De NSV’ers gaven een
voor hun doen heel serene versie van oprot-
ten ten beste. Vlak daarna echter lagen de
aanplakbiljetten van VeGe zielig op de
grond. Er hangen er ondertussen al nieuwe.

Er waren eveneens enkele olijkerds die het
leuk vonden om de ‘bi’ in holebi te
doorstrepen. De jongens en meisjes van Ver-
keerd Geparkeerd lieten weten dat ook
biseksueel geaarde personen nog steeds
welkom waren. Men vermoedt dat het
doorstrepen van de ‘bi’ een flauwe grap was
van een of andere flauwe grappenmaker.
Maar de hoeveelheid affiches heeft de niet al
te ijverige snoodaards blijkbaar afgeschrikt.
Ondertussen hangen de vele aanplakbiljet-
ten al geruime tijd ongschonden in het
Gentse. Pas op, want VeGe zal u blijven zien.

DDe vereniging voor holebi’s, Verkeerd Geparkeerd (VeGe), wordt
geplaagd door mensen die consequent hun affiches aftrekken of

molesteren. VeGe is een door de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) er-
kende studentenvereniging en maakt deel uit van het Werkgroepen- en
Verenigingen Konvent (WVK). Om de buitenwereld van hun bestaan op de
hoogte te brengen, verspreidden zij een pak grote, rood-blauwe aanplak-
biljetten. “Ook hier zitten er holebi’s” leert de affiche. En: “Verkeerd
Geparkeerd ziet u”. Een ware geruststelling, nietwaar?

TT éé VVéé  DDMM
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DIGITAAL: Sedes Sapientae

Stel, je wilt van een tekst uit een exotisch
taaltje weten wat hij eigenlijk betekent. Een
zekere Jo L. & H. Pol en duizenden naam-
loze aandeelhouders horen het misschien
niet graag, maar je kan daarvoor best op
internet terecht. Ook voor ons eigenste
Nederlands. Weliswaar gaat Mr. Van Dale u
de woorden niet hardop voorlezen, maar op
de flashy site www.vandale.be kan je toch
terecht voor de betekenis van alle woorden
die onze taal rijk is. Een meerval is dus een
weekvinnige Oost-Europese roofvis. 

WWoorrlldd LLaanngguuaaggee WWeebb
Op de site www.travlang.com kan je in de
vertaalwoordenboeken grasduinen van de
meeste klassieke talen naar elkaar toe, Ne-
derlands incluis. Je kan hier ook volledige
woordenboeken en andere taalsoftware
downloaden. Www.babylon.com zorgt
ervoor dat de dito spraakverwarring tot het
verleden behoort, en ook de website van
Altavista biedt sinds jaren een vertaalservice
aan. Je kan de te vertalen tekst rechtstreeks
intikken, maar beter is het om dadelijk de
URL van de webpagina in kwestie op te
geven. Als resultaat krijg je dan weer
dezelfde pagina, maar met een vertaalde
tekst. Jammer genoeg kan je hier enkel je
verta(a)l(d)ing doen van en naar  het Frans,
Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Por-
tugees. Het Nederlands is blijkbaar te piet-
luttig. Het ‘Antwaarps’ gelukkig ook. Vergeet
niet om correct aan te geven van wat en naar
wat je vertaalt. Sinon krijg tu kolder die trop
veel chemin kan hebben van français avec
des cheveux sur.

wwwwww..sseessaammooppeennuu..nnll
Weg met die twee meter en XVII boekdelen
tellende encyclopedie, en daar zal niemand
rouwig om zijn. De twee bakken bier die u
natuurlijk enkel als boekensteun gebruikte,
omsluiten nu slechts één enkele cd-rom. Net
als een internet pagina nemen deze elektro-
nische fichebakken zo goed als geen ruimte
in. Ook kunnen ze tegen een fractie van de
kostprijs geactualiseerd worden. Het is dan
ook niet voor niets dat verschillende naslag-
werken al jarenlang enkel nog in elektroni-
sche versie verschijnen. Sinds vorig jaar
sprong ook de RUG op de boot met de
Studiegids. Dat die gids wel degelijk interes-
sant is, kan u in een volgend artikel verne-
men. Om de gaten in uw encyclopedische
kennis definitief te elimineren gaat u best
eens langs op www.brittannica.com en
www.encarta.com.

DDiiggiittaaaall  PPeerrkkaammeenntt
Het digitale boek bestaat, maar het blijft een
marginale bedoening. Sierlijke lettertypes in
echte inkt worden vervangen door pixels. Zij
geven een beperkt aantal lettertypes weer
waarvan je zelf de vorm en kleur kan kiezen.
Indien er hyperlinks ingevoegd zijn, zal de
digitale lezer haastiger worden en zelf zijn
leesparcours bepalen. Dat hij of zij dan over
de rode draad struikelt, zal niemand ver-
wonderen; temeer omdat er geen stan-
daardindeling bestaat voor virtuele docu-
menten. Tevens voelen verstokte lezers er
bitter weinig voor om opgezadeld te worden
met een chronische scrollvinger en ogen die
na uren lezen zoutzuur lijken af te scheiden.

Ook kan je deze boeken
niet koesteren, eraan
ruiken, voelen of ze laten
signeren. Enkele floppy’s
and that’s it. Het digitale
boek komt dus niet echt
van de grond, en daar kan
www.stephenking.com best
over meespreken. Buiten
enkele astmatische bi-
bliofielen en King-freaks
waren maar weinig

griezelfanaten geïnteresseerd in het betaald
downloaden van hun portie horror. Het
Internet is echter wel hét geschikte medium
voor naslagwerken, woordenboeken,
enzovoorts… Ook voor boeken die
intussen public domain geworden zijn, en
boeken die je anders toch niet zou kopen, is
het de moeite waard. Op de site van the
Online Book Initiative (OBI) krijg je alvast
het water in de mond. Je kan hier onder
andere gebeten worden door de Transyl-
vaanse graaf Dracula, vernemen hoe Marx
zich manifesteerde, wie op kampf was met
een Duits kladschilder, en Mowgli of Ham-
let spelen bij een kop Max Havelaar koffie. 

AAllss ’’tt  vvaarrkkeenn vvooll  iiss,,  ssttoooott
hheett  zziijjnn ttrroogg oomm.. 
Niets is zo veelzeggend als een treffend
spreekwoord. En daar kan je op
www.spreekwoord.nl doelgericht naar
snuffelen. Een walhalla met honderden links
naar rijmwoordenboeken, oud Nederlands,
godvergeten dialecten en andere u al dan
niet bekende klanken zijn te vinden op de
stek van het Onze Taal Genootschap. Ook
op het Rugnet kan je terecht voor heel wat
taalhulpjes die belangeloos door de makers
beschikbaar worden gesteld. Leve de Free
Software en de Open Sources filosofie. Op
het virtuele kunstwerk van G. -what’s in a
name- Deschrijver kan je bijvoorbeeld
terecht (gebruik Netscape!) voor zijn Italian
& Spanish verb conjugator. Wie het Spaans
wil assimileren kan dit ook perfect doen aan
de hand van de hier vermelde links. Na-
tuurlijk kan je ook  de pagina’s van de ver-
schillende vakgroepen platsurfen voor de
universele kennis in al haar vormen. Zesen-
twintig letters weven het web tot triljoenen
woorden, zinnen en teksten. Laat ze tot u
komen! 

http://www.onzetaal.nl/koppling/
Altavista : http://be-nl.altavista.com/trns
OBI : gopher: //ftp.std.com/11/obi/book
Vlaams vs Nederlands:
http://web.inter.nl.net/users/fred/vlaams/
http://dialect.rug.ac.be
G. Deschrijver: 
http://allserv.rug.ac.be/~gdschrij

VVan een niet nader genoemd bedrijf in de westhoek hoeven we voor-
lopig niet veel meer te verwachten wat betreft vertaalsoftware. Dat wil

niet zeggen dat u op uw honger moet blijven zitten. Na dit artikel zal u
schamper opmerken dat ze daar aan de kust toch beter hadden leren sur-
fen. 

Over meer- en tongval 
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WETENSCHAP
Conventa: een gekloonde muis.

SCHAMPEr: Er zijn slechts vijf laboratoria
in geslaagd muizen te klonen. Is de tech-
niek zo moeilijk ?
Marc Dhont: “Je kan het niet aan de tech-
niek alleen wijten. Tenslotte is niet iedereen
geïnteresseerd in het klonen van muizen.
De aandacht gaat in de eerste plaats naar het
klonen van grote huisdieren zoals runderen,
geiten en schapen omdat zij vanuit
economisch oogpunt interessanter zijn. De
muis is maar een experimenteel model
gebruikt door mensen die geïnteresseerd
zijn in de basistechnieken van het klonen.
Ons is het in de eerste plaats te doen om de
technologie die er achter zit, met name het
maken van embryo’s door middel van kern-
transfer. Die muis was slechts een test voor
onze methode. Met die nucleaire kerntrans-
fer willen we stamcellen maken. We willen
het fenomeen van differentiatie van stam-
cellen bestuderen, en kijken wat voor sig-
nalen nodig zijn om  van stamcellen
bepaalde andere cellen te maken. Onze
uiteindelijke droom is om van stamcellen
kiemcellen (zaadcellen en eicellen - nvdr) te
maken.”

SCHAMPER: U sprak daarnet over stam-
cellen. Wat zijn dit en waarvoor kunnen ze
gebruikt worden?
Dhont: “Stamcellen zijn niet-gespe-
cialiseerde cellen die zich tot diverse
soorten cellen kunnen ontwikkelen. Men
kan ze gebruiken voor orgaantransplan-
taties: men neemt stamcellen en laat deze
uitgroeien tot bijvoorbeeld een lever. Dit
heeft als belangrijke voordeel dat de patiënt
niet met afstotingsverschijnselen te maken
krijgt. Deze toepassing, die trouwens nog
niet op punt staat, wordt door ons niet
onderzocht. Wij houden ons bezig met
reproduktieve geneeskunde. Een hypo-
thetische toepassing is het klonen van de

mens. Ik zeg hypothetisch want de tech-
nieken zijn verre van perfect. Om het schaap
Dolly te klonen heeft men meer dan 250
embryo’s gebruikt. Zelf hadden we 80 à 90
embryo’s nodig voor 1 muis. Bij klonen tre-
den er veel sterftes op in de baarmoeder en
krijg je vaak afwijkingen bij de geboorte.”

SCHAMPER: Jullie hebben een eigen tech-
niek ontwikkeld en gebruikt. Is welke zin is
deze techniek innoverend?
Dhont : “De techniek is niet revolutionair.
Het voordeel is dat het een eenvoudige
techniek is. De wetenschappers van het
Roslin-Instituut (die het eerste schaap
kloonden - nvdr) hebben een patent
genomen op hun kloningtechnologie, en
die geldt voor alle dieren, inclusief de mens!
Wij hebben geen patent genomen op onze
methode omdat wij vertrekken vanuit het
idee van fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek. De technologie staat dan ook ter
beschikking van alle laboratoria die
beschikken over de apparatuur voor micro-
manipulatie en de nodige knowhow. Het is
natuurlijk altijd mogelijk dat een ander labo-
ratorium met commerciële bedoelingen

gebruik maakt van onze resultaten.”

Schamper: Was het onderzoek een werk
van lange adem en welke vakgroepen
waren er behalve jullie nog bij betrokken?
Dhont: “We zijn geen commercieel biotech-
nologisch bedrijf en hebben dan ook niet de
middelen die zij hebben. Bovendien zijn
onze studenten, eens zij afgestuurd zijn,
voornamelijk geïnteresseerd in de praktijk.
Zij willen zich vestigen als gynaecoloog en
zijn niet zozeer geïnteresseerd in onder-
zoek. Twee wetenschappers houden zich
bezig met dit onderzoek, dat nog steeds
loopt. We proberen onze techniek nog te
verbeteren en onderzoeken uiteraard ook
de toepassingen binnen ons vakgebied. Je
kan stellen dat we al twee jaar voorberei-
dend onderzoek verrichten, voornamelijk
naar nucleaire transfer. Er was geen samen-
werking met andere vakgroepen nodig
omdat alle kennis en het nodige materiaal
binnen onze eigen vakgroep al aanwezig
was.”  

SCHAMPER: Waarom kloonden jullie
eigenlijk een muis?
Dhont: “We zijn natuurlijk niet geïnte-
resseerd in het klonen van muizen op zich.
In de eerste plaats vertrokken we vanuit een
wetenschappelijke interesse: wat bepaalt
hoe en of een kern zich kan dedifferen-
tieëren? Ons genetisch materiaal is namelijk

DDe Gentse universiteit heeft met succes een muis gekloond. Het
research laboratorium van de Gentse Universitaire Vrouwenkliniek is

één van de vijf laboratoria die hier in slaagde. Schamper sprak met prof.
dr. Marc Dhont van de vakgroep Uro-gynaecologie, en luisterde met rode
oortjes naar het verhaal achter het hoe en waarom van gekloonde muizen.

Geen oren of poten te veel of te weinig: 
muisje accomplished.

foto: W.Woussen
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ENSCHAP
n gekloonde muis.

gedifferentieerd: onze huidcellen bijvoor-
beeld hebben het signaal gekregen om zich
tot huid te ontwikkelen. Tot 1976 dacht men
dat men cellen eens ze gedifferentieerd
waren, nooit meer kon dedifferentiëren.
Cellen bevatten een DNA-encyclopedie
waarin alle toepassingen opgesloten zitten.
Een cel kan zich in een eerste stadium
ontwikkelen tot levercel maar ook tot huid-
cel of zelfs tot hersencel. Men dacht echter
dat eens een cel gedifferentieerd was, haar
encyclopedie definitief gesloten werd. Nu
blijkt dat deze weer kan geopend worden.
De vraag is dan ook of dit voor alle lichaams-
cellen geldt. Het geldt alleszins voor uier-
cellen en voor cumuluscellen (geplaatst
rond de eicellen-nvdr). Of dit ook voor de
andere cellen geldt, willen we verder onder-
zoeken. Daarenboven willen we te weten
komen welke groeifactoren, welke stoffen er
nodig zijn in het cultuurmedium van dat
jonge embryo om de cellen aan te sporen
zich in deze of gene richting te ontwikkelen.
Dit zijn slechts enkele facetten van het
onderzoek waar we ons op willen richten.”

”Een tweede belangrijke reden waarom we
voor een muis kozen, is haar beperkte le-
vensduur. De leeftijd van het gekloonde dier
en dus van haar cellen is heel belangrijk en
genetisch bepaald. Bij iedere celdeling ver-
oudert het genetisch materiaal zoals de
uiteinden van een touwtje uitrafelen. Bij
chromosomen gebeurt dit door afbraak van
telomeren (dit zijn de uiteinden van de
chromosomen - nvdr), die steeds verder
uitrafelen tot je geen telomeren meer hebt.
Een gevolg hiervan is veroudering. Als we nu
een cel uit een individu nemen en die
gebruiken om een ander te klonen, dan stelt
zich de vraag hoe oud het gekloonde dier is.
Heeft het dier de genetische leeftijd van de
cel waaruit het ontstaan is of niet? Als we -
louter hypothetisch - een huidcel van een
zeventigjarige man nemen en we gebruiken
die in een kloneringsexperiment, is de baby
die hieruit voortkomt dan bij zijn geboorte
zeventig jaar of niet? Dat is een belangrijke
vraag voor ons onderzoek.”

SCHAMPER: Jullie onderzoek richt zich
onder meer op voortplanting en vrucht-
baarheid. Hoe past het idee van klonen
hierin?
Dhont: “Klonen is een vorm van aseksuele
voortplanting waarbij men bijvoorbeeld
poogt een nieuw en genetisch identiek indi-
vidu te creëren. Wij ontwikkelden onze
kloontechnologie met als doel stamcellen te
maken, en uiteindelijk hopen we hiermee
later kiemcellen te ontwikkelen om
onvruchtbaarheidsproblemen op te lossen.
Je moet weten dat voortplantingscellen ver-
schillend zijn van orgaancellen. Die laatste
noemen we somatische cellen (dit zijn o.a.

levercellen, longcellen, enzovoort). Ze
hebben twee paar chromosomen, één van
de vader en één van de moeder. We noemen
ze diploid. Geslachtscellen zijn haploid, zij
hebben maar één stel chromosomen. Dit is
een eerste belangrijk verschil. Een tweede
belangrijk verschil ligt in hun werking. Spier-
cellen bijvoorbeeld functioneren min of
meer onafhankelijk, maar eicellen en zaad-
cellen zijn het product van een orgaan en
hebben een gespecialiseerde omgeving
nodig. De cumuluscellen zorgen daarvoor.
Als we er in slagen stamcellen om te zetten
in eicellen of spermacellen, kunnen we de
kloneringstechniek toepassen om onvrucht-
bare koppels zwanger te maken. We zouden
dan huidcellen kunnen omzetten in stam-
cellen en hieruit weer zaadcellen halen.

Deze vorm van klonen geeft geen identieke
individuen omdat er nog steeds sprake is
van een eicel en een spermatoïde.”

SCHAMPER: Bestaat het gevaar niet dat jul-
lie onvruchtbare individuen kweken met
deze methode?
Dhont: “Dat gevaar bestaat nu al. Bij
ongeveer 10% van de mannen die met
vruchtbaarheidsproblemen kampen, is dit
genetisch bepaald. Via moderne voortplan-
tingstechnieken wordt dit defect ook
overgedragen op anderen. Let op: deze
mensen zijn voor het overige volledig nor-
maal. Het aantal mensen met vruchtbaarhei-
dsproblemen zal op deze manier wel toene-

men, maar terzelfdertijd zal de technologie
om het op te lossen  verbeteren. We gaan
een beetje in de richting van kunstmatige
voortplanting. Maar mensen kiezen hier-
voor, denk maar aan de pil. De vrouwen
kunnen nu al bepalen wanneer zij zwanger
wensen te worden. Onze techniek is dan
ook slechts een aanvulling op de nu al
bestaande technieken die werken rond
vruchtbaarheid.” 

Wie meer over klonen wil weten:
URL:
http://www.ri.bbsrc.ac.uk/library/research/
cloning/

JJ BB

foto: W.Woussen Prof. Marc Dhont, 
de enige echte.
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Rechtvaardige Rechters 
misschien terecht

Men mag Professor Pauwels gerust een
expert noemen wat de verdwijning van de
Rechtvaardige Rechters betreft.  Hij maakte
er zijn doctoraat over en spendeert ook nu
nog de meerderheid van zijn vrije tijd aan
deze onopgeloste diefstal. Pauwels’ onder-
zoek komt nu weer in de belangstelling
omdat hij een wel heel verregaand voorstel
op de Raad van Bestuur van de Universiteit
zal aanbrengen: het slopen van het Rec-
toraat in de Sint-Pietersnieuwsstraat. We
zochten hem op.

Pauwels: “Eerst de voorgeschiedenis. Tij-
dens de nacht van 10 op 11 april 1934 wor-
den het paneel de Rechtvaardige Rechters
en de grisaille van Johannes de Doper
gestolen uit de Vijdkapel van het Sint-Baafs.
De dieven, onder het pseudoniem DUA,
eisen een losgeld van twee miljoen frank,
wat toen een smak geld was. Het bisdom
betaalt een miljoen en krijgt Johannes de
Doper in perfecte staat terug. Het bisdom
weigert het andere miljoen te betalen, DUA
weigert zijn eisen te milderen en er ontstaat
een patstelling.”
”Op 25 november 1934 overlijdt Arsène
Goedertier, een wisselagent en een
katholiek politicus te Wetteren. Alvorens te
sterven, vertelt Goedertier zijn advocaat
Georges De Vos dat hij bij de zaak van het
Lam Gods betrokken is en dat de bewijzen
in zijn bureaulade liggen. Hierop overlijdt
Goedertier.
In die bureaulade worden carbondoorslagen
van de DUA-brieven gevonden en een sleu-
tel, waarvan men tot op heden het slot niet
gevonden heeft.”

SCHAMPER: Hier stopt de bekende
geschiedenis?
Pauwels: “Ja, al wordt over het algemeen
wel aangenomen dat de Gebroeders Daniël
en Urbain Armagneau Goedertiers kom-
panen waren bij DUA.”

SCHAMPER: Welke doorbraak hebt u nu
eigenlijk gemaakt in het dossier, Professor?
Pauwels: “Ik heb me speciaal gericht op de
laatste overlevende van DUA, Daniël Armag-
neau. Weinigen weten dat Armagneau jaren-
lang een verhouding had met een pros-
tituee, Rosse Zulma genaamd. Hij heeft
zelfs enkele maanden bij haar ingewoond in
haar huis in de Volmolenstraat. In dat huis
ben ik op zoek gegaan naar aanwijzingen.”

SCHAMPER: En wat heeft u gevonden?
Pauwels: “In zijn kamer op de derde
verdieping vond ik deze zonderlinge inscrip-
tie gekerfd in de ingebouwde wandkast: “‘t
Hooge Schaep hield myn Lam, toen werdet
op d’aerd geworrepen waer kraeien en
sperwers erveu vochten. ’t Wil zyn waer
d’andere Lammeren hun roode Bloed
vergieten en Martelaersch worden”. Toen
begon ik te puzzelen. Het lijkt me duidelijk
dat Armagneau met ‘zyn Lam’ de Recht-
vaardige Rechters bedoelde. ’t Hooge
Schaep’ was me ook al vlug duidelijk: dit kon
alleen maar de huidige Blandijn zijn, want de
Blandijnberg is het hoogste punt in Gent en
was jarenlang het centrum van de Gentse
wolnijverheid.”

SCHAMPER: En wat zou de rest van de
boodschap dan betekenen?
Pauwels: “Met ‘d’aerd waer sperwers en
kraeien erveu vochten’ heb ik wel even
moeten worstelen, terwijl het eigenlijk
ongelooflijk eenvoudig was.  Waar in Gent
vechten sperwers en kraaien? Waar de
Kraaistraat en de Sperwerstraat
samenkomen natuurlijk! Waar thans het
Ledeganckcomplex gebouwd is! Kon het
nog eenvoudiger?”

SCHAMPER: De Blandijn en de Ledeganck
zijn beiden universiteitsgebouwen.
Pauwels: “Dat viel mij ook al op!  Het leek
mij dus verstandig de geschiedenis van
beide gebouwen eens te bestuderen. En wat

blijkt? De Blandijn is in 1936 en de Lede-
ganck in 1937 aangekocht onder het rec-
toraat van rector Guillaume Van Nuffel,
een professor Kunstgeschiedenis met een
specialisatie in de Vlaamse Primitieven. Een
Van Eyck-kenner!”

SCHAMPER: Wat heeft rector Van Nuffel met
het mysterie van de Rechtvaardige Rechters
te maken?
Pauwels: “Ik veronderstel dat Van Nuffel
ook naar de Rechtvaardige Rechters zocht.
Verder kan ik alleen maar gokken dat hij de
inscriptie in de Volmolenstraat of een kopie
daarvan kende. De universiteit die in volle
opbouw was, bood hem de gelegenheid om
de gebouwen, waar hij het verdwenen
paneel in veronderstelde, aan te kopen en te
onderzoeken. Ook nog in 1937 kocht hij het
gebouw in de Godshuizenlaan aan, waar nu
de Faculteit Geneeskunde is.  Daar sloeg hij
echter de bal mis volgens mij. Zijn redene-
ring was niet slecht: ‘waer Lammeren hun
roode Bloed vergieten en Martelaersch wor-
den’ kan inderdaad op het vroegere
slachthuis slaan. Verder weet iedereen dat
de Godshuizenlaan overgaat in de Marte-
laarslaan. Maar Van Nuffel had moeten
denken aan het huidige Rectoraat vlakbij de
Lammerstraat. Dat Roode Bloed kan toch
ook alleen maar een verwijzing zijn naar de
toen pasgebouwde Vooruit, de socialistische
tempel bij uitstek.”

SCHAMPER: Het raadsel is dus volledig
opgelost!  Wat gaat u nu doen, professor?
Pauwels: “Ik zou graag alle genoemde
gebouwen met een echoscanner onder-
zoeken op verborgen holtes of kamers. Maar
het grote probleem is dat ik geen toestem-
ming krijg om deze locaties volledig te
onderzoeken.  Deze gebouwen zijn nota
bene eigendom van mijn eigen universiteit.
Daarom heb ik nu het symbolische voorstel
ingediend om het Rectoraat te slopen, om
zo aandacht te eisen voor deze pro-
blematiek. Ik hoop dat de studenten mij bij-
vallen en zo een belangrijke kunstschat
helpen terugvinden.”

DDe Rechtvaardige Rechters, een hoekpaneel van het Gentse Altaarstuk
(ook wel Lam Gods genoemd), werd in de nacht van 10 april 1934

gestolen uit de Gentse Sint-Baafskathedraal.  Sindsdien circuleren er
meerdere theorieën over de locatie van het wereldberoemde werk van de
Gebroeders Van Eyck.  Professor Criminologie Walter Pauwels heeft de laat-
ste nieuwe.

JJeeff  VVaann BBaaeelleenn
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De meisjes van Aboke

In haar nieuwste boek laat De Temmerman
een modieuze problematiek op ons
afkomen: die van de kindsoldaten. Over de
hele wereld zijn er zo’n driehonderd
duizend kindsoldaten actief, bijna de helft
daarvan in Afrika. Het gaat om kinderen
vanaf een jaar of negen, soms nog jonger,
die ontvoerd worden door gouverne-
mentele en rebellenlegers of vrijwillig de
rangen vervoegen. Dat laatste gebeurt als de
ouders afwezig zijn of als ze hun kinderen
geen voedsel en opvang kunnen bieden. In
de legertroepen zien de kinderen een alter-
natief om te overleven en om een status te
krijgen.

Els De Temmerman spitst zich in toe op één
bepaalde groepsontvoering, die een aantal
jaren geleden plaatsvond en internationale
aandacht verkreeg omdat de ouders van de
ontvoerde kinderen en mensen als De Tem-
merman een hele campagne rond de zaak
opzetten.  De groepsontvoering had de
bedoeling de rangen van de Lord’s Resis-

tance Army (LRA) te vergroten. Deze
rebellengroep, die haar ontstaansbasis in
Noord-Oeganda heeft, staat bekend voor het
massaal inzetten van kinderen als kanonnen-
vlees, en voor de hallucinante ideologie die
ze hanteert. Het conflict waarin deze bewe-
ging een rol speelt is uitermate complex.
Het strekt zich uit over de grenzen van
Oeganda, Soedan en Congo, en wanneer je
alle belangengroepen in beschouwing
neemt, nog veel verder.

Hoewel De Temmerman in het voorwoord
en de epiloog van haar boek een samenvat-
ting van de dynamieken in de regio tracht te
geven, is het duidelijk dat de eenduidige
hoofdboodschap van het boek luidt:
kinderen worden gruwelijk mishandeld
door het LRA. Om deze boodschap over te
brengen staan er foto’s in het boek van
mensen met afgesneden lippen, uitgestoken
ogen en verdwenen ledematen. Een groot
deel van het boek is in de stijl van een avon-
turenroman geschreven. Zo begint het boek

met de volgende frase: “Gitzwart is de nacht,
zoals alleen de nachten in Afrika kunnen
zijn.” Opdat de lezer zich beter zou kunnen
inleven, fungeren (nadien ontsnapte) kind-
soldaten als ik-personages in hun bloedstol-
lende wedervaren.

Wij vragen ons af of het wel zin heeft om die
boodschap uit te brengen. Hoeveel zin heeft
de focus op niet verder uitgelegde
gruwelijkheden bij het verslaan van con-
flicten in Afrika? Volgens ons is het nuttiger
en een grotere uitdaging om zulke con-
flicten en gruwelijkheden begrijpbaar te
maken bij een groter publiek. Wat gebeurt
er in Noord-Oeganda? Welke plek en functie
hebben de kinderen en de gruweldaden in
het conflict? Ondanks het voorkomen van
De Temmerman als een ongelooflijk moedi-
ge Moeder Teresa, zou het volgens ons
nobeler zijn dat ze zich op uitleggen con-
centreert. Dat sluit ook beter aan bij haar
beroep.

“De meisjes van Aboke. Kindsoldaten in
Noord-Oeganda”, 2000, CIP Koninklijke
Bibliotheek Albert I

RRecentelijk stortte journaliste Els De Temmerman zich weer eens in
Afrikaanse ellende om de westerse, in comfort badende, mens daarmee

heftig te confronteren. Deze activiteit beoefent De Temmerman al jaren, en
met succes. Vooral uit Afrika, hèt ellendecontinent bij uitstek volgens allerlei
instanties, versleepte ze al kilo’s ellende in foto-, boek- en campagnevorm.

God van morgen

Donatien-Aldonse-François de Sade werd
geboren in 1740 in  Parijs, en begon zijn
beroemde schandalenleven met zijn
gearrangeerde huwelijk in 1763. Na een aantal
seksuele uitspattingen werd de man ver-
oordeeld en opgesloten. Later werd hij door de
Franse Revolutie bevrijd, maar niet lang  daarna
opnieuw gevangen gezet. Uiteindelijk stierf de
man in 1814 in een krankzinnigengesticht. In
totaal bracht de Sade meer dan 27 jaar van zijn
leven door in gevangenschap. In Vincennes en
in de Bastille ontstond het grootste deel van
zijn beruchte literatuur. De Sade geloofde in de
enige waarheid van het genot, en daardoor was
ook zoiets als God voor hem onbestaand.
Gewelddadigheid is de ware aard van de
menselijke natuur. Liefde voor een persoon is
gevaarlijk en dient geen enkel nuttig doel.
Enkel overgave aan de eigen verbeelding is
oprecht en waar. Het streven naar het hoogst-
persoonlijke genot is waaraan al de rest
ondergeschikt moet zijn.

Het is geen eenvoudige taak om deze ideeën

over te brengen op een publiek. Zeg nu zelf, als
u alleen maar de naam de Sade hoort, krijgt u
al ongemakkelijke kriebels. Toch slaagt men
erin een groot deel van het publiek verder te
doen kijken dan de martelingen, en er kan zelfs
sympathie opgebracht worden voor de Sades
basisideeën.

Licht, klank en acteursprestaties zijn in orde.
De structuur van het stuk kon beter. Op som-
mige momenten is de zaal muisstil, en zijn vele
ogen aan de scene gekluisterd. Andere frag-
menten boeien minder omdat ze overbodig of
te uitgerekt zijn. Zo begint het stuk met een
dubbel uitgesproken monoloog, die op dat
moment nog maar weinig betekenis heeft voor
de kijker. Naarmate de interacties tussen de
Sade en zijn tegenspeelster echter ontwikke-
len, krijg je als toeschouwer de kans om mee te
gaan. In de loop van het stuk wordt duidelijk
dat de vrouw eigenlijk de verpersoonlijking van
de Sades verbeelding is.

Om de de Sade-thema’s enigzins verteerbaar te

maken, grijpt de auteur af en toe naar humor.
Bepaalde hilarische attributen spelen daarbij
een rol (nee, ik vertel niet welke, u moet zelf
maar gaan kijken). Er zijn ook de grappige uit-
spraken, waarop echter meteen bloedstollende
ernst volgt. Zo wordt het publiek af en toe op
een zelfde manier heen en weer geslingerd en
in het ootje genomen als de Sades slachtoffer.
Het is een knappe vondst om het publiek op
zo’n manier een klein beetje te doen proeven
van wat de Sade doet.

Uiteindelijk vindt de toeschouwer in dit stuk
een ode aan de verbeelding. De Sades grootste
erogene zone is de geest. Afgezien van de
manier waarop hij dat probeerde in de praktijk
om te zetten, kunnen een heleboel mensen
daaruit een les trekken. Al is het maar de con-
frontatie met de eigen verbeelding en verlan-
gens, die vaak een heel leven lang ergens in
diepe kerkers blijven zitten. 

”God van morgen, gisteren de Sade” speelt nog
tot 3 maart 2001 in Arca, behalve op zondag
en maandag.

BBij Arca loopt nog tot 3 maart in coproductie met NTG een muziekthe-
atervoorstelling die ode brengt aan Markies De Sade. Twee voortreffe-

lijke acteurs, Maaike Cafmeyer en Fabrice Delecluse, zetten zich anderhalf
uur op een zeer intensieve manier in om dit waar te maken.

EE VV RR

EE VV RR
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Chicken Ren
Op zonnige zaterdagen vraagt moemoe me
soms of ik meewil naar één of ander muse-
umpje of kloostertuintje. Op zonnige herfst-
zaterdagen heeft een kleindochter in zulke
uitstapjes al meer zin dan op een zwoele
zomeravond of op nieuwjaarsochtend, en
bovendien wil vava zo graag dat ik met haar
meega.  Moemoe bereidt zich dan zoals al-
tijd gedetailleerd voor. Om te kunnen schri-
jden tussen het sjieke volk, trekt moemoe
haar ‘culturele outfit’ aan. Pas met haar
duurste jas, een nerts rond haar nek, leren
handschoentjes, een warme hoed, haar
mooiste handtas en veel te rode lippenstift
op haar dunner wordende lipjes, is ze klaar
om te vertrekken. Ze speelt dit rolletje nooit
goed, want na een halfuurtje is ze het schrij-
den altijd beu, en dan moet er zo snel
mogelijk een pannenkoek of appeltaart
gevonden worden.

Lowieke chaperonneert moemoe bij zo’n
uitstapje. Ik denk dat niemand van onze
familie ooit heeft begrepen hoe en waarom
Lowieke bij ons is komen binnenwandelen,
maar de vraag is eigenlijk ook nog nooit

gesteld. Vaag weten de laatste twee gene-
raties dat hij de beste vriend van mijn groot-
vader was of is, en dat hij nu de beste vriend
van moemoe is geworden. Want waar je
moemoe ziet, zie je Lowieke. Dat is altijd zo
geweest, op groepsvakantie in Praag of
winkelend in de Aldi of ezelsgewijs de Andes
intrekkend. Al meer dan dertig jaar zijn zij
het meest kuise duo dat denkbaar is in deze
situatie.

Mijn grootvader lijkt de situatie goed te vin-
den. Deze reactie stelt heel de familie
gerust. ‘Moemoe en vava moeten dan toch
wel een sterk huwelijk hebben’. En dat is wel
zo, maar toch moet er meer achter deze
goedkeuring zitten. Vava heeft een geheim.
Kijk, hij wil zelden uitstapjes of reisjes
maken, want hij beweert dat hij zijn vier kip-
pen moet voederen. En heel de familie
gelooft samen met moemoe in deze schat-
tige levensmissie van vava. Maar er is meer.
Als we bij hen gaan eten, moet iedereen zijn
bord leegeten, en daarna ook nog de potten.
Er verschijnen zweetdruppeltjes op vava’s
hoofd wanneer moemoe zegt dat we de

overschotjes anders wel aan de kippen
geven. Dan begint vava snel alle restjes op te
eten zodat er toch maar niemand naar die
kippenren moet gaan. En een tijdje geleden
zei vava stomweg dat hij ‘de dag dat ze hem
een GSM willen aansmeren, hij dan wel in de
kippenren zal gaan wonen’. Deze uitspraak
hield absoluut geen steek, en niemand ging
erop in, maar mij viel het wel op. Bovendien
moet u weten dat vava al jaren de enige is
die nog naar de kippenren, achteraan in zijn
bos, gaat.  

Niemand van ons kan er nog zeker van zijn
dat daar nog kippen zitten. Dus wat verbergt
vava in zijn kippenhok? Een clubhuis voor
zestigplussers? Een boeddhistisch tempeltje?
Een illegale radiozender? Het hoofdkwartier
van zijn Kempische guerilla? Ik weet het niet.
Ik wil het ook niet weten, want wat het ook
is, het is hem blijkbaar veel waard. Vava en ik
hebben een geheim.

L’amour flambée

Stel, je besluit eens met je vriend of vriendin
Valentijn te vieren in Hamburg, want niets is
zo gezellig als onbekend terrein verkennen.
Met een vertraagde trein arriveer je in het
prachtige Rijk. Maar wat merk je? Hier
hangen helemaal geen harten op. Winkele-
talages zijn niet versierd met felrode kleuren
en flitsende 14 februari-slogans. Hoe komt
het? Welke kwade kracht doet al dat liefde-
volle handje-vasthouden-gedoe wegebben
als sneeuw voor de zon? Twijfelend stap je af
op wat voor een gemiddelde Duitser moet
doorgaan. Je denkt prompt terug aan de
woorden welke John Cleese ons meedroeg:
“Whatever you do… don’t mention the
war!” en vraagt in verduitst Nederlands
waarom ze hier geen Valentijn vieren.
Houden jullie niet van elkaar? Het antwoord
is vrij eenvoudig: 14 februari is de dag
waarop Judas geboren werd. Je weet wel,
één van die bende apostelen. En Duitsers

vinden het klaarblijkelijk ongehoord feest te
vieren op de dag dat een verrader geboren
werd…

Geslegen van je ontdekking kom je thuis en
besluit de meubels te redden door garnalen
te flamberen. Hier is wat je nodig hebt: 400
gram gekookte noorse garnalen (gepeld), 1
bosje verse koriander, 3 bosuitjes, 3 tenen
knoflook, 1 verse rode peper, 1 citroen, een
verse gemberwortel van 2x2x6 cm, 2 eetle-
pels honing, een halve pollepel cognac, 2
eetlepels vissaus en een scheutje witte wijn.

Dit gerecht maak je op zo’n 10 minuten. Om
te beginnen snijd je grof de koriander,
knoflook en bosui. De rode peper ontpit je,
snijd je doormidden en dan in halve ringe-
tjes. De gember in blokjes van 1 op 1 mm
snijden.
Verhit een laagje olijfolie in een koekepan

en fruit hierin de bosui. Voeg daarna
achtereenvolgens de knoflook, rode peper,
gember en koriander toe. Roer het allegaar-
tje regelmatig door en houd het even op een
hoog vuur. Gooi er nu de garnalen bij en
blijf roeren tot ze warm zijn. Nu even goed
opletten want het zal weer gevaarlijk wor-
den: de cognac (je kan ook een grappa/rum
mengsel van 1 op 1 gebruiken) giet je in een
pollepel en houd je boven een vlam, tot de
drank begint te dampen. Vervolgens steek je
de drank in brand (lucifer) en giet de (bran-
dende) drank voorzichtig in de pan met gar-
nalen. Laat rustig uitbranden en roer daarna
weer goed door. Voeg daarna de honing, vis-
saus en wittewijn toe. Laat even goed door-
warmen en indampen. Je serveert op een
warm bord en gooit er nog een takje korian-
der overheen. Om helemaal indruk te
maken op de schoonheid is er een
vingerkommetje met warm citroenwater.

VVoor al diegenen die het vergeten zijn, woensdag 14 februari was het
Valentijn. Maar geen nood want als een geluk bij een ongeluk hebt U

deze Schamper te pakken kunnen krijgen, welke U redden zal van een
onvergeeflijk moment van onaandachtigheid…
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Uit de oude doos: de Chninkel

Meedrijvend op de drang naar mystiek
hebben Rosiniski en Van Hamme (Thor-
gal) een tijdje geleden de handen in elkaar
geslagen om hun eigen scheppingsverhaal
te creëren. Sommigen vullen hun zondagen
met figuurzagen, anderen gaan naar een
vinkenzetting; maar dit olijke duo flanste
een herwerkte onstaansgeschiedenis in
mekaar. Bezigheidstherapie noemen we dat.
Maar wat voor bezigheid! Mocht iedereen in
dit apenland zich in z’n verloren uurtjes zo
bezighouden, de staatsschuld zou à la
minute afgelost zijn. Dit moet het soort

arbeid zijn waar Stalin aan dacht toen hij
Stakhanov z’n medaille opspelde. Samen
met hem zijn we diep onder de indruk van
dit meesterwerk. 

’De Chninkel’ speelt zich af op de planeet
Daar. Op Daar houden de onsterfelijken
Barr-Find Zwarte Hand, Jargoth de Geurige
en Zembria de Cycloop zich met hun legers
onledig door geregeld een gezellig robbertje
te vechten. J’on, één van de slaven uit het
Chninkelvolk overleeft als bij wonder een
veldslag en krijgt de opdracht van De Schep-

per Der Werelden om het heelal te redden.
Als een soort van twijfelende Jezus holt J’on
van hot naar her om tenslotte de zin van z’n
opdracht stervend aan het kruis te ont-
dekken. Het album begint als een gewoon
fantasy verhaaltje, maar voor we het allemaal
goed en wel beseffen zijn we aan het eind en
hebben we de krop in de keel. Echte
ontroering, echte emotie, we komen het de
laatste tijd niet meer veel tegen, maar als we
het tegen het lijf lopen dan herkennen we
het wel. 166 pagina’s knappe tekeningen en
een script om u tegen te zeggen; verwende
etters als we zijn hadden we eerlijk gezegd
niet anders verwacht van het superduo
Rosinski en Vanhamme. Als u het in de
winkel vindt: kopen die handel! U zult er
tevreden mee zijn.

De Chninkel, Rosiniski, Van Hamme, Cast-
erman, 1988, 480 Bfr.

Zita Swoon: jurkjes en succes

Hippe muziek of mensen kan ik over het
algemeen niet uitstaan, vanwege het zinledi-
ge opgefokte lawaai errond. Maar voor Zita
Swoon maak ik een uitzondering, omdat ik
al een verknochte liefhebber was vóór Stef
Kamil Carlens’ onder een sexy jurkje uit-
piepende benen echt bekend waren. En dit
moge dan wel de Playboy-redenering zijn,
ik doe het niet voor Carlens’ sex-appeal! Ik
lees de interessante artikels - pardon, ik luis-
ter naar de schitterende muziek.

Kritisch als we bij Schamper zijn, is een
volledig artikel slijmen echter uitgesloten.
We moeten zeggen dat de groep haar beste
werk tot nu toe heeft afgeleverd toen ze nog
onder de naam Moondog Jr. opereerden.
In 1995 kwam van hen een juweel uit met de
titel Every day I wear a greasy black feath-
er on my hat. Het is doodjammer en mis-

schien begrijpelijk dat sommige mensen
afhaakten wanneer hen enkel nog maar deze
titel ter ore kwam. Een mix van stijlen als
pop, blues en jazz zorgde voor een originele,
hartverwarmende kwaliteitsplaat, waarvan u
TV Song misschien al een paar keer op Stu-
dio Brussel hebt gehoord. Maar de CD bevat
eindeloos meer moois. Het was duidelijk dat
Moondog Jr. met  Every day... een creatief
en technisch hoogstandje had gepro-
duceerd.

In 1997 verplichtten juridische perikelen de
band om van naam te veranderen. De
nieuwe naam klinkt als die van een zeurende
oude tante. Het wijf baart wel een mooi
kind: Sunrise, a 1996 Score is een frisse,
instrumentale soundtrack bij de stomme
filmklassieker van Murneau. 

Met hun volgende plaat breekt Zita Swoon
doorbreekt bij een iets breder publiek.
Alweer is de titel niet van de eenvoudigste: I
Paint Pictures On A Wedding Dress. Het
boekje is verlucht met felle kleuren en
gemene monstertjes-tekeningen. De sfeer
van de plaat is minder underground. Zita
Swoon klinkt nu meer poppy en lonkt naar
de kitcherige jaren zeventig. De groep zet
een paar zomerfestivals op stelten, met
ambiance-medleys en een publiek dat uit
zijn dak gaat. Het is vooral de single My
bond with you and your planet: Disco! die
een rasechte hit wordt. En op het moment
dat dat gebeurt, verandert er ook iets aan de
groep. Zita Swoon gaat kicken op het suc-
ces. Het lijkt alsof de bandleden niet meer
voor de muziek op het podium staan, maar
om zoveel mogelijk gillende meisjes te
scoren. Sindsdien ben ik geen fan meer. Ik
hoop dan ook van harte dat hun nieuwste
plaat straks niet hip wordt.
Zita Swoon stelt in uw studentenstad haar
nieuwe CD voor op 28 februari 2001 in de
Vooruit.

OOp 28 februari is de Antwerpse formatie Zita Swoon te gast in de
Vooruit. Een nieuwe CD van de groep is in aantocht, en u kan zich

gaan overgeven aan een fijne introductie tot het ding. Indien u zich net als
ons een gematigde fan van de groep noemt, dient u zich te haasten voor
kaarten, want sinds de Disco!-hit uit hun laatste plaat zijn deze muziek-
makers hip.

EE VV RR

HHet is eigen aan de mens om zichzelf te willen verklaren. Waar komen
wij vandaan? Wat is de zin van ons bestaan? Het zijn allemaal vragen

waar de mensheid zich koortsachtig een ongeluk naar zoekt. Fijne weten-
schappers kunnen op sommige vragen een weinig spannend of mythisch
antwoord vinden, maar voor ons is dat niet voldoende. De
aantrekkingskracht zit hem juist in het onverklaarbare. Het geheime
ingrediënt maakt aantrekkelijk: de mascarpone in de tiramisu, het
varkensstaartje in de hutsepot, de appelsap in de tomatenketchup, het bier
in de permanent van uw lief,… het zijn dan wel de dingen die het ‘af’
maken, maar willen we eigenlijk nog weten dat ze erin zitten?
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Lost Souls: hellebaarden met
Camembert FFILMM

We hebben het wel voor Winona Ryder; hoe
ze de laatste tijd erin slaagt de meest
waardeloze scripts uit te kiezen, dat wekt
onze sympathie. Meewarig en vergevings-
gezind als we zijn, keken we dus met veel
krediet naar ‘Lost Souls’. Onze Winona
speelt een erg gelovige vrouw die samen
met een bende priesters wat aan exorcisme
doet. Ieder z’n hobby -persoonlijk borduur
ik liever harde porno- maar het wordt alle-
maal wat moeilijker als ze ontdekken dat de
antichrist ook van de partij wil zijn. In plaats
van het geheel een pluralistisch tintje (live
and let live) te geven, gaan Gods discipelen
meedogenloos op jacht om het kwaad in de
kiem te smoren. Uit de notities van een
geesteszieke seriemoordenaar komt Winona
en haar team erachter wie de snode Beëlze-

bub heeft uitverkoren. Schrijver Peter Kel-
son is de gelukkige; hij wint hier echter geen
broodrooster mee, maar op z’n drieënder-
tigste verjaardag transformeert hij onherroe-
pelijk in de antichrist. Miss Ryder probeert
Kelson te overtuigen van z’n lotsbestem-
ming, maar… oh ramp, hij denkt dat ze een
beetje ‘gaga’ is. 

Winny is echter helemaal niet zot. Néé, ze
gelooft zo sterk in het goede dat ze ervan
overtuigd is dat het kwade ook moet
bestaan. Mensen met zo’n sterke overtui-
ging noemen we tegenwoordig niet gek
maar gelovig. De maatschappij is dus wat tol-
eranter geworden. Tolerantie voor deze
filmische miskleun kunnen we echter niet
opbrengen. Het script rammelt aan alle kan-

ten, er is net iets te kwistig met de clichés
rond gestrooid en amper twee maal echt
verschieten in 90 minuten is echt wat te
weinig om de naam thriller mee te krijgen.
Nochtans, we hebben het wel voor dit
genre: duivels, numerologie, pentakels en
incest (net als kerstmis en nieuwjaar een
familiegebeuren), het is ongein waar we
voor te vinden zijn. Voor Lost Souls daar-
entegen spelen we liever verstoppertje. De
film jongleert net iets te routineus met de
gekende elementen van de mystieke thriller
en film slaagt er niet in om iets nieuws aan te
brengen en kan nooit meer dan opper-
vlakkig boeien.

Slechts één zinnetje uit de film zal ons bij-
blijven; wanneer Kelson en Winona in een
zwarte kerk belanden, worden ze door de
handlangers van de duivel begroet met het
fantastische ‘after 2000 years it’s our turn’.
Een heerlijk profetische frase die ons laat
uitkijken op een wissel van de macht. Wordt
het niet eens tijd om onze hellebaard te slij-
pen? Maar waar stond die nu ook al weer…

DDe duivel zit in elk van ons. Fervente katholieken zullen bij het horen
van deze stelling briesend het hoofd schudden. Wat houdt Rome hen

toch dom. Goed en kwaad horen samen als scampi’s en look. Er zijn nu
eenmaal dingen die je niet kunt loskoppelen. Sommigen zaken horen
gewoon bij elkaar, één gigantisch pretpakket. Het is dus een illusie dat je
God kunt hebben zonder z’n coole broer. Net zoals het een illusie is dat je
naar de hoeren kunt gaan zonder te betalen of dat je middenstander kunt
zijn en eerlijk. Alles heeft z’n tegenpool, dus wat die dwaze katholieken
ook mogen beweren: God en duivel, de Laurel en Hardy van het univer-
sum, horen samen als Camembert met aardbeien.

Sim

Dr. T & the Women FFILMM

Iedere goede filmbespreking begint met een
korte samenvatting van het verhaal.  En daar
raak ik net het grootste probleem van Dr. T
& the Women aan.  Er is namelijk geen ver-
haal die naam waardig.  De scènes die we te
zien krijgen, zijn meer een losse aaneen-
schakeling van gebeurtenissen in het leven
van ene Dr.T. Alsof regisseur Robert Alt-
man op een dag een gekke ingeving had
van “Ach, laten we het eens zonder scenario
doen en kijken hoever we daarmee komen.”
De Duivel hale hem voor die fatale vergis-
sing.

Richard Gere speelt dezelfde rol die hij al-
tijd speelt: de wat oudere, stinkend rijke vrij-

gezel, waarvoor alle vrouwen als op bevel in
katzwijm vallen.  Farrah Fawcett speelt zijn
ex-vrouw die blijkbaar kierewiet geworden is
uit pure verveling.  Beiden acteren hier zo
overtuigend dat zelfs de voltallige cast van
Familie bij het bekijken van deze film als
één man zou uitroepen: “Potverdorie, wat
wordt er in deze film schabouwelijk slecht
geacteerd!”
Maar het is niet eerlijk dat ik me toespits op
Gere en Fawcett.  Ook de andere acteurs
verdienen terecht te branden in de hel voor
wat ze in deze film uitrichten.

Daar houdt de beproeving die Dr. T & the
Women is, echter nog niet op.  Het verhaal

(al is dat er echt een veel te mooi woord
voor) speelt zich af in Texas.  Daarom
moeten de acteurs een pseudo-Texaans
taaltje spreken dat kant noch wal raakt.  Laat
me proberen te schetsen hoe de dialogen
hierdoor overkomen.  Het moet zoiets zijn
als Boer Charel die Algemeen Nederlands
spreekt, gecombineerd met het naturel van
het Engels waarvan Eddy Wally zich be-
dient.

Kortom, Dr. T & the Women is volgens mij
met voorsprong de slechtste film die ooit
gemaakt is, reclamefilmpjes op de regionale
zender inbegrepen.  Uit een soort cinema-
masochisme heb ik dat onding dan toch uit-
gezeten.  En ik heb mij voorgenomen om
nooit meer naar een sneak preview te gaan.
De risico’s zijn nu eenmaal te groot.

OOp een modale dinsdag dachten we: laten we eens een sneak preview
meepikken.  De nieuwe ‘Silence of the Lambs’ komt er namelijk aan

en die nieuwe met Keanu Reeves zouden wij ook nog wel lusten.  Het ver-
dict was echter keihard: Helen Hunt, Farrah Fawcett en Richard Gere
samen in een doktersfilm.  Zou uw Schamperverslaggever deze beproeving
overleven?

Jef VB
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Wolf, Vincent ‘Love Me Tender’ Janssens,
Stijn ‘De Samsonrock’ Segers, Kristel Van
Audenaeren, Jef Van Baelen, Tim ‘Help!’
Van der Mensbrugghe, Tom Van de Velde,

Rudy ‘Killing In The Name Of’ van Doeselaar,
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Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be

MMAA AANNDDAAGG
1199 JJAANNUUAARRII

DDIINNSS DDAAGG
2200 FFEEBBRRUUAARRII

WWOOEENNSSDDAAGG
2211 FFEEBBRRUUAARRII

DDOONNDDEERRDDAAGG
2222 FFEEBBRRUUAARRII

VVRRIIJJ DDAAGG
2233 FFEEBBRRUUAARRII

DDIINNSS DDAAGG
2277 FFEEBBRRUUAARRII

WWOOEENNSSDDAAGG
2288 FFEEBBRRUUAARRII

DDOONNDDEERRDDAAGG
11 MMAAAARR TT

MMAA AANNDDAAGG
55 MMAAAARR TT

DDIINNSS DDAAGG
66 MMAAAARR TT

WWOOEENNSSDDAAGG
77 MMAAAARR TT

DDOONNDDEERRDDAAGG
88 MMAAAARR TT

WINA Cantus
VGesK Zwemmen, 20u, Gusb

VLK Cantus, 1ste proeffuif, Paviljoen
VDK Tjsechië-fuif
Lombrosiana Cultuurkroegentocht
VGesK Cocktailavond, ‘t Genoegen
VGK Els De Temmerman, 20u, Auditorium C
Germania Carnavalsmessageparty, Sioux, 21u

Schildersatelier Tentoonstelling, inschrijven lessen model
tekenen, St. Pietersnieuwstraat 35 (ook op 
22-2)

JS Film Basketball Diaries, Aud. A, Blandijn, 20u.
VNSU De Ierse kwestie 
VGesK Kwis, Sint-Hubertusstraat
VGK Verkiezing presidium, 19u30, auditorium C
Romania Cantus, 20u, Pi-nuts
Politeia Bowling

VTK Lentefuif, Vooruit
VGesK Dwaze mutskes fuif, ‘t Genoegen
VeGe Carnavalfuif, Twieoo, 21u30

VGK Galabal, Casino
VDK Galabal
VVS Congres ‘Democratisering onderwijs’

francis@student.rug.ac.be

VGK Jaarcantus 3e kan, Père Total

GUSB Minivoetbaltoernooi
VeGe Stadsspel, 20u, Gent-Sint-Pieters
Lombrosiana Beach-party, Pere Total, 21u.
Germania Germania’s grote dictee, 19u30, Aud. D
ALS Infoavond over Palestina, 19u30, Blandijn.
MLB Ecologie en Oorlog, 19u30, Blandijn
JS Discussieavond over de toekomst van de jon

gerenorganisatie, De Brug, 19u30

WC Rolling in de overpoort
VNSU Cantus, Den Draver, 20u.
VLK Karaoke, Paviljoen
VGK Rubberfuif, 21u, Twieoo

SK Speechkampioenschappen
VTK Film: Underground, KNS
VLK Jenevercantus voor proefjaren

LVSV Debat over rol van de vakbonden

MLB Ecologie en de Noord-Zuidverhouding, 
Blandijn, 18u30

VLK, VDK VLK-VDK-fuif



AGENDACULTUUR
•Maandag 19 februari
-Ali Ekba Ciçek met saz,
20u30, De Centrale
-Cool Jazz, 21u, Trefpunt
Different, 10u, Kopergi-
eterij
-Leonce en Lena, 14u,
NTG2
-U Bent mijn moeder, 20u,
Arca

•Dinsdag 20 februari
-Opmerkelijke solisten,
20u, Vooruit
-Barfoot Contessa, 20u,
Film Plateau
-Palmer & Buzogby, 20u,
Logos Tetraëder
-God van Morgen, 20u,
Arca
-The fin the vie revisiting
recollections nevermore
20u30, Tinnenpot

•Woensdag 21 februari
-Masculin-féminin, 20u,
Sphinx
-IPEM concert, 20u,
Plateau
-De rode Planeet, 14u30,
Huis van Alijn
-De Tolbrug, 20u, De Kop-
ergieterij
-La Carta, 20u, Domzaal

•Donderdag 22 februari
-Festival van de Ani-
matiefilm, Sphinx
-Springkwertet, 20u30, De
Rode Pomp
-Ballroom Session, 20u,
Vooruit
-Othello Try out, 20u, NTG

•Vrijdag 23 februari
-DJ’s Steven en Martin,
22u, Magazijn
-Barok in de Barak,
20u30, De rode pomp
-Follia, 21u30, De Cen-
trale
-Amlet Hamlet, 20u,
Vooruit
-De inspringer, 20u, Ons

Huis ABVV
-Impers et Passes, 20u,
Backstage
-Mefistofele, 20u, De
Bijloke

•Zaterdag 24 februari
-Viviane Spanooghe, Cello
en André de Groote, Piano
20u30, Rode Pomp
-Eliott Murphy, 20u30,
Vooruit
-Riguelle en Hautekiet,
15u, FNAC

•Zondag 25 februari
-Caroline in Concert, 15u,
De Bijloke
-Earsessions, 20u30,
Vooruit
-Stapelconcert, 15u,
Bijloke
-Salomé, 20u, Vlaamse
Opera

•Maandag 26 februari
-Follia, 21u, Trefpuntje
-Santé Publiek, 20u, TTT

•Dinsdag 27 februari
-Onpaardans, 20u Tinnen-
pot
-Racconti di Canterbury,
20u, Sphinx
-Champ d’ action, 20u,
Logos Tetraëder

•Donderdag 1 maart
-Het ei van Firmin, 20u,
Balzaal Vooruit
-Erotisch hamerslingeren,
14u, St.-Pietersnieuwstraat
45

Oorkussen van de
melancholie, Museum

voor Schone Kunsten, tot
25/2

Raoul De Keyser, Luc
Tuymans, SMAK, tot 25/3

De Vlamingen op de
Titanic, Kunsthal Sint-

Pietersabdij, tot 2/4

150 jaar Land-
meetkunde en Car-

tografie, Museum voor
Geschiedenis en Weten-

schap, De Sterre, tot 31/6

Rui Chafes, ‘Kranker
Engel’, SMAK, 21/3

Harun Farocki
in het kader van documen-

taire filmfestival ‘View-
point’, SMAK,

tot 11/3

Panamarenko, SMAK, tot
20/5

100 Jaar Vormgeving in
Vlaanderen, Museum voor
Sierkunst en Vormgeving,

tot 1/4

Feestkledij verplicht,
MIAT, tot 27/5

Schamper geeft vijf vrijkaarten weg van elk concert
van Logos (www.logosfoundation.org).

Kaartje naar Schamper, Sint-Pietersnieuwstraat 45,
9000 Gent, of mail: schamper@student.rug.ac.be


