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en nieuwe lente, een nieuw geluid. De vogels leggen weliswaar pas hun
ei in mei maar wij zitten er mooi nu al mee. De paashaas en -klokken,
de koekoeken voor de lekkerbek, hebben hun zware lasten bij ons
gedumpt en scoren weer hoog in de populariteitspoll. Terwijl wij onze
schrijfsels uitbroeden maken zij het mooie weer in Rome. De snoodaards.

Erkende rabauwengilden, in hedendaagse
terminologie studentenverenigingen geheten, die getuigenissen van hun perikelen
voor het nageslacht willen bewaren, mogen
zich wenden tot het Archief van de Rug.
Het archief schuilt in de kelders van het rectoraat en verzamelt alle prullaria van studentenverenigingen. Zij vragen u beleefd om uw
relevante prullaria bij hen te droppen.
Meer info, tel: 09/264.30.80 • In ver
vervlogen tijden ook wel eens de jaren
tachtig genoemd, dumpten de
Verenigde Staten hun nucleaire prullaria
op Belgisch terrein. Enkele sympathieke
knullen hebben daar nog steeds geen
vrede mee genomen en organiseren op
16 april (Tweede paasdag) een uitstap
naar de luchtmachtbasis Kleine Brogel.
De actie gaat uit van het Forum voor
Vredesactie en Voor Moeder Aarde
Bomspotting. Een uitnodiging is niet
nodig, een flinke conditie wel. Meer
info: http://www.vredesactie.ngonet.be
• Wie zijn protestgehalte al even wil
oefenen, kan op 27 maart alvast naar ons
aller Brussel afzakken om te betogen
tegen de Bolognaverklaring. U moet om
14.00u aan het Rogierplein zijn, wil u de
boot niet missen. Meer info,
http://www.student.rug.ac.be/als •
Voor de helden onder u die een andere
boot gemist hebben, is de tentoonstelling Vlamingen op de Titanic, over
mensen die de boot niet gemist hadden, verlengd tot 10 juni. Meer info, tel:
09/243.97.51 • Uw stad is op zoek naar
hedendaagse helden. Kent u straffe verhalen
of bent u er zelf een, verwittig dan Nele
Goethals. Meer info, tel: 09/269.84.80. De
helden zelf moeten van Gentse origine zijn.
• Sanseveria geeft haar eigen invulling aan
het heldendom. Op 29 maart organiseert zij
in het Burgcentrum (Burgstraat 24, nabij het
Gravensteen) de woord- en beeldcreatie
God en andere verhalen. Tickets en info:
Free-time of lokaal 1.05 van de Blandijn. •
We blijven nog even bij de pakken en de cultuur zitten met Documenta, het theatertijdschrift van het Documentatiecentrum
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voor Dramatische Kunst. Documenta wijdt
een heel nummer aan nieuwe vormen van
muziektheater. Meer info: 09/264.36.96 •
Theater is een ernstige zaak, literatuur ook.
Daarom organiseert de Open Universiteit op
28 maart een lezing over de HispanoAmerikaanse roman in de jaren zestig.
Meer info, tel: 09/225.91.08 • We kunnen

er u natuurlijk attent op maken dat Bolivië
centraal staat in het Vredeshuis maar zij
richten zich op -18 jarigen. Wij maken er dan
ook verder geen woorden aan vuil. Meer
info, tel: 09/233.42.95 • De lente is
duidelijk aangebroken. De Universitaire
Plantentuin organiseert op zondag 1 april
(en dit is geen grap) een Voorjaarsbeurs.Dat
verdient een bloemetje en een bezoekje
natuurlijk. Meer info, tel: 09/264.50.55 •
Wie ook recht heeft op een bloemetje, of
rouwkrans in dit geval, is ere-hoogleraar dr.
Jean Lothe. Gedenk hem in uw gebeden. •
Maart roert wel degelijk zijn staart. Een blik
op de berichtjes wijst uit dat de laatste week
een waar lezingen- en debattenfestijn wordt.

KORT

Op 26 maart (om 20.00u) organiseert de
Vlaamse vereniging van studenten in
Aud. A in de plateaustraat een politiek studentendebat over de Bologna-verklaring.
De moderator is niemand minder dan
Schampers eigenste Grote Roerganger Tim
Van der Mensbrugghe. Meer info, tel:
02/50.20.122. • Dat wordt spitsroeden
lopen. En daar kunnen de kandidaten-vicerector over meespreken. U kan en mag al uw
kritische vragen op hen afvuren tijdens het
congres waarbij de kandidaten zich
voorstellen. Wie er bij wil zijn, begeeft zich
op 28 maart naar de Aula en dit om
14u00 • Naderhand kan u de spanning
van u afdansen tijdens Kutunka. Dat is
een intercultureel minifestival dat
plaatsvindt op de parking van de StPietersnieuwstraat 43. U volgt de
vreugdekreten maar. Het festival gaat uit
van 11.11.11-Gent en het VAK. Raar
maar waar, dit festival is geheel gratis. •
In ruil voor zoveel fraais mag u wel eens
uw bestje voetje voorzetten en enkele
organisaties uit de brand helpen.
Kadanz is een centrum voor jeugdwelzijnswerk en zoekt nog steeds vrijwilligers. Meer info, tel: 09/223.02.54
• Bewoners van campus De Sterre of
Home Vermeylen, die zich niet bedreigd
voelen door criminele kabouters en / of
nog niet onder het puin bedolven zijn,
kunnen studenten met een handicap
helpen door lid te worden van de
omkaderingsgroep, opgericht door de
vzw Studenten met een handicap.
Meer info, tel: 09/264.72.66 •
Gelukkig bestaat er ook nog betaald
engagement. De Stedelijke jeugddienst wil u
betalen zo u uw zomermaanden wil opofferen om u over enkele jengelende snotters te
ontfermen. Meer info, tel: 09/223.45.54 •
Nu we toch het thema jengelende snotters
aansnijden. Vlaams Huis Roeland (Kortrijkse
Pootstraat) houdt deze week een rommelactie. Of zij hiermee die oude woestijnvos
willen eren of gewoon enkele leden (Roeland Raes?) van bevriende partijen van de
hand willen doen, is ons niet helemaal
duidelijk. Grote schoonmaak? De lente is
waarlijk weer in ‘t land.

Jorgen Borges

(Voorgelezen door JvB)
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Welkom Andreas

Maart. De maand waarin een aantal studentenkringen in de strijd voor het preseslintje
immense sommen besteden aan (laster?)campagnes. En dit jaar ook de maand waarin er
een nieuwe rector werd verkozen, maar dan zonder pensenkermis. Huidig vice-rector
Andreas De Leenheer is de ster die ons de komende vier jaar door de duisternis zal leiden.
Professor De Leenheer won de strijd na één stemronde. Tegenkandidaat van dienst was
de decaan van de Faculteit Geneeskunde, Professor Paul Van Cauwenberge. De Leenheer
behaalde met iets meer dan zestig procent van de stemmen het dubbele van Van Cauwenberge. Die zag in dat de strijd verloren was en gaf op. Omdat er geen tweederde meerderheid behaald was, volgde er nog een tweede stemronde “als formaliteit”.

Het spijt ons dat Van Cauwenberge niet de nieuwe rector wordt. Maar het zou ons evenzeer gespeten hebben als De Leenheer niet tot rector verkozen zou zijn. Beide kandidaten kwamen over als gemoedelijke mensen die heel goed weten waarmee ze bezig zijn.
De Leenheer had zijn ervaring als vice-rector en grote dossierkennis als duidelijkste
troeven. Van Cauwenberge moest het vooral hebben van zijn diplomatische talent en
neus voor public relations. Dat was ook duidelijk op de speeches vlak voor de stemming.
De Leenheer stak van wal met enkele concrete ideeën in een duidelijk gestructureerd
betoog. Van Cauwenberge vestigde de aandacht op het menselijke aspect van de universiteit. Blijkbaar kwamen de ambitieuze plannen van De Leenheer beter over bij het
kiespubliek. Tenminste bij dat deel dat nog geen duidelijke keuze had gemaakt - volgens
sommigen zo’n twintig procent van de kiezers.
Nu is het afwachten of De Leenheer er wel in zal slagen zijn plannen te realiseren tijdens
zijn vier jaar durende mandaat. Eén van de zeven punten van het actieplan is het versterken van de uitstraling van de universiteit. Het ombouwen van de hoogste verdiepingen van de Boekentoren tot een ontmoetingscentrum is één van de projecten waar de
vice-rector nu al mee bezig is. Maar velen betwijfelen of het wel mogelijk is: de lift is te
klein. En ik denk dat een brandtrap aan de gevel van de Boekentoren niet ideaal is als
oplossing.
Een ander punt is de idee voor een overlegplatform tussen rectoraat en studenten om de
studenteninspraak te vergroten. Een heel mooi idee. Maar delicaat. Want welke studenten neem je daarvoor? De studenten uit de faculteitsraden, die De Leenheer mee
verkozen hebben? Of de studenten die iedere dag hun kloten afdraaien in Studenthuis De
Brug om hun vereniging toch maar in werking te houden? De zaak ligt heel gevoelig.
Beide zijdes hebben dan ook hun belangen: de Gentse Studentenraad (GSR), die de facultaire studentenraden overkoepelt, heeft als doel iedere student te vertegenwoordigen.
De verenigingen die ressorteren onder de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) staan dan
weer allemaal heel dicht bij een specifieke groep studenten en blijven zich inzetten
ondanks een gebrek aan een ruime en stevige huisvesting en de grote moeite om het jaar
door te komen met de door de RUG verstrekte subsidies. Beiden moeten voldoende
vertegenwoordigd worden in het overlegplatform.

Maar dat zijn zorgen voor later. Ik wil toekomstig rector De Leenheer nu uit naam van de
voltallige redactie feliciteren. Ik wens hem veel succes en een niet te hectisch mandaat
toe. Ik hoop dat Bologna, een sporadische bezetting van het rectoraat en af en toe eens
een kritisch artikeltje in een of ander Gents studentenblad hem niet te veel kopzorgen
zullen bezorgen. In de loop van het academiejaar werd deze pagina vooral gebruikt om
een bepaalde persoon weg te wensen maar nu is het anders: Professor De Leenheer,
welkom op de rectortroon!
Tim Van der Mensbrugghe
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Ongezonde geneeskunde
Nieuw curriculum lijdt onder kinderziekten

egin vorig academiejaar werd het Nieuw Curriculum geïmplementeerd
in de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde van de RUG. Het
systeem beoogt een grotere integratie van de leerstof om zo de ‘vijf sterren’-arts van de eenentwintigste eeuw te vormen. Maar het systeem rammelt nog een beetje.
Zowel de eerste als de tweede kandidatuur
geneeskunde en tandheelkunde zitten al in
het nieuwe curriculum. De leerstof is
onderverdeeld in blokken en lijnen. Lijnen
lopen door in het hele academiejaar, de
blokken bestaan uit twee of drie vakken en
duren slechts enkele weken. Er wordt geexamineerd per blok en per lijn, niet per
vak. De Universiteit Gent is daarmee een
voortrekker op het gebied van onderwijsinnovatie. Maar de perfectie is nog veraf. In de
tweede kandidatuur, het zogeheten proefkonijnenjaar, staan de studenten onder
enorme druk en zien sommigen het door de
talloze ‘kinderziektes’ niet meer zitten. Een
overzicht.
Enkele maanden geleden nam de Blokcommissievoorzitter (een coördinator die alles
in goede banen moet leiden) van Blok 1,
Jacques De Reuck, ontslag. Schamper
legde enkele studenten - die helaas anoniem
wensen te blijven - op de rooster. “Als eindveranwoordelijke voor een blok, moet een
Blokcommissievoorzitter ervoor zorgen dat
er een deftig blokboek is, dat er voorbeeldvragen voor het examen zijn en dat de examenvragen van de verschillende lesgevers
op elkaar zijn afgestemd. De Reuck heeft er
een zootje van gemaakt: het blokboek kwam
er weken nadat het blok was afgelopen, er
waren geen deftige voorbeeldvragen, en de
lessen en lesgevers waren totaal niet voorbereid, laat staan op elkaar afgestemd.”
Toen wij de De Reuck om een reactie vroegen, kregen we als antwoord dat hij “de discussie liever binnenskamers hield”. U vraagt,
wij draaien.
Professor Jan De Maeseneer, voorzitter
van de Opleidingscommissie Geneeskunde
en bezieler van het Nieuw Curriculum: “Bij
de start van het eerste blok is er ontzettend
veel fout gelopen. Ondanks de pogingen tot
snel bijsturen, hebben we dit onvoldoende
kunnen remediëren. De decaan (Paul Van
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Cauwenberge - nvdr) heeft mij na het
ontslag van Professor De Reuck gevraagd
om de heroriëntatie van het blok ‘Zenuwstelsel en Zintuigen’ te begeleiden. Nog voor
het volgende academiejaar start, zal er
wellicht een nieuwe blokcommissievoorzitter worden aangeduid.”
De Maeseneer benadrukt dat de betrokkenen bij dit blok, ook de blokcommissievoorzitter, ongetwijfeld hun best
hebben gedaan om te zoeken naar een haalbare formule. Hij geeft toe dat er enkele
organisatorische knelpunten waren, onder
andere omdat er een groot aantal lesgevers
bij dit blok was betrokken.

Een week

De studenten uit de tweede kandidatuur klagen ook over de semesterexamens. Van de
92 studenten zijn er 14 die twee C’s hebben.
Voor het eerste blok zijn er 19 studenten
met een C, voor het tweede blok zijn dat er
29. Een mooie score voor een jaar dat al een
toelatingsproef doorstaan heeft, dat vorig
academiejaar ook al als proefkonijn
fungeerde maar er zich toen doorspartelde.
Maar de studenten hebben reden om te klagen. Hun blokperiode werd met een week
ingekort. Boosdoener van dienst is de titularis (iemand die naast de blokcommissievoorzitter verantwoordelijk is voor
een blok) en lesgever Cardio- en Ademhalingsfysiologie van het blok ‘Cardiovasculair
stelsel, Ademhaling, Nier en urinewegen’,
Jaak Weyne.”
Een student: “Professor Weyne stelde Professor De Maeseneer voor de keuze: ofwel
zou hij een week meer krijgen om les te
geven, ofwel gaf hij geen les. Daarom werd
onze blokperiode met een week ingekort,
begon de Verpleeghulpstage een week
vroeger, en zo ook het tweede semester.”
De studenten stelden voor om hun week
rust of één van de twee weken stage op te
geven, maar De Maeseneer wou daar niet

van weten. “Hadden we die week meer
gehad, dan zouden de resultaten er
waarschijnlijk toch heel wat anders hebben
uitgezien Nu moesten we anatomie en nog
een vijftal andere vakken op tien dagen
blokken, terwijl men vroeger tien dagen had
voor anatomie alleen.”
Als we Weyne de situatie voorleggen,
repliceert die dat dat onze informatie niet
alleen de waarheid vertekent maar er eigenlijk volledig niet mee strookt. Een andere
waarheid heeft hij niet klaar voor ons.
De Maeseneer zegt de blokperiode in de
toekomst niet meer te zullen inkorten: “Dat
was wellicht niet de juiste beslissing. Maar
de Verpleeghulpstage met een week inkorten zou evenmin een goede beslissing
geweest zijn. De studenten hebben zelf
aangegeven dat ze in de tweede week stage
nog veel zaken hebben geleerd. Het probleem is steeds dat het blijkbaar moeilijk is
voor professoren om binnen hun discipline
de kernboodschappen goed aan te duiden.
De verleiding is vrij groot om dezelfde
hoeveelheid stof op kortere termijn te zien
en voor wat men zelf niet kan doceren te
verwijzen naar zelfstudie. Dat is echter niet
de bedoeling. Naarmate men meer geïntegreert, moet men ook meer selecteren en
meer accenten leggen in de stof.”
”Wat de resultaten betreft: de slaagcijfers
zijn niet zo slecht. Er zijn 14 studenten die
een C hebben voor de beide opleidingsonderdelen, en hiervan zijn 8 personen met
een langere studiecarrière Blijkbaar is het
voor de studenten die vorig jaar in de oude
tweede kandidatuur zaten moeilijk om zich
in te passen in het onderwijsconcept van de
nieuwe tweede kandidatuur.”

Bestuurscollege

Het inkorten van de blokperiode kan wel
nog een staartje krijgen. Volgens het reglement ‘De structuur van een academiejaar’
moeten er vier weken ‘voorbereiding op
examens, eerste examenperiode van het
eerste semester’ zijn (Artikel 2: indeling van
een academiejaar). De studenten hebben
een week voorbereiding op de examens
minder gehad. De stage begon op 5 februari

2001. Dat was de feitelijke start van het
tweede semester. Maar de andere faculteiten met een semestersysteem startten ‘hun’
tweede semester volgens de reglementaire
structuur op 12 februari. Eén week later. In
artikel 6 (Afwijkingen in de structuur van
een academiejaar) van het reglement staat
er: “Afwijkingen in de structuur van een
academiejaar kunnen uitsluitend worden
toegestaan door het bestuurscollege op
gemotiveerd verzoek van een faculteitsraad
en na advies van het bureau van de onderwijsraad. Het bestuurscollege bepaalt expliciet de geldigheidsduur van de toegestane
afwijkingen.” De beslissingen om de blokperiode met een week in te korten en het
tweede semester een week vroeger te laten
beginnen, is niet goedgekeurd door het
Bestuurscollege van de RUG. En dat mag
niet.
Door alle problemen vragen veel studenten
zich af of hun studiemethode nu verkeerd is
of het systeem. “Als men zoveel leerstof op
één examendag wil ondervragen, zou de
manier van examineren daar toch tenminste
aan aangepast moeten zijn door bijvoorbeeld minder details en feitenkennis te toetsen. Na het instuderen van een blok hebben
we meestal wel een globaal overzicht over
de leerstof maar kunnen we moeilijk antwoorden op de detailvragen. Het valt ook op
hoe iedereen in ons jaar doodmoe is. Sinds
1 oktober hebben we geen moment rust
gekend, en die constante stress begint nu
enorm door te wegen. Velen zijn echt gedemotiveerd, of hebben het gevoel dit tempo
geen jaar langer vol te houden. Het wordt
tijd dat er eens wat aandacht wordt besteed

aan de psychische belasting voor ons proefkonijnenjaar.”
De Maeseneer: “We
proberen voortdurend
de vinger aan de pols te
houden bij de studenten
van de tweede kandidatuur. Regelmatige zijn er
focusgroepgesprekken,
waarbij een twaalftal studenten worden uitgenodigd om gedurende
feedback te geven over
de opleiding. Zo komen
we heel veel te weten.
Veel van de kritiek van de
studenten treft niet het
concept, maar wel de
praktische en organisatorische implementatie.”
”We realiseren ons dat het eerste jaar van
het nieuwe curriculum, de huidige tweede
kandidatuur, steeds een zwaar jaar zal blijven: de studenten worden geconfronteerd
met het onbekende, en dat geldt evenzeer
voor de docenten. We doen er echter alles
aan om de druk zoveel mogelijk te beperken
en er wordt bij de evaluatie rekening mee
gehouden dat het hier gaat om een nieuw
jaar van een grondig gerenoveerd curriculum. Wat betreft het management, werd er
een structuur uitgebouwd met een centrale
Curriculum Manager, Corine Heyse, en
een netwerk van onderwijsondersteunende
ATP-leden (Assisterend Technisch Personeel
- nvdr) in de verschillende vakgroepen.

Deze ATP-leden worden regelmatig
samengebracht en geïnformeerd over de
gang van zaken in het nieuw curriculum.
Hierdoor zullen heel wat organisatorische
problemen in de toekomst voorkomen worden. In de eerste kandidatuur geneeskunde
en tandheelkunde loopt het nieuwe curriculum nu probleemloos. Dat is een geruststellende vaststelling.”
Een studente van de tweede kandidatuur
heeft nog vertrouwen: “Niettegenstaande
ons geklaag moet het nieuwe curriculum
zeker niet afgeschaft worden, enkel wat
meer begrip voor ons, arme studentjes, zou
wel welkom zijn.”

Home Schamper

De voltooiing van de nieuwe home aan de
Sterre nadert haar einde. En ja hoor, lang
leve de democratie! Want de studenten
mogen voorstellen indienen voor de naam
van de nieuwste telg onder de homes. De
voorstellen worden dan op de sociale raad
besproken en de beste wint. Het is eens wat
anders, nietwaar.

De eerste homes zijn genoemd naar leden
van de koninklijke familie (Fabiola, Franklin,
Boudewijn, Bill, Astrid). De volgende generatie kreeg de naam van wetenschappers op

zijn voorgevel geplakt (Vermeylen, Heymans, Gobelijn). Maar voor de nieuwe home
staat de keuze volledig vrij. De naam mag
geïnspireerd zijn op locatiebenamingen, eredoctoraten, verdienstelijke personen op vlak
van diverse terreinen (mountainbikers,
baanrenners, nobelprijswinnaars, culturele
figuren, inzet voor de mens- of
menselijkheid),
Een studentenvertegenwoordiger kwam de
redactie al om de oren slaan met namen als
Home Willems, de Millennium Home en

Van der Mensbrugghe

andere post-moderne vondsten. Wij dachten
aan gedrochten als Home Run, Run Home,
Home Als-ik-in-mijn-bed-wiebel-wiebelt-dehome-mee en dergelijke meer.
U kunt uw ongetwijfeld bijzonder ingenieuze ideeën naar sora@student.rug.ac.be
sturen.

Van der Mensbrugghe
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Onteigening blijft mogelijk

”Ingenieur Hoffman was niet bevoegd”

n een brief uit 1976 beloofde de universiteit dat ze een parkeerterrein
in de Kraaistraat niet zou onteigenen. Ondertussen zijn de omstandigheden veranderd, en zal de onteigening misschien toch worden aangevraagd.
In 1959 waren de kandidatuurstudenten
Wetenschappen zo talrijk geworden dat
onze Alma Mater de toelating kreeg om een
nieuw gebouw op te trekken in de Ledeganckstraat. Toendertijd was de Ledeganck
al lang geen onbebouwde ruigte meer. Het
nieuwe complex verrees op de terreinen
naast de Plantentuin en naast het klein kasteeltje van het Botanisch Instituut dat in
1966 werd afgebroken. De toen nog
nationale Belgische overheid keurde een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) goed dat de
Universiteit de mogelijkheid gaf om grote
delen van de wijk te onteigenen. Het BPA
nummer 61 werd bij Koninklijk Besluit
goedgekeurd in 1961.

Een groepje studenten komt met de fiets de
Ledeganckstraat ingereden. Ze parkeren
hun fiets op de speciaal daarvoor aangelegde fietsstrook die de volledige breedte
van het complex inneemt en haasten zich
naar binnen.
De Universiteit Gent heeft verscheidene
eigenaars moeten onteigenen om de geplande gebouwen te kunnen neerzetten.
Toch zijn grote delen van de geplande
onteigeningen nooit doorgegaan. In de
Kraaistraat bijvoorbeeld konden nog twaalf
woningen onteigend worden, in de Ledeganckstraat één. Maar de RUG ging nooit
over tot onteigening. Het BPA 61 vervalt binnen enkele maanden, namelijk in mei 2001.
De universiteit kan echter een aanvraag indienen om dit BPA te laten verlengen. Ook
zonder BPA is het echter nog altijd mogelijk
om te onteigenen.
Professor X rijdt van de snelweg de Gentse
ring op en draait de Zwijnaardsesteenweg
in. In de Ledeganckstraat rijdt hij lang-

zaam verder, op zoek naar parkeerruimte.
Het zit hem niet mee. Voor de tweede keer
al deze week vindt hij geen enkele vrije
parkeerplaats. Hij vloekt binnensmonds.

In de Kraaistraat ligt nog steeds een grote
parking waar de bewoners hun auto’s
stallen. Al gedurende vijfentwintig jaar speelt
de universiteit een kat-en-muisspelletje. Volgens het BPA heeft de RUG de mogelijkheid
om deze parking te onteigenen, maar de
universiteit gaf echter nooit veel blijk van
interesse in deze gronden. Meer zelfs, in een
brief van 12 oktober 1976 schrijft de Dienst
Gebouwen onder leiding van ir. arch. M.
Hoffman over onteigeningen ten algemene
nutte in de Ledeganckstraat en in de Kraaistraat: “Met deze heb ik de eer U mede te
delen dat het Vast Bureau der R.U.G. in haar
zitting van 24.9.’76 beslist heeft dat de Rijksuniversiteit te Gent definitief afziet van hierboven vermelde onteigening.” De bewoners
haalden opgelucht adem en meenden te
mogen besluiten dat de zaak gesloten was.
De aula zit vol studenten. In afwachting
van de komst van professor X onderhouden
zij elkaar met grappen en verhalen.
Vooraan is een technicus bezig met de
installatie van een overheadprojector. Het
is al tien minuten over twee uur.

Enkele maanden geleden, op 9 januari 2001
om precies te zijn, brengt de Bouwcommissie een nieuw advies uit: “Uit het advies
van de Bouwcommissie blijkt dat de universiteit niet van plan is om haar onteigeningsplannen op te bergen. Integendeel,
momenteel wordt de procedure opgestart
om te onderhandelen met betrekking tot
het realiseren van parkings op een aanpalend terrein bij de universitaire gebouwen

“Al gedurende 25 jaar speelt de universiteit een kat-en-muisspelletje”
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van de Ledeganck.” Ondertekend, Andreas
De Leenheer.
Professor X rijdt nogmaals traag door de
Ledeganckstraat, ook deze keer zonder
parkeerresultaat. Hij toetert geïrriteerd
naar de studenten die voor de wielen van
zijn grijze Peugeot fietsen en draait rechts
de Zwijnaardsesteenweg op.

Mevrouw Dominique Defrance, secretaresse van de Bouwcommissie heeft de brief
uit 1976 niet gelezen, maar wil toch een
reactie geven. “De omstandigheden zijn in
vergelijking met 1976 grondig veranderd. De
universiteit telt veel meer studenten en veel
meer personeel. Dat brengt groeiende
behoeften met zich mee. In de buurt van de
Ledeganck is er een nijpend parkeertekort.
Met de aankoop van de parking in de Kraaistraat zou de RUG het parkeerprobleem
gedeeltelijk kunnen opvangen. Bovendien is
deze parking geschikt om bijkomende
nooduitgangen voor het Ledeganckgebouw
te realiseren. De RUG zal in de eerste plaats
proberen om de parking te verwerven via
een akkoord met de eigenaar. Als dat onmogelijk blijkt, dan kan de universiteit overgaan
tot onteigening.” Maar heeft de brief uit
1976 dan geen enkele waarde? “Ik zou de
brief moeten zien, maar in principe was ir.
Hoffman als hoofd van de Dienst Gebouwen
niet bevoegd om een beslissing te nemen
over het al dan niet uitvoeren van deze
onteigening. Het kan ook zijn dat in de brief
enkel sprake is van een ‘voorlopige’ opberging van de onteigeningsplannen, dat is een
gebruikelijke formulering. Ik zeg het echter
nogmaals, ik zou de brief eerst eens moeten
zien.”
X ziet plots een plaatsje vrij en stopt vrij
bruusk. De chauffeur achter hem kan niet
meer op tijds remmen en raakt de
achterkant van de grijze Peugeot. X beukt
met zijn vuisten op het stuur en stapt uit.
Het is dan twintig minuten over twee. In de
aula van de Ledeganck trekken de studenten opnieuw hun jas aan en verlaten
schoorvoetend het gebouw.

T. Van de Velde

Drug needs students

W

Nieuwe Unit op UZ

oensdag 14 maart 2001 werd de Afdeling voor Geneesmiddelenonderzoek officieel geopend. De Drug Research Unit Ghent, zoals de
afdeling officieel heet, wil bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe en
betere geneesmiddelen.
De afdeling zal in opdracht van de universiteit en privé-partners geneesmiddelenonderzoek uitvoeren volgens strikte kwaliteitsnormen. DRUG is een zelf-ondersteunende
afdeling van het Universitair Ziekenhuis
Gent (UZ). Het bevindt zich op de vijfde
verdieping van het hospitaal en kan gebruik
maken van de andere faciliteiten van het
ziekenhuis. De unit kan overnachting
bieden aan twaalf proefpersonen.
Voor het onderzoek zoekt men gezonde
mannen en vrouwen tussen de 18 en 55 jaar.
Een vereiste is dat men niet meer dan tien
sigaretten per dag rookt. Er wordt van de
subjecten eveneens verwacht dat ze geen
medicijnen nemen, behalve de anticonceptiepil dan.

Studenten

De meeste onderzoeken zijn opgedeeld in
periodes. Per periode zal men meestal vra-

Advertentie

gen een volledige dag op de unit aanwezig te
zijn. Daarnaast moeten de subjecten een
aantal keren terugkomen naar de afdeling.
Voorafgaand aan elk onderzoek krijgen de
proefpersonen alle nodige informatie. Zo
kan men beslissen of men al dan niet aan het
onderzoek wil deelnemen. Eveneens krijgen
de proefpersonen voor elk onderzoek een
uitgebreide medische keuring.

Het interessantste aan DRUG voor studenten is misschien wel de vergoeding die men
ontvangt voor het deelnemen aan een
onderzoek. De hoogte van de vergoeding is
afhankelijk van de studie. Heel gemakkelijk
dus: u heeft geld nodig, u stapt naar het UZ,
blijft daar een dag liggen, overgelaten aan de
goodwill van de mensen van de afdeling, u
overleeft (hopelijk) het onderzoek, u
begeeft zich naar een of ander etablissement, geeft al uw geld uit aan behoorlijk
alcoholische dranken, u glibbert enkele

uren later uw trap op, stuikt naar beneden,
doet een niet zo min nekletsel op en u
wordt naar het UZ gevoerd. Weer naar af.
Geef toe, onderhoudend is het wel. Schamper wenst u veel plezier.

Voor meer informatie: schrijven naar Universitair Ziekenhuis Gent, D.R.U.G. 5k4, De
Pintelaan 185, 9000 Gent; bel naar
09/240.56.65 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 17u); fax naar
09/240.56.50 en mail naar drug@
uzgent.be. Have fun.

TéVé DM
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Een meesterlijk plan?

Masterplan St.-Pietersnieuwstraat krijgt vorm

H

et komt er toch nog van. Misschien zelfs nog vòòr u uw einddiploma
haalt. De krotten in de Sint-Pieternieuwstraat worden afgebroken en
er komt een multifunctionele nieuwbouw in de plaats. Tot onze grote
vreugde blijkt het een voortzetting te worden van de veertig jaar oude traditie aan de RUG om een ode te brengen aan het beton in al haar kilheid
en lelijkheid. Er zijn nog vaste waarden aan onze Alma Mater!

In 1999 besliste de Universiteit Gent de universitaire sites aan de Sint-Pietersnieuwstraat volledig te hertekenen. Het ‘Masterplan’ strekt zich uit van de Vooruit tot aan
het Sint-Pietersplein, en omvat onder meer
het rectoraat, de krotten in de Sint-Pietersnieuwstraat, De Brug, het technicum, de
Economie en de gebouwen aan de Tweekerkenstraat (zie ook Schamper 370). De
uitbreiding van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde aan de Tweekerkenstraat
werd reeds in het najaar van 2000 gestart.

schrijnende tekort aan parkeerruimte op te
vangen wordt de huidige parking van het
rectoraat sterk uitgebreid, met zo’n drie
ondergrondse verdiepingen tot aan de SintPietersnieuwstraat. Ook de parking voor het
Technicum verhuist naar die nieuwe parkeerkelder. In de plaats komt een ‘studentenplein’, waar duizenden studenten per
dag moeten circuleren en rondhangen.

Betonblok

Voor het stuk tussen het rectoraat, resto De
Brug en het technicum werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Negentien
studiebureaus stelden zich kandidaat, waarvan er drie hun plannen in detail mochten
uitwerken. Maandag 12 maart 2001 maakte
de jury officieel bekend wie van de drie de
uitvoering van het project kreeg
toegewezen. Het ontwerp van het Brugse
Beel-De Geyter kwam als laureaat uit de
universitaire bus.

Het meest in het oog springend is echter de
nieuwbouw die in de plaats zal komen van
de huidige krotten tussen het rectoraat en
het technicum. Het wordt één groot monovolume dat zich uitstrekt van waar nu de
vlaggenmasten van het rectoraat staan tot
voor de hoofdingang van het technicum. In
dat blok zullen diverse kantoren en diensten
een stek kunnen vinden, en komt er ook
een groot ondergronds auditorium van 600
plaatsen. Als u ooit al in een versgemorste
colavlek op de trappen van een auditorium
hebt moeten zitten, begrijpt u wel dat zo’n
auditorium geen overbodige luxe is.

Naast het gebouw van De Brug komt een
extra aanbouw die zal aansluiten bij de resto.
Het rectoraat krijgt een bovenbouw van
twee verdiepingen op het inkompaviljoen
en een extra stukje nieuwbouw langs de
zijkant van de Vooruit. Momenteel is daar
nog een parkeerruimte. Om het toch al

De ingangen tot het monovolume bevinden
zich aan de zijkanten van het gebouw, langs
het studentenplein en langs de oprit voor
het rectoraat. Aan de straatkant komt er
niets. Of het gebouw zo wel esthetisch verantwoord zal zijn, dat blijft nog maar de
vraag. De architectentaal uit het ontwerp

Steenwerk
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doet ons alvast het ergste vermoeden: “Het
is radicaal én sereen, stoer én fragiel, opvallend én terughoudend. De gedurfde lineariteit en horizontaliteit contrasteren zeer
effectief met de straathelling waarlangs het
gebouw een kloeke sokkel opwerpt. Een
sokkel van robuust beton waarbij de
mogelijke indruk van ontoegankelijkheid
weerlegd wordt door de speelsheid en de
transparantie die het gevolg zijn van plastisch-sensuele openingen.” We weten niet
wat ù ervan maakt, maar volgens ons komt
er dus een grote betonnen wand met
brokstukken en gaten in. Of dit een verbetering zal zijn tegenover de huidige krotten
valt af te wachten. Wij kruisen alvast onze
vingers.

Te futuristisch

Nu hoor ik u allen in koor zingen: “Wie zal
dat betàààlen?” En terecht, want het budget
van de RUG is beperkt, en na aftrek van alle
nutteloze uitgaven zelfs heel erg beperkt.
Twee jaar geleden stelde Andreas De
Leenheer, toen nog vice-rector, voor om de
bouwprojecten van de Universiteit te
bekostigen met vastgoedfinanciering (dit is
een lening over twintig jaar) en met
opbrengsten uit overhead (overhead is het
door de RUG afgeroomde deeltje van de
inkomsten van proffen uit dienstverlening).
“Maar dat blijkt nu allemaal niet nodig,”
aldus De Leenheer. “We hebben een
investeringsplan voor de hele Universiteit
opgesteld van 12,7 miljard frank. Het masterplan zit daarin vervat. Dat bedrag hebben
we volledig bijeengeraapt binnen het eigen
vermogen van de RUG. Er komt in eerste
instantie geen financiering door de overheid
aan te pas, en ook de overhead en vastgoed-

“Volgens ons komt er dus een grote betonnen wand met brokstukken en gaten in.”

financiering hebben we niet nodig.”
De Leenheer ziet de vordering van het project positief in: “De nieuwbouw in de SintPietersnieuwstraat heeft een zeer grote prioriteit. Ikzelf hoop dat de werken in de loop
van 2002 kunnen beginnen, en ik vermoed
dat de bouwwerken zelf op zo’n twee jaar
geklaard kunnen zijn. Veel hangt er natuurlijk van af of de werken in verschillende
faseringen worden uitgevoerd, dan wel of

alle bouwwerken in één keer zullen worden
afgewerkt.”
En wat vindt De Leenheer nu zelf van het
ontwerp? “Ik vind het een nogal futuristisch
ontwerp. Stilistisch gezien breekt het
behoorlijk met de gevels van de Vooruit, het
rectoraat, het technicum en De Brug. Mijn
persoonlijke voorkeur ging eigenlijk uit naar
een ander ontwerp, maar dat heeft het niet
gehaald. Maar we moeten nu eenmaal het

oordeel van de juryleden volgen, waarin
mensen zitten die bouwtechnisch of kunstzinnig veel meer gespecialiseerd zijn dan ik.
Om te weten hoe het er uiteindelijk zal
uitzien moeten we wachten tot het bouwwerk er effectief staat.”

MDG

Wordt stookplaats studententempel?

V

Project is veelbelovend

orig academiejaar hadden de studentenverenigingen er genoeg van: de
toestand van het studentenhuis De Brug liet zo te wensen over, dat ze
het rectoraat gingen bezetten. Vooral het plaatsgebrek was een probleem,
en ook de veiligheid liet sterk te wensen over. De actie had resultaat, want
nu ligt er een kanjer van een parel van een voorstel op tafel, waar menige
universiteit met jaloerse ogen naar zal lonken.

De vroegere stookplaats, daar draait het om.
Het gebouw ligt goed weggestoken achter
de gevels van de Sint-Pietersnieuwstraat,
maar als je langs de Muinkkaai struint, kan je
het zien liggen tussen de Faculteit Economie
en het Technicum. Jarenlang heeft het
gezorgd voor de verwarming van de universiteitsgebouwen in de buurt, maar dat is nu
industrieel verleden geworden. Er staan nog
enkele stookketels, maar die zullen verdwijnen. De enige restanten die zullen herin-

neren aan de vroegere functie zijn een
schoorsteen, een turbine en enkele kolentrechters. Dit gebeurt overigens op aanvraag
van de industriële monumentenzorg. Zo is
de schoorsteen een eenzame getuige van de
vroegere industriële activiteit in de buurt
van de Blandijnberg.

Plannen

Dat grote gebouw zou dus kunnen omge-

toverd worden tot nieuw studentenhuis. Het
is mogelijk, dat is althans bewezen door professor Firmin Mees en ingenieur architect
Jo Verstraete van het laboratorium voor
architectuurontwerp en bouwpraktijk. Ze
hebben zich aan het werk gezet en een
eerste grondig discussieontwerp gemaakt.
Het resultaat is tamelijk indrukwekkend: het
industriële gebouw behoudt een groot deel
van zijn eigenheid maar wordt een multifunctionele studententempel, met zowat
alles erop en eraan. Een podiumzaal, een
cafetaria, een computerruimte, genoeg vergaderzalen om meer dan een samenzwering
te beramen, en zelfs een spacy tentoonstellingsruimte.
De eigenlijke invulling zal, als het project er
komt, een zaak worden van de studentenverenigingen. Het bestuurscollege heeft al
zijn zegen gegeven over het voorstel van de
architecten, maar had toch enkele
opmerkingen, zoals de plaatsing van een
extra lift, zodat de mindervalide medemens
vlot naar binnen kan. Ook de betrokken studentenverenigingen hebben al een eerste
keer hun opmerkingen mogen formuleren.
Op 18 april moet de Sociale Raad zich nog
buigen over het dossier. Een goedkeuring
daar zou een volgende stap zijn in de goede
richting.

Administratie

Wat wel problemen kan geven, is de administratie. Hierboven kon u al lezen dat er
enkele elementen moesten blijven van de
dienst monumentenzorg, maar bijvoorbeeld

stedenbouw en de milieuadministratie
moeten ook hun zegen geven. Al het
paperassenwerk zou minstens een jaar in
beslag nemen, en pas daarna kan er gestart
worden met de opmaak van het eigenlijke
technische dossier. Daarin moet omstandig
alles worden opgesomd en uitgelegd, want
dat vormt de basis voor de openbare
aanbesteding.
De raming van de kostprijs van de renovatie
van de stookplaats, zonder meubilair, zou

voorlopig op een 120 miljoen liggen. Dat is
natuurlijk een voorzichtig cijfer, dat ons
echter nogal irreëel lijkt. De prijs voor de
renovatie van resto De Brug bedroeg al zo’n
180 miljoen, al was die natuurlijk vol asbest
gepropt. Hoe groot de investering ook
moge zijn, het is duidelijk dat dit een prestigeproject kan worden waaraan de andere
universiteiten een poepje zullen kunnen
ruiken.
Meer info op:
http://arch.rug.ac.be/ab/intro.html

Tom De Paepe
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Nieuwe sterren aan het
u n i v e r s i t a i r e fi
firr m a m e n t

p dinsdag 13 maart 2001 is er een nieuwe rector voor de RUG verkozen.
Huidig vice-rector Andreas De Leenheer zal de volgende vier jaar aan het
hoofd staan van de RUG. De decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Paul Van Cauwenberge, beet in het zand. Op de
verkiezingen mochten ook de studenten hun stem uitbrengen.

Welgeteld 515 mensen zijn stemgerechtigd
op de rectorverkiezingen. 413 specimen
kwamen opdagen. Een mooi aanwezigheidsquorum. Op de vice-rector- en rectorverkiezingen zijn alle stemgerechtigden
leden van een faculteitsraad. De studenten
hebben een vierde van de stemmen. De
andere komen van het ZAP (Zelfstandig
Academische Personeel) en het AAP (Assisterend Academisch Personeel). Dit jaar was
er een bijzonder hoge opkomst voor de rectorverkiezingen - de vice-rectorverkiezingen
zijn voor mei. 73 procent van de
stemgerechtigde studenten heeft zijn stem
uitgebracht. Daar kunnen we alleen maar
tevreden mee zijn.

Paul Van Cauwenberge, de verliezer op de
rectorverkiezingen, heeft al aangekondigd
zich niet kandidaat te stellen voor vice-rector. “Er zal nog heel veel water door de
Schelde vloeien vooraleer ik mij kandidaat
stel voor het ambt van vice-rector. Ik kan mij
niet van de indruk ontdoen dat ik in de weg
zou lopen. Ik ben niet polemisch ingesteld
en ben trouwens zeer gelukkig in mijn huidige functie van decaan van één van onze

Om de stemgerechtigde studenten voor te
bereiden organiseerde de Gentse StudentenRaad (GSR) een congres waar beide kandidaten-rector zich voorstelden en waarop
het publiek hen het vuur aan de schenen
kon leggen. Dat moest de studenten in staat
stellen een goed onderbouwde keuze te
maken. De GSR organiseert ook naar aanleiding van de vice-rectorverkiezigen een congres. Elke student is welkom om kennis te
maken met de kandidaten. Uiteraard is het
niet verboden hen enkele kritische vragen
voor te schotelen.
Wie die kandidaten zijn, is nog niet met zekerheid bekend. De decaan van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde, Marc De Clercq, wordt getipt. Ook duivel-doet-al-enalles-alleen annex expert voor de modernisering van het openbaar bestuur via
Informatie- en Communicatietechnologie in
het kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare
Besturen, Luc Van Den Bossche, annex
diensthoofd van het Academisch Rekencentrum (ARC) annex decaan van de Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Geert De Soete, zou het vice-rectorschap wel zien zitten.
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meest dynamische faculteiten.”

Op de volgende pagina’s kunt u een interview lezen met Professor Van Cauwenberge
en met toekomstig rector De Leenheer. Als
u er echt niet genoeg van krijgt, kom dan
ook naar het congres van de GSR om de kandidaten voor vice-rector en hun programma
beter te leren kennen.
Het vice-rectorcongres van de GSR vindt
plaats op woensdag 28 maart 2001 om
14.00u in de Aula in de Volderstraat.

Van der Mensbrugghe

J

Is PvC uitgezongen?

Van Cauwenberge niet bitter gestemd

e hebt winnaars. En je hebt, wel, niet-winnaars. In de strijd om de rectorszetel nam Professor Paul Van Cauwenberge de rol van niet-winnaar
op zich. De man deed het met waardigheid. Schamper vroeg hem daags na
de uitslag om een reactie over de rectorverkiezingen.

Paul Van Cauwenberge (51) is arts, zingende
prof (zie Schamper 381) en decaan van de
Faculteit Geneeskunde. Sinds 1978 is hij met onderbreking - lid van de Raad van
Bestuur van de RUG. Dinsdag 13 maart 2001
was hij één van de kandidaten voor het mandaat van rector, dat vier jaar duurt. Huidig
vice-rector Andreas De Leenheer was zijn
rivaal. Het was de laatste die uit de bus
kwam als overwinnaar. Maar het leven gaat
door voor Van Cauwenberge. “Ik ben nog
steeds wat onder de indruk van de uitslag
van de verkiezingen, alhoewel ik dat zo
weinig mogelijk toon naar buiten toe. Ik
denk dat, na al wat ik de laatste twee dagen
heb meegemaakt en gehoord, ik mij best
volledig concentreer op mijn functie als
decaan van mijn geliefde faculteit. Het deed
mij echt een groot genoegen dat meer dan
negentig procent van onze faculteit kwam
stemmen en dat ze mij na de voor mij
negatieve uitslag kwamen aanmoedigen met
de woorden dat ze met gemengde gevoelens voor mij hadden gestemd: ze gunden
me het rectoraat, maar waren blij dat ik nu
decaan kon blijven. Ik heb de verwachtingen
van het kiezerskorps waarschijnlijk verkeerd
ingeschat en heb het strikt technische te
weinig benadrukt in de verschillende
speeches die ik rond de verkiezingen heb
gehouden. Ik was vooral ontgoocheld over
mijn verlies tegenover mijn ouders en
kinderen, mijn hevigste supporters. Mijn
echtgenote is waarschijnlijk minder ontevreden omdat ik wat minder uit huis zal zijn dan
als ik rector zou zijn geworden.”
SCHAMPER: Wat vindt u de voornaamste
eigenschappen voor een rector?
Paul Van Cauwenberge: “Er is geen ideaal
profiel. Ik heb zes rectoren van de RUG gekend en allen hadden ze een andere persoonlijkheid. Men moet op het juiste
moment het juiste profiel hebben. Sommigen functioneren goed als crisis-manager,
anderen doen het schitterend als de
instelling op kruissnelheid loopt. Ik ben van
het diplomatische type dat zich graag

omringt met uitstekende adviseurs met een
specifieke bagage, zodat ik de zaken kan
bepleiten en bemiddelen op de diverse
niveaus - van het individuele personeelslid
tot het ministriële kabinet. Over enkele aangelegenheden heb ik een uitgesproken visie
maar veelal vind ik dat ik niet het recht heb
om mijn opinie door te drukken. Ik benijd
soms collega’s die over alles hun eigen
opinie hebben en die ook willen doordrukken, maar later vind ik toch dat dat niet
echt hoeft. Uiteindelijk is het de common
sense en de meerderheid die het haalt.”

”Ik heb in alles steeds getracht de
menselijke factor te laten primeren. Dat is
volgens mij het enige wat werkelijk telt in
deze jachtige maatschappij. Uiteraard is het
technische aspect in een organisatie als de
RUG belangrijk en onontbeerlijk, maar ik
ben ervan overtuigd dat beiden hand in
hand kunnen gaan. Het vergt uiteraard zeer
veel energie van de verantwoordelijken. Ik
heb de grootste bewondering voor onze rector, Jacques Willems, die één van de meest
integere en humane personen is die ik in
mijn leven ontmoet heb. Daarnaast heeft hij
ook een heel grote dossierkennis. Waarschijnlijk heeft hij me onbewust geïnDe universitaire wereld heeft nog
steeds een conservatieve reflex.

spireerd me kandidaat te stellen voor rector.”
SCHAMPER: Vindt u dat er voldoende
inspraak is van de studenten in het beleid
van de universiteit of zou u die nog hebben
willen uitbreiden?
Van Cauwenberge: “De kwantitatieve representatie binnen de diverse organen zoals opleidingscommissie, faculteitsraden,
raad van bestuur - vind ik wel voldoende.
Toch zou ik voorstellen dat als de voltallige
studentenvertegenwoordiging of de vertegenwoordiging van een andere geleding in
een bepaalde commissie of raad niet akkoord gaat met een bepaalde beslissing, de
beslissing uitgesteld wordt en dat verdere
besprekingen gebeuren vooraleer er in een
volgende vergadering een definitieve
beslissing wordt genomen. De universitaire
wereld heeft bij ons nog steeds een conservatieve reflex, met te veel bureaucratie. Dit
kan zeker niet veranderen binnen één rectorale termijn, maar we kunnen er toch aan
beginnen werken.”
SCHAMPER: Zijn er punten in het beleid
van Professor De Leenheer waarbij u
duidelijk een verschillende koers had
willen varen?
Van Cauwenberge: “Hier kan ik echt niet
op antwoorden omdat ik niet weet wat het
beleid van de rector-elect is. Op de
verkiezingen moest ik de zaal verlaten bij de
toelichting van Professor De Leenheer. Uit
de kranten heb ik vernomen dat hij de
diverse plannen die hij in het laatste jaar van
zijn vice-rectoraat heeft geïntroduceerd,
voorgesteld heeft en dat die nu zullen worden gerealiseerd. Ik denk dat we beiden hetzelfde willen voor onze universiteit, maar dat
de manier waarop we het voorstellen, en de
invalshoek, verschillen. We hebben nu eenmaal niet dezelfde persoonlijkheid. Dat
betekent echter niet dat André De Leenheer
en ik niet goed overweg kunnen met
mekaar. We kennen elkaar al dertig jaar en
hebben het steeds goed met elkaar kunnen
vinden. Ik wens hem welgemeend een uitstekend rectoraat toe.”
Foto: W.Woussen

TéVé DM
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De nieuwe

”Het is niet verstandig o

insdag 13 maart 2001. Een dag des Heren. En de dag van vice-rector
Andreas De Leenheer. Die dag werd de man verkozen tot rector van
de RUG. Zijn tegenkandidaat in de titanenstrijd om de universitaire macht
was Professor Paul Van Cauwenberge, decaan van de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Al vier jaar is Andreas De Leenheer de
trouwe partner in crime van huidig rector
Jacques Willems. Willems is, na twee mandaten aan het hoofd van de Universiteit
Gent, binnen enkele maanden rector-af. Met
pijn in het hart zullen we afscheid nemen
van de rector met de hoogste aaibaarheidsfactor sinds jaren. Rector Willems kreeg jammer genoeg niet de kans om in het laatste
jaar van zijn achtjarig bewind zachtjes uit te
bollen. Rara wiens schuld dat was. Maar nu is
alles weer rustig. En de opvolging is verzekerd. Schamper deed de test.
SCHAMPER: Vier jaar geleden werd u
verkozen tot vice-rector. Nu bent u
verkozen tot rector. Was de functie van rector van bij het begin één van uw ambities of
kwam dat idee maar later?
Andreas De Leenheer: “Neen. Ik denk dat
het fout is om ambities te koesteren die veel
groter zijn dan je mogelijkheden. Rector
worden was helemaal mijn ambitie niet. Als
vice-rector wou ik vier jaar geleden het
onderzoeksbeleid van de RUG te managen.
Vanaf de creatie van de Onderzoeksraad tot

vier jaar geleden, ben ik er steeds bij
betrokken geweest en heb ik gezien hoe
alles geëvolueerd is. Telkens wanneer er
verkiezingen waren, heeft men mij
afgevaardigd vanuit de Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen.”
”De huidige rector wou enkele bevoegdheidsverdelingen en heeft mij expliciet
gevraagd om voorzitter te worden van de
Bouwcommissie. Ik zag dat in het begin niet
echt zitten - de rector was burgerlijk ingenieur en ik dacht dat dat meer in de lijn van
een burgerlijk ingenieur lag. Maar ik heb dat
dan toch op mij genomen en ik denk dat dat
goed loopt, gezien bijvoorbeeld het
investeringsplan dat daaruit gerijpt is. Uit de
ervaring met de dossiers van de Bouwcommissie heb ik geleerd wat de uitdaging voor
de RUG is in de komende jaren. Bij gebrek
aan overheidsmiddelen voor de investeringskredieten heeft men zeer lang praktisch niet geïnvesteerd in gebouwen aan
onze universiteit. Die gebouwen moeten
worden gerenoveerd of hersteld. Er komen
ook nieuwe activiteiten bij en er is een

“Iemand die niet de kans heeft gekregen om vice-rector te zijn, moet zich de
eerste twee jaar inwerken.”

explosie van het studentenaantal. Dat
veroorzaakt eveneens een expansie van het
personeel. En daar heb je vierkante meters
voor nodig. Men kan nog steeds niet zonder
bibliotheken, seminarieruimtes, leszalen of
laboratoria. Nu hebben we een investeringsplan voor de komende tien jaar van 12,7 miljard frank. Het onderzoeksbeleid en de
Bouwcommissie zijn de twee kerntaken die
ik op mij nam om dat vice-rectoraat inhoud
te geven.”

SCHAMPER: Op de rectorverkiezingen gaf u
een zelfzekere indruk en leek u minder
zenuwachtig dan uw tegenkandidaat, Professor Paul Van Cauwenberge. Uw speech
ook had een duidelijkere structuur. Denkt
u dat de speech bij veel mensen de doorslag
heeft gegeven?
De Leenheer: “Dat weet ik niet. Ik wil tegenspreken dat ik zelfzeker was. Het is niet verstandig om zelfzeker te zijn bij een verkiezing. Ik wist dat ik een aantal realisaties
achter mij had, ik wist dat ik er op kon
bogen dat ik ingewerkt was in de problematieken van de universiteit. Iemand die
niet de kans heeft gekregen om vice-rector
te zijn, moet zich de eerste twee jaren
inwerken. Er is niet alleen het interne aspect
van een universiteit maar ook nog de relatie
tegenover de andere universiteiten, de politieke wereld en de beleidsinstanties. Je moet
leren wat de gevoeligheden zijn, hoe alles
functioneert. Dat is een ervaring die je maar
kan opbouwen als je erin zit. Anderzijds is
dat een onvoldoende reden om zich zelfzeker te voelen. Ik wou zeker die indruk niet
geven. Als ik beheerst overkwam, was dat
misschien omdat ik al meer meegemaakt
heb in mijn leven. Maar dat mag je niet interpreteren als een vorm van zelfzekerheid.”

Versnipperd
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SCHAMPER: Denkt u dat de ideologische
overtuiging van de kandidaten ook een rol
speelt in de verkiezingen?
De Leenheer: “Neen, ik denk het niet. Aan
onze universiteit heerst wel het pluralisme.
Bijgevolg behoort het tot de tradities dat de
twee ideologieën vertegenwoordigd zijn aan
de top van de universiteit. Dat is niet decretaal verankerd, niemand is daartoe verplicht

we rector

ig om zelfzeker te zijn”
maar ik stel vast dat dat tot nu toe altijd uitgekomen is. Dat is een ongeschreven wet. Ik
weet niet hoeveel van de stemgerechtigden
zich daardoor laten leiden. Het is een
alternerend systeem dat ik altijd in zijn plooi
heb zien vallen aan de universiteit.”

uitgangspunt zijn. We mogen niet
overkomen als een versnipperd landschap.
De bedoeling van de pr is de instelling uitstraling te geven en niet de persoon die de
boodschap brengt en zich identificeert met
de universiteit. Daar moet een duidelijk
onderscheid in gemaakt worden.”
SCHAMPER: U sprak al over een overlegplatform om de inspraak van de studenten
te vergroten omdat ze daar zelf ook om
vragen. Nochtans was er vorig academiejaar een bijzonder lage opkomst voor de
verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers. Is dat te wijten aan een verminderd engagement?
De Leenheer: “Ik durf dat niet zeggen.
Stemplicht voor de 23.500 studenten zie ik
niet echt zitten. Het zou een overdreven
reactie zijn om iemand te dwingen aan die
verkiezingen deel te nemen. Maar als de studenten warm kunnen gemaakt worden om
zich te engageren en een stem uit te brengen, dan moeten we van de nieuwe technische mogelijkheden gebruik maken. Ik heb
mij laten vertellen dat daar via PC-klassen
concrete oplossingen voor bestaan.”

”Verkiezingen houden zeer veel elementen
in. Waarom een individu al dan niet voor jou
kiest, hangt ook niet alleen af van wat je verwezenlijkt hebt. Over verkiezingen kun je
zeer veel speculeren, maar je moet steeds
wachten tot wanneer de cijfers bekend zijn.
Pas dan kun je zeggen wat de mening van de
kiesgerechtigden is en dat is het enige wat
telt.”
SCHAMPER: U heeft al gezegd dat u de uitstraling van de universiteit wil versterken
en professionaliseren. Hoe ziet u dat juist?
De Leenheer: “Daar is binnen de universitaire gemeenschap een zeer grote vraag
naar. Als we een pr-functie invullen, moeten
we daar inhoud en kracht aan geven. We
moeten op de voorgrond treden met boodschappen waar de mensen toch voor een
stuk door geïmponeerd zijn. Dat moet het

”Het engagement van de studenten kunnen
we ook vergroten door een soort overlegplatfom. Ik weet nog niet exact hoe - ik moet
daar eerst met de studenten over praten.
Van alle faculteiten moeten er een aantal
vertegenwoordigers zijn die periodiek hun
wensen, opmerkingen en kritieken formuleren aan het nieuwe team van rector en
vice-rector. Ik wil daar iets concreets mee
doen. Ik zal met de komende vice-rector
moeten bediscussiëren wie we daar zullen
inbrengen: de verkozen studenten uit de
faculteitsraden of zijn er andere groeperingen van studenten? Daarover is nog geen
uitstle. Maar het moet een forum zijn dat
over de elf faculteiten loopt.”
SCHAMPER: Minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten denkt eraan Bologna
al in oktober 2002 te implementeren. U ziet
dat ook zitten.
De Leenheer: “Als men over implementeren spreekt, bedoelt men de eerste
concrete lijnen die men zal uittekenen. Maar

ik geloof niet dat in 2002 plots de hele universiteit met al zijn opleidingsprogramma’s
zal weten waar ze aan toe is. Ik verwacht wel
dat er dan een eerste aanzet gegeven zal
worden en dat mogelijke plannen gestalte
zullen krijgen. Er zijn adviezen geformuleerd
op het niveau van de VLIR (Vlaams
Interuniversitaire Raad - nvdr) en de
VLHORA (Vlaamse Hogeschool Raad nvdr) en die moeten in overeenstemming
gebracht worden. De minister van onderwijs
zal daaruit een resultaat te voorschijn brengen dat geïmplementeerd zal worden door
de universiteiten en de hogescholen.”
”Het zal een lang proces worden dat uiteindelijk veel verder zal gaan dan de hedendaagse schoorvoetende wijzigingen. Als je
een veranderingsstrategie wil doorvoeren,
ontwikkel je nu eenmaal veel weerstand. Die
weerstanden eroderen na verloop van tijd,
mensen passen zich aan en beginnen meer
overtuigd te geraken en zien dan de grote
kansen die in een vernieuwingsmodel aanwezig zijn.”
SCHAMPER: U bent er niet voor om adjectieven aan de titel bachelor toe te voegen.
Vele universiteiten denken daar anders
over omdat zij een te grote vervaging van
het onderscheid tussen universiteit en
hogeschool vrezen.
De Leenheer: “Oh, ook onze eigen universiteit. Ik sta daar een beetje alleen in. Men
wil dat het onderscheid tussen universiteit
en hogeschool zich ook vertaalt in de titulatuur. In sommige landen geeft men
trouwens een heel andere betekenis aan de
term ‘hogeschool’. Zo ontstaat er tussen de
verschillende landen begripsverwarring over
de titulatuur. Het onderscheid dat gemaakt
wordt tussen academic bachelor en professional bachelor lijkt dus nogal overbodig. Als
je naar een concept gaat van bachelor en
master, dan kan je daar niet zomaar die
adjectieven aan toevoegen.
Foto’s: W.Woussen

Van der Mensbrugghe
(met dank aan
Woussen)
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Beste Schamper,

Lezersgrieven

Ik herken alle moeilijkheden die Charlotte
De Backer ondervonden heeft (zie Schamper 389, nvdr.). Ik ben momenteel 30 jaar en
voltijds student 1ste lic. moraal. Ik begon
terug te studeren uit ontevredenheid met
mijn toenmalige betrekking. Ik verkocht
mijn inboedel, mijn wagen en huurde een
kot in Gent. Daarmee had ik genoeg geld
gespaard om één jaar van te leven. Toch
bedroeg het inschrijvingsgeld 18.500 fr., ik
had te veel verdiend het voorgaande jaar.
Dat ik op dat moment al moest overleven
zonder inkomen telde niet mee.
De sociale gevolgen bleven niet uit. Ik werd
6 maanden geschorst van de RVA, wegens
vrijwillige werkverlating. Na die periode
kreeg ik nog altijd geen steun omdat ik niet
voltijds beschikbaar was voor de arbeidsmarkt. Als ik zou stoppen met studeren zou
ik meteen 32.000 fr. per maand krijgen.
Ik ging dan maar naar het Gentse OCMW.
Die konden mij pas een gesprek toestaan
nadat ik gedomicilieerd was in Gent. In het
stadhuis meldden ze me dat een studentenkamer niet aanzien werd als officiële
woonplaats. Bij het politiebureau toonden
ze meer begrip, de wijkagent heeft mij erkend als zijnde daar wonende. Toch duurde
het nog 3 maanden voor ik effectief een
nieuwe identiteitskaart kreeg. Eindelijk naar
het OCMW. Ze stelden een onderzoek in dat
na 30 dagen nog altijd niet was afgerond.
Meermaals bood ik mij aan, maar mijn sociaal assistent was steeds in vergadering, ziek,
in verlof, had geen tijd…
Uiteindelijk sprak ik een advocaat aan. Die
man had reeds een beginnende praktijk,
maar kluste nog wat pro deo bij. Hij bevestigde mijn gelijk en beloofde zo spoedig
mogelijk de zaak aanhangig te maken bij de
arbeidsrechtbank. Maanden verstreken,
niets gebeurde er. Via mijn vakbond kwam
ik te weten dat de arbeidsrechtbank niet op
de hoogte werd gebracht van mijn zaak, en
mijnheer de advocaat was spoorloos verdwenen. Tijdens mijn examenperiode kreeg
ik eindelijk een brief van het OCMW dat mijn

Studeren als je al werkt

verzoek werd afgewezen. Reden onbekend.
Ik kon nog gehoord worden tijdens een
algemene OCMW-vergadering, maar kon
vooraf mijn dossier niet inkijken. Resultaat:
een definitief ‘njet’.
Toen tijdens de verkiezingen van mei 1999
een socialistische verkiezingsfolder mij
“recht op onderwijs voor iedereen”
beloofde, vond ik dat het toppunt van
cynisme. Hulpverleningsinstellingen erkennen het recht op gelijke kansen niet. Integendeel, ze zeiden me botweg dat ik mijn
miserie zelf had gezocht: “Je had je ‘vast
werk’ maar niet moeten opgeven.”
U kunt zich de examenstress voorstellen. De
spaarrekening op bijna nul, en de noodzaak
om in eerste zittijd te slagen om mijn zomer
vrij te houden voor een studentenjob.
Medestudenten begrijpen soms niet waarom
ik zo ‘gestressed’ ben. Wel, ik heb geen
tweede kans, ik moet slagen. Mama en papa
betalen de rekening niet, de overheid ook
niet, ondanks de mooie beloftes.
Uiteindelijk heeft Cupido me gered. Tijdens
mijn eerste jaar leerde ik mijn huidige
vriendin kennen en zij verschaft mij nu een
dak boven mijn hoofd en leent mij het geld
voor mijn studies. Dit jaar heb ik wel recht
op een studiebeurs, maar die wordt pas in
februari gestort. De beurs is ontoereikend
om alles te betalen. Bijklussen is mogelijk,
maar niet te veel, anders zakt mijn beurs
drastisch. In het ‘zwart’ werken zou de beste
oplossing zijn, maar dan kan je werkgever je
geld achterhouden. In mijn tweede kan heb
ik wel een voorschot op mijn studiebeurs
gekregen, maar wegens financiële moeilijkheden was ik niet bij machte die terug te
betalen. Een studielening leek ook een
optie, maar daar stellen zich weer andere
problemen: de Sociale Dienst van de RUG
verstrekt pas een lening nadat de financiële
mogelijkheden van mijn vriendin uitgeput
zijn. Ze veronderstellen dat zij financiële
onderhoudsplicht is verontschuldigd, net
alsof wij gehuwd zijn. Stel je voor, omdat ik
een vriendin heb die me wil helpen, krijg ik
geen andere steun meer! Om mij een kans
in mijn studies te geven, moet mijn vriendin

Lezersgrieven en -brieven zijn altijd welkom. Naamloos en politieke propaganda is voer voor de prullenbak. Omwille van technische redenen kan
de redactie beslissen de lezersbrief niet te plaatsen of in te korten. Op
grondig gemotiveerd verzoek laten we de naam van de auteur weg.
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zichzelf tekort doen op financieel vlak maar
ook op kleine dagdagelijkse handelingen: ‘s
avonds geen tv kijken, niet te langdurig
vrienden ontvangen, de geplande reis
annuleren… allemaal om mijn studies te
betalen.
Onlangs passeerde ik tijdens een manifestatie tegen Roeland Raes voorbij het rectoraat,
met in mijn tas een paper onder meer over
de ‘holocaust’. Ik besloot die verder af te
werken in de bibliotheek in plaats van mee
te betogen. Ik vroeg mij af of mijn medestudenten ook zouden betogen voor het rectoraat indien ik zou gebuisd zijn, of dat ze
een collecte zouden houden om mijn bisjaar
te financieren. Ik denk het niet.
Mijn ontberingen zullen mij voor de rest van
mijn leven bijblijven. Nooit zal ik nog
denken dat clochards, migranten, anarchisten, punkers, krakers, drugsverslaafden,
prostituees ‘het zelf gezocht hebben’. Niemand kiest daarvoor. Zij kunnen op mijn
sympathie en mildheid rekenen. Maar om
mij in te zetten voor de rechten van de
‘ander’ moet ik zelf eerst de nodige
‘attesten’ behalen.
Cedric Lequy,
1e lic. Moraalwetenschappen
P.S. : rekeningnummer voor de gulle
schenkers : 001-2055365-11

Rechtzetting

Door een fout van de lay-outploeg werd deze cartoon de nek omgedraaid. Aangezien de tekenaar
dreigde met de layout hetzelfde te doen, volgt
hier de verbeterde versie.

U

Rookbeleid aan de RUG (bis)
Als de rook om je hoofd is verdwenen

wist het misschien nog niet, maar het is (bij koninklijk besluit) verboden te roken in de openbare gebouwen en lokalen van de RUG
(behalve in speciaal daartoe voorziene ruimtes). Dit wist u misschien wel
al: in de praktijk wordt dit verbod nogal eens overtreden en wat die speciale ruimtes betreft,... welke ruimtes?

In Schamper 382 (van 3 maart 2000) sprak
professor Leopold de Thibault de
Boesinghe, hoofd van de arbeidsgeneeskundige dienst van de RUG, nog
hoopvol over de mogelijke samenwerking
met studenten om tot een functionerend
rookbeleid aan de RUG te komen. Hoe staat
het daar nu mee?

de Thibault: “Het Koninklijk Besluit tot het
verbieden van roken geldt “in openbare
plaatsen en lokalen”. Ons eerste probleem is
welke plaatsen en lokalen daar allemaal onder vallen. Men heeft afgesproken dat leslokalen en auditoria
beschouwd worden als openbare
plaatsen, waar bijgevolg niet gerookt
mag worden; burelen zijn geen openbare plaatsen, voorzover ze niet met
anderen gedeeld worden. Het grootste deel van de universiteit is dus
openbaar. De hele universiteit
rookvrij maken is echter onhaalbaar,
een alternatief is het inrichten van
speciaal met pictogrammen gesignaliseerde rookruimtes, met een
absoluut minimum aan infrastructuur
Een asbak en een afzuiginstallatie volstaan, het is niet de bedoeling om
vooroorloogse rokerssalons in te
richten. Deze ruimtes bestaan al in verschillende faculteiten, er werden asbakken
geplaatst aan de ingangen om sigaretten te
doven alvorens binnen te gaan in de auditoria. Verschillende faculteiten reageerden
echter negatief op het verzoek om rokerslokalen in te richten, veel faculteiten hebben
immers al te kampen met een tekort aan
onderwijslokalen en zijn niet bereid om nog
een lokaal op te offeren als rooklokaal terwijl men daarvoor evengoed de traphal kan
gebruiken. Er werd bovendien voorgesteld
om in de bureaus een rokerspauze in te
lassen, één in de voormiddag en één in de
namiddag, wat natuurlijk alleen mogelijk is
als er al een plaats is om te roken. Men kan
moeilijk het personeel en de studenten
dwingen om in weer en wind buiten te gaan

roken, vooral als men hiervoor van de
bovenste verdieping van de Ledeganck naar
beneden moet.”

”Een belangrijke kwestie is ook welke houding er tegenover rokers moet aangenomen
worden. Het repressief optreden tegen
rokers, zoals al eens door bepaalde portiers
geprobeerd is, is praktisch gezien moeilijk
haalbaar. In bepaalde bedrijven wordt roken
gesanctioneerd, in een universiteit is dit niet
haalbaar om twee redenen. Ten eerste is het

niet duidelijk welke sancties men zouden
kunnen opleggen, je kan een student moeilijk buizen omdat hij zich niet wil voegen
naar een rookreglement. Bovendien ligt het
voor de hand dat bij een dergelijke sanctionering niet iedereen op dezelfde manier
zal behandeld worden Een kettingrokende
prof zal zijn dagelijkse twee pakjes door niemand ontzegd worden, en al helemaal niet
door de studenten die bij hem examen
komen afleggen. Ook anti-tabaksvoorlichting heeft niet veel zin, de schadelijke gevolgen van het roken zijn bekend, men weet
dat het ongezond is, maar zal het daarom
niet laten. De problematiek is eigenlijk hoe
men kan genieten van tabak, zonder
daarmee anderen te storen. Roken kan,
zowel als niet-roken, immers als een indi-

viduele vrijheid beschouwd worden. Het
enige dat wij dus van de rokers zowel als van
de niet-rokers kunnen vragen is gezond verstand en solidariteit te tonen. In auditoria
wordt dus niet gerookt, zelfs niet in de
pauzes. Rond de auditoria, bijvoorbeeld in
de traphal, kan er ruimte voorzien worden
om te roken, hoewel dit strikt genomen een
openbare plaats is. Eventueel kan men,
zoals in horeca-zaken, een afzuigsysteem
installeren. Hier kan sensibilisering wel nuttig zijn: affiches die rokers tot beleefdheid
aansporen zijn gemakkelijk aan te kopen bij
verschillende organisaties, de universiteit
kan hiervoor samenwerken met Stad Gent.
Ook een studentenwerkgroep zou
dergelijke affiches kunnen ontwerpen en
verspreiden en daarvoor gesubsidieerd worden.”
SCHAMPER: Zijn er al studenten
betrokken bij het rookbeleid?
de Thibault: “Er is vorig jaar in
Schamper al een oproep geweest
aan studenten die wilden meewerken aan het rookbeleid van de
RUG. Daar is weinig reactie op
gekomen. De samenwerking met
de studenten verloopt niet helemaal zoals verhoopt. Dat is voor
een deel te wijten aan het feit dat
het met studenten niet mogelijk is
om langetermijnmaatregelen uit te
werken, aangezien de meesten, in
tegenstelling tot het personeel,
maar een beperkte tijd aan de universiteit verblijven. Studenten zijn dus nog
steeds welkom in de werkgroep, zowel
rokers als niet rokers. Het is immers niet de
bedoeling om een rookverbod of een antirookbeleid uit te werken; het gaat wel
degelijk om een rookbeleid. Wij hebben
behoefte aan een dialoog en niet aan een
monoloog van anti-rokers.”
Studenten die met professor de Thibault
willen meewerken in de werkgroep rookbeleid aan de RUG, kunnen hem contacteren op
leopold.dethibaultdeboesinghe@rug.ac.be
of op het nummer 09/240.30.50.

Wouter Woussen
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Vanderpoorten spreekt
Al langer, maar nu pas over Bologna

edereen die al maandenlang ‘s nachts wakker ligt van de Bolognaverklaring en al haar gevolgen, had vrijdag 9 maart met rood aangekruist in
haar of zijn agenda. Op die dag ging Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten voor het eerst speechen over de Bolognaverklaring.
Dat gebeurde op een congres van de VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) in Antwerpen. Vermits wij deze zijde van de Schelde verkiezen, namen
wij gewoon de tekst van de toespraak door.
Het werd tijd dat Vanderpoorten iets van
zich liet horen. De universiteiten en hogescholen waren al veel langer aan het breinstormen over de gevolgen van Bologna.
Bijgevolg kunnen de onderwijsinstellingen
niet snel genoeg beginnen aan de praktische
uitwerking van de hervorming, maar daarvoor hebben ze een decretaal kader nodig.
En dan moet je bij de minister zijn.

VDP spreekt

In het Vlaamse onderwijslandschap is er een
groot probleem, met name het verschil
tussen de opleidingen aan hogescholen en
universiteiten, zowel in de duur als in de
doelstellingen. Vanderpoorten heeft echter
enkele criteria gevonden om het onderscheid te maken die ook in het toekomstige,
eengemaakte Europese onderwijslandschap
hanteerbaar zullen zijn. Voor universiteiten
staat het verrichten van grensverleggend
onderzoek en het daarop gebaseerde onderwijs centraal, en is het arbeidsperspectief
minder belangrijk. Terwijl van de hogescholen wordt verwacht dat zij de vragen
vanuit de arbeidsmarkt, en bij uitbreiding de
samenleving naar hooggekwalificeerde, proHet Vlaams onderwijslandschap blijft
tweeledig.
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fessioneel opgeleide personen van zeer
nabij opvolgen.

Tweeledigheid

Met deze woorden bevestigt de minister wat
ze al eerder had laten uitschijnen: het
Vlaamse onderwijslandschap wordt niet
gelijkgeschakeld, maar blijft tweeledig.
Automatisch stelt zich dan het probleem van
de titulatuur, een probleem dat duidelijk de
verschillen in de Vlaamse onderwijswereld
weergeeft. De hogescholen schrijven dat er
geen onderscheid mag worden gemaakt
inzake de titulatuur. Bachelor is bachelor, en
master is master. Daar waar de universiteiten liever een term toevoegen om het verschil duidelijk te maken. Vanderpoorten
dribbelt het probleem: ze spreekt van “bachelors, opgeleid met nadruk op het arbeidsmarktperspectief” en “bachelors, opgeleid
met nadruk op het onderzoeksperspectief”.
De eerste categorie moet in de eerste plaats
professioneel inzetbaar zijn, aldus de minister, waar de tweede categorie geroepen
moet zijn om een mastergraad te ambiëren.
Toch vindt de minister dat de beide onderwijstypes meer in elkaar moeten haken door
ervoor te zorgen dat professioneel gerichte
bachelors (dus studenten van de hogescholen) vlot kunnen doorstromen richting
masters. Ze denkt hierbij aan een systeem
van aanvullende studies, maar ook erkenning van de al bereikte beroepservaring. Een
aparte rol is weggelegd voor de
hogeschoolopleidingen van twee cycli (die
vier of vijf jaar duren). Zij vallen uit het hierboven getekende plaatje, maar volgens Vanderpoorten is het duidelijk dat die opleidingen dichter bij de universiteiten aansluiten.
Meteen nodigt ze de VLIR en de VLHORA uit
om samen aan tafel te gaan zitten om een
gemeenschappelijk voorstel te proberen formuleren.

Europa

Maar centraal in de Bolognaverklaring staat
Europa, en daar sloot Vanderpoorten mee
af. Ze stelt vast dat Vlaamse afgestudeerden
zeer honkvast zijn in vergelijking met
Duitse, Franse of Italiaanse afgestudeerden
die er niet voor terugdeinzen 400 kilometer
te verhuizen voor hun beroep. Ze voegt er
wel aan toe: in eigen land. Al eens
geprobeerd in België 400 kilometer te verhuizen? Zo’n schokkende vaststelling is die
Vlaamse honkvastheid dan nu ook weer
niet. Maar volgens Vanderpoorten kan dat
beter.

Keurmerk

Dat de Vlaamse universiteiten stand zullen
houden in de Europese onderwijsruimte,
daar twijfelt Vanderpoorten niet aan. Hier is
immers al een traditie van visitaties, dat zijn
externe evaluaties door docenten uit het
buitenland. Na tien jaar toepassing zijn dit
jaar alle basisopleidingen een eerste maal
doorgelicht. Aan de hogescholen bestaat dat
systeem nog niet, maar er wordt aan gewerkt.
Maar de visitaties zijn niet genoeg. De minister vindt dat ze moeten worden aangevuld
met een geschikte accrediteringsstructuur,
een soort van beoordelingsysteem van de
opleidingen. Een voorwaarde is wel dat het
gebeurt door internationale deskundigen,
want Vlaanderen is gewoon te klein om zelf
zoiets onafhankelijk genoeg te organiseren.
Een belangrijke bedoeling van het systeem is
het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen. Hetzelfde idee leeft ook in Nederland. Vanderpoorten belooft wel dat er geen
rangschikking zal opgesteld worden als uitloper van de accrediteringen. Hier stelt zich
het probleem van de openbaarheid van die
beoordelingen. Zeker als je weet dat in
Vlaanderen de financiering van de universiteiten moet herbekeken worden. Vanderpoorten zegt immers dat de kwaliteitsbeoordeling daarbij een belangrijke rol moet
spelen. Dat dit de in Vlaanderen tamelijk
vrije toegang tot het onderwijs in het
gedrang kan brengen, hoeft geen betoog.
De studenten moeten waakzaam blijven.

Tom De Paepe

Advertentie
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Kiwi-cocktail met vers DNA
(NIET drinken!)

E

I

een kookrubriek in deze Schamper, maar wel een recept. Wie zin
heeft in een experimentje kan deze week samen met ons een heuse
DNA-extractie uitvoeren. Wat je nodig hebt is een kiwi en wat huis-, tuinen keukengereedschap. Als je slaagt zal de aanschouwing van een heus
draadje erfelijk materiaal jouw deel zijn.
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Allereerst moet je op zoek gaan naar alcohol. Dat heeft elke student staan, zou je zo
denken, maar de wetenschap heeft straf spul
nodig: met een volumepercentage van minder dan 80% kom je er niet. Sommige sterke
dranken zijn geschikt, maar het eenvoudigst
en goedkoopst is gewone brandspiritus die
in fondue- of gourmet-toestellen gebruikt
wordt. Als je methanol gebruikt, zorg dan
dat je werkruimte goed verlucht is want
methanoldampen zijn giftig. De alcohol
bewaar je een paar uur in de diepvries
(–18°C), en ondertussen reageer je je
gewapend met een vork eens goed af op een
geschilde kiwi. Hij moet vermorzeld, geplet
en geprakt worden. De bedoeling is het
weefsel en de cellen kapot te maken.

Na een kwartier tot een half uur (afhankelijk
van de temperatuur) giet je de brij door een
papieren koffiefilter. Een deel van het
bekomen filtraat breng je over in een hoog,
smal glas, een champagneglas bijvoorbeeld, tot het voor ongeveer een vijfde
gevuld is. Nu moet je de koude alcohol heel
voorzichtig bij het filtraat gieten, zodat de
lagen zich niet kunnen mengen (heel
belang-rijk). Je kan dit doen door het glas
schuin te houden en heel voorzichtig langs
de rand te gieten, of je kan het over de bolle
kant van een lepel gieten, of de vloeistof
langs een staafje het glas inleiden. Nu is het
wachten geblazen. Na vijf minuutjes worden

de eerste DNA-sporen zichtbaar, na een half
uurtje drijft een kluwen slijmerig wit spinsel
op de grenslaag. Je hebt nu het genetisch
materiaal van je kiwi voor ogen. Ga in je
euforie zeker niet van je cocktail drinken en
was alles achteraf zorgvuldig af. Methanol en
afwasmiddel zijn allesbehalve geschikt voor
consumptie. Als je honger hebt, eet dan de
rest van je kiwi op.
Bronnen: Deze proef is één van de experimenten die bezoekers op de tentoonstelling
‘Eet es genetisch’ van de VIB kunnen uitvoeren (meer info op www.vib.be of in vorige
Schamper), en werd door Peter Raeymaekers in huis-, tuin- en keukenversie
beschreven in Natuur & Techniek.

DDW

Om zeep
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Eenmaal die klus geklaard, is het tijd om een
cruciaal mengseltje te brouwen. Breng zo’n
100 ml zo zuiver mogelijk water aan de
kook (misschien kan je het gedemineraliseerd water van je ouders stoomstrijkijzer gebruiken), kap er een half koffielepeltje
zout bij en twee tot drie koffielepeltjes
gewoon afwasmiddel (geen geconcentreerd). Dat laatste moet dienen om de
celmembranen en kernmembranen letterlijk
om zeep te helpen: afwasmiddel is ontvettend en biologische membranen bestaan –
jawel – voor het grootste deel uit een soort
vetmoleculen! Het zout moet de eiwitten in
de cel ‘complexeren’, zodat het DNA er
straks makkelijker van kan worden gescheiden. Dit mengseltje breng je samen met de
kiwimoes in een kom en laat je af en toe
roerend even inwerken. Omdat nu ook
bepaalde enzymen uit de kiwicellen aan de
slag gaan om de eiwitten die zich rond het
DNA bevinden af te breken, zet je het
mengsel best op een warme plaats. Wie wil
kan het met ‘au bain marie’ proberen. Zorg
hierbij wel dat de temperatuur niet boven de
zestig graden stijgt, anders zou er wel eens
meer kapot kunnen gaan dan de bedoeling
is.
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Waarde schamperredactie,

Lezersgrieven

Misschien kan ik jullie naar aanleiding van
het artikel ‘Help! Wij sterven uit!’ voor één
aflevering als gastredacteur uit de nood
helpen. Er moet mij namelijk iets van het
hart.
Wat heeft mij dan zo verontwaardigd dat ik
in mijn pen kruip? Wel, u heeft mijn gezaag
te danken aan volgende passage uit het
edito: “Nog voor de decreetwijziging in het
Vlaams parlement erdoor gekomen is, heeft
Raes de juiste dingen gezegd om met zijn
Vlaams-nationalistische klokkenspel buiten
de Senaat en de Raad te vliegen.”
Dag in, dag uit moeten democratische
nationalisten opboksen tegen de hardnekkige vooroordelen met betrekking tot
nationalisme en dit dankzij (sic) het Blok.
Nationalisme op zich mag niet gedemoniseerd worden, nationalisme is het
opkomen voor zelfbeschikkingsrecht van
zijn volk (en dit kan heel ruim gezien worden) en is dus in se een democratische en
emancipatorische beweging. Anders wordt
het natuurlijk als men een bepaalde
(extreem-rechtse) invulling geeft aan het
begrip ‘nationalisme’, een begrip dat niet als

Reactie op het interview met Vermeulen
Beste redactie,

Vermeulen ís een racist, maar...
1. hij is niet alleen: héél veel Vlamingen
doen op hun gemak dezelfde racistische uitspraken, alleen...
2. is er nog nauwelijks iemand die die populistische uitspraken als dusdanig herkent!
Het hele discours is zó genormaliseerd dat
niemand er nog van opkijkt. Dat een Vlaams
Blok-militant zulke ‘platte’ woorden in zijn
mond neemt, tja... maar toch niet iemand
die zich professor noemt!
Enkel als je met een zeer kritische ingesteldheid Vermeulens lessen volgt, kan je tussen
de uitvergrote uitzonderingen, die hij zeer
theatraal brengt, wel interessante informatie
ontwaren. (Ik volgde ooit twee keuzevakken
bij hem.) In mijn ogen alvast een manier van
lesgeven een professor onwaardig, want
weinig professioneel en een bijdrage aan
bovengenoemde normalisering.
Om terug te komen op het artikel: de paragraaf over de Fransen en Britten in NoordAfrika en het Midden-Oosten in de jaren ‘20-

rechts of links kan bestempeld worden.
Racisme, fascisme, negationisme, ... hebben
met andere woorden niets te maken met
Vlaams-nationalisme. Het bewijs hiervan kun
je vinden door ietsje verder te kijken dan
ons kleine Vlaanderland.
Hoe komt het toch, dat er zo’n sympathie is
voor de Noord-Ierse (Some mother’s son),
de Schotse (Braveheart), de Baskische vrijheidsdrang, maar men zijn neus optrekt
voor het Vlaams-nationalisme ? Dat zijn ook
allemaal nationalistische bewegingen, alleen
hebben zij één groot voordeel: zij hebben
geen smet van een extreem-rechtse beweging op zich kleven.
Ik zou dus vragen dat men voorzichtig is bij
de keuze van zijn woorden en men niet door
één zinnetje een hele beweging in hetzelfde
verdomhoekje drumt en de vooroordelen
nogmaals versterkt. Het kan dan wel zijn dat
Raes een Vlaams-nationalistisch klokkenspel
heeft, maar het is dan alleszins wel veel
bekrompener dan het mijne.

Reactie van de redactie
1. De zin over Raes’ Vlaams-nationalistische klokkenspel dat buiten de Senaat en
de Raad vliegt, zegt niets over het Vlaamsnationalisme. Op geen enkele manier kan
deze zin geïnterpreteerd worden als spot
met het Vlaams-nationalisme. Het is het
klokkenspel dat bespot wordt en dat is nu
eenmaal Vlaams-nationalistisch. Dit is een
simpele taalkundige kwestie: in de constructies zegt het adjectief, ‘Vlaams-nationalistische’, iets over het substantief,
‘klokkenspel’. Et ça y est.
2. Sinds wanneer wordt Vlaanderen onder
de voet gelopen door protestantse Waalse
soldaten? Sinds wanneer heeft de modale
Vlaming sympathie voor een bende bommenleggende linkse separatisten? Misschien
toch maar iets voorzichtiger zijn in je
vergelijkingen?
3. Leve België.
Met vriendelijke groeten,

Met vriendelijke groeten,

Tim Van der Mensbrugghe
Voorzitter Kernredactie Schamper

’30. Volgens mij is Vermeulen zelf blijven
steken in het kolonialistische gedachtegoed
(waarbij het ‘geleerd racisme’ nooit ver weg
is). Of is het tegenwoordig normaal dat je
aangeeft hoe goed de Westerse mogendheden hun “hoogstaande beschaving” hebben
proberen door te geven, maar er “spijtig
genoeg” niet in geslaagd zijn? Vergeten we
dan dat het imperialisme vooral gepaard
ging met het onderdrukken en leegzuigen
van de overzeese gebieden en hun bewoners ten behoeve van onze ‘verrijking’?! Tot
op vandaag houden Frankrijk, Groot-Brittanië, Amerika en de rest die ongelijkheid in
stand en werken een autonome ontwikkeling van de regio tegen. Van de mensen die
zich bewust worden van die voortdurende
onderdrukking en amper een toekomstperspectief hebben, kan je dus maar moeilijk
‘dankbaarheid’ verwachten!
Dat doet me aanbelanden bij de term ‘fundamentalisme’. Dat betekent gewoon
‘geloven volgens de fundamentele principes
van een godsdienst’, niet meer, niet minder.
In de huidige sfeer echter, ondersteund
door de media, wordt het begrip gebruikt
om politieke groeperingen, strijdend - al dan

niet met geweld - tegen deze of gene
‘onrechtvaardigheid’, waarvan de politieke
elite haar project in bepaalde islamitische
termen heeft gearticuleerd, aan te duiden.
Ergens tussen die twee ligt de interpretatie
die Vermeulen eraan geeft.
Ten slotte nog deze aanvulling : ‘traditionalisme’ duidt op het teruggrijpen naar hoe
vroeger werd gehandeld. In die zin was het
woord wat mis gekozen in het artikel. De
Islam had in den beginne immers geen
religieus sterk establishment en men
moedigde vrije interpretatie aan. Het zonder-zich-vragen-te-stellen geloven, lijkt mij
veeleer overgenomen van de katholieken,
en later in de tijd, waardoor het onder ‘modernisme’ zou vallen.
Bij ‘seculier’ wil ik de kanttekening maken
dat de scheiding van kerk en staat in het
Westen in theorie wel het geval kan zijn,
maar de praktijk daar ver van staat (cf. Bush,
CVP, ...). Cultuur en religie zijn nu eenmaal
sterk verweven, laten we dat maar niet uit
het oog verliezen!

Nick Mouton
Preses VNSU

Tiene Holvoet
1e lic. Internationale Betrekkingen
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The welfare Ark

K

e Antwerpse Zoo, wie heeft hem nog niet bezocht ? De iets oudere lezers onder u herinneren zich vast wel de grappige dolfijnenshows of
de bijwijlen erg kooiachtige behuizing van de grotere katten. Tijden en
zeden veranderen echter, net als het publiek. Populair wetenschappelijke
werken bewezen dat veel dieren stereotiep gedrag vertoonden tengevolge
van te krappe behuizing. De zoo trok hieruit zijn lessen en vergrootte de
kooien. Probleem opgelost. Of toch niet ?
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Koen Margodt, verbonden aan de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen, onderzocht het hele zoogebeuren en
pende zijn bevindingen neer in The Welfare
Ark. Suggestions for a renewed policy in
zoos. Margodt bekijkt in de eerste plaats hoe
het met het welzijn van de dieren gesteld is.
Dat dieren bewuste wezens zijn en dus
fysiek en psychisch kunnen lijden, wordt
nogmaals duidelijk gemaakt. Onnodig,
meenden wij, tot bleek dat Tessa Vermeiren, directrice Weekend Knack, in een
edito van dat blad zonder enige kennis van
zaken sprak over ‘vermeend bomen- en
dierenleed’. Margodt toont daarentegen op
overtuigende en wetenschappelijke wijze

aan dat dieren wel degelijk kunnen lijden en
dat het niet volstaat ze een warm hok en
voldoende voedsel te geven om hun welzijn
te verzekeren.

De zoo betoogt dat hij verschillende taken
te vervullen heeft, gaande van educatie tot
het beschermen van bedreigde diersoorten.
Margodt neemt deze zaken onder de loep
en plaatst er enkele kritische kanttekeningen bij. Zoos vervullen inderdaad belangrijke functies maar moeten beseffen dat
deze in de eerste plaats de dieren dienen.
Beestjes kijken is leuk maar niet ten koste
van alles. Margodt geeft enkele nuttige
wenken voor een toekomstig zoobeleid zon-

der daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.
Wie herinnert zich nog de beruchte Limburgse Zwartberg Zoo? Die leek sterk op een
strafkamp voor dieren en lokte in de internationale pers zware kritieken uit. Margodt
nam de moeite om met eigenaars van verschillende dierentuinen te praten en toont
aan dat het hart vaak op de juiste, maar de
portefeuille en de kennis op de verkeerde
plaats zitten. Deze serene en kritische blik
op de Zwartberg Zoo is typerend voor het
hele boek. Voor leerkrachten die klasjes
begeleiden op uitstapjes naar de zoo is dit
verplichte lectuur. Wij raden het iedere
dierenliefhebber aan.
Koen Margodt (2000) The Welfare Ark. Suggestions for a renewed policy in zoos. Vubpress. Studenten kunnen het aankopen
aan een verminderd tarief (30%). Meer
info, Anja Demeulenaere, tel: 09/264.39.84.
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Luka: een zwaluw maakt nog
geen zomer
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ochten we ooit eens een filmprijsje winnen, dan zou dat in Cannes
of Deauville mogen zijn. De protserige beau-monde van deze wereld
houdt zich periodiek op in LA, Berlijn, Venetië of Gent; maar diegenen die
echt gevoel hebben voor savoir vivre weten wel beter. Stijl, allure en klasse
vind je langs de autoroute nationale sept.. Want alles is mooi in het land
van Pineau Valenciennes, Pinot de Charentes en Pino de Rue Sesam. De
wereld krijgt plots een duur en luxueus tintje, Rosé d’Anjou wordt opeens
een best genietbaar wijntje, Camembert met aardbeien niet eens zo’n
gekke combinatie en zelfs Jaques Chirac lijkt soms een wel heel erg
geschikte peer.
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Deze air van ‘Alles is fijn in Frankrijk’ maakt
zich ook van ons meester als we de albums
van Luka lezen. Al zes afleveringen slagen
Mezzomo en Lapière erin ons te doen
dromen van la douce France. Van de
Provençe worden we meegesleurd naar de
Alpen en als die dan ook op zijn, komen we
terecht aan de Côte d’Azur. Er zijn slechtere
plaatsen op de wereld. In het laatste album
raakt onze held, Luka, verstrikt in de netten
van de mysterieuze Dos. Bendes, moorden,
afrekeningen en de Russische maffia, ze zijn
allemaal stipt op het appèl; maar gelukkig
slaagt onze favoriete student criminologie er
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telkens in z’n hachje te redden. Daarenboven loopt hij en passant de meest adembenemende schoonheden tegen het lijf die
traditioneel gekleed gaan in op de rand van
de zedenschennis balancerende korte
rokjes. Is dit het gemiddelde leven van de
studenten criminologie?
Een verhaal dus met allemaal sexy, mooie
mensen; sexy, mooie locaties en sexy, mooie
belevenissen… wat moet een mens nog
meer hebben? Wij weten het niet. Néé, echt
niet. Perfectie bestaat niet, maar dat is toch
allemaal niet zo’n noodzaak. De tekeningen

konden inderdaad wat minder slordig zijn,
de verhaaltjes inderdaad wat realistischer,
de benen inderdaad wat minder lang en de
vrouwen inderdaad wat minder gewillig.
Maar dan zitten we terug in de realiteit, en
daar hebben we deze strip toch niet voor uitgezocht. Wat hebben we aan realisme? Dat
zien we elke dag. Realisme is passé, leve de
schijnwerkelijkheid! De schijn en het klatergoud, daar dromen we van. Dromen waar
we op kunnen teren, personages dicht
genoeg om er ons mee te identificeren maar
toch hoog genoeg om ze nooit te kunnen
bereiken. Als je als scenarist ooit zoiets hebt
gecreëerd dan ben je er. Dan heb je de race
gewonnen en mag je voor ons part de rest
van je leven crap maken. Luka laat ons even
dromen en we zijn er Mezzomo en Lapière
dankbaar voor. Reality sucks! Vive la France!
Mezzomo & Lapière. Luka, Eén zwaluw
maakt nog geen zomer. (nieuw album)
Spotlight, Uitgeverij Dupuis

Sim

Othello

hakespeare is weer hip in Vlaanderen. Met Hamlet op tv, Titus Andronicus in de cinema en herwerkingen van As You Like It en King Lear op
de podia lijkt de bard uit Stratford-upon-Avon terug van nooit helemaal
weg. Het NTG was wel héél ambitieus door een van Wills moeilijkste
stukken een oplapbeurt te geven: Othello.

Reservering: 09/2250101 of www.ntg.be,
onder de 26: 300 frank (250 bij online
reservering).

Jef VB

overwint haar. Soms.

U
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Maar ik zwijg al. Ga gewoon kijken. Je moet er
ooit toch een keer zijn geweest en dit is de ideale uitvlucht

R

Bij mijn bezoekje was het museum de
speelplaats van drie kleuterklasjes geworden.
Leg maar eens uit aan die kolonie vierjarigen dat
er niet gespeeld mag worden: dat die machines
echt kunnen vliegen, maar dat ze niet aan de
propellertjes, de motortjes of de vleugels mogen
komen omdat dat speelgoed kunst is. Je kunt ze
evengoed loslaten met elk tienduizend frank op
de Halfvastenfoor en zeggen dat ze dat geld
beter op hun spaarboekje zetten. Om maar te
zeggen: Panamarenko bootst de natuur na, en
dat maakt hem een kunstenaar en en zijn kunst
‘kunstnatuur’. Kunst hoort in een museum.
Maar niet volgens mij en de kleuters.

T

Kunstenaar, kunstnatuur

L

In de inkomhal van het S.M.A.K. hangt een reeks
portretfoto’s van Panamarenko (°1940, Antwerpen). Het haar op zijn hoofd symboliseert zo’n
beetje wat er in dat hoofd zit: de drang naar de
vier windstreken. Naast de Vlaamse Sideshow
Bob maakt dat hem ook de incarnatie van Professor Gobelijn. Hij erkent namelijk in de natuur
niet zijn meerdere, alleen zijn leermeester. Hij
schroeft vogels figuurlijk uit elkaar en experimenteert, berekent en schetst tot zijn versies
van een vliegende bol de lucht in gaan. Of tot
zijn duikboten en - pakken een mens kunnen
doen ademen onder water. De vliegmachines
zijn toch de meest populaire - want meest
fascinerende - werken. In elk werk neemt hij de
natuur en haar wetten en krachten als uitgangspunt en als tegenspeelster, daagt haar uit,

De machines van Panamarenko staan daar
immers zo’n beetje vernederd een kunstwerk te
wezen. Dat valt vooral op in de hal achteraan:
daar staat een halfronde loopbrug opgesteld om
van bovenuit enkele spaceshipachtige constructies te bestuderen. Nu is er aan die bovenkant
vrij weinig te zien èn zijn de machines imposanter als ze net in de lucht zouden hangen. Ze zijn
in de eerste plaats gemaakt om functioneel te
zijn, en daarvoor hebben ze water of lucht en
aandrijvingsenergie nodig. Op zijn minst zou
een bevattelijke uitleg en een visualisering van
de werking interessant geweest zijn om bezoekers eindelijk de kans te geven een modern
kunstwerk te vatten. De persoonlijke schetsen
van de kunstenaar zijn mij in ieder geval nog altijd te technisch en te verwarrend.

U

edereen kent Leonardo da Vinci. Veel mensen kennen Jules Verne. Minder mensen kennen Panamarenko. Toch kan deze laatste wat de andere
twee nooit effectief konden: vliegen. Dei verworvenheid zorgt ervoor dat er
in het S.M.A.K. eindelijk een tentoonstelling te zien is die een breder publiek kan aantrekken, en niet alleen funky kunstwetenschappers en de
KAV-op-uitstap.

C

Panamarenko ziet ze vliegen

L
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”Ay, there’s the rub!” zou Will hier zelf over
zeggen. Het is natuurlijk geen gemakkelijke
opgave: Shakespeares prachtige dichterlijke
taal, doorspekt met weelderige uitweidingen, rijmen met de vlotte spreektaal die een
hedendaags theaterpubliek verwacht. Maar

Goede acteurs, die een goed toneelstuk
brengen, een speciale jongerenkorting én
een knappe hoofdrolspeelster die volkomen
gratuit haar borsten laat zien. Wat hebt u
nog meer nodig om eindelijk eens naar het
toneel te gaan? Zoals Shakespeare zelf al
eens schreef in een olijke bui: “All the
world’s a stage and all the men and women
merely players.” Kom kijken en overtuig
uzelf.

E

Tot spijt van andere pretendenten zoals het
Toneelhuis en Compagnie De Koe, spelen
de beste acteurs van Vlaanderen waarschijnlijk bij het KNT, zoals deze voorstelling mooi

Het Scenario

De Epiloog

E

De Acteurs

illustreert. Vooral Othello, gespeeld door
Daan Hugaert, is ronduit indrukwekkend.
Ook rond de klip der overacting wordt
kundig gevaren. Zo wordt de slechterik in
Shakespeare-opvoeringen
vaak
een
loensende, stoom briesende karikatuur die
ongenadig het hele stuk in de vernieling
speelt. Mathias Sercu speelt echter een
overtuigende, menselijke Iago, de baddie
van dit stuk. Ook in de bijrollen valt geen
enkele acteur uit de toon; allemaal pure professionals die hun vak verstaan en zich zelfs
kostelijk amuseren in deze voorstelling.

N

We hebben in onze inleiding een beetje
overdreven. Natuurlijk is geen van Shakespeares stukken echt moeilijk en Othello al
zeker niet. Dat is net een belangrijke factor
van Shakespeares kracht. Het moeilijke van
een hedendaagse Shakespeare-opvoering
ligt echter bij de acteurs en bij de scenarist.
Bij de acteurs omdat het enorm gevaarlijk is
om een Shakespearestuk te wurgen door
overacting. Bij de scenarist omdat de oorspronkelijke tekst briljant is, maar nu nog
nauwelijks uitvoerbaar. De poetic diction
die Shakespeare gebruikt, staat echt haaks
op wat wij verstaan onder hedendaags
toneel.

hier koos men voor een oplossing die op
zijn minst halfslachtig is: men behield de
uitweidingen en liet de acteurs desondanks
een spreektempo aanhouden. En door de
ware woordenvloed die de acteurs moeten
verwerken, doen de scènes soms meer aan
Slim Shady denken dan aan Will Shakespeare. Dit had echt wel beter gekund.
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De Moor met de Groene Ogen
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Sioen: Nu al aan de top

W

MMUZIEKK

anneer ben je er eigenlijk? Wanneer komt dat punt dat je als artiest
je top bereikt hebt? Is het als je Micha Mara collega mag noemen? Of
ben je als artiest op je absolute hoogtepunt als je vijftien trouwe fans al je
nummers kunnen meefluisteren en telkens na je optreden diep geroerd de
nacht in trekken?

Waarschijnlijk ligt er meer voldoening in het
laatste. Er is weinig klatergoud aan verbonden maar de oprechte waardering voor wat
je brengt is wellicht veel eerlijker. En dat
‘eerlijk’ is by the way een geschikte term om
op de muziek van Sioen te plakken. Sioen is
de 21-jarige student marketing uit het
Gentse die we op dinsdag 6 maart aan het
werk zagen in cultuurcafé De Grote Avonden. Hij opende daar een litterair-muzikale
cyclus in vijf delen. Alleen achter z’n piano
bracht hij een zestal nummers voor een
beperkt publiek van geïnteresseerden. Allemaal Engelstalige luisterliederen zonder pre-

FFILMM

tentie. Geen hoogdravendheid of elitaire
quatch, gewoon de mens en zijn muziek.
Door de niet zo geweldige akoestiek ontging
de tekst ons soms een beetje, maar een paar
liedjes raakten toch meteen de juiste snaar.
Zo kon het mooie openingsnummer ‘Sixteen Ladies’ ons meteen overtuigen en
betekende het - terecht - als bisnummer
aangevraagde ‘I just want to be your friend’
daar niet meer dan een bevestiging van.
Door goed pianospel begeleide nummers
met een flinke lap tekst, het is misschien
geen spek voor ieders bek, maar de vraag is
ook of dat noodzaak is. Grijze een-

Probeer deze mens dus eens een keer. Hij
verdient wel degelijk ontdekt te worden.
Oké, de muziek die hij maakt is (nog) niet
helemaal perfect. Z’n stijl van muziek is
soms wat vormeloos en sommige van z’n
nummers zouden sterker zijn met een
duidelijker structuur (Wild wild west), maar
ga zelf maar eens kijken als het je wat lijkt.
Wie weet ben je verkocht en word jij morgen
de zestiende fan die stipt op alle optredens
van Sioen de liedjes meelipt. De verovering
van de wereld kan beginnen! Check alvast
het internet op www.sioen.net. Alle nummers zijn downloadbaar.

Sim

Enemy at the Gates: een pak bombast

Als we een eens een goed pak frieten eten dan hebben we daar graag een
flinke klodder bombast bij. Tartaar mag ook, maar er gaat in feite niets
boven een lekker vettige klodder gezwollenheid. In het geval van een pak
frieten is er maar genoeg pathos als er teveel van is. Hoe vettiger, hoe prettiger.
Bij frituur Jean-Jacques Annaud zijn we in
dat geval aan het juiste adres. De niet vies
van commerciële toegevingen zijnde
Amerikaanse Fransoos leverde met ‘Enemy
at the gates’ alweer een film af volgens zijn
gekende recept. Europese themata overgoten met/verdronken in een saus van the
American way. Een recept dat mooie en toegankelijke cinema zou moeten kunnen produceren ware het niet dat Jay-Jay er maar
niet in slaagt om z’n films echt emotioneel of
aangrijpend te maken. Dit oud zeer dat de
vorige Annaud films zoals ‘L’Amant’ of
‘Seven Years in Tibet’ al kwelde, is jammer
genoeg ook in zijn laatste aanwezig, al is het
dan enkel als een vervelende achtergrondhoofdpijn. De film is minder koel dan
vroeger werk (remember het afscheid van

Brad Pitt in Seven years in Tibet) en dat is te
danken aan het acteerwerk van de sterrencast. De immer fantastische Jude Law en
een erg Duitse Ed Harris leveren puike
prestaties af die de film op een – voor
Annaud althans - hoger niveau tillen.

Waar strompelt de Jean-Jacques-machine
dan deze keer over? Wel, het beleg van Stalingrad, waar alles zich afspeelt, staat
geboekstaafd als een van de meest verschrikkelijke en bloederigste veldslagen
ooit. Naar schatting 1,1 miljoen soldaten
crepeerden er in de vrieskou tussen de ratten. Deze weerzinwekkende menselijke
tragedie, komt echter veel te weinig naar
boven in Enemy at the gates. Na een paar
schokkende openingsminuten, Thin Red

Hannibal the sequel

Wat onze appreciatie van de film betreft,
kunnen we kort zijn: deze film is de moeite
van het bekijken niet waard. Teneinde jullie
een bioscoopticket van 6,5 euro te
besparen, verklapt Schamper hier exclusief
de slotscène:
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heidsworst die iedereen net genoeg smaakt
om het door te slikken, is iets waar we de
laatste tijd te veel van op ons bord krijgen.

Paul Krendler, de officier van justitie die
Starlings carrière dwarsboomt, wordt gedwongen zijn eigen hersenen op te eten.
Agent Starling zit gedrogeerd mee aan tafel,
maar eet niet mee. Ze slaagt erin de politie
te bellen en Hannibal Lecter vast te ketenen,

Line of Saving Private Ryan waardig, loodst
Jay-Jay ons naar een persoonlijke vete en
een liefdeshistorie waarin de waanzin van de
oorlog slechts een bijrolletje speelt.

Dit is dus een typische Annaud film met al
z’n kwaliteiten en – al is het deze keer minder erg - tekortkomingen. Sommigen zullen
deze film waarschijnlijk onder het mom van
Amerikaanse commercialiteit totaal de
grond in boren, maar dan ga je voorbij aan
de moeilijke opdracht waar deze fijne Fransman telkens voor staat: het zoeken naar de
perfecte balans tussen Europese subtiliteit
en Amerikaanse toegankelijkheid. Hij helt
nog steeds teveel over naar de transatlantische kant, maar hij komt dichter. Blijven
proberen dus Jay-Jay, want zoals Monika
Lewinsky terwijl ze haar lippen aflikte zei:
‘Daar zat meer in’.
Enemy at the gates, nu in de Decascoop.

Sim
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maar hij ontsnapt door zijn eigen hand af te
hakken (Hannibal kust Clarice).
Een gefrustreerde Jodie Foster fan

k r i n g e n e n AAGENDAA
konventen

MAANDAG
26 MAART
DINSDAG
27 MAART

WOENSDAG
28 MAART

SK
VLK
VG
VVN

Verkiezingscantus, 20u, de Salamander
Proffen en porrenmatch
VG-café, 20u, Het Salon - Casa Rosa
VVN-kwis, 20u, Den Teugel

AW

Uitstap naar Noord-Frankrijk, Middeleeuwse
Archeologie
VVN
Van geneeskunde naar geneeskunde, Aud. E,
Plateau
Studentenfanfare Diacantus, 20u, De Salamander
Romania
Zwanenzangcantus
MLB

11.11.11

VLK
Lombrosiana
Père Total
GFK
ALS
DONDERDAG
29 MAART

MAANDAG
16 APRIL

WOENSDAG
18 APRIL
DONDERDAG
19 APRIL

WINA
VTK
VEK
Germania
GFK
GFK

Zeus
VLK
VDK
VLK

Congo Binnenste Buiten, Ludo Martens,
19u30, Aud. B, Blandijn
Kutunka mini-festival in openlucht, 19u30,
Parking naast het Technicum
Paasrock met de Mens, Feestzaal
Zwanenzang en ontgroening schachten, 20u,
Playbackshow, 22u, Twieoo
Nationale studentenbetoging tegen Bolog
naverklaring
Fuif + Rockrally, ‘t Kuipke
Show en receptie, Cocteau
EST-fuif, Vooruit
Fuif, Rector
Volleybal, 22u
Ontgroeningscantus, 20u

Cursus ‘Gevorderd webdesign met PHP
Dropping
Zwanenzang
Paviljoenfuif, Paviljoen

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

Colofon
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•Maandag 26 maart
Les piliers de cabaret
21u, Trefpunt
Defou en Verfaille
12u30, Bijloke
Herfst, hedendaagse dans
20u, Vooruit

•Dinsdag 27 maart
Trouble in Paradise
20u, Film Plateau
Literair en Muzikale avon
den, Verhalen van
nu en vroeger, 21u,
De grote avond
Het crypte koor van de
King’s School, 15u,
St.-Baafsplein
Fool for love, 20u, Arca
Slub, 20u, Vooruit
•Woensdag 28 maart
Kimiz, 20u, Tinnenpot
Hosarch, 15u, De Kopergieterij
Celibaat: Première, 20u
Bulderende berg, 15u,
zaal achter de bib
liotheek
De Drumleraar, 20u30,
Nieuwpoorttheater
Jazz, 20u, Backstage
Niet alle Marokkanen zijn
dieven, 20u30
Nieuwpoorttheater
Othello, 20u, NTG
Yuskin, de horlogemaker,
14u30 Huis van
Alijn

•Donderdag 29 maart
Robocop, 20u, Film
Plateau
Luke Bral, Folk punk,
20u, Ham 59
The overjoy rehabilitation
centre, 21u, De
centrale
Kamermuziek festival,
20u30, De rode
Pomp
Me Jane, 20u, Theater
Tinnepot
•Vrijdag 30 maart
Manke stien, 19u30, Cen
trum Selekest

CULTUUR AGENDA
Pompen of verzuipen,
20u30, DVG
Respect, De Fabriek

•Zaterdag 31 maart
Pop life, a celebration of
pop culture, 22u,
Vooruit
Fluxus, 15u, Fnac
Wereldse Stemmen, 20u,
Vooruit

•Zondag 1 april
Breakdance festival, 1724u, Tolhuis
Creatief figuurbesnijden
14-17u, St.Pietersnieuwstraat 45
Tristan en Isolde, 15u,
Vlaamse Opera
Zonzo, 15u, De Kopergieterij
•Maandag 2 april
Paris, Texas, 20u, KNS
•Dinsdag 3 april
Simon Nalator, 20u,
Vooruit

•Woensdag 4 april
De ruyver, 20u, Theater
Tinnenpot
Koorcyclus, 20u, SMAK
Beregoed, beresterk,
14u30, Zaal achter
de bibliotheek
•Donderdag 5 april
In Den Beginne, 20u,
Vooruit

•Vrijdag 6 april
Morpheus, 23u, Vooruit
Woyzeck
20u, Tinnenpot

Dan Van Severen, Yahel
Bartana, Caermersklooster, tot 15/4

Panamarenko, SMAK, tot
3/6

Rui Chafes, SMAK, tot 8/4
Pillegift en Engelenbrood: overgangsrituelen van geboorte tot
dood, Huis van Alijn, tot
13/6
Alles over Kabouters,
Hortus Michel Thiery, tot
30/6
Feestkledij Verplicht,
MIAT, tot 27/4

100 jaar vormgeving in
Vlaanderen, Museum
voor Sierkunst en Vormgeving, tot 8/4

150 jaar landmeetkunde
en cartografie, Museum
voor de geschiedenis van
de Wetenschappen, tot
31/6
Eet es genetisch, SintPietersabdij, tot 3/6

De Vlamingen op de
Titanic, Sint-Pietersabdij,
tot 1/4

De lichtende ruimte,
Centrum voor jonge kunst,
tot 1/4
Piet Verhoye, Colp-art
Gallery, tot 31/3

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

