Doctor Nzuzu ziet alles

M

KORT

aar hij klikt niet. Zo is een van mijn donkere jeugdgeheimen een crush op de Roze Power Ranger. Natuurlijk wel de originele, Kimberly, en niet die halfzachte vervangster. U mag nu beginnen lachen.

Ja, Amy Jo Johnson (de Pink Ranger dus)
die in een lichtroze spandex-broek putties te
lijf gaat. Het had toch een zeer aparte
invloed op mijn ontpoppende seksualiteit.
• Maar over naar uniefnieuws: de bewoners
van Home Boudewijn zullen blij zijn te
horen dat de universiteit besloten heeft volgende zomer 300 kamers grondig op te frissen. Tegelijk onderzoekt de universiteit of
men Home Boudewijn niet beter meteen
zou afbreken. Hetgeen ik persoonlijk een
tamelijk vreemde combinatie van maatregelen vind. • In de Film-plateau is het thema
van de maand anti-racistische films. En het
programma is excellent. Op dinsdag 19
maart speelt men The Birth of the Nation.
Een zwart/wit, tja, film uit 1915 met Mae
Marsch en Lilian Gish, waarin onder
andere de slavernij verheerlijkt wordt, de Ku
Klux Klan bejubeld en zwarten afgebeeld als
dwazen gedreven door lust en het kwade.
Neig, maar niet heus. Mét live-piano
begeleiding. Niet te missen dus. De FilmPlateau vindt u op de Paddenhoek 3. • Ook
zeer aan te raden, is Mississippi Burning op
12 maart in de Film-Plateau übrigens. •
Dinsdag 19 maart speelt het improvisatiecollectief Bonjour Micro in het Groot Huis.
Voor leken: dat is in die mooie zaal aan het
Sint-Baafs. Onder meer Raf Coppens en
Nigel Williams zijn present. Deze mensen
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doen voor improvisatietoneel, wat Rachmaninov voor pianoconcerto’s deed of wat
Gummbah doet voor vieze tekeningetjes .
Ga dus zeker kijken. Tickets kan u bestellen
op 09/255.01.01. • Het is vooral bergaf
gegaan met de Power Rangers toen Tommy,
de Groene Ranger, uit de serie geschreven
werd. Later kwam Tommy nog terug als
Witte Ranger, en nog later zelfs als Rode
Ranger, maar hij haalde nooit meer het
niveau dat hij met zijn grote groene draak
had. Spijtig. • De politiezone Gent, unit Bijzondere Criminaliteit, vraagt ons de bevolking te waarschuwen voor een oplichtersbende van Afrikaanse zieners. U kent vast
die strooibriefjes ook wel. “Doctor Nzuzu
Baba Beki knows and sees all. He can solve
your problems too”. Vreemd genoeg blijkt
het hier dus om oplichters te gaan. Ik vraag
me wel af hoe de politie dat heeft ontdekt. •
Sorry hoor, maar als je dom genoeg bent om
op zo’n onzin te vertrouwen, verdien je het
dubbel en dik om opgelicht te worden. Als
je zo beyond stupid bent, is wat mij betreft
elke vorm van oplichting volkomen legaal. •
De Halfvastenfoor is er weer. Volgens een
aloude studentenoverlevering is dat het
teken om te beginnen blokken. Ik vind dat
we een nieuwe studentenoverlevering nodig
hebben. Iets in de trant van “met blokken in
de Paasvakantie kom je er ook wel”. • De

Gentse dienst voor mobiliteit wil dat u eens
gauw een leuke slagzin verzint over fietsverkeer. Als goedgekeurd, zal uw slogan een
half jaar lang goed zichtbaar opgehangen
worden op meerdere plaatsen in Gent. Suggesties van mijnentwege: “belast de studenten uit de stad, dan vlot het fietsverkeer eens
wat” of “al zie je Freya enkel op tv, toch fietst
ook zij steeds dapper mee”. Stuur uw
vondst
voor
23
maart
naar
mobiliteit@gent.be of naar Dienst
Mobiliteit, Woordrow Wilsonplein 1, 9000
Gent. • Als u het ook niet zo enorm
begrepen hebt op de kotbelasting, check
dan eens www.kotbelasting.be. U kan er
bijvoorbeeld de online petitie tekenen. • De
monsters waartegen de Mighty Morphing
Power Rangers moesten vechten waren ook
immer kicken. Hoe hou je in hemelsnaam
je lach in wanneer je moet vechten tegen
pakweg een schildpad met een verkeerslicht
in zijn aars of Pudgy Pig, een varken dat met
verteerd eten schiet? • De International Fellowship of Christian Students (IFECS) is een
studentenvereniging die op de een of
andere manier altijd door de mazen van
onze berichtgeving geglipt is. Dat maken we
dan bij deze goed. Elke donderdag houden
deze fijne lieden Bijbelstudie bij een Christian Student thuis. Voor precies waar, check
hun website www.student.rug.ac.be/ifecs.
Op zaterdag en zondag mag het er echter al
wat losser aantoe gaan op hun Prayer
Evenings en Worship Services. Die vinden
plaats in de Kortrijkse Steenweg 500. De Bijbelstudie en de Prayer Evenings beginnen
om 19.30u, de Worship Services om 15.00u.
Wees daar als u de barmhartige gena van de
Heiland niet wil verliezen. • Op woensdag
13 maart organiseert de Open Universiteit in
samenwerking met de Vakgroep Politieke
Wetenschappen een lezing over politieke
vernieuwing. De grootste vernieuwing die
de laatste maanden is opgedoken, is wel dat
men onpopulaire maatregelen nu voorbehoudt voor mensen zonder stemrecht.
Spreker is professor Herwig Reynaert.
Van 19.00 tot 21.00u in auditorium D van de
Blandijn. Toegang Gratis.

Jef Van Baelen
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Onderwijs minderwaardig

De Gentse universiteit hecht geen belang meer aan degelijk onderwijs. Dat blijkt uit een
beslissing die de Raad van Bestuur twee weken geleden, op vrijdag 1 maart 2002, nam. Ene
Henri Dumont, een hoofddocent die zich bezighoudt met aquatische dierenecologie, werd
namelijk gepromoveerd: Dumont wordt voortaan betaald in de tweede salarisschaal van
hoofddocent. Een farce, want in zijn acht jaar als hoofddocent slaagde Dumont er geen
enkele keer in een goede onderwijsevaluatie te behalen. Blijkbaar is goed onderzoek leveren
het enige argument dat telt om een prof te promoveren.
De beslissing van de raad van bestuur van 1 maart 2002 is gebaseerd op de besluiten van de
beroepscomissie van 8 januari 2002. Die commissie was samengesteld uit coryfeeën als oudrector Jacques Willems en Etienne Vermeersch en was belast met het onderzoek van de
beroepsschriften over de evaluatie van de professoren in 2001. De besluiten van de beroepscommissie zijn op zijn zachtst gezegd dubieus. Een citaat: “Wat het onderwijs betreft, is de
opdracht van Professor Dumont beperkt, en onder meer de evaluatie door de studenten
wijst op veel tekortkomingen. Ondanks herhaalde aanmaningen past Professor Dumont zijn
onderwijs en de vertaling van zijn onderzoek naar het onderwijs niet voldoende aan het
niveau aan dat voor studenten van de tweede cyclus geschikt is. De commissie is van oordeel
dat op dit gebied ernstige bijsturing zich opdringt.”
Nog eens herhalen voor wie erover gelezen zou hebben: de commissie is van oordeel dat
een ernstige bijsturing zich opdringt op het gebied van onderwijs. Dat kan men bezwaarlijk
malse kritiek noemen over de pedagogische capaciteiten van Dumont. Maar wat doen de
heren beroepscommissieleden? Ze placeren wat jubelende woorden over het wetenschappelijke onderzoek van Henri Dumont en opeens lijken zijn slechte punten voor onderwijs
helemaal vergeten. Het resultaat? De evaluatie van Dumont wordt van “voldoende” opgewaardeerd naar “goed”.
Aan de universiteit zit het dus zo dat je geweldig mag blunderen, dat je cursus niet veel meer
hoeft te zijn dan een bonte verzameling kopieën van Europese decreten, dat je bijna geen
les hoeft te geven en dat men je alles vergeeft als je wetenschappelijk onderzoek maar in
orde is. De beroepscommissie geeft toe dat Dumont een ongelooflijk slechte docent is maar
plakt zonder scrupules toch het etiket “Goed” op het voorhoofd van de man. Dat is een krot
verkopen voor een villa terwijl het kleinste kind kan zien dat ‘krot’ een eufemisme is.
Op de raad van bestuur van 1 maart 2002 protesteerden de studentenvertegenwoordigers
heftig tegen de promotie van Dumont. De vertegenwoordigers van het ZAP, het Zelfstandig
Academisch Personeel ofte de proffen, waren echter zo bang dat Dumont naar de Raad van
State zou stappen, dat ze zijn promotie maar goedkeurden. De besluiten van de beroepscommissie zijn namelijk volledig volgens de procedure verlopen en daar tegenin gaan, zou
Dumont een reden kunnen geven naar de Raad van State te stappen. Het was echter heel
duidelijk dat de proffen zelf problemen met de promotie hadden en de studentenvertegenwoordigers eigenlijk gelijk gaven. Waarom is er dan nog een raad van bestuur? Misschien
moet de student het ook maar eens proberen bij zijn prof: “Kameraad, jij geeft mij een A of
ik stap naar de Raad van State!”
Met de promotie van Henri Dumont heeft de raad van bestuur een zeer negatief signaal
gegeven aan alle andere proffen. De raad van bestuur heeft nu exact hetzelfde gezegd als:
“Jongens, hou jullie niet bezig met onderwijs, het is alleen onderzoek dat telt voor promoties.” Er is nu een ongelooflijk precedent geschapen dat 24.000 studenten te zeiken zet.
In het voorwoord van de eerste Gent Universiteit, het promoblad van de RUG, gaf rector
André De Leenheer nog de indruk dat de studenten heel belangrijk waren voor de instelling.
Door zo’n denigrerende beslissing over kwaliteitsvol onderwijs te nemen, krijgt die immense
hoop studenten de boodschap volstrekt overbodig te zijn. Leuk om weten, niet?

Tim F. Van der Mensbrugghe
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Zwart werk in Talencentrum
Positie diensthoofd benard

e afgelopen jaren is er meermaals zwart werk geleverd in het Talencentrum. Vier onafhankelijke bronnen bevestigden ons die informatie
en een regel uit het verslag van het Bestuurscollege van 22 februari 2002
wees in dezelfde richting. Ook de mislukte oprichting van een spin-off lijkt
een niet zo koosjere zaak.

De financiële audit was op het moment van
het ter perse gaan van Schamper nog niet
afgerond. In het verslag van het Bestuurscollege van 22 februari 2002 staat echter dat er
elementen zijn die nu al organistorische
maatregelen noodzaken. Die elementen zijn
gefundeerd op drie bevindingen. De laatste
daarvan spreekt het meest tot de verbeelding: “Ten derde werden een aantal betalingen van prestaties onttrokken aan het
toezicht van de administratie.” Zwart werk,
concludeert een goed verstaander. Diensthoofd Valère Meus wil daarover geen commentaar kwijt. “Zolang de financiële audit
nog bezig is, wil ik daar niets over zeggen.”

Onder druk

Al meer dan een maand geleden kreeg de
redactie een anonieme mail waarin iets werd
gezegd over zwart werk. Daar stond een
telefoonnummer bij van een persoon die
ons daar meer uitleg over zou kunnen
geven. Ook van die persoon kregen wij de
bevestiging dat er in het zwart gewerkt werd
in het Talencentrum. Wij vernamen eveneens dat mensen onder druk gezet werden
om - voor een deel - in het zwart te werken.
Slechts enkelen weigerden dat en stapten
naar het rectoraat om te klagen. De toenmalige beleidsvoerders bemiddelden daarop
tussen de werknemer en de leiding van het
Talencentrum. Gevolg: de werknemer
mocht ‘normaal’ werken en er werd niet
meer over gesproken.
Schamper bracht die informatie niet uit tot
de redactie voldoende zekerheid had. Pas
toen een hooggeplaatste bron onlangs verklaarde dat er “zeker voor tienduizenden
euro’s in het zwart gewerkt is”, achtten wij
de feiten voldoende waarschijnlijk om er
een artikel aan te wijden. Daarenboven
toonde het citaat uit het verslag van het
Bestuurscollege van 22 februari 2002 ons dat
we juist zaten.

Experiment
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De redactie was ook al enige tijd op de
hoogte van de mislukte oprichting van een
nv door diensthoofd Valère Meus. Op de
website van de VDAB vonden wij namelijk
een vacature die Meus had uitgeschreven
(http://vdab.be/hosting/uploads/vacature/29385/29385.htm). Het betreft een
vacature voor een management executive.
Een citaat: “Om deze nieuwe producten
samen met de bestaande producten van het
Talencentrum commercieel uit te baten,
wordt een autonome nv opgericht waarvoor
een management executive wordt gezocht.”
Na enige rondvraag bleek Meus inderdaad
gepoogd te hebben zo’n spin-off uit de
grond te stampen. Dat zou bij hem thuis
gebeuren. Uit de vacature blijkt inderdaad
nergens dat het document uit het Talencentrum kwam. Het gebruikte adres is namelijk
het thuisadres van Valère Meus, niet het
adres van het Talencentrum. Dat er expliciet
bij staat dat het om een autonome nv gaat, is
ook verwonderlijk, net zoals de functieomschrijving. Zo luidt het eerste punt: “Uw
Functie: Het opstarten van de nv onder leiding van het diensthoofd van het Talencentrum.”
Het is heel verleidelijk om aan te nemen dat
Meus zijn persoonlijke spin-off wou
opzetten om producten van het Talencentrum commercieel uit te baten. Dat zijn producten die met overheidsgeld ontwikkeld
zijn waaruit Meus via een nv geld zou kunnen slaan. Het diensthoofd van het Talencentrum stelt echter dat de spin-off er kwam
vanuit de RUG en dat hij zelfs gesteund werd
door de Universiteit Gent. “De procedures
stonden toen nog niet op punt. Terwijl we
bezig waren, werden de regels opgesteld.
Het project was een experiment. Maar men
wist bij de universiteit dat we ermee bezig
waren.”

Reconstructie

De eerste bevinding uit het verslag van het
Bestuurscollege van 22 februari 2002: “Ten

eerste werd aan de beslissing van de raad
van bestuur in 1991 om tot ontbinding van
de vzw Talencentrum over te gaan, slechts
gevolg gegeven in 2001 namelijk door de
ontbinding op 1 mei 2001 (Belgisch Staatsblad van 08.11.2001). Met betrekking tot de
financiële verrichtingen van de vzw werd
vastgesteld dat in de loop van 2000 een
bedrag van 600.000 BEF werd besteed aan
kosten voor de eventuele oprichting van een
nv, zonder dat zulks door het bestuur
gevraagd werd.” 600.000 Belgische frank is
14.873,61 euro.
De tweede bevinding onthouden we u ook
niet: “Ten tweede blijkt uit de tussentijdse
rapportage het bestaan van een bankrekening, geopend op het adres van een universitaire vestiging maar niet bekend binnen de
universitaire boekhouding. Een volledige
reconstructie van de verrichtingen is slechts
mogelijk van zodra alle bankgegevens
beschikbaar zijn. Op basis van de voorhanden zijnde gegevens bestaan geen indicaties
van persoonlijke verrijking door het diensthoofd.”
De hierboven vermelde organisatorische
maatregelen houden in dat vice-rector
Marc De Clercq aangesteld werd als budgethouder voor alle financiële verrichtingen
van het Talencentrum en dat de heer Valère
Meus van die opdracht werd ontheven. Ook
zal men een externe bedrijfsrevisor belasten
met de verdere financiële doorlichting. Rector André De Leenheer, de vice-rector en
een vertegenwoordiger van het Zelfstandig
Academisch Personeel wezen er in de vergadering wel op dat de vraagstelling omtrent
een tuchtprocedure op basis van de
voorliggende gegevens voorbarig is. De
regeringscommissaris stelde dat de externe
audit de verantwoordelijkheid voor de laattijdige of niet-uitvoering van beslissingen
van het universiteitsbestuur en voor
eventuele andere vastgestelde onregelmatigheden moet vastleggen. Wij houden u
op de hoogte.

Van der Mensbrugghe
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Eredoctoraten wie
eredoctoraten toekomt

nkele recente strubbelingen omtrent het eredoctoraat in een andere
Vlaamse universiteitsstad - waarover deze controverse precies ging
schiet mij nu even niet te binnen - hebben de waarde van deze titel sneller
doen dalen dan de Argentijnse peso. De Universiteit van Gent wil het eredoctoraat dan ook herwaarderen en komt daarom op zijn feestdag 22
maart met enkele sterke namen op de proppen.
De Faculteit Sociologie is het voor zijn kandidaat niet al te ver van huis gaan zoeken,
meer bepaald bij onze Leuvense vrienden.
Daar vonden ze dan ook niet de eerste de
beste. Em. Prof. Luc Huyse is dan ook een
gevestigde naam op het gebied van de sociologie en de rechtssociologie. Hij is onder
meer de bedenker van het typisch “Belgische” woord canapépolitiek. Hiermee doelt
hij op het courante verschijnsel waarbij
politiek en privé-aangelegenheden elkaar
innig omhelzen. Lekker ouderwetse vriendjespolitiek dus. Bovendien pleitte hij een
paar jaar geleden nog voor de verhoging
van het inschrijvingsgeld aan universiteiten.
Dat zou de inmenging van de bedrijfswereld in wetenschappelijk onderzoek
moeten tegengaan. Een voorstel dat uiteraard van alle kanten werd toegejuicht, de
studenten op kop.

wil - Prof. Krystof Matyjaszewski. Hij
blijkt een kraan te zijn in de polymeerchemie. Matyjaszewski ontwikkelde
nieuwe methodes voor het maken van
specifieke polymeren in systemen, die
voorheen onmogelijk te beheersen leken.
Proficiat! Wij hopen dat wij op de Dies
Natalis ook de decaan, of wie er die dag ook
Master of Ceremonies is, kunnen feliciteren
met zijn vlekkeloze uitspraak van Krystofs
achternaam. En met een gemoedelijke
“Matti” kan hij er zich niet van af maken.

Een andere toekomstige doctor honoris
causa, een chemicus voorgedragen door de
Faculteit Wetenschappen, is de Poolse
Amerikaan - of de Amerikaanse Pool zo u

Prof. Philip Johnson-Laird is verbonden
aan de universiteit van Princeton. De Faculteit Psychologische en Pedagogische
Wetenschappen wist hem daar te vinden en
sleept hem naar Gent om hem te
huldigen. Johnson-Laird doet onderzoek naar deductief redeneren en
heeft in dat kader ook een eigen mentale modellentheorie voorgesteld. Een
klein testje. Stel: slechts één van de
volgende beweringen is waar omtrent
een bepaalde hand bij het kaarten.
1.Je hebt een koning in je hand of een
aas, of beiden.
2.Je hebt een koningin in je hand of
een aas, of beiden.
3.Je hebt een boer of een tien in je
hand, of beiden.
Vraag: kan het dat je een aas in je handen hebt?
Hierop bleken de meeste ondervraagden met ‘ja’ te antwoorden (u niet
natuurlijk). Dit blijkt echter een
illusie te zijn, stelt Jo Lay. Als er een

Krystof Matyaszewski

Uit Zweden wordt Prof. Michael Tendler
verwacht. Hij houdt zich onledig met plasmafysica en gecontroleerde kernfusie. Ook
de chaostheorie en zelforganiserende systemen laten hem niet Zweeds koud. Ons
daarentegen...

Test, test

aas was dan waren er twee beweringen juist
en dit is in strijd met de aanvankelijke bewering. En daar houdt die mens zich dus
mee bezig. Hulde!
De Faculteit Economie en Bedrijfskunde
draagt de professor-op-rust Wickham
Skinner voor. Deze Amerikaan wordt wel
eens de vader van het moderne operation
management genoemd. Hij deed vooral
onderzoek naar de optimalisering van productieprocessen. Lange tijd heeft hij les
gegeven aan de prestigieuze Harvard Management School, maar nu geniet hij van
een welverdiend pensioen.

If it’s Friday, this must be
Belgium

Ten slotte kwamen zij bij de RUG op het
lumineuze idee om ook eens iemand die
zelden aandacht krijgt in het zonnetje te
zetten. Dr. Jacques Rogge is zijn naam.
Een woordje uitleg is hier misschien niet
overbodig. Deze voormalige atleet (ging
zeilen op de Olympische Spelen van
München en mocht enkele caps voor de
Belgische nationale rugbyploeg achter zijn
naam zetten) heeft aan onze alma mater
geneeskunde gestudeerd. Later heeft hij als
orthopedisch chirurg ook nog les gegeven
aan onze universiteit. Na zijn sportcarrière
wist hij zich ook via het Belgisch Olympisch
Comité (BOIC) op te werken tot de functie
van voorzitter van het Internationaal
Olympisch Comité (IOC). Dit is hij sinds juli
2001. Zijn beleid wordt gekenmerkt door
een streng antidopingbeleid. De man heeft
het echter zo druk en moet zoveel reizen
dat hij dit mijns inziens onmogelijk kan bolwerken zonder zelf eens naar de stimulerende middelen te grijpen.
De mensen die hun naam hierboven
hebben zien staan, worden dringend verzocht aan hun speech te beginnen. Een
grondige studie van enkele filosofen is hierbij uiteraard onontbeerlijk. Succes!

Pieter
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Begeleiding studenten
met een handicap
”Het loopt wreed goed”

tudenten studeren. Studenten met een handicap doen dat ook. De
dienst Begeleiding Studenten met een Handicap (BSH), bemand door
de twee bevallige medewerksters Charlotte en Isabelle, startte in september 2001 en wil vooral praktische hulp verlenen. Een van de initiatieven is
de omkadering van studenten met een handicap door vrijwilligers.
Charlotte weet me nog te verzekeren dat
de begeleiders gewone studenten zijn. “Het
moeten geen volleerde verpleeghulpen zijn.
Wanneer een student hulp nodig heeft, dan
is dat weggelegd voor een verpleger. De
begeleiders helpen een handje bij de
dagdagelijkse activiteiten.”
Schamper wil zelf wel eens zien hoe het

eraan toegaat en vraagt het aan de studenten
zelf. Home Bertha De Vriese ligt er vredig bij
en bij het naderen vliegt er al meteen een
deur open en worden we door Alain binnengevraagd. De meeste studenten met een
handicap en hun begeleiders hebben er zich
verzameld. Het heeft dan ook iets van een
gezellige drukte.

Hulp in huis

Op de vraag wat we ons moeten voorstellen
bij die dagelijkse omkadering weet Mario

mij te vertellen dat het voor hem eigenlijk
niet zoveel voorstelt. “Ik heb vooral hulp
nodig bij verplaatsingen, voor de rest kan ik
redelijk goed mijn plan trekken. Maar er zijn
ook studenten bij die meer hulp nodig
hebben.” De anderen geven hem gelijk.
Sommigen hebben ook wat hulp nodig bij
het winkelen of bij het eten.
De taken worden
natuurlijk over de
verschillende
begeleiders
verdeeld. Alain weet
te vertellen dat dat
nu allemaal vlot verloopt. “We hadden
eerst een permanentierooster
waarop de taken van
de begeleiders werden verdeeld. Maar alles
loopt nu wel vree goe en spontaan. “ “Ja,”
weet Joeri, “We hadden in het begin allemaal een bieper en als er iemand hulp nodig
had, dan moesten ze gewoon iemand van de
begeleiders opbiepen. Maar nu kent
iedereen elkaar al een beetje en als er iets is,
dan heb je elkaars telefoonnummer of kom
je gewoon eens langs.”

Overconcentratie

”Toch is het niet allemaal een goed nieuws-

show, vindt Alain. Vroeger zaten de studenten met een handicap verspreid over verschillende homes. Aan het begin van dit
academiejaar moesten ze allemaal verhuizen
naar Home De Vriese. Ze hopen dat dit geen
vaste politiek van de RUG zal worden omdat
er dan een overconcentratie aan studenten
met een handicap kan ontstaan. Mario ziet
liever dat de mensen met een handicap over
verschillende homes verspreid zitten. “Ze
zitten dan dichter bij hun faculteiten en het
zal ook gemakkelijker zijn om te integreren
tussen de “gewone” studenten.”
Over de begeleiding zijn ze wel te spreken
en die mag ook gerust uitgebreid worden.
Tim ziet er echt wel de voordelen van in:
“Zelf mensen zoeken om je te helpen kan
ertoe leiden dat het steeds dezelfde zijn die
je helpen en je gaat voor die mensen een
grotere last vormen.” Het is natuurlijk wel
een probleem dat er maar weinig begeleiders hebben gereageerd op de oproep van
het BSH. “Dat komt waarschijnlijk omdat de
studenten niet weten wat ze zich bij die
omkadering moeten voorstellen,” meent
een van de begeleiders. “Dat wisten we zelf
allemaal ook niet. Maar het blijkt voor mij nu
allemaal heel goed mee te vallen.”
Studenten met of zonder handicap kunnen
hun licht opsteken bij Charlotte en Isabelle
van de BSH. Mail hen op BSHgent@hotmail.com, een telefoontje wil ook wel
lukken op 09/264.72.66.
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Kleinere richtingen in de verdrukking?

et de komende studentenverkiezingen rommelt het binnen de Fac- de reglementen geïntegreerd wordt. Het
ulteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De kleinere FACSS wil alles meteen gerealiseerd zien,
richtingen voelen zich sinds jaar en dag in de verdrukking naast de indruk- daarom willen ze ook te snel gaan.”
wekkende geneeskundeopleiding
Structurele oplossing?
Het probleem stelt zich vooral bij de vertegenwoordiging van de studenten in de Faculteitsraad. Deze wordt uitsluitend verzorgd door studenten uit de geneeskunde.
Begin dit jaar werd daarom het FACSS
opgericht, een afkorting voor “Facultair StudentenStandpunt”. Hierin is plaats voorzien
voor alle richtingen binnen de faculteit. Met
deze democratische gedachte in het achterhoofd willen ze ook een gelijke verdeling
van de zetels over de verschillende richtingen verwezenlijkt zien.
”Wat het FACSS hier wil bereiken is zeer
eenvoudig,” legt Johan Lepercq uit. “We
willen nastreven dat het aantal plaatsen in de
Faculteitsraad evenredig verdeeld wordt
over de verschillende richtingen. Bij rechtstreekse verkiezingen hebben kandidaten
uit de kleinere richtingen geen kans om het
te halen bij de kandidaten uit de opleiding
geneeskunde. Zo komt het dat de studentenvertegenwoordiging in de Faculteitsraad
enkel wordt uitgemaakt door geneeskundestudenten. De andere richtingen worden
er niet in vertegenwoordigd.” Daarom werden geïnteresseerden uit alle richtingen
uitgenodigd om binnen het FACCS na te
denken over een oplossing.

Oplossing of toch niet?

Het voorstel zag er als volgt uit: men zou
opkomen met een kieslijst die juist het aantal plaatsen zou tellen dat beschikbaar is. Zo
worden verkiezingen vermeden en de
evenredige verdeling behouden. “Dit plan
werd vrijblijvend voorgesteld aan de verschillende opleidingen,” aldus Pascal Proot
van het FACSS. “Het idee van de verdeelsleutel werd geadviseerd aan de verschillende richtingen. We hebben niemand gedwongen om zich daarbij neer te leggen,
iedereen was het ermee eens dat dit een
goed initiatief was, ook het SWOP (Studenten Werkgroep OPleiding, van de richting
geneeskunde, nvdr).”

Dat was niet de afspraak

Maar het liep niet helemaal zoals verwacht.

Het aantal kandidaten liep op tot boven het
aantal zetels. Dit had meteen als gevolg dat
er verkiezingen georganiseerd moesten worden voor de faculteitsraad. Het FACSS zag zo
al de moeite die het had gedaan in rook
opgaan. De schuldigen hiervoor zoekt Johan
Lepercq binnen de opleiding geneeskunde.
“Hier hebben er zich meer mensen
ingeschreven dan binnen het FACSS was
overeengekomen. Ook het SWOP ging hiermee akkoord, jammer genoeg handelen
enkele individuen op eigen houtje terwijl al
de andere richtingen zich aan de afspraak

Lepercq is zich bewust van dit probleem. Hij
vindt het initiatief niet voor herhaling vatbaar, maar hoopt dat er tegen de volgende
verkiezingen in 2004 een structurele oplossing voor het probleem gevonden is. Want
daar ligt het tere punt van deze zaak. Hoe
welgemeend het initiatief van het FACSS
ook mag zijn, ze hebben geen reglementaire
poot om op te staan. Dat is iets waar het
FACSS zeker nog aan wil werken.

hebben gehouden. Nu hebben bij wijze van
compromis vijf studenten uit een kleinere
richting zich uitgeschreven.” Verkiezingen
voor de faculteitsraad komen er dus niet,
een evenredige verdeling van de zetels ook
niet.

zetels over de verschillende richtingen. Dat
dit tot intern getouwtrek heeft geleid noemt
hij een storm in een glas water. Van Cauwenberghe steunt het voorstel van de verdeelsleutel en ziet ook de mogelijkheid om dat
principe in het verkiezingsreglement op te
laten nemen. “De universiteit heeft de
bevoegdheid om daar zelf over te beslissen
en heeft in het verleden ook gelijkaardige
besluiten genomen.” Hij wil bovendien zelf
het voorstel in de Raad van Bestuur van de
RUG verdedigen.

Niet reglementair

Voor Sofie Verbeke van het SWOP ziet
deze zaak er lichtjes anders uit. Ze
benadrukt dat het SWOP voorstander is van
een gelijke verdeling van de zetels over de
verschillende richtingen. “Maar het moeten
eerlijke verkiezingen blijven. Wat het FACSS
wil doorvoeren druist in tegen de verkiezingsreglementen. Die zeggen duidelijk dat
iedereen zich kandidaat mag stellen.” Toch
vindt ze persoonlijk het initiatief van het
FACSS een goed idee, “maar alleen als dit in

Decaan Paul Van Cauwenberghe ziet zelf
heil in een evenredige verdeling van de

Niets houdt de verkiezingen nog tegen. Laat
je stem horen, op donderdag 28 maart 2002
in jouw faculteit.

PH
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Koude Oorlog in Brug
Temperatuur loopt op

et zit er weer bovenarms op tussen de extreem-linkse en meer dan
behoorlijk rechtse studentenverenigingen aan de Universiteit Gent.
Het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) overkoepelt al die politieke
verenigingen en kreeg in februari twee moties van wantrouwen te slikken,
de ene tegen de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB), de andere
tegen het KVHV, het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond.

Het gekibbel en ge(bek)vecht tussen de
linker- en de rechterzijde van het PFK sleept
al jaren aan. Het is ondertussen al de vijfde
keer dat men een motie van wantrouwen
indiende tegen het KVHV. De vereniging
werd echter nog geen enkele keer definitief
buitengekegeld. Op de vergadering van het
PFK van 5 februari 2002 was het weer zo ver.
Er kwamen toen zelfs twee moties van
wantrouwen uit de bus.

Moordenaar

De motie van wantrouwen tegen de Marxistisch-Leninistische Beweging werd ingediend door het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) en de Christen-Democratische Studenten (CDS). Het LVSV had
namelijk opgevangen dat er opnieuw een
motie van wantrouwen tegen het Katholiek
Vlaams Hoogstudenten Verbond ingediend
zou worden en kon daar niet om lachen. Ze
stelden vast dat bepaalde verenigingen het
KVHV alweer viseerden terwijl andere
verenigingen die volgens hen niet eens voldeden aan het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens (EVRM) met rust werden gelaten. In de statuten van het PFK staat
nochtans dat alle lidverenigingen het EVRM
moeten onderschrijven.
In de vergadering volgde toen een hele ideologische discussie en het draaide er bijna
op uit dat de MLB de genocide in Rwanda en
de tien miljoen Kongolese slachtoffers in de
schoenen van het LVSV en CDS schoof. De
MLB benadrukte dat zij een socialisme
verdedigen waarin de rijkdommen niet bij
de multinationals maar bij de mensen zitten
en de productiemiddelen niet in handen van
de elite zijn. Overigens was het volgens de
vereniging duidelijk dat het LVSV en CDS
Ché Guevara via Stalin en Mao van de universiteit wilden wegjagen. Het LVSV bracht
daar tegenin dat het jaarverslag van de MLB
van 2000 goedgekeurd was op formele
gronden maar niet op de inhoud. De juridische dienst van de RUG heeft toen een pro-
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cedure aangereikt waardoor verenigingen
op inhoudelijke basis kunnen worden uitgesloten. Het LVSV heeft daar geen gebruik
van gemaakt tot de geruchten over een
nieuwe motie van wantrouwen tegen het
KVHV opdoken. Het LVSV merkte ook nog
op dat Ché een banale kindermoordenaar
was die er niet voor terugschrok om kindsoldaten neer te schieten die een brood
gestolen hadden. De vereniging wenst
echter niemand uit te sluiten op basis van
een gebrekkige historische kennis.

Veroordeling

Om een lang verhaal kort te maken: de
motie van wantrouwen tegen de MLB werd
verwropen. Alleen de drie rechtse verenigingen, het KVHV, CDS en het LVSV stemden
voor. De anderen stemden tegen of
onthielden zich. De democratie werkt.
Toch?
Na de MLB was het de beurt aan het KVHV.
Ditmaal waren het de Aktief Linkse Studenten (ALS), de Socialistische Jonge Wacht
(SJW), het Anarchistisch Kollectief (AK) en
de Maxistisch-Leninistische Beweging die de
motie van wantrouwen aandroegen. Die
kwam er naar aanleiding van de effectieve
veroordeling van Tom Vandendriessche,
preses van het KVHV, wegens slagen en verwondingen. De feiten grepen plaats op 15
januari 2000. Tom hield zich toen onledig
met het uitdelen van pamfletjes voor het
KVHV. Een ex-lid van Studenten Tegen
Racisme (STeR) maande de voorbijgangers
aan die pamfletten in een vuilniszak te werpen. Daarvan kwam enig geschop en
gestamp, wat voor de rechtbank uiteindelijk
resulteerde in twee maand effectief voor
Tanguy Veys, nationaal secretaris van de
Vlaams Blok Jongeren, en één maand voor
Tom.
Tom pleit onschuldig. “Daar stonden twintig
mensen bij. Er werd inderdaad wat over en
weer getrokken maar ik heb geen klappen

uitgedeeld.” Op de vergadering van het PFK
verdedigde het KVHV zich door te stellen
dat de zaak nog hangende is en dat ze
daarom als juridisch onbestaand moeten
worden beschouwd. Tanguy en Tom zijn
namelijk in beroep gegaan tegen hun veroordeling. De voorzitter van het PFK, Nick
Mouton van de Vlaams Nationale Studenten
Unie (VNSU), was echter getuige van de feiten en verzekerde dat de feiten niet ontkend
kunnen worden en acht een trap in de
ribben bezwaarlijk voor interpretatie vatbaar, zoals het KVHV beweerde.

Onthouding

Tom is geen onbesproken figuur en zou in
het verleden ook al gewelddadig gedrag vertoond hebben. Hij kwam bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen op voor het
Vlaams Blok in Brugge. Met zijn drieëndertigste plaats op de lijst behaalde Tom 140
stemmen. Proficiat! De ALS verwijt het KVHV
daarom directe banden met het Vlaams Blok
te hebben. De redenering is dat een kandidaat pas tot preses wordt verkozen als een
meerderheid achter hem en zijn ideeën
staat. Tom houdt echter vol dat zijn plaats
op de lijst van het Vlaams Blok een persoonlijke zaak was en dat de meeste leden van
het KVHV veeleer CD&V-georiënteerd zijn.
Op de vergadering van het PFK van 5 februari 2002 verklaarde het KVHV als vereniging
niet achter het Vlaams Blok te staan.
Uiteindelijk werd de motie van wantrouwen
tegen het Katholiek Hoogstudenten Verbond met een twee derde meerderheid aanvaard. Het KVHV en het LVSV stemden
tegen, vijf verenigingen lieten zich van hun
sympathiekste kant zien en stemden voor en
drie verenigingen onthielden zich. Het
KVHV liet het daar echter niet bij en stapte
naar de juridische dienst van de RUG. Die
zei dat de onthoudingen meegeteld
moesten worden. Op de vergadering van het
PFK van maandag 4 maart 2002 werd erover
gestemd of de onthoudingen nu al dan niet
meegeteld zouden worden. De meerderheid
volgde het advies van de juridische dienst.
Dat betekent dat er geen twee derde
meerderheid meer is die de motie van
wantrouwen tegen het KVHV aanvaardt.

g

Mottende macho’s

B e l a n g e n c o n fl
flii c t

Omdat het KVHV al die moties van
wantrouwen een beetje beu was, stapten ze
naar regeringscommissaris Yannick De
Clercq. Het KVHV hekelt het systeem van
de conventen. Elk convent groepeert een
aantal min of meer verwante studentenverenigingen en het zijn de verenigingen
zelf die beslissen of andere, niet-erkende
verenigingen in een convent worden
opgenomen. Het zijn ook de conventen en
de verenigingen binnen een convent die
beslissen hoeveel subsidies elk convent en
elke vereniging krijgen. Volgens het KVHV
schort daar iets aan. Als erkende verenigingen andere verenigingen geen erkenning
gunnen, dan heeft dat ook zijn gevolgen
voor de budgetten. Immers, hoe minder
verenigingen, hoe meer geld om te verdelen. De erkende verenigingen zouden dus
doelbewust hun aantal beperkt kunnen
houden.

Het KVHV zwaaide vooral met een
beschuldigende vinger naar de MLB en
Socialistische Jonge Wacht. Die zouden
communistisch en anti-democratisch zijn en
dat gaat in tegen het Europese Verdrag van
de Rechten van de Mens. Ook ALS wordt
geviseerd, omdat zij het grote gelijk in pacht
lijken te hebben en al te vaak debatten van
studentenverenigingen met te rechtse
klojo’s proberen te verhinderen.

Van der Mensbrugghe

p dinsdag 5 maart 2002 omstreeks 18u ontstond er aan Studentenhuis
De Brug een klein handgemeen tussen één linkse activist en drie
leden van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV). Dat klein
handgemeen kwam erop neer dat de drie rechtse rakkers de linkse rat
enkele rake klappen tegen het aangezicht en in de maag gaven. Eén NSV’er
werd opgepakt. De twee anderen zijn voortvluchtig.
De redactie van Schamper was rustig bezig
enkele artikeltjes over de linkse en rechtse
studentenverenigingen van de Universiteit
Gent te schrijven toen er opeens nogal hysterisch getier weerklonk. Wij stormden naar
buiten en zagen met eigen ogen hoe drie
onverlaten een ongewapend slachtoffer
tegen de gevel van De Brug persten. De drie
heren riepen dingen als “Vuile marxist” en
“Linkse rat” terwijl de belaagde rat naar de
omstanders riep: “Hulp! Help mij, zien jullie
dan niet dat ik ineen geslagen word door die
vuile fascisten. Hulp!”

Niemand reageerde echter. Schamper ging
eens van dichterbij kijken en kwam middenin de vuurlinie te staan. Eerst dachten
we dat twee rechtse rakkers moeite deden
hun heetgebakerde kameraad enigszins te
stoppen het slachtoffer nog meer te molesteren, tot één van hen vlak onder onze neus
zijn arm sierlijk en met enige kracht in de
maagstreek van de linkse meneer liet ploffen. Daarna dropen ze af. De linkse mens,

Thomas Weyts van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), was een beetje boos dat
niemand hem geholpen had en schreeuwde
dat men zijn zak met daarin enkele boeken
gestolen had.

De politie was verrassend snel ter plaatse en
nog geen tien minuten later stopte er een
combi met één van de daders. Het linkse
studentenpubliek begon de jongeling uit te
lachen terwijl Weyts met de ambulance werd
afgevoerd. Hans Verreyt van de NSV wist
ons te vertellen dat zowel de opgepakte
belager als Weyts waren gearresteerd. Volgens hem raakten de vier mannen slaags
toen ze pamfletjes aan het uitdelen waren:
Weyts tegen de NSV, de drie anderen
ervoor. Goed bezig, jongens, denken wij
dan.

Van der Mensbrugghe

advertentie

Bij het PFK komt daar dan ook nog eens een
ideologische factor bij. Een amalgaam van
linkse en rechtse verenigingen ligt nu eenmaal constant in conflict. Links gunt rechts
het licht in de ogen niet en omgekeerd.
Zowel de progressieve als de conservatieve
verenigingen doen hun uiterste best de
verenigingen van het andere kamp buiten te
werken en daarom stelt het KVHV voor de
erkenning en de subsidies te centraliseren
bij de coördinator van de Dienst Studentenactiviteiten, Raf Burm. Het KVHV is echter
de enige vereniging die klaagt. In de andere
conventen is men best tevreden met het
huidige systeem. Burm zelf ziet het niet zitten om zich naast zijn andere taken ook nog
eens bezig te houden met de erkenning en
de subsidiëring van zo’n 80 verenigingen.

O

ALS-voorzitte

O

p woensdag 20 februari werd in Gent een betoging gehouden tegen de
welbekende kotbelasting. De organisatie ging uit van de Studenten
tegen Kotbelasting (STEK), een collectief van studentenvertegenwoordigers van de RUG en drie hogescholen. Tussen de achthonderd aanwezigen
bevond zich ook een delegatie van de Actief Linkse Studenten (ALS). Zij
veroorzaakten een hoop problemen en zorgden achteraf nog voor een hele
heisa.

De ALS claimt een open organisatie te zijn
die opkomt voor studentenrechten. Geen
wonder dus dat ook zij op de betoging aanwezig waren. De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) wilde echter eveneens
deelnemen. Toen Koenraad Depauw,
voorzitter van de ALS, dit vernam, stuurde

Depauw het reglement lezen en plaatsten
het ook op de informatiesite www.kotbelasting.be. Het omvatte onder andere dat ‘student zijn’ boven politieke overtuigingen
moest primeren. Ook konden verenigingen
die zich niet aan de afspraken hielden,
gevraagd worden de betoging te verlaten.

Angela van de Wiel werd door Koenraad Depauw
publiekelijk voor fasciste uitgescholden.

hij een agressieve mail naar de STEK. Daarin
eiste hij dat zij de NSV zouden weren, anders
zou de ALS niet nalaten sympathisanten “op
te roepen dit crapuul te verwijderen.”

Beloftes

Dany Neudt (woordvoerder van de STEK)
probeerde samen met Angela van de Wiel
(coördinatrice van de betoging) het brandje
te blussen: “Angela en ik zijn Koenraad gaan
opzoeken in het computerlokaal van De
Brug. We benadrukten dat ook wij absoluut
tegen de komst van de NSV waren. In zijn
mail zette hij aan tot geweld en dat ging in
tegen ons intern reglement. Theoretisch
gezien hadden we toen het recht om de ALS
niet tot de betoging toe te laten.”
Dat gebeurde evenwel niet. Ze lieten
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Depauw garandeerde hen dat hij in een
reactie zijn eerdere uitlatingen zou corrigeren. Tot op vandaag is dat niet gebeurd.
Neudt benadrukt de goodwill van de STEK:
“Daags voordien hebben we geprobeerd de
NSV uit de betoging te zetten. Op dat
moment hebben Angela en ik de ALS
verdedigd. Sommige organisatoren vonden
het immers onredelijk om de NSV wel uit de
betoging te verwijderen en hen niet.” De
poging mislukte en extreem-rechts was present, maar in extremis slaagde men er toch
in de NSV van de anderen te scheiden.
Op voorhand werd echter al duidelijk dat de
ALS niet van plan was zich aan de afspraken
te houden. Neudt vertelt: “Enkele uren voor
de betoging hebben we Koenraad aangetrof-

Wangedrag op betog
fen in het kopieerlokaal waar hij volop ALSpropaganda over de kotbelasting en de antiNSV-betoging aan het kopiëren was. We
hebben toen lang gediscussieerd over het
feit of hij die pamfletten al dan niet mocht
uitdelen. Ik stelde hem een compromis
voor: de flyers konden uitgedeeld worden
als die over de anti-NSV-betoging binnen
bleven. Het leek ons niet onredelijk te
stellen dat oproepen voor die betoging een
ontoelaatbare provocatie was tegenover de
NSV.”

Gebroken beloftes

Depauw weigerde medewerking. De Actief
Linkse Studenten deelden alle pamfletten
uit en verkochten ook propagandakrantjes
van Internationaal Verzet. Zij waren, samen
met de MLB, de enige vereniging die zich
politiek profileerden. Zelfs de fascistische
NSV hield zich verbazend rustig. Depauw
voerde als verdediging aan dat het verbod
op politieke propaganda te laat werd
gemeld. Dany Neudt: “We hebben inderdaad niet letterlijk gesteld dat propaganda
uit den boze was, maar dat leek ons een
logisch gevolg van ons reglement.” Het
reglement dat de ALS-voorzitter twee dagen
voordien in zijn bijzijn had gelezen.
Angela van de Wiel vertelde ons dat de
interne ordehandhaving van de betoging de
ALS herhaaldelijk gevraagd heeft om de
pamfletten te verwijderen. Wat later werd
met Depauw afgesproken dat enkel de krantjes verkocht mochten worden en de pamfletten achterwege zouden blijven. Even
later stonden Depauw en een paar kompanen alweer flyers uit te delen. Depauw
beweert dat hij bij dat compromis onder
druk is gezet. Conform het intern reglement
liet van de Wiel de politie echter weten dat
de Actief Linkse Studenten niet langer tot de
betoging behoorden. STEK kreeg voor hun
ordehandhaving trouwens complimenten
van de politie.
Dany Neudt legt uit waarom politieke
onafhankelijkheid voor STEK zo belangrijk
is: “De betoging moest er voor en door studenten zijn. We wilden vermijden dat de
betoging gerecupereerd zou worden door
politieke groeperingen. Het is erg vervelend
dat anderen gaan lopen met de resultaten
van jouw inspanningen.”

tter in de fout

toging kotbelasting
Lastercampagne

De dag na de betoging begon Depauw met
modder te gooien naar de organisatoren. Hij
plaatste op de website van de ALS een artikel
dat bol staat van leugens en twijfelachtige
beweringen. Zo noemt hij Angela van de
Wiel de “preses” van de Sociale Raad: zij is
echter de voorzitster. Depauw schrijft ook
dat de voorzitter van de RUG-studentenraad
een toespraak hield, terwijl die niet eens
aanwezig was. Misschien was de ALS-voorzitter op het moment zelf te druk bezig zijn
krantjes te slijten.
Hij verwijt de STEK ook een gebrek aan
informering: “Als de organisatoren geen
informatie geven, dan moeten wij het doen.”
Angela van de Wiel wijst erop dat de STEK
auditoria heeft bezocht en massa’s affiches
heeft verspreid. Daarbij werd steeds de link
gelegd naar www.kotbelasting.be, de informatieve site van de STEK. De pamfletten van
de ALS waren daarentegen tendentieus en
brachten de kotbelasting zonder veel reden
in verband met het beleid van de “neoliberale regering” en zelfs met de Bolognaverklaring.

Het wordt al helemaal pathetisch wanneer
Depauw excuses eist voor schending van de
mensenrechten, én een vergoeding van 10
euro voor enkele propagandakrantjes die in
het geharrewar in een plas water zouden zijn
gevallen. Ook zou een ALS’er “lichte stampen” hebben gekregen. Van de Wiel ontkent
na rondvraag enig verbaal of fysiek geweld
tegenover de betogers.

Beledigingen

De ALS-voorzitter verlegde daarop de discussie naar het webforum Indymedia.
Enkele van zijn quotes willen we u niet
onthouden. Zo beweert hij dat de representativiteit van de studentenvertegenwoordigers “tragisch” is. Hij vervolgt: “Niemand had
verwacht dat zij een deel van het programma
van de NSV zou doorvoeren: beperking van
vrije meningsuiting”. En: “Ik geloof dat we
de NSV niet meer nodig hebben. STEK, met
Angela van de Wiel op kop, zal in het vervolg
onze pamfletten afnemen, leden bedreigen
en in elkaar slaan.”
Depauw maakte er een persoonlijke vete
van. Ook publiekelijk schold hij Angela van

de Wiel voor “fasciste” uit. In een reactie aan
Schamper gaf hij toe dat hij soms in de fout
is gegaan. Hij wil zich echter pas
verontschuldigen na excuses van de STEK.
De ALS wil of kan niet begrijpen dat de STEK
een politiek neutrale vereniging is, die alle
studenten wil vertegenwoordigen. Dat blijkt
duidelijk uit de volgende uitspraak: “Wij
roepen de studentenvertegenwoordigers op
af te stappen van hun angst een politiek
standpunt in te nemen en samen met ALS
een linkse oppositie te voeren.” Depauw
lijkt wel het monopolie op de problematiek
van de kotbelasting te willen binnenhalen.
Het is maar de vraag hoezeer hij in alles door
zijn achterban gesteund wordt.

Besluit

De Actief Linkse Studenten steken qua
gedrag op betogingen stilaan de NSV naar de
kroon. En de fascisten zelf, die lachen
ongetwijfeld in hun vuistje.

Rinus Emmery

Advertentie

advertentie
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‘Filip Dewinter zou eventueel bu
Herwig Reynaert ove

e Vakgroep Politieke Wetenschappen is een bezig bijtje in de RUGkorf. Op 27 maart lonkt en knipoogt Professor Rik Coolsaet naar
iedereen die geïnteresseerd is in een congres over de rol van België in de
internationale omgeving. En een weekje daarvoor laat professor Herwig
Reynaert zich van z’n meest verleidelijke kant zien met een congres over
lokale en provinciale politiek. Schamper zag het aan en vroeg naar het hoe
en waarom.

Herwig Reynaert is de man van de vakgroep
die de lokale en provinciale politiek naar
zich toe heeft getrokken. Heeft men bij
gemeenteraadsverkiezingen een analist
nodig dan rinkelt in zijn bureau al gauw de
telefoon. Koketteert de meerderheid met
ideetjes rond rechtstreekse burgemeesterverkiezingen dan hebben hij en z’n team
daar al snel een paar bedenkingen bij.
Wij pitsten wat van z’n tijd af en het duurde
niet lang of de rechtstreekse burgemeesterverkiezing, het migrantenstemrecht en het
kerntakendebat passeerden de revue.

SCHAMPER:Kunt u even kort vertellen wat
er op het congres over lokale en provinciale
politiek van 20 maart staat te gebeuren?
REYNAERT: Wel, de bedoeling van het congres is om een stand van zaken te geven
omtrent het kerntakendebat. Het kerntakendebat is eigenlijk de interne Vlaamse
Staatshervorming. Dus, na de Lambermontakkoorden is men onder andere gekomen
met de regionalisering van de gemeente- en
provinciewet. Op dit eigenste moment is
men bezig met de voorbereiding van een
gemeentedecreet, een provinciedecreet,
een gemeentekiesdecreet en een provinciekiesdecreet. De fundamentele vraag is:

welke niveau’s in Vlaanderen krijgen in de
toekomst welke bevoegdheden en taken?
Wat zullen de lokale besturen kunnen doen?
En natuurlijk ook: wat zal - nu blijkt dat hun
voortbestaan gegarandeerd is - het takenpakket van de provincies zijn?. En dan uiteindelijk: het hoogste niveau, de Vlaamse
regering: wat zal hun bevoegdheid blijven?
De bedoeling van het congres is dus zeer
duidelijk: samen met een aantal hoofdrolspelers in het debat tot een voorlopige stand
van zaken komen. Het debat is op dit
moment nog bezig - het kan eventueel nog
een tijdje duren - maar het congres wil nu al
even polsen in welke richting het zal gaan.
Wie zal wat krijgen? Ook de gemeenten zijn
daar sterk mee bezig. Wat zal er veranderen
in verband met de intercommunales? Hoe
zien de provincies zich zelf verder
evolueren? En wat zal Vlaanderen uiteindelijk binnen gans de context nog doen?

SCHAMPER: En wat zijn de trends dan;
gaan we meer naar een centralistisch concept of zullen de lokale besturen meer
macht in handen krijgen?
REYNAERT: Eén van de fundamentele termen uit het congres is subsidiariteit. Een
begrip waarbij gesteld wordt: elk niveau,
moet datgene doen wat
het dichtst bij de burger
zit. In dat opzicht moeten
in principe een aantal van
die kerntaken naar een
meer lokaal niveau
overgeheveld worden. En
niet naar het centrale
niveau, wat dan Vlaanderen is.
SCHAMPER: Bij het vorige
Congres hadden u en de
vakgroep een beetje de
primeur rond een evalu-

atie van een mogelijke rechtstreekse burgemeesterverkiezing. Hoe moeten we dat element passen in dat kerntakendebat?
REYNAERT: Dat past daar zeer zeker in.
Door Lambermont werd Vlaanderen
bevoegd om te bepalen wat er nu effectief
met de burgemeestersverkiezing moet
gebeuren. Binnen afzienbare tijd zal het dus
duidelijk worden wat Vlaanderen zal doen
met zijn burgemeesters. En het ziet er nog
altijd heel duidelijk naar uit dat er een rechtstreekse burgemeestersverkiezing staat aan
te komen. Het enige waar men het nog niet
over eens is, zijn de modaliteiten. Hoe het
dan precies zou moeten gebeuren.

SCHAMPER: De uitkomst van die evaluatie
van zo’n mogelijk rechtstreekse verkiezing
was dan uiteindelijk negatief.
REYNAERT: Inderdaad, wij zijn daar geen
voorstander van. Omdat je op die manier de
positie van de burgemeester te veel zou versterken. En dat niet alleen naar de schepenen toe, maar ook naar de werking van de
volledige gemeenteraad toe. Op die manier
zou een discrepantie ontstaan tussen enerzijds het uitvoerende orgaan, de burgemeester; en aan de anderzijds de gemeenteraad. Wij vertrokken vanuit de sterkte van
de gemeenteraad en konden op die manier
dan ook geen voorstander zijn van een systeem waarin de burgemeester rechtstreeks
zou worden verkozen.
Bovendien is het zo dat, los van theoretische
of principiële redenen er met de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester er
in wezen niet zo gek veel zou veranderen. In
eerste plaats omdat 3/4de van de burgemeesters nu al diegene zijn die het hoogste
aantal voorkeurstemmen halen. In die zin
gaat het over een beperkt aantal mensen die
geen stemmenkampioen waren en toch
burgemeester werden. Er bleek ook dat
diegenen die geen stemmenkampioen
waren dan tweede of derde waren in die
voorkeurstemmenhitparade. Er is dan nog
een verschil tussen geen burgemeester worden en in de oppositie geraken. Slechts 11
procent van de stemmenkampioenen kwamen terecht in de oppositie. Dat wordt dan

burgemeester kunnen worden.’

ver de lokale politiek
voor een stuk extra geminimaliseerd door
het feit dat in 85 procent van de gevallen de
burgemeester uit de grootste politieke fractie komt. En dat is op zich dan ook weer een
democratische legitimering.

SCHAMPER: Laten we dat concreet bekijken. Indien men doorgaat met die plannen, wat zal dan het effect zijn in bijvoorbeeld een stad als Antwerpen. Zal Filip
Dewinter burgemeester worden?
REYNAERT: Voorspellingen zijn natuurlijk
moeilijk te maken. Maar ik denk dat inderdaad in bepaalde gevallen - bijvoorbeeld
Antwerpen - je daar rekening mee moet
houden. Als we nu specifiek het Vlaams Blok
nemen, dan moeten we het in feite hebben
over Antwerpen en Ronse. Dat zijn de twee
gemeenten waar een Vlaams Blok kandidaat
het hoogste aantal voorkeurstemmen haalt.
Of een man als Dewinter het dan ook daadwerkelijk zal worden is en blijft natuurlijk
een voorspelling. Ons onderzoek heeft zich
moeten baseren op de gegevens van de
gemeenteraadsverkiezing van 2000. Helemaal zeker kunnen we niet zijn. Zullen de
kiezers anders met hun stem omgaan indien
ze rechtstreeks hun burgemeester mogen
kiezen? Wie weet zal het Antwerpse kiespubliek zich helemaal anders gaan gedragen.
Anderzijds moeten we eerlijk zijn; als we
met de huidige cijfers een rechtstreekse
burgemeestersverkiezing doorvoeren, dan
zou Filip Dewinter eventueel burgemeester
kunnen worden.
SCHAMPER: Wat zou dan bijvoorbeeld het
migrantenstemrecht op gemeentelijk en
provinciaal niveau voor effect kunnen
hebben?
REYNAERT: Op zich zal ook dat relatief
beperkt zijn. Ondertussen heeft men nu eindelijk de cijfers voor Vlaanderen bekeken.
het gaat om ongeveer een 45 000 kiezers.
Dat is electoraal gezien dus maar een zeer
kleine groep. We kunnen ons ook afvragen
waarom migranten anders zouden gaan
kiezen dan Vlamingen. Men stemt toch
meestal vanuit een sociaal-economische
achtergrond. Echt fundamentele verschuivingen moeten we dus niet gaan

verwachten. Anderzijds
is het ook een symbooldossier geworden. De
vrees voor het Vlaams
Blok zit er diep in. Ik
ben van mening dat we
dergelijke dossiers los
van de electorale consequenties moeten zien.
Op die manier is het
dus een verkeerde
strategie om zo het
Vlaams
Blok
te
proberen
aan
te
pakken. Als we kiezen
voor migrantenstemrecht, dan moet dit een
principiële zaak worden. Dus de politieke
partijen moeten kiezen in welke richting ze
willen gaan zonder daarbij te denken aan de
electorale effecten. We zien dit ook bij de
discussie opkomstplicht/stemrecht. We
moeten dat niet verbinden aan de vrees voor
het Vlaams Blok. Dat is geen goede strategie.
SCHAMPER: Dat was het ‘hot item’ bij het
vorige congres. Wat kunnen we bij dit congres verwachten?
REYNAERT: Het kerntakendebat, dat is
natuurlijk een belangrijk gegeven. In wezen
gaat het om een staatshervorming op
Vlaams niveau. Je zou kunnen zeggen, dat
op Belgisch niveau de gemeenschappen en
gewesten hier vergeleken kunnen worden
met de provincies en gemeenten. We zien
dat, ook in de media, dit debat meer en
meer aandacht krijgt. De provincies en de
gemeenten zijn bezig om hun leden te
bevragen..., het leeft alleszins. Voorlopig krijgt het naar de buitenwereld toe nog niet de
aandacht die het in feite verdient, maar
geleidelijk aan zal dat wel veranderen.
SCHAMPER: In verband met die Vlaamse
staatshervorming: de eerste Vlaamse burgemeester heeft de eed afgelegd bij Vlaams
minister Van Grembergen, en niet bij de
koning. Een historische gebeurtenis, of
eerder een symbool?
REYNAERT: Voor een stuk is dat een symbool. Dat is wat in de media gekomen, maar

door Lambermont is het nu dus een Vlaamse
bevoegdheid om de burgemeesters in te
zweren. In dat opzicht is dat van een groot
symbolisch belang. Het is een verdere stap
in een jarenlange staatshervorming in België.
SCHAMPER: Met de onlangs ingevoerde
Gentse kotbelasting, kwam de vraag weer
naar boven of het misschien nuttig kan zijn
om studenten te laten stemmen voor de
gemeenteraad van de stad waar ze studeren. Een goed idee?
REYNAERT: Ik ben toch meer voorstander
van het idee dat studenten zouden blijven
stemmen in de gemeente waar ze wonen. In
dat opzicht ben ik er niet zo’n groot voorstander van dat bijvoorbeeld hier in Gent, de
studentenpopulatie zou stemmen voor de
gemeenteraad. Studenten zijn in feite een
zeer fluctuerend gegeven. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen elke zes jaar. Er zijn niet
zoveel studenten die hier zolang rond
lopen. Dus ondanks het feit dat het merendeel van de studenten hier gedurende de
week blijft, denk ik dat vele studenten nog
die link hebben met hun thuisgemeente. In
dat opzicht is het dus niet zo’n goed idee.
Het congres vindt plaats op 20 maart in het
Pand. Studenten betalen vier euro.
Foto’s: Evelien Baeten
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Bologna met zin

H

et is al een tijdje stil rond de Bolongahervorming. Af en toe sijpelt er
iets door over het decreet dat het kabinet van minister Vanderpoorten
aan het uitwerken is. Als er dan al eens een debat georganiseerd wordt
waarop enkele specialisten, zowel van de kant van de proffen als studenten, hun opmerkingen niet sparen, moeten we erbij zijn. Zo krijgen de
afwezigen toch nog een beetje gelijk.
Op 19 februari organiseerden Attac en S t r a f f e m a n n e n

Onduidelijkheid e

SOWEGE (sociale werkgroep geschiedenis)
een uiterst interessant debat over de Bolognaverklaring. Panelleden van dienst waren
Luc François, directeur onderwijsaangelegenheden van de RUG; Veronique Lambert, assistente aan de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis en vakbondsafgevaardigde; Prof. Hilde De RidderSymoens, onderwijshistorica, en tot slot
Stephan Neetens als vertegenwoordiger
van de VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten). Moderator van dienst was journalist
Guy Tegenbos, de man die De Standaard
wel eens vol placht te schrijven.

Volgens Symoens is het Amerikaans middelbaar onderwijs daarenboven veel zwakker
dan het Europese, waardoor ze over de plas
een brede basisopleiding in het hoger
onderwijs – de bachelor – hard nodig
hebben. In Europa is door het hoge niveau
van het middelbaar onderwijs zo’n algemene
voorbereiding veel minder noodzakelijk. Na
dit verhaal kunt u misschien wat meer
begrip hebben voor de Amerikaanse student
die ooit eens zou gevraagd hebben dat als er
een Tweede Wereldoorlog geweest was, dat
betekende dat er ook een Eerste was
geweest.

Tegenbos kweet zich met veel zwier van zijn
taak. Als onderwijsjournalist met enige grijze
haren en dito gezag wees hij in zijn inleiding
erop dat de Bolognahervorming er vrij
abrupt en zonder inspraak gekomen is. Luc
François nuanceerde dat fenomenen als het
creditsysteem en de Erasmusuitwisselingen
al jaren een teken aan de wand vormden. Op
de kritiek van Symoens dat men dan toch op
dat elan had kunnen voortbouwen,
repliceerde François dat de versnelde globalisering de beleidsmakers wel tot een
abrupt optreden dwong, terwijl het verder
volgen van de ingeslagen weg te traag zou
zijn geweest.

Namens de VVS noemde Stephan Neetens
zich een kritisch verdediger van Bologna.
Volgens hem bood de hervorming een
antwoord op enkele concrete problemen
voor bijvoorbeeld Erasmusstudenten en
afgestudeerden die de Europese arbeidsmarkt betreden. Uit het debat bleek overigens dat de studenten vragende partij zijn
om creatief om te gaan met de mogelijkheid
die Bologna nu biedt om het Vlaamse hoger
onderwijs te herdenken. Deze visie botste
duidelijk met de ideeën met de proffen in
het veld. Zij willen wel hervormen, maar
kunnen door het getalm van minister van
onderwijs Marleen Vanderpoorten enkel
geduldig wachten. Hoe de nieuwe opleidingen er in de praktijk zullen moeten uitzien,
weet niemand. Daarvoor is het nog altijd
wachten op het structuurdecreet voor het
hoger onderwijs. Hilde Symoens stelde het
scherp: de minister verwacht dat het hoger
onderwijs snel en goedkoop hervormd
wordt, maar het mag wel niet veel geld
kosten.

Toch had het panel enkele scherpe kritieken
op het fenomeen Bologna. Hilde Symoens
had als onderwijs- en cultuurhistorica veel
moeite met het klakkeloos transponeren
van het Angelsaksisch systeem van bachelors
en masters op het Europese continentale
onderwijsstelsel. Zo is het Angelsaksisch systeem veel meer gebaseerd op de verdiensten van de individuele student. Er is een
heel goed beurzenstelsel, maar je moet als
student al even goed zijn om ervan te
mogen genieten. Dat botst met onze
filosofie, waarbij iedereen die recht heeft op
een beurs er ook een kan krijgen, los van de
individuele talenten.

Rekenen

Het meest ‘praktische’ discussiepunt de
komende jaren wordt waarschijnlijk de
invulling van de opleidingen. Het staat vast
dat de bacheloropleiding minstens 180
studiepunten, of drie jaar studeren, waard

zal zijn, terwijl onze Vlaamse kandidaturen
nu bijna overal twee jaar duren. Dat zorgt
ervoor dat er meestal een flinke hap
genomen wordt uit de duur van de specialisatiejaren, want minister Marleen Vanderpoorten heeft beslist dat de volledige duur
van de opleidingen niet verlengd mag worden. Zo zag Veronique Lambert het duidelijk
niet zitten om een kwalitatieve master van
60 studiepunten in te richten. Zij klaagde
ook aan dat de hervorming het academisch
personeel door de strot wordt geduwd.

Daartegenover stond Stephan Neetens.
Deels vanuit zijn eigen ervaring als Erasmusganger vertelde hij waarvoor de Vlaamse student in het buitenland het best gekend is :
voor haar of zijn encyclopedische kennis en
voor zijn of haar vermogen om veel leerstof
op korte termijn te verwerken. Een beetje
de Flandriens van de cursussen dus, of
gewoon blokbeesten. Volgens Neetens
scoren we dan weer minder op meer
algemene vaardigheden zoals presenteren
van ideeën en kritische reflectie. De VVS
hoopt dan ook dat de Bolognahervorming
hier iets aan zal kunnen veranderen. Dat
vereist echter een creatieve invulling van de
nieuwe opleidingen. Nu maar hopen dat die
creativiteit niet een van die vaardigheden is
die de gemiddelde Vlaamse universitair niet
echt onder de knie hebben.
Toch klaagden de academici over de
heersende onduidelijkheid. Vooral de
beruchte beroepsinvulling van de bachelor
en de eventuele uitstroming na drie jaar
studeren zorgen daarbij voor kopzorgen.
Hilde Symoens verwees daarbij naar jobadvertenties waarin ‘een universitair’
gezocht wordt. Ze verwacht dat het begrip
bachelor een zelfde soort ‘kwaliteitsmerk’
wordt voor algemene vaardigheden.
Stephan Neetens wees erop dat de Bolognaverklaring een intentieverklaring is, en dat
elk land de inhoud zelf kan sturen naar
eigen visie. Volgens hem ligt de
mogelijkheid open om te kiezen tussen
doorstroming naar de masters of uitstroming naar de arbeidsmarkt. De beroepsgerichtheid wordt dus niet echt als een
groot probleem beschouwd.

Netherlands

Het moge duidelijk zijn dat de invloed van

zin voor nuance

d enige zekerheid
het hoge democratische gehalte van ons
onderwijs in de hele discussie een bepalende factor is. Die democratische toegang
hangt samen met een ander knelpunt : het
taalgebruik in het hoger onderwijs. Vanuit
het publiek kwam de vraag wie er nu in ‘s
hemelsnaam naar het Nederlands taalgebied
wil komen studeren. De meeste panelleden
waren het erover eens dat die discussie
pragmatisch moet benaderd worden en niet
mag verzanden in ‘fundamentalistische’
stellingnames.

de bedrijven dat wilden. Volgens Neetens
was de verklaring net een reactie van de
Europese Commissie tegen het gelobby van
bedrijven in verband met onderwijs. Begin
jaren negentig zou de Commissie een document hebben voortgebracht dat waarbij de
economische bobo’s een helpende schrijfhand hadden toegestoken. De frank van de
Commissie is echter op tijd gevallen, want
als je vandaag vraagt naar dat document,
draaien alle gezichten de andere kant op.

Dat neemt niet weg dat volgens de VVS de
regeringen en rectoren soms luisteren naar
de bedrijvenwereld, en soms te veel. VVS
vindt dat de invulling van het hoger onderwijs niet mag gebeuren op maat van de
arbeidsmarkt, maar dat het onderwijs op
zich de doelstelling is. En zo hebben de
linkse rakkers, ondanks een mythe minder,
toch nog een missie.

Tom De Paepe

De algemene mening was dat zeker
in de bachelor het onderwijs vooral
in de landstaal moet gegeven worden. Voor de VVS moet het Nederlands als cultuur en wetenschapstaal in stand gehouden worden,
maar dat anderzijds elke wetenschapper zich passief en actief
moet kunnen uitdrukken in de
forumtaal van die wetenschap.
Hilde Symoens pleitte ervoor om
de master uit te bouwen tot een
internationaal georiënteerde opleiding uit te bouwen. Ter illustratie
vertelde ze over internationale congressen waar de voertaal Engels is,
en vele onderzoekers moeite
hebben om zich in die taal genuanceerd uit te drukken, terwijl de
Engelstaligen de eerste viool spelen. Ook Luc François pleitte
ervoor om het Nederlands te
behouden om ons hoger onderwijs
democratisch te houden.
Opmerkelijk was wel dat François
voorstelde om de taalkwestie niet
vast te leggen in een politiek
decreet, maar de beslissingen over
te laten aan de instellingen zelf. Die
zouden dan een soort gedragscode
kunnen opstellen, waarbij voor elk
vak afzonderlijk bijvoorbeeld de
meerwaarde van het lesgeven in
een vreemde taal als argument pro
zou kunnen worden ingebracht.
Tot slot werd er een links stokpaardje van stal gehaald, namelijk
de mythe dat de Bolognahervorming er vooral gekomen is omdat

advertentie

Het Complot

”O esthetiek van de Zuivere Wiskunde!”

W
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iskunde heeft een beetje last van het onbekend-maakt-onbemindsyndroom. Hoewel iedereen tijdens zijn lagere en middelbare
schoolcarrière een flinke portie wiskunde krijgt voorgeschoteld, is die
vaak niet goed genoeg geserveerd, zodat velen er al snel de buik van vol
hebben – om even in de culinaire terminologie te blijven. Schamper liet
echter onvervaard zijn maag leegpompen, en trok met schone lei en griffel
op onderzoek uit.
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In een klein bureau op de Sterre vinden we
professor Christian Impens, wiskundige
en lid van de vakgroep Zuivere Wiskunde.
Aan de muur achter zijn pc hangt een prent
van de Nederlandse graficus Escher (zie
afbeelding op de achtergrond). De muur
ertegenover wordt in beslag genomen door
een groot bord vol verse wiskundige formules. Alleen de netheid van de kamer valt
wat tegen. Impens vertelt dat een fotograaf
die een reeks proffen wou portretteren in
hun natuurlijke omgeving het bureau zelfs
afkeurde wegens ‘te ordelijk’.

Mooi
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We beginnen – zoals het wiskundigen past –
met een definitie: Wat is wiskunde eigenlijk?
Impens: “Dat is moeilijk… De bekendste
boutade is wel die van Bertrand Russel:
‘Mathematics is the subject in which we
don’t know what we are talking about.’ Maar
dat is natuurlijk het standpunt van een
extreme formalist. De wiskunde is zeer pluriform en niet zomaar op één noemer te
brengen. Wat mij soms ergert is dat
wiskunde zo geassocieerd wordt met cijfers,
terwijl dat maar een deelaspect is. Wiskunde
is een wisselwerking tussen kwantitatieve,
kwalitatieve en intuïtieve processen. Ik zou
zelfs niet durven zeggen dat het zich maar in
één hersenhelft afspeelt. In de wiskunde
moet iets waar, nieuw en interessant zijn om
gepubliceerd te kunnen worden, en liefst
nog mooi ook. Een bewijs moet naast waar
ook elegant zijn. Met ‘waar’ bedoel ik
trouwens: ‘waterdicht bewezen’. Gauss
heeft het ooit mooi verwoord: ‘Advocaten
stellen twee halve bewijzen gelijk aan één
volledig, maar voor wiskundigen is een half
bewijs = 0.’”

NASA

Hoewel Impens zijn belangstelling een beetje verliest zodra de wiskunde direct toepasbaar wordt, bestaan er in elke tak talrijke
toepassingen. De getallentheorie en de
eindige meetkunde worden gebruikt bij het
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coderen en decoderen van geheime en
foutverbeterende systemen, de chaostheorie wordt gebruikt in dynamische systemen,
en niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen kunnen gebruikt worden
om allerhande natuurfenomenen te beschrijven. Impens: “Een tijdje geleden ben ik
benaderd door iemand van NASA, die geïnteresseerd was in mijn werk, omdat dat een
betere beschrijving van schokgolven zou
kunnen bieden. Overigens kunnen
wiskundigen zich er altijd uitpraten met het
argument dat als er nog geen toepassingen
zijn, die wel zullen komen.” Voorbeelden
genoeg: toen Kepler de bewegingen van de
planeten omschreef, maakte hij gebruik van
een theorie over de kegelsneden die bijna
2000 jaar vroeger was uitgewerkt, en Einstein zag in de nieuwe meetkunde van Riemann een ideale bondgenoot voor zijn
algemene relativiteitstheorie.”
En wat met de stereotypes over wiskundigen? Zijn wiskundigen anders dan andere
mensen? Impens: “Ik kan moeilijk over
mijzelf oordelen, maar ik vind mijn collega’s
allemaal perfect normale mensen. Ik krijg
soms wel verwijtend te horen dat ik een ‘typische wiskundige’ ben, waarmee dan
bedoeld wordt dat ik te rechlijnig denk.” Een
student van Impens heeft het over zijn bijna
manische stiptheid: “Precies om half negen
begint hij de les, moeten de deuren dicht,
en mag er niemand meer binnen. Daar is hij
heel streng in.” Een andere prof uit de
wiskunde geeft dan weer precies zeven
minuten langer les als hij zeven minuten te
laat begint.

humor

John Allen Paulos, wiskundige en auteur
van populair-wetenschappelijke boeken
over wiskunde heeft het onder meer in
‘Ongecijferdheid’ over de typische humor
van wiskundigen. “Ze houden vaak van letterlijke interpretaties (bvb. ‘In welke sporten
wordt de term ‘face-off’ gebruikt? Honkbal

en lepra-boksen.’), en reductio ad absurdum, waarbij een bepaald argument op
logische wijze tot het uiterste wordt
doorgevoerd. Humor is net als wiskunde
combinatorisch: er worden dingen uiteengehaald en op een andere manier weer
samengevoegd.” Zo hadden we het nog niet
bekeken.
Paulos’ stokpaardje is de onbekendheid van
het grote publiek met wiskunde, die hij
‘ongecijferdheid’ noemt. Veel mensen
hebben bijvoorbeeld problemen met de
beoordeling van kansspelen, het inschatten
van risico’s en nog veel meer dat hij uitvoerig in zijn boeken beschrijft en waar hij
oplossingen voor geeft. Impens denkt dat de
‘wiskunde-angst’ voor een groot deel aan
het heersende klimaat ligt. “Bij de oude
Grieken zou niemand het zich in zijn hoofd
halen te zeggen dat hij de wiskunde niet
belangrijk vindt. Idem voor de Renaissance.
Wiskunde was toen een deel van de cultuur.”
Alle bovenstaande tragiek ten spijt gaat het
goed met de opleiding wiskunde van de
RUG. Impens: “Wereldwijd is de wiskunde
als studie in achteruitgang, maar aan de RUG
hebben we daar blijkbaar geen last van.” De
cijfers van de uitstroom tonen inderdaad
niet meer dan een lichte schommeling rond
de dertig studenten per jaar. Het slaagpercentage ligt rond de vijftig procent, en de
studenten vinden gemakkelijk werk.
Impens: “Het is al een tijdje niet meer zo dat
alle afgestudeerde wiskundigen in het
onderwijs gaan. Dat aantal is afgenomen tot
de helft of zelfs minder. Veel studenten studeren nog wat extra, doctoreren of gaan in
de slag in het bankwezen of de informaticasector. Er bestaat zelfs een tekort aan
wiskundigen in het onderwijs.”
Impens eindigt met een citaat van Neumann: “In mathematics you don’t understand things. You just get used to them.”
Meer praktische wiskunde-weetjes op onze
website: http://www.schamper.rug.ac.be

David De Wolf
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Deman: “Ze waren er weer gisteren. Maar
zo brutaal. Alsof het hún Boekentoren is. En
ze zien in het donker. Ik niet. En ze waren
met véél. Ik hoorde zeker twintig verschillende stemmen. Boven mij en toen onder
mij. Ik zat op de veertiende verdieping. En
toen weer niet! Denk ik. En dat geluid, dat
verschrikkelijke geluid. Eerst hoor je het
niet, tot je er op let. En als je er op let, kan je
het niet meer horen. Het is alsof je een heel
kwade baby hoort martelen. Een geluid
tussen schreeuwen en afgrijselijk lachen. En
dan... Ik kan niet meer en ik wil niet meer.”

R

E P

O R

Een half uur voor het verstrijken van onze
deadline belt meneer Armagneau me op. Of
ik dat artikel toch niet wil laten varen. Om
meneer Deman tegen zichzelf te beschermen. Wij vonden zijn getuigenis echter
waardevol genoeg om toch te publiceren.

T

Als iemand meer informatie kan geven
over deze onrustwekkende gebeurtenissen,
gelieve dan te bellen naar de klantendienst
van de Centrale Bibliotheek, tel:
09/264.70.87.

E R

Schamper: En wanneer jij als wicca Henry
Vandevelde zou willen oproepen, zoals wij
vermoeden dat dat nu gebeurt, hoe zou je
dat aanpakken?

Donderdag 7 maart belt een vertwijfelde
Jean Deman naar mijn gsm. Of we dringend
ergens kunnen afspreken. We treffen hem in
een café vlakbij de Blandijn. Jean is een beetje verward en zal later zijn verklaringen
terugtrekken. Dit is een letterlijke weergave
van wat hij inspreekt op onze minidisc.

N

We spreken Jeans directe chef, Stefaan
Armagneau, hoofdambtenaar van de Centrale Bibliotheek. Veel commentaar wil die
echter niet kwijt: “Jean is een lieve man en
een heel belangrijk element van onze afdeling. Ik zou zijn uitlatingen echter niet al te
serieus nemen. Jean is, zoals wel meer
mensen in Gent, geobsedeerd door de
Boekentoren. Het is ook wel een speciaal
zicht, hé, zo’n eenzame naald in het maanlicht. We hadden in 1990 trouwens ook al
problemen met hem.”
Maar Simon Loncke werpt een ander licht

Nu hebben we bij Schamper het geluk
iemand te hebben die wel wat weet over
hekserij en hocus pocus. Onze huisfotografe
Evelien Baeten is namelijk gespecialiseerd
in de Zwarte Kunsten en een beëdigd
wicca/bosheks.
Evelien Baeten: “In principe heb je helemaal niks nodig om een geest op te roepen.
Als medium een klassiek ouija-bord (bord
met alle letters van het alfabet en een leeg
glas, nvdr.), of beter nog een spiritiste, en
opperste concentratie van de deelnemers
zijn voldoende. Anders wordt het als je een
specifieke geest wil oproepen. Dan kunnen
zogenaamde taboevoorwerpen (voorwerpen als kikkerogen, maagdenbloed en dies
meer, die door hun taboestatus een speciale kracht krijgen, nvdr.) helpen en moet
je op een plaats zijn die emotioneel verbonden is met de geest in kwestie.”

E

Schamper: Kan iedereen dan zomaar de
Boekentoren in? Hebt u er een idee van wie
die mensen zijn?
Deman: “Ik weet totaal niet wie die mensen
zijn. Zo moeilijk is het niet om de Boekentoren te geraken. Het aantal ingangen is
bijna niet te overzien. Via de kelders alleen al
zijn er vier verschillende. Als iemand zich in
de Centrale Bibliotheek, de Blandijn, Rozier
of zelfs maar in de Plateau zou laten
opsluiten, geraakt hij bijna probleemloos in
de Boekentoren. Als hij de weg kent natuurlijk.”

Loncke: “Henry Vandevelde was een
uiterst merkwaardig man. Hij werkte aan het
ontwerp voor de Boekentoren tijdens zijn
werk voor het literaire tijdschrift Van Nu en
Straks, samen met zijn boezemvriend Timothy Liesin. Daarnaast was Vandevelde
samen met Liesin een vurig beoefenaar van
de transmeditatie, de verboden Zwarte
Kunst van het geesten oproepen. Het is tijdens een van hun vele séances, op 20 maart
1930, dat Liesin Vandevelde vermoordde
met een knipmes. Liesin gaf onmiddelijk de
feiten toe en aan zijn schuld wordt niet meer
getwijfeld. Wel is Liesins motief voor de
moord nooit helemaal duidelijk geworden.”

E G

Jean Deman: “Het is omdat jullie een
zekere reputatie hebben om tegen de universiteitshiërarchie in te gaan, dat ik contact
heb opgenomen met Schamper. Mijn bazen
geloven me namelijk niet als ik zeg dat er
vreemde dingen in de Boekentoren
gebeuren. Dingen die niemand mag weten,
maar die gebeuren onder mijn eigen neus!
Ik ben er zeker van dat er de laatste nachten
ménsen rondlopen in de Boekentoren. Ik
hoor ze tegenwoordig bijna iedere nacht. En
vind die mensen maar eens in zo’n gebouw!”

op de zaak. Loncke is 22 jaar, licentiestudent
Biochemie en ondervoorzitter van de Vrienden van de Boekentoren, een vereniging
die ijvert voor de bescherming van dit stukje Gents architectuurpatrimonium.

I

Toen concierge Jean Deman vorige week
de Schamperredactie belde met “schokkend
nieuws over de Boekentoren”, twijfelden we
dan ook geen moment. We spreken af met
de man op een extreem winderige dinsdagnamiddag in de cafetaria van De Brug.

Baeten: “Die Vandevelde lijkt wel een ideale geest om op te roepen: hij was een
berucht spiritist, dus zeer ontvankelijk voor
psychokinetische energie. Hij is gewelddadig gestorven, zelfs vermoord heb ik
begrepen. Dat maakt de zaak al een stuk
makkelijker. Verder weet iedere wicca dat je
bij geestesoproepingen rekening moet
houden met heksencycli. Een heksencyclus
komt overeen met twaalf kalenderjaren en is
gebaseerd op de maanrotatie. En laat Vandeveldes dood deze lente nu net precies zes
heksencycli geleden zijn. Als ik die Vandevelde zou willen oproepen, dan weet ik wel
waar ik zou zijn: op 20 maart ergens in de
Boekentoren, naakt en besprenkeld met
paddenbloed.”

L

oor zijn eenzame statigheid is de Boekentoren al jaren het symbool
van de Gentse Universiteit. Maar ook is de Gentse Boekentoren altijd
al omgeven door mysterie en mythe. Zo wordt onder andere beweerd dat
het ontbrekende deel van het Lam Gods zich in de Boekentoren bevindt.
Ook de gewelddadige dood van architect Henry Vandevelde is al langer
een onderwerp voor controverse.

Jef Van Baelen
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It’s movie time

fill m , d v d ’ s a n d v i d e o t a p e s
fi

voor een nieuw exemplaar. Geen wonder
dat heel wat videotheken hun vaste assortiment tapes in de kast laten en vervangen
door bakken of mappen met enkel nog de
covers. De vrije schappen worden dan
ingenomen door dvd’s.

dvd under siege

Wie meer achtergrondinfo zoekt bij zijn
geliefkoosde film kan daarvoor het best
terecht op de Internet Movie Database.
Dit is het grootste archief van alles wat en
iedereen die ooit op pelicule werd gezet - op
uw privé-opnames na. Ook de links op de
Studioskoop website leveren zelfs een doorwinterd cinefiel nog een hele hoop ahaerlebnissen op. Probeer ook eens de
site van Trailervision uit. Zij zijn
gespecialiseerd in trailers van films
die niet bestaan. Slachtoffer van hun
eigen cult-succes, vragen ze nu een
kleine entree ter waarde van een
bioscoopticket, maar bieden nog
steeds gratis filmpjes aan.

I

Gekraste schijfjes

T

A

Welke film speelt waar:
http://www.cinebel.be/

L

nog kan kopieren. Op zo een supertape kan
namelijk tien maal meer informatie dan op
die goede oude VHS-casettes. Nadelig is wel
dat een magnetische band altijd onderhevig
blijft aan slijtage, en dat je steeds van fragment naar fragment moet spoelen. Maar ook
daar zou men aan werken. Als eerste films
wil men de Terminator-reeks uitgeven. Indien deze studio’s zouden beslissen om
langzamerhand hun nieuwe productie enkel
op d-vhs uit te geven, kan de markt enkel
maar volgen. Dat is echter zeer onwaarschijnlijk gezien het enorme succes van de dvd.

http://www.studioskoop.be/links/links.htm
http://www.studioscoop.be
http://www.kinepolis.be
http://www.trailervision.com
http://www.bibliotheek.gent.be/
Internet movie database:
http://www.imdb.com
http://www.film-plateau.rug.ac.be/
http://www.studioskoop.be/

A
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Schamper ging het even navragen en wat
blijkt? In Gent is momenteel al dertig procent van alle verhuurde films een dvd. Ook
de videoboer om de hoek biedt ze steeds
meer op dvd aan omdat dit nu eenmaal de
nieuwe standaard is. Niet zomaar de nieuwe
standaard: de video-cd had nu eenmaal veel
te weinig capaciteit voor het herbergen van
een fijn filmpje, en dat heeft deze Digitale
Veelzijdige Disk duidelijk goedgemaakt. De
kwaliteit is superieur aan de oude VHS-cassettes, er is meertalenondertiteling naar
keuze, en de schijfjes zijn onverwoestbaar.
Of zo spiegelt men het je toch voor. De
werkelijkheid is wel even anders. Menige
videotape is tijdens enkele jaren verhuur wel
door de vuile videokoppen van enkele
gebruikers naar een weinig heldhaftig ‘the
end’ geholpen. Een dvd-laser skipt echter al
na enkele maanden over een oppervlak dat
zo gekrast is als de achterzijde van een
Franse euromunt. De dvd slijt dus niet
mechanisch, maar wel door de manier
waarop je ze behandelt. Blijkbaar is het
handig de schijfjes als onderzetter te
gebruiken. Het zal de videoteken “soupe
aux choux” wezen, want door een contract
met hun leveranciers kunnen zij deze voor
een symbolische eurocent terug inwisselen

Go ahead, make my day

G

Wat is dan het probleem? Net nu de eerste
dvd-recorders op de markt komen beslisten
vier van Hollywoods belangrijkste filmstudio’s (T.C.Fox, Universal, Dreamworks
en Artisan) dat een nieuwe technologie,
namelijk de d-vhs, meer in hun opzet past.
Ze willen een echt superieure beeldkwaliteit. Lees: ze willen de hoeveelheid
informatie zo groot maken dat niemand ze

I

De Kinepolis webstek is intussen wel door
iedereen al eens bezocht. De weblocaties
van de betere cinema zoals Studioskoop
en Film-Plateau zijn minder bekend, maar
daarom zeker niet minder goed. Ook heel
wat van de videotheken hebben een eigen
website, maar daar kan je enkel op terecht
voor de openingsuren. Om je uiteindelijke
keuze te maken zal je je toch ter plaatse
moeten gaan onderdompelen in de honderden titels. Voor wie een liefhebber is van de
echte klassiekers uit het filmwereldje is het
misschien eens nuttig om langs te gaan in de
Gentse Stadsbibliotheek waar niet enkel
grote namen als Spartacus u zullen verwelkomen, maar ook nog bijna duizend
andere personages de prenten op cassettes
en dvd’s bevolken.

Als klap op de vuurpijl hebben de negen
grootste elektronicareuzen aangekondigd
dat ze aan een opvolger voor de DVD en de
videorecorder werken. De opvolger krijgt de
naam ‘blue-ray-disk’ en je zou er thuis dertien uur televisie op kunnen persen. Weer
een nieuwe standaard dus. Waarbij je je kan
afvragen of er niet al te veel ‘standaarden’
zijn, om ze nog standaard te noemen. De
door JVC ontwikkelde d-vhs technologie
wordt sinds enkele jaren door enkele
merken aangeboden, maar is veel te duur
voor wat ze is. Enkel in Amerika telt het ding
een beperkte verspreiding in zo’n twee
miljoen huisgezinnen. Over hoe het in de
rest van de wereld zal lopen is nog een open
vraag.

D

ijna iedereen heeft wel ergens het een of ander videoapparaat staan.
En ook op heel wat koten is dit toestel - al dan niet in combinatie
met een tv- de laatste jaren opgedoken. Wat er op de buis komt is echter
niet altijd te genieten, en je gaat ook niet elke dag naar de filmzaal. Wie
toch wil genieten van wat visueel spektakel kan altijd een filmpje huren.

foto: Jan Vermeulen & StijN

StijN
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De Tekstbaronnen

in in een gratis en desondanks wel leuk avondje uit? Dan is publiek
gaan spelen bij radio-opnames misschien wel iets voor u. En dan meer
bepaald bij De Tekstbaronnen, een volgens Radio 1 “amusante radioquiz
over ons collectief geheugen”.
De avond begint met een sessie “hoe word
ik een enthousiast publiekslid”. Het is wel
een gratis avondje uit, maar men verwacht
wel iets van je terug, wat had je gedacht? De
bedoeling is namelijk dat de luisteraars door
uw aanstekelijke lach thuis ook spontaan
meelachen in hun luie zondagse zetel. Je
leert dus hoe je op commando spontaan
begint te lachen, hoe en wanneer van je
verwacht wordt dat je applaudisseert, liefst
met het nodige gejuich erbij. Wanneer presentator van dienst Jo De Poorter enthousiast uitroept “we gaan doen wat jullie zijn” is
de medewerking van het publiek essentieel,
want dat roept dan luidkeels (vooral de regulars) “Schatten!”. Maar maak u geen zorgen, dat spontaan lachen blijkt niet zo moeilijk te zijn eens het programma begint.
In De Tekstbaronnen worden twee teams
van 2 meer of minder Bekende Vlamingen
ondervraagd over muziek, film, literatuur,
geschiedenis, kortom de vele facetten van
dat eerder vernoemde collectief geheugen.

Z

Dat het met dat collectief geheugen van de
deelnemers niet altijd zo goed gesteld is,
blijkt wanneer Sofie Dewaele en Andrea
Croonenberghs het strijdperk betreden.
Amaai! Macho Thomas Siffer klaagt wel dat
de vrouwen Jo De Poorter proberen te verleiden in de hoop punten te scoren (waarop
Andrea Croonenberghs trouwens fijntjes
opmerkt dat zij Jo niet kunnen verleiden),
maar hij hoeft niets te vrezen... Het quizje
kabbelt aangenaam verder en het zal U wel
niet verbazen, maar de dames verliezen de
strijd. Tijd voor een pauze (met drankje!).
In de tweede aflevering gaat het tussen
Johan Terryn en Frank Fokketyn en een
zekere Ruud en Ludo (taaladviseurs, respectievelijk van de VRT en De Standaard). Deze
keer wordt de aflevering best wel hilarisch
door het mimewerk van Frank Fokketyn. En
de dwaze humor van de deelnemers. Zo
moest er geraden worden naar de uitvoerders van een Frans K3-achtig liedeke,
waarop iemand antwoordt “L4” (get it,
Elvire...). Maar helaas, Johan en Frank

Er zijn nog opnames op 6 en 20 maart, 3,16
en 30 april, 15 en 29 mei en 12 en 26 juni.
Bel voor gratis kaarten naar 02 741 38 93
(tijdens de kantooruren).

Jo

Haal eens een natte neus

ijn jullie het ook meer dan beu om telkens maar weer jullie heil te zoeken in donkere cafés, overvolle cinéma’s, muffe zaaltjes en musea of
op elkaars koten? Is dat echt alles wat er te doen is in Gent? Uw reporter
vroeg het zich ook af en trok erop uit.
Nog niet zo lang geleden kwam het mij ter
ore dat er in het Citadelpark een hondenasiel is. Men kan er, zoals het ieder
goedgeaard asiel betaamt, terecht om een
hondje of poesje te adopteren. Maar - en
hier wordt het interessant voor de student je kan er ook een hondje lenen om even een

wandelingetje mee te gaan maken.
Met een plan van Gent met daarop alle hondentoiletten zorgvuldig aangeduid en een
nieuwe rol recipiënten voor hondenpoep
onder de arm (want een overtreding kan je
algauw een goeie 125 euro en één tot zeven
dagen celstraf opleveren) trok ik richting
Citadelpark.
Uit veiligheidsoverwegingen
en om het mezelf niet té
moeilijk te maken koos ik een
niet al te groot dier. Ondanks
het feit dat het merk me niet
nader gekend was en hij verdacht veel weg had van een
vos, verzekerde men mij toch
dat hij wel degelijk tot de soort
‘hond’ behoorde. Nog even de
identiteitskaart afgeven en een

blaadje met het wandelreglement aftekenen
en de tocht kon beginnen. Je kan zo lang
wandelen met de hond als je wilt, maar een
kwartier voor sluiting moet je het dier wel
terug brengen.
Om af te sluiten, nog even deze vreemde
bevinding: het wandelen met een hond
heeft een vreemde aantrekkingskracht op
het andere geslacht. Zo heb ik toch wel drie,
weliswaar schuchtere, lachjes van leuke meiden mogen ontvangen. Tegenover ‘geen
lachjes’ als ik zonder hond wandel kan dat
tellen. En als het je niet gelukt is om indruk
te maken bij het andere geslacht, heb je toch
nog altijd dat gevoel van: “anders zit dit
hondje daar ook maar de hele dag in zijn
hok
hé?”
Het hondenasiel bevindt zich in het Citadelpark

David M
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moeten het onderspit delven. Ze moeten
zich echter niet schamen, de tegenstand was
sterk, heel sterk (met een, voor het programma, monsterscore van 51 punten).
Niet alleen de deelnemers zelf zorgen
trouwens voor ‘t amusement. Het publiek is
nogal uiteenlopend van samenstelling, maar
de bomma’s zijn ook talrijk vertegenwoordigd. En geloof ‘t of niet, maar hun antwoorden zijn soms hilarisch. Als de muziek van
The X-files weerklinkt en de bomma naast je
blijft (ook na het correcte antwoord) bij
hoog en bij laag tegen haar medebomma
beweren dat ‘t de muziek van Baantjer is, of
er bij de muziek van The Exorcist vast van
overtuigd is dat ‘t om Tik Tak gaat bijvoorbeeld.
Nu ja, zoals we al zeiden, het was best amusant, en zoals ze me er hier net aan herinneren, als bonus krijg je zo veel Radio 1
stilo’s en stickers mee als uw hartje begeert.

A

Beroep S1ngle

l jaren worden we overspoeld door strips van Franse origine, waardoor talent van eigen bodem makkelijk in de vergeethoek raakt. Om
nog maar te zwijgen van talent bij onze noorderburen. Tijd om ook daar
eens een kijkje te nemen.

Een goed getekende strip die op zijn minst
een glimlach op uw lippen tovert, een mens
heeft soms niet meer nodig. Wat we wel
meer nodig hebben is de banvloek op krantenstrips zoals Suske & Wiske.

R

I

Beroep S1ngle. Hanco Kolk & Peter de Wit.
Uitgeverij de Harmonie. www.s1ngle.nl

P

De tekeningen zijn dan toch van een ietwat
hoger niveau. Kolk hanteert een buitenge-

woon elegante stijl. Met enkele dansende
lijntjes zet hij prachtige figuurtjes neer, en
details worden zo veel mogelijk weggelaten
zonder dat dat resulteert in lege plaatjes.
Pure klasse!

T

De auteurs van deze fijne strip zijn Hanco
Kolk en Peter de Wit. Die twee veertigers
timmeren al een tijdje aan de weg, maar hun
oeuvre is vrij onbekend. Misschien kent u
Kolk van Gilles de Geus en de Wit van Sigmund. S1ngle gaat over drie vriendinnen
van achter in de twintig. Hun voornaamste

overeenkomst is dat ze allemaal single zijn.
Hoe kunnen beide heren zich zo goed
inleven in de wereld van hun personages,
blijft een mysterie. Het vormt in elk geval
geen struikelblok voor het duo. Onder het
motto “vrouwen zijn maar simpele wezens”
verzint de Wit talloze grappen, de ene al
beter dan de andere. Dat ook mannen simpel kunnen zijn, werd soms over het hoofd
gezien. Het hoofdpersonage, de niet
onknappe Fatima, beschikt over een site
(met beelden van haar webcam), die enkel
bezocht wordt door haar moeder. Hallo!
Geile mannen genoeg in deze wereld die
maar al te graag in het beste geval uit hun
bek beginnen te druipen voor zo’n site.

S

Toegegeven, de Hollandse strip staat bol van
flauwe grappenmakerij en weinig interessante grafiek. Toch wordt ook daar veel
moois gemaakt, en daar pikken we er nu
ééntje uit. Beroep S1ngle is een bundeling
van gags die eerder verschenen in Het
Parool en het Algemeen Dagblad. Niet
meteen de dagbladen die bij u en ik in de
bus neerploffen. Helaas missen wij daardoor
een strip die gerust mijn dagelijkse portie
Suske en Wiske mag vervangen.

Karel Lambert

Koken op Kot: het ei in al zijn facetten

E

E

N

Om het ei nu van rauwe naar gebakken vorm
te krijgen hebben we enige verhitting nodig.
Omdat dat een gevaarlijke onderneming is,
stel ik voor dat we een kotgenoot opzoeken
om het vuur onder de pan aan te schakelen.

K
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Laten we beginnen met de eerste fase, het
breken van het ei. Wenst u twee eieren te

bakken, dan dient u dit aantal natuurlijk te
verdubbelen. Het is niet omdat u éénmaal
geluk hebt dat het de tweede keer ook zo
vlot zal gaan. Ik stel voor dat u het ei in de
rechterhand neemt en probeert om met een
welgemikte tik op een harde rand de schaal
in twee te breken. Laat u niet ontmoedigen,
dit is meteen al de moeilijkste fase. Eens het
ei volledige in de pan ligt te zonnestralen is
de rest eerder kinderspel. Als pan stel ik een
gewone braadpan voor, liefst met een teflonlaag zodat u de pan na gebruik zonder af te
wassen terug in de kast kunt zetten.

O

Waarom die omstandige inleiding? De
kookrubriek van Schamper is naar mijn
bescheiden mening veel te moeilijk. Bruine
puree, biefstuk friet, prinsessenbonen en
meer van die ongein. Laten we daar eerlijk in
zijn: wiens kotkeuken en kunde leent zich
tot dit soort titanenwerk? De mijne alleszins
niet. Het is echter niet omdat we klunzen
zijn, dat we niet ambitieus zijn: ‘We gaan een
ei bakken’ Velen onderschatten dit, maar
het bakken van een ei is geen sinecure. Er
zijn een aantal noodzakelijke handelingen
die in de juiste volgorde moeten gesteld
worden of een krokant gebakken eierschaal
op het bord en een rauw ei in het GFT-afval
zullen uw deel zijn.

Let goed op, misschien kunnen we het de
volgende keer dan zelf. Eénmaal de pan
goed warm mag er peper en zout aan het ei
toegevoegd worden. Van beiden is slechts
een mespuntje nodig -probeer uzelf niet te
snijden-.
Wanneer kunnen we het gebakken ei dan als
af beschouwen? Bij een goed paardenoog we kennen onze vakliteratuur: het kookboek van de boerinnenbond, moet de
dooier (dat geel) nog zeker een beetje
lopend zijn. Te slijmerig is niet echt lekker of
gezond. En te droog kunt u het beter als isolatiemateriaal gebruiken. U zult ook merken
dat het ei nu pas echt lijkt op wat u meestal
op het bord kan aantreffen. Het eiwit heeft
een kleurverandering ondergaan en is van
doorzichtig naar wit gegaan, bij het eigeel
moet u dergelijke wonderen niet verwachten.

K

en kleine bekentenis moet ik u doen. De laatste keer dat ik achter het
fornuis stond was toen ik een smurfkleurige knikker (‘marbel’ zoals
we dat bij ons in de provincie noemden) achter het loodzware ding had
laten vallen. Mijn broer en ik versleepten het geval om ons kostbaar
kleinood van tussen het stof te peuteren en trokken op die manier twee
diepe groeven in het email van de keukenvloer. Wij waren blij met de
knikker, maar ons moe kon met die twee diepe krassen in het midden van
haar keuken niet echt lachen. Als straf allebei vóór Merlina naar bed. Sindsdien is het tussen mij en het fornuis nooit meer echt goed gekomen.

Als dit bij de eerste maal niet helemaal
afloopt zoals u gehoopt had, geen paniek.
Oefening baart in deze nog altijd kunst en
plaatst zichzelf daarmee in het Guiness Book
of Records met de langste bevalling uit de
geschiedenis. Smakelijk.

Sim
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Black Hawk Down

S

am Peckinpah’s klassieke western The Wild Bunch ging er destijds, in
1969, prat op dat er tijdens de film, die zich afspeelt ten tijde van de
Mexicaanse revolutie, meer kogels werden afgevuurd dan tijdens de hele
Mexicaanse revolutie. Black Hawk Down brengt het relaas van de
Amerikaanse soldaten die in 1993 vastzaten in het Somalische Mogadishu
en er strijd moesten leveren met zowat de hele stadsbevolking. En wees er
maar zeker van dat ook hier de kogelgaten en explosies exponentieel zijn
toegenomen. Maar daarover zal u ons niet horen klagen.

Black Hawk Down met de grond gelijk
maken is kinderspel. Zo stelt de film narratief niks voor. Tijdens de eerste twintig
minuten wordt een schuchtere poging
gedaan om een verhaal uit de doeken te
doen maar eens de Black Hawks, de
helikopters, echt down zijn barst het vuurwerk los en krijg je anderhalf uur onversneden actie met dialogen die niet verder gaan
dan ‘Cover me’ en ‘Go go go’. De personages zijn inderdaad typische oorlogsfilmsclichés: de nieuwe, jonge rekruut die kost
wat kost wil gaan vechten, de getrouwde soldaat die dodelijk gewond raakt, de ietwat
sullige bureausoldaat die plots mee moet op
missie, ...enzovoort, ze zitten er allemaal in.

Maar voor een keer kunnen deze tekortkomingen ons geen jota schelen. Black
Hawk Down is immers een actiefilm en dan
zijn we al tevreden met geweld, explosies en
‘guns, lots of guns’.

Had regisseur Ridley Scott niet in de
regiestoel gezeten dan was Black Hawk
Down waarschijnlijk een tweede Behind
Enemy Lines geworden. Maar Scott is een
visuele tovenaar en maakt dat de actie, die
de stuwende kracht van de film vormt, een
adembenemend schouwspel is. Wees er
maar zeker van dat u dit in geen jaren hebt
gezien. Scott mijdt het overdreven stylisme
dat zo duidelijk is in de films van John Woo

The Navigators

V

oor wie zich in Engeland al eens per trein heeft proberen te verplaatsen zal het wellicht geen raadsel zijn: het gaat slecht met het Britse
spoor. Sinds de privatisering tussen 1994 en 1997 gaat het met de Engelse
spoorwegen van kwaad tot erger: eindeloze vertragingen, afgelastingen en
een toenemend aantal dodelijke ongevallen. Ken Loach was het beu telkens te laat te komen op zijn afspraak en maakte er prompt een film over.
Of had hij andere drijfveren?

Na enkele geslaagde escapades aan de
andere kant van de Atlantische Oceaan
keerde een van de meest sociaal geëngageerde regisseurs van de laatste decennia
terug naar zijn thuisbasis. Met zijn ‘stories
from the trackside’ schetst Ken Loach op
een bangelijk realistische wijze de teloorgang van British Rail ten tijde van de stalen
madam.

Ken Loach staat de hoogste in rang als het
over sociale en politieke filmmakers gaat, en
met deze docu-achtige prent wordt zijn
welverdiende positie geenszins bedreigd.
De jobs van Paul, Len, Mick en Gerry bij de
British Rail worden bedreigd. Hun ploegbaas
deelt hen mee dat hun afdeling vanaf van-
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daag bij een apart bedrijf hoort. Ze staan
voor de keuze: of ze nemen vrijwillig ontslag
en aanvaarden een niet onaardige ontslagpremie, of ze blijven aan en aanvaarden de
nieuwe voorwaarden.
De billijke regels van het overheidsbedrijf
worden hardhandig vervangen door de wetten van de privatisering. Via het voorbeeld
van de spoorwegen raakt Loach dus een
problematiek die momenteel legio is in
West-Europa: privatiseren betekent afrekenen met afvloeiingen, tijdelijk werk, ‘newmanagement’-technieken, … . Dat de logica
van de vrije markt er het leven van Jan
Modaal niet bepaald makkelijker op heeft
gemaakt zal Loach niet zijn ontgaan.

FFILMM
en de broertjes Wachowski. Deze keer
geen lange wapperende regenjassen en uitgekiende geweldchoreografieën maar een
vrij rauwe en brutale uitwerking van het
geweld. En hoewel Scott de gruwelijkste
potjes dicht laat, zit er op zijn minst één
scène in de film die u eventjes zal doen
slikken en walgen.
Dat u achteraf even naar adem zal moeten
snakken heeft te maken met een gebrek aan
rustpauzes tijdens het geweld, iets wat
trouwens de adrenalinestoot van de film een
stuk zou verminderen. Achteraf zal u ook
wel merken dat de zwarte moslims een
tikkeltje te veel als de gruwelijke barbaren
worden afgeschilderd en zal u twijfels
hebben bij het ‘leave no man behind’-beleid
van het Amerikaanse leger. Maar tijdens de
film zelf kan je niet anders dan meegezogen
te worden in de verbluffende actie, of het
moest zijn dat u zich mateloos ergert aan de
miscaste Ewan McGregor.

Davy D’Halluin

FFILMM

Loach bezit de gave der welsprekenheid. Hij
verhindert alweer meesterlijk dat zijn schrijnende aanklacht ontaardt in didactisch en
moraliserend gebazel. De grappige dialogen,
in het lokale dialect van Sheffield, en de
heerlijk authentieke acteerprestaties maken
van het geheel een levendig spektakel en
verhinderen dat de film wegzinkt in somber
en wrang geteuter. Dat het leeuwendeel van
de acteurs keurig geplukt werd uit het cluben cabaretcircuit van Yorkshire zal dan ook
geen hond verwonderen.
Met ‘Whatever move you make, you loose’
vat een van Loach’ acteurs de situatie van de
spoorarbeiders fraai samen. Dat het hart van
Loach bij de verdrukte werkersklasse ligt
wisten we al langer. En met een klasse-film
als The Navigators bericht hij waar deze
van ons zou moeten rusten. ‘Whatever move
Ken (sta me toe) makes, he wins’.
The Navigators speelt in de Sphinx.

Joost Vandenbroele<

k r i n g e n e n AAGENDAA
konventen

MAANDAG
11 MAART

GBK

DINSDAG
12 MAART

GFK
Politeia
VPPK

WOENSDAG
13 MAART

Geografica
Germania
VGK-FGEN

Geografica
Germania
Romania
VDK
VGK
VLK
VTK
VVN

DONDERDAG
14 MAART

Geografica
VGK-FGEN
VNSU

VRIJDAG
15 MAART

VDK
Allerlei

ZATERDAG
16 MAART

LVSV

GBK’s gortige week (tot 15 maart): cantus,
fuif, bierkoning(in)- en armworstelen
Sportquiz, 19u30, GUSB
Film: Snatch, Blandijn
Paasshow, 20u, Ledeganck + Paasfuif, 23u,
Twieoo
Bierbowling, Overpoort
Exotic Party - Projectweekfuif
Karaoke, 22u, ‘t Kapelleke

Vrij podium
Foute cocktailavond, Amber
Snooker
Ontdek de Piet
Tweede duathlon van de Geneeskunde, 12u,
Blaarmeersen
24u van de Teugel
Indische avond, 20u, Raj
Wetenschappelijke-verenigingencantus, café
Salsa, 20u30

Cocktailparty, Orbit, Overpoort
Ontgroeningscantus, 20u, Salamander
Splitsing van gezondheidszorg en sociale zekerheid: waartoe?, gespreksavond met Danny
Pieters, 20u, Brug

WINA

Oudercantus, 20u, Boerderijtje
Verbroederingscantus VLK/VDK/VGK/GFK,
20u
Galabal, zaal Driekoningen

ZONDAG
17 MAART

VAK

Betoging in Vottem

MAANDAG
18 MAART

VGK-FGEN

Schuimfuif, 22u, Decadence

DI NSDAG
19 MAART

Geografica
VDK
VVN

WOENSDAG
20 MAART

GFK
VNSU
VVN

Kroegentocht
2de nacht van de Diergeneeskunde
De Rijkdom van de wiskundige praktijk, door
Prof. Van Bendegem, 19u45, Aud. A, Plateau

DONDERDAG
21 MAART

KK
Politeia

VRIJDAG
22 MAART

VGK-FGEN

Bezoek aan het parlement

Cantus, Salamander, 20u
De Koerdische kwestie in Turkije, 20u
Lezing door Prof. Tendler, 19u45, Aud. A,
Plateau
Griekse avond
Ontgroeningscantus, Salamander

Familiecantus, 20u, Salamander

Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be
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•Maandag 11 maart
Bruno de Bruxelles (Latin
Jazz), 21u, Trefpunt, Bij
Sint-Jacobs 18
“De feeks temmen” van
William
Shakespeare,
14u,
Publiekstheater
Groot Huis, Sint-Baafsplein 17

•Dinsdag 12 maart
“Mississippi Burning”, 20u,
Film-Plateau“
Jekyll & Hyde” door Cie
Vers Bloed, 20.30u, De
Vieze Gasten, Reinaertstraat 125
Jong Literair Woord met
muziek van Johnny Lee
Tones, 20.30u, Theatercafe De Grote Avond,
Huidevetterskaai 40

•Woensdag 13 maart
“Stranger than paradise”
van Jim Jarmusch, 20u,
Sphinx
“Klankpoëzie en andere
jabberwockies”,
lezing
door
Jelle
Dierickx
omtrent recente poëtische
manifestaties, 16u-18u,
Rozier 44
“The Food Chain” door Het
Toneelhuis, 20u, Vooruit
•Donderdag 14 maart
Filosofisch café: “Onderwijsvernieuwing en het
schijnbaar
vriendelijke
van onderwijs op maat”
door Raf Debaene, 2024u, Dienstencentrum Ten
Hove, Begijnhofdries 15
“Leatherface”, 20.30u, De
Fantast, Burgstraat 24
“Big City / Small Talk”,
Kajton Cie & Studio # 1,
20.30u, De Fantast

•Vrijdag 15 maart
Jazzconcert, door Rudy
Balliu Society Serenaders
en Barry Martyn, 21u,
Lazy River Jazz Club,
Stadhuissteeg 5
“Cirque Danton” naar
Büchner, Het Toneelhuis,

CULTUUR AGENDA
Jan Decorte en Sigrid Vinks,
20u, Vooruit
“De Conciërge” van Harold
Pinter, door Theater De
Waanzin, 20u, Publiekstheater Arca, Sint-Widostraat 3
•Maandag 18 maart
Rony
Verbiest,
soloaccordeonist, 21u, De Fantast, Burgstraat 24
“De feeks temmen” van
William Shakespeare, 14u,
Publiekstheater
“De feeks temmen”, Bar
“SM Lovers”, ‘t Glazen
Straatje 6

•Dinsdag 19 maart
Première
“Previously
Unadulterated”
(hedendaagse dans, 20u, Vooruit
Japanse muziek en haiku’s,
20.30u, Theatercafe De
Grote Avond, Huidevetterskaai 40
“Van de brug af gezien” van
Arthur Miller door De
Roovers, 20u, Minard

•Woensdag 20 maart
“Le Maître de Musique” van
Gérard
Corbiau,
20u,
Sphinx
Suma
poética
(hedendaagse poëzie en elektronische muziek), 20u, Ledeganckstraat 35
“Hondslelijk”, muziektheater naar de film “Coyote
Ugly”, 20u, Backstage
•Donderdag 21 maart
“Woman under the Influence” van John Cassavetes,
20u, Film-Plateau
Stevie
Wonder,
dartsdemonstratie, 20u, SintPietersnieuwstraat 45

“Het hoofd ten voeten
uit: over heethoofden,
warhoofden en hoofdverdachten”, tot 2/6,
Museum Dr. Guislain

Joseph Plateau 1801 1883: Het “Cabinet de
Physique”: 70 oude
instrumenten uit het kabinet, tot 31/7
Museum Geschiedenis van
de Wetenschappen, Krijgslaan 281 Gebouw S30

Vrouwenzaken-zakenvrouwen. Twee eeuwen
vrouwelijke ondernemers in
Vlaanderen 1800-2000,
Kunsthal Sint-Pietersabdij,
Sint-Pietersplein 9, tot
24/3
Kunst in ballingschap.
Vlaanderen, Wales en de
Eerste Wereldoorlog,
Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, tot 17/3
“Buiten Gebruik”: historische wapencollectie van
de stad Gent, Gravensteen,
Sint-Veerleplein 11, Huis
van Alijn, Kraanlei 65, tot
14/4
The black photo album:
Johannesburg 18901950, tot 24/3, Fnac,
Veldstraat 88
Eerste SMSjes in kleur:
prentbriefkaartententoonstelling, tot 26/5,
MIAT, Minnemeers 9

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg van elk concert van
Logos (www.logosfoundation.org). Schrijf ons een kaartje
of stuur een mailtje met uw coördinaten naar schamper@student.rug.ac.be

