Bloëte Loeze!

D

KORT

e lente is in het land! Dat zou wreed show geweest zijn, ware het niet dat de examens nu pijnlijk dichtbij
komen. Ik pleit ervoor om enkel afsluitende examens te organiseren bij een werkelijk slechte lente.

Hebt u Stamper al gezien, het onafhankelijke muurstudentenblad van de Actief
Linkse Studenten? Grote klasse, dames en
heren. Ik kan en mag mijn warme sympathie
voor de ALS niet verbergen. Iemand die zijn
muurkrantje noemt naar een personage uit
de Disneyclassic Bambi moet wel een jolly
old chap zijn. * Stamper was dat schattige
konijntje dat Bambi leerde recht blijven op
het ijs. Verder schitterde hij ook in wat met
voorsprong de geilste scène ooit tussen
twee konijnen op het witte doek moet zijn.
* De Gentse dienst Kunsten startte vorig jaar
een project rond ‘Gentse helden’. Mensen
konden hun – al dan niet fictieve – heldenverhalen opsturen. Ik geef alvast een
eervolle vermelding aan schepen van Financiën Frank Wijnakker. U vindt deze verhalen
op www.gent.be/gentsehelden. * De Vakgroep Communicatiewetenschappen organiseert op dinsdag 26 maart in Film-Plateau
de thema-avond Cinema & Swastika. Om
18u start een lezing over de verplichte reorganisatie van het Belgisch filmwezen tussen
1940 en 1944. Om 20u volgt een vertoning
van de propagandafilm Die grosse Liebe,
naar het schijnt een schoolvoorbeeld van
Goebbels propagandaconcept. Voor de
liefhebbers. Meer informatie via
09/264.91.86. * Op woensdag 27 maart vindt
in het Pand (Onderbergen 1) het congres
Buitenlandse politiek in België plaats. De
line-up is alvast indrukwekkend: staatssecre-
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taris Eddy Boutmans, Vlaams minister van
Buitenlands Beleid Paul Van Grembergen,
minister van Buitenlandse Zaken Louis
Michel en als toetje Zijne Koninklijke
Hoogheid Filip Van Saksen-Coburg-Gotha.
Verwijzingen naar de filosoof Avishai Margalit zullen dus niet van de lucht zijn. De festiviteiten duren van 9u ’s ochtends tot
ongeveer 18u. Inschrijven is blijkbaar niet
nodig, ga dus gerust een kijkje nemen. *
Heeft iemand die speech van Filip al eens
werkelijk gelezen? Onze troonopvolger
maakt van name dropping een ware kunst.
Enkele citaten: “zoals Kant het zo mooi formuleert…”, “…om eens een term van
Habermas te gebruiken”, “…het multicultural citizenship dat door Kymlicka zo mooi
beschreven wordt.” De leukste is wel: “Gaf
Cicero in zijn ‘De Officiis” immers niet de
raad aan zijn zoon…” * Ik denk dat enkel
mensen die naar Royalty kijken, kunnen
geloven dat Flip die speech daadwerkelijk
begrijpt, laat staan dat hij ze zelf geschreven
heeft. Dezelfde naïviteit eisen van een academisch publiek is beledigend. * Gefeliciteerd, u mag deze week (28 maart) nieuwe
studentenvertegenwoordigers gaan kiezen.
Normaal gezien zou u thuis al een
oproepingsbrief ontvangen moeten hebben.
Ga die dag tussen 8 en 15u met uw identiteitskaart naar het facultaire stembureau.
Daar krijgt u een witte, een blauwe en een
roze stembrief. Met de witte stembrief kiest

u voor de Raad van Bestuur, met de blauwe
voor de Sociale Raad en met de roze voor
uw Faculteitsraad. Dat de beste moge winnen. * Ene Kelly Shinkaruk van de Alberta
University, California, voerde onlangs een fel
gesmaakte verkiezingscampagne. De studente geneeskunde, die kandidaat was voor
de lokale Students’ Union, poseerde naakt
op haar verkiezingsaffiches. Ze werd echter
uitgesloten uit de verkiezingen, niet voor
haar bloëte loeze, maar omdat ze over haar
campagne met externe media had gepraat.
Wat het verkiezingsreglement uitdrukkelijk
verbiedt. * Laat me duidelijk zijn: ik heb
foto’s van de kandidaten gezien en ik wil
mensen hier in geen geval mee op ideeën
brengen. * Op dinsdag 16 april komt het volstrekt oninteressante zangeresje An Pierlé
een totaal overbodig concert geven in de
Vooruit. Waarom ik dit vermeld? Omdat er
niet veel anders is deze maand, tiens. Tickets via 09/267.28.28. * De enige link die ik
tussen de Stamper van ALS en de creatie van
Disney vind, is dat het beiden wel bij de
beesten af is. Alhoewel. Welk weldenkend
konijn maakt zinswendingen als “Een belangrijke maar onvoldoende stap, (sic) voorwaarts die er is gekomen na de strijd die
onze ouders voerden”. Konijnen voorwaarts!
* Tinnenpot geeft 5 maal twee vrijkaarten
weg voor Kopenhagen, een gastvoorstelling
van het Nieuw Ensemble Raamtheater. Een
toneelstuk dat natuurkunde, fysica (onder
meer Niels Bohr speelt een prominente rol)
en de wereldgeschiedenis incorporeert. Het
stuk speelt om 20u van 28 maart tot 6 april
op donderdag, vrijdag en zaterdag in Teater
Tinnenpot en is naar verluidt uitstekend.
Voor de eerste week hebben we vrijkaarten.
Zegt lachen met kernfysica je wel wat, mail
dan naar jef@schamper.rug.ac.be. * Sinds
kort is er geld voorzien om op inleefproject
te gaan naar derdewereldlanden. Studenten
kunnen in samenwerking met een erkende
ontwikkelingsorganisatie voor minimum 6
weken op stage vertrekken. Per student is er
tussen de 743, 68 euro (30.000 frank) en
1859,20 euro (75.000 frank) beschikbaar. Er
is wel haast bij, want de voorstellen moeten
binnen zijn voor 19 april. Kijk voor meer
informatie naar www.gsr.be.

Jef Van Baelen
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Autonomie Dienst
Studentenactiviteiten bedreigd
De hervorming van de universitaire administratie en het gedoe met ERP dreigen de
autonomie van de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) te fnuiken. Studentenbeheerder van
de DSA Raf Burm is er niet over te spreken dat zijn dienst ondergebracht dreigt te worden
bij de Jobdienst en dat de facturen van de studentenverenigingen al maanden niet meer
betaald kunnen worden. Rector André De Leenheer heeft alvast beloofd orde op zaken te
stellen maar of bepaalde personen onder hem evenveel goodwill zullen tonen, is zeer de
vraag.
Dat de coördinator van de DSA de facturen niet meer kan en mag betalen, is een gevolg van
het ERP-project. ERP staat voor Enterprise Resources Planning en is een softwareoplossing
om de boekhouding, de aanwerving en het contractbeheer te automatiseren. Het eerste luik
van ERP is SAP, een systeem dat alle uitgaven van de universiteit via een netwerk moet centraliseren zodat de Directie Financiën een en ander beter kan controleren. SAP moest normaal op 1 januari 2002 in orde zijn, maar het zaakje is ondertussen al enkele maanden in de
soep aan het draaien. Het is zo erg dat vele handelaars weigeren nog langer producten te leveren aan de RUG omdat hun facturen onbetaald blijven.
Dat is ook het geval bij de studentenverenigingen. Zo is er een vereniging die drie maand
geleden een nieuwe server aankocht ter waarde van 2000 euro maar nu tegen de leverancier moet zeggen: “Sorry, wij beschikken wel over het budget maar door de een of andere
regel kunnen wij ons eigen geld niet meer beheren.” Die regel houdt in dat men om toegang
te krijgen tot het SAP-systeem, personeelslid van de Universiteit Gent moet zijn. De studentenbeheerder is dat niet. In 1997 besliste het Bestuurscollege namelijk dat de studentenbeheerder een student moet zijn die de volledige bevoegdheid heeft om het studentenhuis te
runnen en de subsidiebudgetten voor de studentenwerking te beheren. Een mooie beslissing die zich nu echter tegen de studentenverenigingen keert. Zij weten nu niet eens wie verantwoordelijk is voor hun geld en worden van het kastje naar de muur gestuurd.
Niet alleen de financiële, maar ook de structurele autonomie is in gevaar. Studentenbeheerder Raf Burm spreekt van vadermoord als hij de plannen van Ignace Van der Cam,
directeur van de Directie Studentenvoorzieningen, hoort. Hij heeft overschot van gelijk. De
Directie Studentenvoorzieningen is er namelijk pas gekomen nadat de studenten daar lang
genoeg over zeurden. De universiteit was immers eerst zinnens de sociale sector gewoon
onder de Directie Gebouwen te brengen, maar gelukkig is men daar later van afgestapt.
Maar nu droomt Van der Cam er hardop van om de DSA onder de Jobdienst of een andere
geleding van zijn directie te plaatsen. Dat is onaanvaardbaar want het zou Burm degraderen
tot een administratieve loopjongen, correctie, goedkope administratieve loopjongen van de
Directie Studentenvoorzieningen. Als de DSA namelijk maar een onderdeel van een andere
dienst is, heeft het hoofd van die dienst het zeggenschap over de kredieten van de DSA en
niet de studentenbeheerder. Zo is het mogelijk dat het afdelingshoofd van zeg maar de
homes kredietbeheerder wordt van het budget van een homeraad die een klacht wil indien
over bepaalde toestanden in de homes. Een machiavellistisch diensthoofd zou dan wel eens
enkele minder leuke maatregelen voor die homeraad durven treffen. Which would not be
nice.
De DSA moet een aparte dienst worden binnen de Directie Studentenvoorzieningen. Alleen
zo blijft de autonomie van het Studentenhuis gewaarborgd. Het is misschien praktischer
voor Van der Cam om de Dienst Studentenactiviteiten weg te moffelen in een of ander verdomhoekje maar de symboolwaarde van de dienst is veel te groot om dat zomaar te doen.

Tim F. Van der Mensbrugghe
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Kotbelasting nog e

Schepen van Onderwijs crea

e kotbelasting gaat van kwaad naar erger. En dan naar nog erger. Op
maandag 18 maart had het STeK (Studenten Tegen Kotbelasting) een
wel heel merkwaardig onderhoud met Schepen van Onderwijs Van den
Bossche.

Een week daarvoor had het STeK op een
open vergadering haar standpunten en eisen
verduidelijkt tegenover het stadsbestuur.
Een eerste al verregaande toegeving van de
studenten was dat men nu accepteert dat er
sowieso een kotbelasting komt, al blijft men
er principieel tegen. Het is en blijft volgens
de studenten een fundamenteel onrechtvaardige en willekeurige beslissing. Maar
omdat het nu wel pijnlijk duidelijk geworden
is dat het Gentse stadsbestuur per se een kotbelasting wil doorvoeren, hebben de studenten hun principiële njet-houding laten varen.
Het is immers niet de meest vruchtbare
onderhandelingspositie. Het STeK hoopte
via deze pragmatische houding toch nog wat
van het stadsbestuur gedaan te krijgen. Het
stadsbestuur zelf had daar andere ideeën
over.
De voornaamste zorg van de studenten was
dat de kotbelasting sociaal verantwoord zou
worden ingepast. Met een socialiste op
Onderwijs moet dat wel snor zitten, zou je
zeggen. Men stelde voor om de kotbelasting
enkel in te voeren voor koten die meer dan
225 euro per maand kosten. In hun voorstel
bedraagt de kotbelasting 10 % van de maandelijkse huur. De rijkste betaalt het meest.
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Eerlijk toch.

Verder wil het STeK eindelijk eens een studentenbeleid in Gent, vergelijkbaar met wat
men in andere studentensteden al jaren
gewoon vindt. De studenten formuleerden
enkele interessante voorstellen, waarvan we
u de pittigste even presenteren. Het STeK
stelt voor om de huurwaarborgen automatisch in een huurwaarborgfonds te storten,
zodat studenten gegarandeerd hun waarborg
terugkrijgen. Op dit moment ziet namelijk
een derde van de studenten zijn waarborg
nooit terug. Verder wil men een goedkopere
internetaansluiting voor studenten, vergelijkbaar met Kotnet in Leuven. Daarnaast is ook
een beter en vooral goedkoper openbaar vervoer een prioriteit voor de studenten. Een
officiële schepen van Studentenzaken
(weerom zoals in Leuven) zou dit alles
moeten coördineren.

Er kan nog meer bij!

Met dit eisenpakket trok men naar het overleg dat het stadsbestuur op 18 maart organiseerde. Bij de introductie vielen de studenten al meteen van hun stoel. De kotbelasting wordt nog veel grover dan eerst
aangekondigd. Niet alleen komt er inderdaad een lineaire kotbelasting (dus niet
procentueel berekend, dus in verhouding zwaarder voor de
minder begoede student) van 75 euro,
maar daarnaast komt
er ook een boetesysteem dat de kotbelasting kan laten oplopen
tot 250 euro per kot
per jaar. Het stadsbestuur gaat massaal
koten en huurcontracten controleren.
Wie niet in orde is,
mag jaarlijks 250 euro
aan het stadsbestuur
geven.

De studenten zijn al jaren vragende partij
voor een grootscheepse controle van de
koten. En nu komt het voor één keer het
gemeentebestuur ook goed uit: het is een
heel mooi excuus om enorm veel geld binnen te halen. Wellicht veel meer dan de 2
miljoen euro die de kotbelasting oorspronkelijk moest opbrengen. Kwatongen beweren
dat dit lucratievere voorstel eigenlijk al veel
langer bestond en angstvallig geheim werd
gehouden tot de te verwachten kotbelastingsbetoging voorbij was. Om dan wanneer
studenten zich bij een kotbelasting al hebben
neergelegd, keihard uit te halen. Snoepers.
In tegenstelling tot wat Freya Van den
Bossche in Schamper 401 expliciet ontkende, komt er dus wel degelijk een lineaire
belasting van 75 euro. Dit komt natuurlijk
het zwaarst aan bij armere studenten die uit
noodzaak een gammel kot van 4000 frank
huren. Maar voor deze financieel zwakkere
groep heeft het stadsbestuur nog meer in
petto. Welke koten zijn namelijk niet in
orde? De goedkoopste natuurlijk. En net die
moeten nog een stuk meer betalen. De
zwaksten zullen altijd de gemakkelijkste
prooi blijven.
Het STeK laat het hier natuurlijk niet bij.
Enkele malen per week wordt de
Heuvelpoort (u weet wel, het drukke kruispunt bij die Overpoortstraat die het stadsbestuur zoveel geld kost) geblokkeerd.
Verdere grootschaligere acties moeten nog
volgen. Probleem is wel dat de paasvakantie
en de blok eraankomen. Studenten hebben
nu echt wel andere besoignes dan betogen.
Dat weet het stadsbestuur ongetwijfeld ook
wel.

Beleid? Waar?

Schepen Van den Bossche beloofde nog een
latere vergadering waarin ze nu wel een studentenbeleid ging uiteenzetten. Het STeK
vraagt zich af met welke zoethoudertjes
mevrouw de Schepen deze belasting gaat
wegpraten. Als ze ooit haar charme heel
hard nodig zal hebben, dan is het nu wel.
Verwacht wordt dat vooral het verbeteren
van de koten zelf benadrukt zal worden.
Want laten we eerlijk zijn: dat zal waarschijnlijk inderdaad een gevolg zijn van deze maatregel.

erger dan gedacht

reatief met eerdere beloftes
Op langere termijn leidt deze zware belasting tot een splitsing tussen de sociale
huisvesting van de studentenhomes enerzijds en particuliere koten van rond de
13.000 frank die piekfijn in orde zijn anderzijds. Het soort koten dus dat men nu steevast een studio noemt en waar men buitensporig veel geld voor vraagt. De opvangmogelijkheden van de homes zijn heel beperkt
en er zijn niet meteen plannen om het aantal studentenhomes fors te verhogen. De
doorsneestudent zal zich moeten wenden

tot heel dure maar - toegegeven - treffelijke
koten.

mer). Schamper had een aanvaring met
dezelfde groepering omdat we het waagden
hierover te berichten. Ieder zijn visie van
persvrijheid natuurlijk.

Politiek gekonkel is in dit dossier zeker ook
niet van de lucht. Het STeK, dat principieel
politiek ongebonden wil blijven, had al te
kampen met een extreem-linkse groepering
die het thema van de kotbelasting wou kapen
voor fundamentalistische propaganda (zie
daarvoor Schamper 402 en verder in dit num-

Maar ook de grote jongens willen politieke
munt slaan uit de kotbelasting. De Gentse
CD&V zit in de oppositie en ziet haar kans
schoon om de VLD af te schilderen als een
gulzige belastingssatan. Wat ze daarbij wel
vergeten, is dat het in Leuven net een CVPschepen was die er de kotbelasting invoerde.
De VLD klaagde daar toen steen en been over
een onredelijke en ondoordachte beslissing.
Nog een vermakelijke parallel: de socialistische partij die een Schepen van Onderwijs levert die onmachtig knikt en het mag gaan uitleggen bij de studenten.

W i e s p e e l t b e s t h e t p o l itieke spel?

Een vermakelijke roddel die we net voor de
deadline binnenkregen maar nog niet bevestigd is: het Gentse stadsbestuur heeft opeens
een begrotingsoverschot van 4,5 miljoen
euro. Daar zit de 2 miljoen euro bij begroot
voor de kotbelasting. ‘t Zijn toffe in ‘t stadhuis!

Jef Van Baelen

advertentie

Student verkiest zichzelf

T

Stembusgang vol hindernissen

erwijl de doorsnee student niet wakker ligt van heel het verkiezingsgebeuren, betekent het voor vele kandidaten stemmen ronselen en affiches (over)plakken. Voor en achter de schermen maakt ieder zich klaar voor
de grote dag.

In verschillende faculteiten wordt de strijd
hard gestreden en willen concurrerende
kandidaten wel eens elkaars drukwerk van
de muren trekken. Niet meteen een mooi
zicht. Wie de kneepjes van het vak niet bij
Mugabe heeft geleerd, kan bij de GSR op
logistieke steun rekenen, zoals het kopiëren
van de affiches. Een leuke tegemoetkoming,
zeker als je weet dat de kandidaten bij de
vorige edities alles uit eigen zak moesten
betalen. Enkel kandidaten voor de Raad van
Bestuur konden op een budget van de Secretarie van de Raad van Bestuur rekenen.

Broodjes

Maar wat gebeurt er allemaal achter de
schermen? De praktische kant van heel het
verkiezingsgebeuren wordt aan de universiteit door de Secretarie van de Raad van
Bestuur geregeld. Ze doen dat naar eigen

zeggen al twintig jaar en draaien er hun hand
niet meer voor om. “Toch komt er vanalles
bij kijken,” aldus Nicole Schollaert. “Van
de bekendmaking van de verkiezingen en
het samenstellen van de verkiezingslijsten
tot het samenstellen van de verkiezingsbureaus en zelfs het bestellen van broodjes
voor de medewerkers van de kiesbureaus.”

Chinese bijzitten

En in de kiesbureaus, hoe zit het daar dan
mee? Schollaert: “Wel, in principe wordt elk
bureau bemand door één voorzitter en drie
bijzitten. Voor de bijzitten werden
willekeurige studenten op de kiezerslijsten
aangeschreven. Jammer genoeg hebben we
nog niet zoveel reacties binnengekregen.” Er
werden 114 studenten aangeschreven, waarvan er nog maar tien positief hebben
gereageerd. Onderbemande kiesbureaus

Avontuurlijke
Jongerenreizen

zijn daar een logisch gevolg van. “Maar de
oplossing is heel eenvoudig”, aldus Schollaert. “Wanneer er te weinig bijzitten zijn in
een bureau, zal de eerste studenten die hun
stem uitbrengen, gevraagd worden om hun
handen uit de mouwen te steken.”

Mist

Onregelmatigheden bij de verkiezingen hadden we na het gerommel in de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen niet meer verwacht. Toch gaat het ook
bij de Diergeneeskunde flink de mist in. De
studenten van de eerste kandidatuur
hebben op donderdag 28 maart 2002 bijna
de hele dag les in de auditoria van de Ledeganck, terwijl het kiesbureau voor hun faculteit zich helemaal op de campus in Merelbeke bevindt. Hierdoor hebben de studenten nauwelijks de kans om te stemmen en
moeten ze tijdens hun middagpauze heen
en weer reizen tussen de Ledeganck en de
campus in Merelbeke. De studenten klagen
en de GSR luistert. Milena De Wael wilde
hen wel uit de nood helpen: “We hadden
gedacht dat eenvoudig op te lossen door
enkele bussen in te lassen. Maar decaan Aart
de Kruif wilde dat niet. De studenten zullen
dus op eigen krachten in Merelbeke moeten
geraken.” Het goede voornemen van onze
rector om meer kiezers naar de stembussen
te lokken, heeft in de praktijk dus nog met
tal van hindernissen te kampen.

advertentie

Bij de volgende studentenverkiezingen
moet alles veel vlotter verlopen, vindt De
Wael. “Zo willen we met de huidige ploeg
vertegenwoordigers nog het voorstel van
het elektronisch stemmen erdoor krijgen.
Iedereen heeft daar baat bij. Zo moeten de
stemmen naderhand niet meer geteld worden, het ATP (Administratief en Technisch
Personeel) wordt minder belast en men
moet ook niet meer op zoek gaan naar studenten die als bijzit in de bureaus willen
meehelpen.”
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Op donderdag 28 maart 2002 is het zover,
kies voor je vertegenwoordigers voor de
Raad van Bestuur, Sociale Raad en Faculteitsraad. Schamper wenst iedereen een
gezwinde stembusgang en indien je als Chinese vrijwilliger plots bijzit wordt: er is altijd nog lectuur te vinden in de Schamperbakjes.
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Actief Lullende Studenten
ALS verspreidt muurkrant ‘Stamper’

e Actief Linkse Studenten hebben behoorlijk laag-bij-de-gronds gereageerd op het artikel ‘ALS-voorzitter in de fout’ in Schamper 402. Ze
deden dat door het verspreiden van het muurstudentenblad ‘Stamper’. Of
een nieuwe episode in de lastercampagne tegen de studentenvertegenwoordigers, zo u wil.

ALS stuurde ook Schamper een lezersbrief.
De inhoud van de brief was echter identiek
aan die van de muurkrant en bereikte ons
pas na de deadline. Om technische redenen
hebben we ze dus niet kunnen publiceren.
De reactie bevatte weinig kritiek op onze
berichtgeving en bestond voor het overgrote deel uit propaganda en ledenwerving.

Onafhankelijk?

Stamper pretendeert “even onafhankelijk als
Schamper” te zijn. Ironie, nemen we aan: de
ALS is namelijk de studentenorganisatie van
de Linkse Socialistische Partij (LSP). ALSvoorzitter Koenraad Depauw is lid van die
fractie en kwam zelfs op bij de vorige Gentse gemeenteraadsverkiezingen. Met twintig
voorkeurstemmen als gevolg.
Depauw wil met Stamper de studenten “de
andere zijde van de politieke medaille”
tonen. Die uitspraak bewijst dat hij niet

inziet dat Schamper geen artikels schrijft
vanuit politieke motieven. Dat de inhoud
van het pamflet ook op de website van de
LSP geplaatst werd, is daarentegen tekenend
voor de ideologische afhankelijkheid van de
ALS.

Representativiteit

De inhoud van het artikel ‘ALS niet in de
fout!’ is eigenlijk één lange litanie over het
vermeende “represantiviteitsprobleem” (sic)
van de studentenvertegenwoordigers aan de
unief. De ALS beweert dat die “wel de poen
hebben om tegen de kotbelasting een
serieuze strijd aan te gaan, maar niet tegen
de schenen van het Gentse stadsbestuur
durven stampen”. Ook alle eerder weerlegde beweringen worden nog eens opgedist.
We achten het inmiddels overbodig om daar
opnieuw aandacht aan te besteden.
Er zijn ook nieuwe uitlatingen: de lage
opkomst bij verkiezingen aan de RUG is
volgens Depauw aan de kandidaten zelf
te wijten. Hij denkt dat de studentenvertegenwoordigers hun achterban zullen vergroten door “uit hun overlegorganen te treden” en “een politieke strijd
te voeren”. Of dit onschuldige naïviteit
dan wel ordinaire stupiditeit is, valt nog
te zien. Depauw roept daarenboven
iedereen op kandidaten te verkiezen
die zich politiek profileren en een “sociale strijd voeren”. Onafhankelijkheid
verwerpt hij dus niet alleen op journalistiek vlak.
De studentenvertegenwoordigers zijn
de lastercampagne van de ALS intussen
meer dan beu. Angela van de Wiel en
Dany Neudt lieten ons weten: “Wij doen
wel degelijk meer dan enkel protesteren tegen de kotbelasting op zich. Zo
hebben we onlangs een uitgewerkt
voorstel tot studentenbeleid aan het
stadsbestuur overhandigd. Daarbovenop deden we ook een heel aantal concrete voorstellen voor een beter huisvestings- en studentenbeleid.”
Neudt en van de Wiel worden stilaan

sarcastisch: “We zijn ervan overtuigd dat de
ALS’ers zich massaal kandidaat hebben
gesteld voor de komende studentenverkiezingen. Eindelijk, eindelijk zullen zij ons
eens leren hoe men nu écht studenten moet
vertegenwoordigen.” Geen enkele Actief
Linkse Student staat namelijk op de lijst.
Ze klagen ook de hypocrisie van de ALS aan:
“Welke acties hebben zij al ondernomen
tegen de kotbelasting? Hoeveel constructieve voorstellen hebben ze gedaan om het
Gentse huisvestingsbeleid te verbeteren? We
hebben betere dingen te doen dan te reageren op valse beschuldigingen: we stoppen
onze tijd liever in het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van onze medestudenten.”

Paranoia

Het grootste probleem van de Actief Linkse
Studenten is misschien wel hun paranoia. Zij
hangen een soort ingewikkelde samenzweringstheorie aan waarbij de kotbelasting, de
Bolognaverklaring, de privatisering van het
onderwijs, verkrotting, huisjesmelkerij en de
“triomf van extreem rechts” één geheel vormen. De remedie van Depauw is simplistisch: iedereen moet actief worden bij
ALS en “een linkse oppositie vormen tegen
het huidige beleid”.
Hij kan ook het natrappen ten opzichte van
Angela van de Wiel niet laten. Depauw
beweert dat zij niet verkozen is als voorzitster van de Sociale Raad. Angela reageert:
“Het is zo dat er voor de Sociale Raad twee
jaar geleden slechts drie kandidaten waren
voor drie mandaten. Dit kan je echter moeilijk als verwijt gebruiken. Het is niet de
schuld van de mensen die zich wél kandidaat gesteld hebben dat er verder geen interesse was voor deze functie.”
Het valt ons zwaar om de muurkrant Stamper ernstig te nemen. Amusant, dat is zeker,
maar het is vooral bedenkelijk dat de Actief
Linkse Studenten het beledigen van mensen
niet als een fout willen erkennen.

Rinus Emmery
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Digitale punten
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et de blokperiode en de kermis op het Sint-Pietersplein in zicht
halen de meeste studenten hun cursussen vanonder het stof. Ook de
mensen van de facultaire studentenadministratie (FSA) maken zich op om
de punten die je de volgende maanden gaat behalen op een correcte
manier op je puntenbriefje te krijgen. Hoe dit gebeurt en waarom zij zich
nog maar zelden vergissen, verneemt u hier.
In het vorige millennium gebeurde het
doorgeven van punten met archaïsche programma’s en via aan virussen of schade
onderhevige diskettes, die dan allen in het
rectoraat werden gedumpt. Wegens te veel
omslachtige tussenstappen zocht men naar
een nieuw systeem waarmee lesgevers en
FSA de punten rechtstreeks van op hun
eigen bureau konden invoeren, zonder zich
zorgen te moeten maken of hun pc of printer wel aangepast zijn.

Prijsbeest op poten gezet

Met een stuurgroep en twee nieuw
aangetrokken informatici, Bruno Lowagie
en Mario Maccaroni, kreeg het project
snel vorm. Vooral door het gebruik
van de toen nog in zijn kinderschoenen staande Java Servlet-technologie, werd het project optimaal toegankelijk. Voor het genereren van
een grote diversiteit aan documenten werd gebruik gemaakt van
een Free Software / Open Source
product ontwikkeld door de hoger
vernoemde java-expert Lowagie. Er
werd voor een goede encryptie en
voldoende beveiliging gezorgd,
zodat vergissingen en fraude zo
goed als uitgesloten zijn. De professionele waarde van het pakket viel ook
buiten de RUG op. Ondanks het feit dat de
wedstrijd bedrijfsgericht was, ontvingen de
twee ontwikkelaars uit de handen van minister Rik Daems een tweede prijs in de
DataNews ICT Manager Contest 2000.
Aangezien de RUG van informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn paradepaardje wil maken kan dit qua prestige wel
tellen.

Computer buist student

Met de herschikking van het onderwijs en
de nieuwe overdrachtregeling dienden ook
heel wat programmaregeltjes herschreven te
worden. Het begrip ‘zittijdoverdracht’ is nu
bijvoorbeeld doorverwezen naar de folklore.
Je krijgt nu direct een ‘jaaroverdracht’, of je
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nu de helft behaalde of niet, en die blijft nog
drie jaar geldig ook. Het zogenaamde ‘thesisjaar’ wordt vanaf nu eveneens enkel nog
vermeld in de annalen als een reeds
afgeschafte en eigenlijk onwettige regeling
die de student toeliet om zijn thesis af te
werken en intussen punten lager dan tien
over te dragen terwijl die zijn thesis verder
afwerkte. In tegenstelling tot sommige
andere Europese universiteiten blijft de
grens voor overdrachten een twaalf op
twintig. De RUG oordeelt dat men de student met het overdragen van een tien op
twintig geen cadeau geeft, omdat hij anders
problemen krijgt om zijn globaal gemiddelde op te trekken tot 550 op 1000, wat het

minimum is om te slagen. Er bestaan althans voor de computer niet - géén regeltjes met buispunten zoals “hier mag je er
drie hebben om toch gedelibereerd te worden”. Het is misschien even schrikken, maar
het puntenpakket buist automatisch
iedereen die één of meerdere vakken een
score onder de tien op twintig behaalde. Het
is de examencommissie die hen dan kan
delibereren en de student in kwestie toch
laten slagen. De FSA of de examencommissie voeren dan deze beslissing, -met een
softwarematig verplichte motivering- in het
systeem in. Zij kan enkel in positieve zin
delibereren. Ze kan een graad enkel verhogen, maar nooit verlagen. De valse noot in
het systeem is de puntenvertaling uit landen
met een voorlopig nog verschillend punten-

systeem. Voor veel erasmusstudenten is
deze noot hard om kraken, omdat de punten uit hun gastland hier verrekend worden
naar onze standaarden. Geen probleem
ware het niet dat men dit individueel herbekijkt, zodat verschillende studenten die
voor hetzelfde vak op dezelfde locatie
dezelfde punten kregen hier soms verschillend gequoteerd worden.

Special FX

Sinds kort kan de FSA voor jou ook een
Engelstalig puntenbriefje afdrukken. Dit vermeldt de ECTS (European credit transfer
system), waarin al je vakken worden vermeld met een gewaardeerde code gaande
van A tot E naargelang dalend puntenaantal
en FX (niet geslaagd maar misschien
delibereerbaar) of F (niet geslaagd). Die lettercode berekent men jaarlijks op basis van
een Gausscurve die per vak en per studiejaar
weergeeft welk percentage studenten een
welbepaalde score behaalden. Gent is hierin
toonaangevend tegenover andere
universiteiten. Momenteel loopt een
project dat de vakinhouden en de
curricula vergelijkt zodat men op een
objectieve manier zal kunnen vaststellen of het bij ons wel nodig is om
naast een bachelor van drie jaar een
master van twee jaar in te richten om
op het niveau te staan van de ons
omringende universiteiten. Men heeft
met andere woorden nog heel wat fijn
te ‘tunen’ voor de conferentie van
Berlijn volgend jaar, waar de academische wereld de fakkel zal overnemen van de politiek voor wat betreft de
verdere onderwijshervorming. De resultaten
zullen zich alleszins vertalen naar een
nieuwe upgrade van alle software, die constant wordt herschreven. Het personeel krijgt infosessies en lessen. Werken op de studentenadminstratie leek ooit wel minder
high-tech maar nooit zo eenvoudig te zijn…
Bronnen:
* Universiteit Gent november/december
2000
* http://www.lowagie.com/manager/
* http://www.lowagie.com/iText/

StijN

Loonsverhoging voor jobstudenten

D

e 117 studenten die door de jobdienst van de universiteit worden tewerkgesteld, krijgen opslag. Nog niet helemaal, maar toch heel binnenkort. Vorige maand, februari 2002, heeft het Bestuurscollege van de
RUG namelijk beslist de lonen van de jobstudenten af te stemmen op die
van het ‘gewone’ personeel, zoals in veel andere sectoren gebruikelijk is.

”Jobstudenten verbonden met een arbeidsovereenkomst met de RUG krijgen het gewaarborgd minimum loon vastgesteld voor een
eenentwintigjarige werknemer zonder anciënniteit en dit naar analogie met de C.A.O. nr. 43
van toepassing in de privé-sector. Momenteel
bedraagt dit loon 268,47 BEF bruto per uur.”
Zo staat het voorlopig nog altijd op de website
van de Jobdienst. Eén van die jobstudenten gaf
ons toelichting bij dat bedrag: “Dat is gigantisch weinig.” ‘t Is maar dat u het weet. Voor de
meeste jobstudenten verschilt dat bedrag
weinig van hun nettoloon, maar het blijft een
minimumloon, en totaal onafhankelijk van het
soort werk dat de student uitoefent. Dat moet

beter kunnen.

Gewichtige beslissingen

In februari vorig jaar (2001) werd een nieuwe
C.A.O. opgesteld tussen de betrokken vakbonden en de Vlaamse Regering, waarin wordt
afgesproken dat “de universiteiten bij het vaststellen van het loon van hun jobstudenten de
barema’s van het personeel toepassen voor
vergelijkbare functies aan de universiteiten.”
Vorige maand kregen die woorden hun logische vervolg op het Bestuurscollege - en let
hierbij vooral op de leuke vermeldde datum:
“Het bestuurscollege stemt ermee in om met
ingang van 1 januari 2002 aan jobstudenten

tewerkgesteld met een overeenkomst met de
Universiteit Gent het loon toe te kennen
overeenkomstig de graad waarin een vergelijkbare functie door een contractueel personeelslid zonder ancienniteit wordt uitgeoefend, op
voorwaarde dat de student aan de diplomavoorwaarden voor deze graad voldoet.”
Leve de invoering van maatregelen met terugwerkende kracht!
Op dit ogenblik is men druk bezig alle functies
aan de universiteit te classificeren, zodat men
precies kan weten wat een bepaalde job eigenlijk waard is. Peter De Keyzer, vakbondsafgevaardigde van het ACOD, weet ons te
vertellen dat men daar tegen de zomervakantie mee klaar hoopt te zijn. “Bovendien”,
zo zegt hij, “is er ook mondeling
overeengekomen dat er niemand in de laagste
graad zal worden aangeworven.” Alle jobstudenten zouden dus minstens in de tweede
loonklasse terechtkomen, overeenkomend
met een job waarvoor een diploma lager
secundair onderwijs nodig is. Enig gesnuister
op het web leert ons dat daar een bruto uurloon van 319,69 frank (7,92 euro) aan verbonden is.

Meer informatie over studentenjobs aan de
RUG, maar ook over studentenjobs in het
algemeen, is te vinden op de website van de
jobdienst: http://aivwww.rug.ac.be/StudentenVoorzieningen/Coordinatie/Personeel/J
obDienst/index.html

DDW

Schamper houdt ermee op,
maar nog niet helemaal...

U hebt namelijk nog het zogenaamde ‘Schamperboek’ van ons te goed. U weet wel, dat boek waarin een stofminnende
langbaardige redacteur de hele geschiedenis van vierhonderd Schampers uit de doeken doet. Als u het artikel ‘De stoten
van Schamper’ in het jubileumnummer 400 heeft gelezen, weet u waaraan u zich kunt verwachten.
De eerste veertig mensen die een kaartje sturen naar het bekende adres (zie colofon), krijgen van ons een gratis exemplaar
thuisgestuurd. Vermeld duidelijk uw naam, adres en e-mailadres. Ergens tussen de paasvakantie en de examens mag u het
tijdsdocument dan in de brievenbus verwachten. Vanaf de verschijningsdatum kunt u het boek ook in het archief van de
RUG (aan het rectoraat) kopen.
Bovendien beloven we bij deze dat wij u nog op de hoogte zullen brengen van de uitslag van de verkiezingen voor studentenvertegenwoordigers. Niet meer op papier, anders zou dit de laatste Schamper niet zijn, maar wel op onze website:
www.schamper.rug.ac.be. Toedeloe!
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Love is in the air
Opgefokte feromonen

e meest hopeloze gevallen kennen ze wel, de talloze producten die
beloven van u een onweerstaanbare magneet voor het andere geslacht
te maken. Door toevoeging van menselijke feromonen zouden die producten zowat de Heilige Graal onder de liefdesdrankjes zijn.

Laten we eerst even duidelijkheid scheppen
over wat feromonen nu eigenlijk zijn. Het
zijn in principe geurloze communicatiechemicaliën die ons lichaam produceert en die een specifieke reactie uitlokken bij soortgenoten. Dit in tegenstelling
tot hormonen, die een reactie uitlokken in
het eigen lichaam. Ze worden niet alleen
gebruikt om partners te lokken (seksferomonen), maar bijvoorbeeld ook om
gevaar te signaleren (alarmferomonen) en
om soortgenoten te lokken om kolonies te
vormen (aggregatieferomonen). Hoewel de
communicatie via feromonen beperkt blijft
tot vrij beknopte boodschappen, heeft dit
toch enkele grote voordelen. De boodschap
wordt altijd efficiënt overgebracht, zelfs in
het donker, en de productie van feromonen
kost het lichaam weinig moeite.

Kakkerlakken

Aangezien vooral insecten fervente gebruikers zijn van deze communicatievorm, werden deze feromonen aanvankelijk
bestudeerd bij onze zespotige vriendjes.
Toen Duitse wetenschappers na lang zoeken
in 1956 een vreemde stof isoleerden uit het
achterlijf van vrouwtjesvlinders van het
genus Bombyx zagen ze dat mannetjesmotten een vreemd gedrag dat op een dans leek

gingen vertonen, zels als ze maar aan kleine
concentraties van de stof waren voorgesteld.
Ze noemden deze stof bombykol. Bombykol
was duidelijk een seksferomoon. Sindsdien
zijn feromonen van vele andere insecten
bekend, en een vaak gebruikte toepassing
van deze kennis is het bestrijden van
insecten. Om kakkerlakken in huis te bestrijden, lokt men alle mannetjes met feromonen, zodat de arme beestjes zich niet meer
kunnen voortplanten. Net zoals de sirenen
in talloze legenden de zeeën onveilig maakten, zijn ook de kakkerlakken reddeloos verloren wanneer ze de feromonen detecteren.
Naast insecten bleek Uit vele leuke proefjes
bleek dat naast insecten ook zoogdieren
zoals hamsters en olifanten gebruik maken
van feromonen.

Hoe gebeurt de detectie van deze geurloze
feromonen eigenlijk? Bij de meeste dieren
speelt hierbij een specifiek orgaan een
belangrijke rol, namelijk het vomeronasaal
orgaan (VNO). Bij zoogdieren zoals de
mens, is het VNO gelokaliseerd in de
neusholte. Het bestaan van een VNO is al
langer dan vandaag bekend: al in 1703 ontdekte een militaire arts,Ruysch genaamd,
dit vreemde orgaan bij een soldaat wiens
gezicht danig bewerkt was. Waar oorlog allemaal niet goed voor kan zijn. De grote discussie is nu of het VNO van de mens functioneel is, of eerder een relictvorm, een
restant van wat ooit een funtioneel deel van
het lichaam was (zoals bijvoorbeeld onze
wijsheidstanden, staartbeen en blinde
darm). Er zijn namelijk enkele belangrijke
verschillen tussen ons VNO en dat van
andere zoogdieren. Hier verder op ingaan
zou ons echter te ver drijven. Wel zijn er altijd meer aanwijzingen dat ons VNO toch
enigszins blijkt te werken, maar in welke
mate het echt functioneel is, daar blijft discussie over bestaan.

Knappe mannen

Evenmin duidelijk is in welke mate het
gedrag van mensen gestuurd wordt door feromonen. Toch heeft men hieromtrent al
verschillende interessante vaststellingen

gedaan. Bekend is het onderzoek van
Martha McCullock in verband met de synchronisatie van maandstonden. Zo gebeurt
het dat als vrouwen gedurende lange tijd
samenleven, zoals in internaten, dat hun
menstruele cycli gelijk gaan lopen. Het
schijnt nu bewezen te zijn dat dit wordt
veroorzaakt door feromonen. Een ander
leuk proefje is dat waarbij vrouwen mannen
op foto’s moeten beoordelen. Het blijkt dat
wanneer de vrouwen worden blootgesteld
aan het feromoon androstenon, ze plots
beduidend meer mannen knap gaan vinden.
En hoe zit dat nu met die feromonensprays
en aanverwanten? Als menselijk gedrag
effectief beïnvloed wordt door feromonen,
vervullen deze producten dan werkelijk de
wensen van de gebruiker? De producenten
beloven immers meer interesse van het
andere geslacht en een passioneler seksleven. Dat laatste vind ik persoonlijk al iets
geloofwaardiger dan het eerste, omdat de
partner in kwestie bij intiem contact meer
effect van de feromonen zal ondervinden.
Maar zo’n vaart zal het allemaal wel niet
lopen. Van de verkrijgbare producten is er
niet één waarvan het wetenschappelijk
bewezen is dat het echt werkt. Hoe je het
ook draait of keert, het is gewoon geldklopperij. Trouwens, de feromonen mogen dan
misschien zorgen voor meer aandacht van
het andere geslacht, bij de rest zullen ze u
niet helpen. Bovendien kan je nog altijd
gebruik maken van de feromonen die je zelf
aanmaakt. Hiervoor volstaat het om enkele
dagen uit de buurt van water en zeep te blijven. Bij wie zich niet wast blijven de feromonen immers, samen met het zweet, op de
huid zitten. Laat ons iets weten als het wat
oplevert. Feit is dat, ondanks de vele onzekerheden, de verkoop van dergelijke producten een erg winstgevende business is.
Ons besluit: over de werking van feromonen
bij mensen kan nog gediscussieerd worden,
maar de geur van geld is en blijft onweerstaanbaar.
Meer informatie over feromonen vindt u op
het net. Lees vooral de commerciële sites erg
kritisch. Enkele links vindt u op onze site:
http://www.schamper.rug.ac.be

KL
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Rik Coolsaet over inte
”Kruisbestuiving, dàt

rofessor Rik Coolsaet van de Vakgroep Politieke Wetenschappen is u
waarschijnlijk niet onbekend. Misschien kent u hem van radio en TV,
misschien leest u zijn boeken. Wie weet krijgt u les van hem, of gaat u net
als hij elk weekend diepzeeduiken. De mogelijkheden liggen wijd open en
binnenkort komt daar zelfs nog een optie bij: u hebt hem gezien op zijn
congres van 27 maart 2002 over de buitenlandse politiek in België. Hoe dat
laatste precies in elkaar zit, vroegen we hem zelf.
SCHAMPER: Wat staat er op dat congres nu
eigenlijk te gebeuren?
Coolsaet: “Wel, als ik het in één zin zou
moeten omschrijven: het is het eerste
wetenschappelijke congres waarin praktijkmensen en academici over het buitenlandse
beleid in dit land - zowel federaal als regionaal - gedachten gaan uitwisselen. Het is een
soort van ‘status questionis’ maken over wat
het buitenlandse beleid van België betekent,
praktijkmensen met academici en Fransmet Nederlandstaligen in contact brengen.
Dat is een drievoudige primeur. Als je het
laatste decennium bekijkt, zie je dat Fransen Nederlandstaligen geen contact met elkaar hadden en ze elkaars werk niet kennen.
Daar wordt nu een brug gebouwd. Ook
tussen praktijkmensen en academici, die elk
in hun ivoren toren leven, bestaat er een
wederzijds wantrouwen. Dat zorgt ervoor
dat er tussen die twee groepen ook geen
enkel contact bestaat. En ten slotte is het
dus de bedoeling om een status questionis
op te stellen en die om de twee jaar te herhalen. Het is de bedoeling dat we zo na verloop van tijd een historische geheugenbank
krijgen waarop latere generaties studenten,
onderzoekers en ook praktijkmensen kun-
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nen steunen. Met dit congres beginnen we
aan de langzame opbouw van die historische
geheugenbank, die opeenvolging van die
stati questioniae waarop je later een beroep
kan doen. Een mogelijkheid om even
achterom te kijken en dan vanuit die lessen
beter naar voren te kunnen kijken.”

SCHAMPER: Wat kunnen we dan concreet
verwachten van de spanning tussen praktijk-theorie enerzijds en Franstalig-Nederlandstalig anderzijds?
Coolsaet: “Ik weet het niet. Het is de eerste
keer dat zoiets staat te gebeuren, dus ik heb
er geen flauw idee van hoe alles zal verlopen. Die gekruiste oefening is voor mij
een gok. Maar wat ik zeker voel op Buitenlandse Zaken en ook op de Vlaamse administratie is de behoefte om wat afstand te
kunnen nemen. Als je op Buitenlandse
Zaken werkt of op de Vlaamse administratie,
dan ben je dagdagelijks bezig met het
beheer van je dossiers. Dan heb je noch de
tijd noch de energie om achterom te kijken
of een beetje naar voren te kijken. Een kritische blik is essentieel en als diplomaat of
ambtenaar heb je die blik van buitenaf
nodig. Waar draait het om: iets meer reflexie

en prospectie geven aan de praktijkmensen
en iets meer realiteit geven aan de academici.”

”Tussen Frans- en Nederlandstalig constateer ik dat er gewoon naast elkaar gepraat
wordt, dat men langs Nederlandstalige zijde
gewoon niet meer weet welk onderzoek er
gedaan wordt in Wallonië. Wie van de studenten leest nog Le Soir? Wie kijkt nog naar
de RTBF? Maar omgekeerd ook. Stel dat ik
het zou het aandurven om een Franstalig
handboek te gebruiken, hoe groot zou de
revolte dan zijn? Het omgekeerde geldt
natuurlijk ook. We lezen ontzettend veel
Engels, maar die andere helft van het land
waarin we leven, daar lezen we de teksten
niet meer van en daar spreken we niet meer
over, behalve bij de bakker tijdens het weekend in de Ardennen.”
”Dat is jammer. Er is een nogal innovatief
onderzoek gaande waarvan Vlamingen niets
over weten. Maar hetzelfde geldt ook in Wallonië. Als je niet weet wat anderen
geschreven hebben, dan kan je daar niet op
voortbouwen. En wetenschap is het voortbouwen op het onderzoek van anderen.”
SCHAMPER: Hoe werd er dan gereageerd
op dit initiatief om die desinteresse op te
heffen?
Coolsaet: “Alle mensen die ik tot nu toe
gesproken heb, waren enthousiast. Ze
voelden een gemis en mankeerden een
forum om tot een dialoog te komen. Je hebt
in Brussel bijvoorbeeld wel het Koninklijk
Instituut voor Internationale Betrekkingen,
maar dat is zo establishment-achtig. Dat
milieu lijkt zo oubollig dat je daar geen
serieuze discussies hebt en zeker niet met
de wat jongere generatie.
Maar nu merk ik dat zowel op Buitenlandse
Zaken, als op de Vlaamse administratie en
voor de mensen van de UCL, er geen enkel
probleem is qua organisatie, interesse, ...
Het aantal inschrijvingen loopt goed, dus er
is duidelijk belangstelling voor het congres.”
SCHAMPER: Wat mogen we concreet
verwachten van die kruisbestuiving op
korte termijn?
Coolsaet: “Het is echt niet de bedoeling om

nternationale politiek

àt is een goed woord”
op korte termijn effect te scoren. Het draait
erom dat die kruisbestuiving maakt dat je
een gewoonte krijgt om met elkaar te communiceren. Ik heb geconstateerd dat er
onder Eric Derycke en Louis Michel sporadisch contact was tussen de academici en
de politici. Maar dat was veeleer exemplarisch. Dat wil ik op langere termijn institutionaliseren.”
”Het is blijkbaar niet meer zo populair in de
politieke wereld om op langere termijn te
denken. We bieden nu de mogelijkheid
tot reflexie enerzijds en tot realiteitszin
anderzijds. Echt langetermijnwerk dus, en
ik vermoed dat de pers daarin niet bijzonder geïnteresseerd zal zijn. Maar het blijft
een belangrijk gegeven.”
SCHAMPER: Hoe is het dan mogelijk dat
er zonder die kruisbestuiving een beleid
is?
Coolsaet: “Toen ik actief was op de kabinetten Defensie en Buitenlandse Zaken,
had ik ook daar een zekere nood aan die
kruisbestuiving. Er is een overdaad aan
dossiers en ik miste het contact met de
buitenwereld en de suggesties die daaruit
voortkomen. Of die suggesties al dan niet
realistisch waren, was niet het probleem.
Om dat gemis op te vangen, hebben we
dit initiatief genomen. Iets wat op termijn
gunstig zou moeten zijn voor het buitenlands beleid, de Afrikapolitiek meer
bepaald. Ik herinner mij dat toen Michel
minister van Buitenlandse Zaken werd, hij
ver-klaarde dat hij een einde ging maken aan
de decennia oude verwaarlozing van Afrika
en dat we België opnieuw zouden positioneren in Afrika. Dat is historisch volstrekt
onjuist. Het afgelopen decennium had je wel
degelijk een nieuwe Afrikapolitiek, met
nieuwe krachtlijnen. Maar momenten van
activisme en passiviteit volgden elkaar op.
Michel keek enkel terug op de periodeDerycke. Hij vond dat zeer passief en hij
dacht dat het dan wel constant zo geweest
zou zijn. Nu heeft Michel ingezien dat hij
zich aan het inschrijven is in een traditie. Het
is vrij normaal om jouw eigen tijdperk te
gaan beschouwen als het meest revolutionaire en het meest innovatieve. Een grotere
bewustwording van continuïteit is dus

noodzakelijk en dit congres kan daar een
antwoord op bieden. Dat zal uiteindelijk leiden tot de democratisering van het buitenlandse beleid, een politiek die al door vele
ministers beleden is, maar niet echt is uitgevoerd. We moeten beseffen dat het
buitenland niet begint waar het binnenland
eindigt. Er is een interactie tussen beide en
als je dat kan meegeven, zowel aan de beleids-makers als aan de onderzoekers, dan
denk ik dat dat een pluspunt is.”

SCHAMPER: Heeft dat jarenlange gebrek
aan die dialoog de internationale positie
van België dan kwaad gedaan?
Coolsaet: “Kwaad is een groot woord.
Mocht er een overlegforum geweest zijn dan
zouden we eerder, sneller en vooral coherenter opgetreden hebben in Afrika. Ik denk
dat we sinds 1999 heel veel hebben laten
schieten. Qua beleid was men er zich niet
van bewust dat er al een aantal stappen
waren gezet in Afrika. Maar elke nieuwe
regering wil een soort van tabula rasa
maken. Was er een overlegplatform, dan zou
je veel sneller met concrete punten
afgekomen zijn. Concreet over Afrika: als je
iets in de regio van de Grote Meren wilt gaan

doen, dan moet je die staat weer gaan activeren. Dat doe je niet met ontwikkelingsprojecten genre waterputten graven, maar
door ondersteuning te bieden aan de uitbouw van de eigen capaciteiten van de Congolese staat. Dat is al in rapporten verschenen in 1995, maar is daarna verloren gegaan.
Michel komt op Buitenlandse Zaken, pikt
het idee weer op en begint helemaal
opnieuw, terwijl alle kennis er al was. Hij had
dat gewoon uit de schuif kunnen halen en
onmiddellijk kunnen zeggen hoe het
moest.
Maar neen, men heeft het hele proces
opnieuw moeten doen en zo is men
anderhalf jaar kwijtgeraakt. Ik denk dat je
door beter overleg korter op de bal zult
spelen, en je beter in staat zult zijn een
coherenter beleid te voeren.”
SCHAMPER: Is het dan niet frustrerend
dat met de volgende minister van Buitenlandse Zaken er alweer een nieuwe lei
bovengehaald zal worden?
Coolsaet: “Dat zal gebeuren als je geen
institutioneel netwerk hebt. Het is daadwerkelijk de bedoeling een overlegmechanisme te institutionaliseren. Op die
manier kan datgene wat je van belang
vond voortgezet worden. In dezelfde zin
zoals Jean Monnet over de Europese
instelling heeft gezegd: ‘Alleen de instellingen zijn wijs.’ We proberen nu iets te verankeren in de Belgi-sche instituties. Dan
heb je meer garantie dat niet elke minister
telkens opnieuw het warm water gaat
uitvinden.”
SCHAMPER: Het perspectief met dit congres
in het vooruitzicht is dus vrij hoopvol of is
dat voorbarig?
Coolsaet: “Ik heb alleszins gemerkt dat er
een behoefte aan is. Of het zal lukken is nog
maar de vraag. In de politiek heb je nooit
een garantie en in het menselijk leven heb je
dat evenmin. We kunnen enkel ons best
doen en voor de rest: “Masch Allah”. We
hebben ons best gedaan en we zien wel wat
er komt.”

Simon Desmet
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Lezersbrieven

Wie Links noch Rechts is, is Rechts

Wie geen standpunt inneemt of bepaalde standpunten marginaliseert of bespottelijk weergeeft, krijgt van mij het etiket ‘rechts’
mee. Is dat niet overdreven, hoor ik jullie mompelend vragen. Ik
antwoord daarop: welnee. Onder het mom van objectiviteit en
onafhankelijkheid wordt de linkse beweging in julllie artikels overduidelijk belachelijk gemaakt. Het is natuurlijk al langer geweten
dat dat één van de hobby’s van Schamper is.
Wat jullie niet schijnen te beseffen is dat jullie hierdoor de studenten die jullie blad al lezen nog meer afkeer doen krijgen van de
politiek. Wat is me dat voor een zootje daar, hoor ik enkele studenten al denken. Het resultaat mag er wezen: steeds meer jongeren, ook hoger opgeleiden, stemmen op rechts-populistische
partijen (in Vlaanderen is dat het Vlaams Blok en de VLD). Over
die verrechtsing heb ik nog nooit een zinnig artikel in Schamper
gelezen. Ah neen, wij nemen geen standpunten in. Wij zijn tegen
links en tegen rechts. Wat ben je dan, vraag ik me af. Ben je een
postmoderne nihilistische club die alle engagement maar belachelijk vindt en die het niet zo erg vindt dat er per dag 36 000
kinderen sterven omdat het kapitalistisch systeem er niet in slaagt
hen van gezond voedsel, kleding en een goed onderdak te
voorzien (en dit terwijl de middelen en de know how voorhanden
zijn!)? Ben je een centrum-blad die enkel verkondigt wat de
meerderheid van de studenten denkt? Zo ken ik er ook. De VLD

en Vlaams Blok zijn tegen het stemrecht voor migranten omdat de
meerderheid van de Vlamingen daartegen is. Zij zeggen wat de
Vlamingen en masse denken.
Is Schamper geknield voor het altaar van het neoliberalisme, dat
geen kritiek en geen alternatieven toelaat? Is de ‘pensée unique’
van ‘vrije markt en parlementaire democratie gaan hand in hand’
zo ver in jullie geestjes doorgedrongen? Zijn linkse studenten
alleen maar het langharig werkschuw tuig, wiet rokend en hier en
daar wat betogend tegen onnozeliteiten? Zo worden ze toch
afgeschilderd. Let op: zij hebben ook hun fouten en hun problemen, maar de kern: hun strijd tegen elk onrecht is er om te
koesteren.
Maar neen, het is krapuul net als die lui van het NSV: links =
rechts, rechts = links en wij zijn toch lekker geen van de twee. Wij
zijn Schamper en wij doen niet mee aan politieke spelletjes. Proficiat! Dergelijke houding is zeer goed voor de maatschappijbetrokkenheid van de studenten, voor hun kritische zin en voor hun
emanciperend burgerschap. Ik kan niet anders dan te besluiten
met de woorden van de grote Belgische marxist Leo Michielsen:
“Apolitisme is altijd reactionair”.
Jan Buelinckx
Eerste licentie Geschiedenis
janbuelinckx@hotmail.com

Reactie van de redactie

Of de stelling ‘Wie links noch rechts is, is rechts’ niet een klein beetje dogmatisch is, laten we over aan het interpretatievermogen van
de lezer. Om op uw insinueringen te antwoorden: ja, wij zijn inderdaad een postmodern nihilistisch clubje dat verantwoordelijk is voor
de verkiezingsoverwinningen van het Vlaams Blok en de oorlog en honger buiten het rustige Gent en net als u vinden wij pluralisme
een zeer lelijk woord. Als u iets harder had nagedacht, had u natuurlijk kunnen bevroeden dat wij er als onafhankelijke periodiek geen
behoefte aan hebben om politieke propaganda te voeren. U wilt het ongetwijfeld anders, maar wij zijn geen promobladje van een of
ander politiek collectief, of dat nu extreem-links of -rechts is. Blijkbaar is engagement voor u louter en alleen het uitdragen van allerlei
marxistische en afgeleide boodschappen. Dat wij dagen aan één stuk zitten te werken om een goedgevulde Schamper met een degelijke
opmaak af te leveren, valt daar uiteraard niet onder.
Met onafhankelijke groet,
Tim Van der Mensbrugghe
Hoofdredacteur Schamper

Lezersgrieven en -brieven zijn steeds welkom. Naamloos en politieke propaganda is de kortste weg naar de
prullenmand. Wegens technische redenen kan de redactie beslissen de lezersbrief niet te plaatsen of inkorten. Op grondig gemotiveerd verzoek laten we de naam van de auteur weg.

14

Geachte heer hoofdredacteur. Hierbij had ik graag gereageerd op
het artikel “Verkiezingskoorts in de Geneeskunde” in Schamper
402 van 11 maart 2002.
Een evenredige verdeling van de zetels van de studenten in de faculteitsraad over de verschillende richtingen? Dat is niet alleen het
bestendigen van het huidige systeem, maar het zelfs nóg ondemocratischer maken.
Eens om de twee jaar krijgt elke student aan de RUG de kans om
zijn stem uit te brengen op de medestudent die de studentenbelangen het best zal verdedigen in Raad van Bestuur, Sociale Raad
en Faculteitsraad. Van de weinige studenten die de moeite doen
om hun stem uit te brengen, doet het merendeel dat dan nog op
basis van de mooiste affiche, omdat er geen enkele manier is
waarop de kandidaten kunnen bewijzen wat ze waard zijn. Bovendien zal zo goed als géén student die niet toevallig op de dag van
de verkiezingen tussen 8u en 15u les heeft, speciaal naar zijn faculteit afzakken om te stemmen. Hoe democratisch zijn die
verkiezingen dan nog?
Maar het wordt nog erger. De studentenvertegenwoordigers die
verkozen worden, krijgen een mandaat van twee jaar. Twee jaar
waarin ze dus kunnen doen en laten wat ze willen, zonder aan ook
maar iemand verantwoording te moeten afleggen. Of ze daar nu
het standpunt van de modale student verdedigen of hun eigen
totaal niet representatieve mening, geen haan zal er om kraaien!

aan andere geëngageerde studenten om met elkaar in discussie te
gaan en zo te komen tot gezamenlijke standpunten. Op die
manier kunnen de verschillende studentenvertegenwoordigers
elk op hun eigen niveau hetzelfde, goed onderbouwde standpunt
met een breed draagvlak, verkondigen. Maar dat is niet het enige
voordeel van een studentenraad: er wordt een betere continuïteit
verzekerd, er is betere informatiedoorstroming, betere communicatie tussen de studentenvertegenwoordigers, … Bovendien is
het de studentenraad die lid kan worden van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).
Aan de RUG bestaat al vijf jaar de Gentse Studentenraad (GSR),
het enige probleem is dat de universitaire overheid weigert deze
te erkennen. Waarom zouden de rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers dan ook rekening houden met de GSR.
De rector richt liever zijn eigen overlegorgaan met de studenten
op. Een heel mooi initiatief, maar wie zetelt in dat overleg? Juist:
alweer die rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers.
Betekent de nood aan een bijkomend overlegorgaan trouwens
niet dat er iets mis loopt met de reeds bestaande participatiekanalen?
Hervorming van het huidige kiessysteem dus? Dat denk ik niet!
Zorg er eerst voor dat het huidige systeem werkt (bijvoorbeeld
door heropwaardering van Onderwijsraad en Sociale Raad) en
erken de GSR om het democratisch gehalte van de vertegenwoordiging te verhogen...

Het enige antwoord op dit probleem is een studentenraad. In een
studentenraad wordt een forum geboden aan niet alleen de
rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers, maar ook

Joris Roos
Voorzitter Universiteitscentrale VVS

Geachte,

nieuwe of minder gegoede studenten op kot komen en blijven.
Als dat geen preventie van stadsvlucht is! En aangezien die belasting allesbehalve democratisch is, haalt ons voorstel beide criteria.

In De Standaard van zaterdag 2 maart jongstleden stond te lezen
dat Gent en Antwerpen 75% van de middelen uit het Vlaams stedenfonds krijgen. Dit houdt in praktijk een som van 75 miljoen
euro in. Doel van dat fonds is een selectieve stadsvlucht te stoppen en het democratisch draagvlak in de steden te verhogen.
Wij, Gentse studenten, hebben een even simpel als geniaal voorstel: schaf met dit geld meteen de nakende kotbelasting af. Die
kost slechts 1,5 miljoen euro en zal er zeker toe bijdragen dat

En nu jullie nog, stadsbestuur.
Geert Cleuren
Student diergeneeskunde
Stalhof 6 k816
9000 Gent
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Over het PFK
Beste Schamper,

Spijtig genoeg worden erkenningsaanvragen en toekenningen van
subsidies binnen het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent - nvdr)
al te veel behandeld op grond van louter ideologische redenen.
Onlangs lag er weer een motie tot uitsluiting van het KVHV
(Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond - nvdr) wegens vermeend fascistisch karakter ter tafel. Door haar stemgedrag en de
door haar opgestelde motie tegen de Marxistisch Leninistische
Beweging kreeg het LVSV (Liberaal Vlaams Studentenverbond nvdr) een rechtse stempel opgedrukt. Daarom graag deze kleine
verduidelijking.
Mensen die dwepen met een ordinaire moordenaar zonder verstand als Che Guevara, mensen die Cuba een democratie noemen,
mensen die ondanks alle lessen uit de geschiedenis nog steeds
geloven in een socialistische planeconomie, … kan ik hoogstens
een hoge graad van naïviteit verwijten, maar draag ik absoluut
geen kwaad hart toe, integendeel. Hun idealisme is lovenswaardig
en met diegenen onder hen die bij momenten voor rede vatbaar
zijn, discussieer ik heel graag.
Statuten moeten echter voor iedereen op dezelfde manier voor
iedereen toegepast worden. Als het KVHV uitgesloten moet worden op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens, moeten andere verenigingen aan dezelfde criteria getoetst
worden. Zolang bepaalde erkende verenigingen de massamoorden van Stalin, Mao en consorten goedpraten, zolang bepaalde
erkende verenigingen vertellen dat we met geweld de revolutie
moeten voeren, zolang bepaalde erkende verenigingen vertellen
dat andersdenkende politieke partijen afgeschaft moeten worden,… (deze voorbeelden zijn een willekeurige bloemlezing van
fragmenten van discussies die ik de afgelopen jaren gevoerd heb

In de vorige Schamper stond een
artikel over vier NSV’ers die een linkse
activist, Thomas Weyts, op Vlaamsnationalistische wijze in elkaar klopten.
In dat artikel stond dat ene Hans Verreyt, woordvoerder van de Nationalistische Studentenvereniging, ons wist te
vertellen dat zowel een rechtse zak als
de linkse rat waren opgepakt. Weyts
kwam op een blauwe maandag echter
briesend binnengestormd op onze
redactie en hij wist ons te vertellen dat
hij helemaal niet gearresteerd was. Hij
had wel een aanklacht ingediend tegen
zijn belagers. Waarvan akte.
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Aanvulling

met allerhande mensen uit uiterst linkse hoek), vind ik elke discussie over de verenigbaarheid van het KVHV met het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens een wegen met twee maten
en twee gewichten. (Het bewijs dat het KVHV fascistisch is, is
mijns inziens trouwens nog steeds onvoldoende geleverd,
onlangs heb ik zitten grasduinen in de laatste edities van hun
ledenblad en daarin heb ik niets “verdachts” gelezen, een zuivere
aanval tegen één persoon van de vereniging, al is het de preses,
vind ik nogal goedkoop als men niet aantoont dat de ideologie die
de vereniging uitdraagt, zoals deze blijkt uit haar publicaties en
activiteiten, in strijd met de mensenrechten is.)
In die zin heeft het LVSV een motie tegen het MLB opgesteld en
toen deze verworpen werd door de (uiterst) linkse meerderheid
binnen het PFK, heeft het LVSV dan ook tegen de motie tegen het
KVHV gestemd. Het al te eenzijdig afschilderen van het LVSV als
rechtse (laat staan McCarthy-istische) vereniging is daarom zeer
ongelukkig. Liberalisme, zoals het LVSV het invult, is in geen geval
asociaal of conservatief. (Wat is er trouwens progressief aan een
marxistische ideologie die dateert van 150 jaar geleden en door de
geschiedenis weerlegd werd? Wat is er sociaal aan economische
systemen die niet werken en alleen tot meer armoede leiden?) De
populaire misvatting als zou het LVSV een jongerenbeweging van
de VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten - nvdr) zijn, is
absurd. LVSV en Jong-VLD bestaan naast elkaar zonder dat er veel
affiniteit tussen beide is. Wie de standpunten van LVSV’ers leest
zal merken dat deze op veel vlakken mijlenver van het officiële
VLD-programma liggen.
Ik hoop dat deze verduidelijking bij de teneur van het artikel in
Schamper over de “Koude Oorlog in de Brug” alle mogelijke misverstanden rechtzet.
Steven Keirse
Voorzitter LVSV-Gent

Schampere puzzel

1. INVULPUZZEL (vul in in de grijze hokjes - ij = twee vakjes)
HORIZONTAAL
A: Vind je onder de boekentoren – Studentenclub van de Open Universiteit B: Proffen maken voor hun les wel eens gebruik van hun ‘academisch ___’
– Hiermee kan je schrijven C: De laagste professor-graad D: Man naar wie men de straat aan de faculteit toegepaste wetenschappen naar noemde – raad
van bestuur – studentenkonvent dat zich met cultuur bezig houd. E: Tweede deel van het Gentse studentenorkest F: Deze heb je een, twee, of drie maal
per jaar. – Studentenvereniging van de bio-ingenieurs – achternaam van de regeringscommissaris G: Anno Domini – studententijdschrift van de KUL H:
kankerverwekkende stof aanwezig in heel wat RUG gebouwen – dienst studentenactiviteiten – Voornaam van de regeringscommissaris J: Voornaam van
de Minister van Onderwijs – Studentenvertegenwoordiger die opereert vanuit Leipzig K: Universitair ziekenhuis L: etenslijst in een studentenresto M:
Hoogste functie aan de RUG – Uitvinding van de Gentse prof Leo Baekelant. – Vereniging voor natuurkunde N: Studentenradio O: Studentenclub van de
rechten – studentenclub van de psychologie en pedagogie P: Gentse Studentenraad – Halogeen (chemie) Q: Konvent dat de kringen van studenten uit
dezelfde streek overkoepelt R: U kijkt reikhalzend uit naar de volgende – Oud klooster waar RUG etentjes doorgaan S: Studentenhome T: Decaan en diensthoofd van het academisch rekencentrum – uitgaansbuurt U: Hoogste academische graad V: hervormingsproject van de RUG administratie W: academisch rekencentrum - …urenloop X: Financiële studiesteun Y: pintentapplaats – territorium van Valère Meus en plaats om een andere taal te leren.
VERTIKAAL
1: Voornaam van de rector – Vluchtelingen actie comité 2: computerserver voor studenten– administratief en technisch personeel 3: Milieu actie forum
– voornaam van vice-rector De Clercq 4: Bijzonder Konvent - Prof ‘Van …’ is een bekend geneticus – Centrale bibliotheek 5: prorector 6: drinkgelegenheid – combineren van studiejaren 8: Letterwoord waar de Vlaamse Geschiedkundige kring en Geneeskundige Kring om vechten 9: studentenclub van
de richtingen wiskunde, informatica en natuurkunde – Lessen worden ex … gegeven – meer gebruikte voornaam van de rector 10: blad identiek aan een
tweede 11: wat je kan brossen 12: datakabel tussen de verschillende faculteiten – 5.500 nummers bij Schamper 14: Blijft drie jaar geldig 15: International
Fellowship of Christian Students – facultaire studentenadministratie – 16: ‘aan de kleppen’ of ad … - 17: Voornaam van Prof J. Taeldeman 18: home bij
‘de Sterre’ – ook hiermee schrijf je 19: Locatie van de faculteit diergeneeskunde 20: Club voor de andersgeaarde medestudent 21: Actief linkse studenten
– locatie van de faculteit letteren en wijsbegeerte 23: faculteiten konvent - Vlaamse technische kring 24: Katholiek Universitair Centrum 25: Studentenstad – leszaal
2. ZOEKPUZZEL (schrap de woorden hieronder in de puzzel hierboven – in alle richtingen – letters kunnen meermaals geschrapt worden)
deleenheer, assistent, gebuisd, cursus, slavia, erasmus, zeus, thesis, zap, kilo, bruto, voordelig, helm, lepel, massacantus, proefschrift, appel, sinus, eigeel,
giga, orca, aders, avond, piano, egaal, koren, belbus, landen, oven, onraad, hopbier, foto, regen, honderd, qwerty, lopers, valbijl, engel, saai, nobel,
smokkel, neuten, toren, even, daver, brossen, veenhutje, hond, rekel, trager, nevelen, zeewier, cyborg.
3. Schrap nu alle letters die je zelf invulde
4. Vul met de overblijvende letters (van links-boven naar rechts-onder) de onderstaande kader in:
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De weldaden van kokend water

N

K

E

N

a vorige keer de mysteries omtrent het bakken van een ei te hebben
ontsluierd, gaan we vandaag een stap verder. Onder het motto ‘the sky
is the limit’, wagen we deze week een sprong in het duister en pogen we u
iets zinnigs te vertellen over het koken van water.
Het koken van water is een fenomeen dat latend ten strijde en werden zo de pispaal
niet onderschat mag worden. De van de toenmalige Balkanlanden. Om het
toepassingen ervan zijn onuitputtelijk en - drama compleet te maken werden de
we moeten daar eerlijk in zijn - waar zou achterste geledingen van de krijgsmacht
de mensheid staan zonder kokend water? onwel en misselijk van de geproduceerde
Een klein voorbeeld maakt veel duidelijk. hoeveelheid natuurlijk methaan. Het
Kokend water is noodzakelijk voor - ik gebeurde vaak dat het Albaniaanse leger
noem maar wat - het bereiden van draad- na een half uurtje tot één tiende van z’n
jesvlees (bouli). Ik hoor u de normale getalsterkte was gereduceerd. De
wenkbrauwen fronsen. Zoals u allemaal rest lag met een verdwaasde blik naar
wel weet is draadjesvlees met
wortelen en puree het nationale
gerecht van Albanië. Diegene die
u ooit heeft wijsgemaakt dat ze
daar op schoenzolen kauwen, zat
er dus naast. Alhoewel, te lang
doorgekookt draadjesvlees werd
voor de ontdekking van rubber
door de arbeiders van Aalst
gebruikt als schoenzolen, Daens
is daar nog ferm van leer tegen
getrokken. Maar dit geheel ter
zijde.

18

advertentie

K

O

Albanië dus. Voor die Albaniërs,
en dan spreken we over koning
Zog natuurlijk, doorhadden dat
goed draadjesvlees in kokend
water gaar gemaakt moest worden lieten ze het gedurende een
half uur weken in koud water.
Het nut van die handeling
ontschoot den Zog ook wel een
beetje, maar gedurende dat half
uurtje dat hij z’n draadjesvlees in
de gaten moest houden
verkrachtte hij tenminste geen
jonge maagden. Het mag
duidelijk zijn: in koud water
geweekt draadjesvlees met wortelen en puree was als nationaal
gerecht geen al te groot succes
onder de Albanananen. Toen tot
overmaat van ramp ook bleek dat
rauw vlees een goeie invloed had
op de flatulentie, leek de
toekomst van draadjesvlees in
Albanië erg onzeker. De Alboonse
strijders - die voor de veldslag altijd rauw draadjesvlees tot zich
namen - trokken luid winden

adem te happen. Na een vijftiental verloren oorlogen vond Koning Zog het hoog
tijd om in te grijpen. Het draadjesvlees
moest beter verteerbaar worden! Wie er
dan precies voor heeft gezorgd dat het element verhitting aan het bereidingsproces
werd toegevoegd is niet echt bekend
(waarschijnlijk een onschuldige varkenshoeder), maar vanaf toen konden de
Albanolen met opgeheven hoofd het
slagveld betreden. En dat hadden ze maar
mooi te danken aan kokend water.

Sim

De feeks temmen

W

ie wel eens een theatervoorstelling wil bijwonen maar meestal domme kalle!”. En nee, het was niet Petrucafgeschrikt wordt door te veel “high brow culture” moet misschien cio.
maar eens naar deze voorstelling van Het Publiekstheater gaan kijken.
Waarover gaat het? Wie The Taming of the
Shrew kent, kan deze alinea overslaan, de
anderen lezen gewoon verder. In Padua
woont een heer, Baptista Minola genaamd.
Deze brave man heeft twee dochters. De
jongste, Bianca, is een schoonheid zonder
brains en heeft talloze aanbidders. Maar
ocharme het schaap, want haar zuster is van
een heel ander kaliber. Katarina is een kreng
eerste klas, een katje dat men best niet zonder handschoenen aanpakt. Tot overmaat
van ramp wil vader Minola zijn dochters in
chronologische volgorde uithuwelijken. Dat
lijkt dus een hopeloze zaak, waar Bianca
echter een mouw aan weet te passen. Ze
houdt er immers gewoon een aantal minnaars op na. Maar dan komt Petruccio op de
proppen. Voor Bianca’s minnaars en vader
lijkt hij een geschenk uit de hemel. Hij wil
namelijk met Katarina in het bootje stappen.
Dat hij door een niet erg eerbare drang naar
geld (de bruidsschat) gedreven wordt, vindt
niemand een bezwaar. Hij gaat het gevecht
met Kat aan, vernedert haar en temt haar tot

ze uiteindelijk letterlijk voor hem kruipt en
uit zijn hand eet. Wanneer ze samen op
Bianca’s huwelijk opdagen verbazen ze
vriend en vijand. De getemde Kat blijkt
immers de ‘beste’ echtgenote te zijn omdat
ze slaafs aan elk bevel van haar teerbeminde
echtgenoot gehoorzaamt ‘zoals het een
goede vrouw betaamt’.
De meeste critici zijn het er over eens dat dit
verhaal een grappige ode aan de liefde is,
weliswaar met een bittere ondertoon. Het
Publiekstheater brengt het stuk in een
prachtig decor en de acteurs kwijten zich
voortreffelijk van hun taak: ze brengen het
stuk met veel zin voor humor. De illusie van
het toneel wordt in deze opvoering echter
vaak doorprikt. Acteurs lopen op, achter,
voor en naast de scene, praten tegen het
publiek en vragen de geluidsman nu en dan
zelfs om bijpassende muziek. Eén acteur laat
zich zelfs het volgende ontvallen bij een
door de ‘slappe lach’ mislukte verleidingsscène: “Lap, nu heb je die scène verprutst,

Hoewel ik het een goed stuk vind, heb ik
toch nog enkele puntjes van kritiek. Zo heb
ik me lang zitten afvragen wat Mieke Bouves personage daar toch liep te doen en of
ze ervan genoot om zich toch enigszins
belachelijk te maken. Kijk ook uit voor
gevaarlijke projectielen zoals rondvliegende
wafeltjes en weggeschoten champagnekurken. En op het bruiloftsfeest van Bianca en Lucentio moet je de keuken eens aan
een inspectie onderwerpen. Je vindt me
misschien ‘a prude’, maar ik vraag me nog
steeds af waar die twee naakte mensen
ineens vandaan kwamen, wat ze in de gootsteen deden en waar ze ineens weer naartoe
verdwenen. Maar ja, voor de meeste studenten is dit misschien een aanzet om toch
maar eens en masse naar het theater te gaan.
Het Publiekstheater speelt nog tot 6 april
“De feeks temmen” in het Groot Huis (formerly known as NTG).

Jo

VACATURE
Studentenbeheerder Dienst Studentenactiviteiten
DIENSTEN VAN DE RECTOR / STUDENTENVOORZIENINGEN / DIENST STUDENTENACTIVITEITEN / STUDENTENHUIS ‘DE BRUG’

Voorwaarden :

•
•
•

Regelmatig ingeschreven zijn als voltijds student aan de universiteit
Gent.
Minimum geslaagd zijn voor één kandidaats- of licentiaatsjaar aan de
Universiteit Gent
Een schriftelijke verklaring afleggen dat zij/hij desgevallend zal
afzien van de volgende functies, vermits deze onverenigbaar geacht
worden met de functie van coördinator met de functie van coördinator van Dienst Studentenactiviteiten.
-Studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, Sociale Raad
en de faculteitsraden of de raad van een met de faculteitsraden
gelijkgesteld orgaan.
-Werknemer van de Universiteit Gent in een andere functie dan
coördinator door een arbeidsovereenkomst met de Dienst studentenactiviteiten.
-Uitoefenen van een bestuursfunctie binnen een erkende vereniging van de Dienst studentenactiviteiten.

Taken :

•
•
•

•

Vergoedingen :

•

Zoals vastgesteld volgens de barema’s binnen de Universiteit Gent.

•

Het mandaat gaat in op 1 oktober 2002 en eindigt op 30 september
2004.

Duur van het Mandaat :

Gegadigden dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen en persoonlijk af te geven bij het secretariaat van de Dienst Studentenactiviteiten, St. Pietersnieuwstraat 45 te 9000 Gent (studentenhuis “De Brug”) en
dit tegen uiterlijk 30 april 2002. Een ontvangstbewijs wordt toegekend. Zij
dienen tevens een verklaring te ondertekenen dat ze voldoen aan de
voorwaarden. Na afsluitdatum zal een examenprogramma aan de kandidaten aangetekend worden toegestuurd. De kandidaten zullen worden
uitgenodigd voor de selectieproeven die nog in de loop van de maand
mei georganiseerd zullen worden.

19

advertentie

•

Het beheer van de aanvragen voor erkenning van de studentenverenigingen en voor de subsidiëring van de door de universiteit erkende studentenverenigingen.
Het begeleiden en adviseren van verenigingen die een erkenning of
een verlening van de erkenning willen aanvragen.
De contacten van de Dienst Studentenactiviteiten met de universitaire overheid en met de buitenwereld.
Het beheer van de subsidies ter beschikking gesteld door het uni-

•

versiteitsbestuur, de controle op de juist aanwending van de ter
beschikking gestelde financiële middelen en het signaleren van
onregelmatigheden aan het universiteitsbestuur.
Het beheer van, het toezicht en de controle op de infrastructuur van
het studentenhuis “De Brug”.
De coördinator dient 10 uren per week, volgens het uurrooster
opgenomen in zijn arbeidsovereenkomst, spreekuur te houden ten
behoeve van de studentenverenigingen en dit tijdens de weken van
effectieve onderwijsactiviteiten en inhaalactiviteiten zoals bepaald in
de academische kalander.

Luc De Vos in het Engels

L

uc De Vos is weer de studio ingedoken om enkele flarden muziek en
zang op te nemen en op een cd te smijten. Die cd zal ‘Vooruitgang’
heten. Wij gingen de Vlaamse zanger die ook wel eens in het Engels durft
te zingen opzoeken in zijn nederig stulpje.
SCHAMPER: Waarom bent u eigenlijk overgeschakeld van het Nederlands naar het
Engels?
Luc De Vos: “Ik ben eigenlijk niet echt
overgeschakeld. Ik heb gewoon een nieuwe
groep opgestart naast mijn Nederlandstalige
groep. En dat uit pure creativiteit. In België
kan je tegenwoordig maar om de twee jaar
een nieuwe cd maken omdat de platenfirma’s de budgetten hebben beperkt. Ik had
echter nog heel veel songs liggen - ik maak
er bij wijze van spreken elke dag één - en
daar zat ik wel mee. Vandaar die tweede
groep. Iedereen doet het trouwens tegenwoordig. Neem nu Stef Kamil Carlens, die
zit ook bij verschillende projecten. Om het
mezelf gemakkelijk te maken, koos ik
Engels. Dat is veel gemakkelijker om liedjes
in te maken. Ik heb nu twee groepen: Automatic Buffalo en Gorki.”
SCHAMPER: Welke mensen heb je dan gekozen voor je nieuwe groep? Zijn dat dezelfde
als bij Gorki?
De Vos: “Nee. Het zou een beetje belachelijk geweest zijn, als ik gewoon de gasten van
Gorki gevraagd had. Er is sowieso al Gorki in
het Engels, dan zou het helemaal Gorki in
het Engels geweest zijn. Daarom heb ik het
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aan de gasten van wijlen Ashbury Faith
gevraagd. Die hebben ondertussen ook allemaal hun eigen projecten, zoals Camden en
Yum.”

SCHAMPER: Viel de samenwerking goed
mee?
De Vos: “Jaja, zeker. Na al die jaren begin ik
zo de ‘truken van de foor’ te kennen. Ik ben
erin gerold als naïeve puber. Het is te zeggen, ik was 27 toen ik mijn eerste plaat
maakte. Ik was misschien geen puber meer,
maar zeker wel naïef. Ik wist hoe ik liedjes
moest maken en een mooi tekstje verzinnen, maar hoe ik een plaat moest maken,
daar had ik geen flauw benul van. Na tien
jaar begin ik het echter zelf al wat te kennen.
We hebben deze plaat van Gorki zelf geproduced, net als de laatste van Automatic Buffalo. Op mijn vergevorderde leeftijd heb ik al
zo veel ervaring dat ik de knepen van het vak
nu wel onder de knie heb.”
SCHAMPER: Als naïveling sta je toch maar
mooi aan de top van destijdloze top 100
van Studio Brussel.
De Vos: “Ik schrok er ook wel van. Het is
natuurlijk wel raar om tussen Radiohead,
Nirvana en Queen te staan en dan nog

helemaal vanboven aan de top. Het liedje
Mia, want daarover gaat het, is een beetje
een eigen leven gaan leiden. Ik heb er niet
echt een mening over. Ik vind het fantastisch dat mensen dat zeer goed vinden,
maar ik zie het als één van mijn duizend liedjes. Ik hoor altijd het liefst de liedjes die ik
net gemaakt heb en Mia is al tien jaar oud. Ik
heb daar niet zo’n speciale band mee. Ik
vind het een fantastisch goed lied en ik speel
en zing het nog altijd graag, maar ik hou
evenveel van al mijn andere liedjes. Ik had
nooit gedacht dat Mia ging uitgroeien tot
een of ander icoon van de eenentwintigste
eeuw. Ik vind het natuurlijk supertof dat we
op twee staan. En als ze Mia
goed vonden, zou ik jullie lezers willen aanraden ook eens naar de rest te luisteren. Ze
moeten zich zeker de nieuwe cd aanschaf-

“Platen maken is maar
een job”

fen, stelen of kopiëren. Die zal volgende
week af zijn. Ik heb zitten zwoegen met de
Nederlandstalige teksten, maar ik ben er
content van, zoals altijd. Hij zou moeten verschijnen in april en hij zalVooruitgang heten.
Dat kunt u al in primeur melden.”
SCHAMPER: Bij het verschijnen van de vorige cd waren er heel wat recensenten die de
experimenten van Gorki wel positief vonden maar toch naar de
oude Luc De Vos hunkerden. Vind je dat niet spijtig?
De Vos: “Is dat waar?
Zoals ik daarstraks al zei,
vind ik mijn eigen liedjes
en teksten altijd zeer
goed. Dus ik zie er weinig
verschil in, of we ze nu
akoestisch opnemen op
de oude manier of als we
er een computer bijsleuren. Deze keer zijn er wel
wat minder computers
gebruikt, we hebben
weer wat meer het livegeluid opgezocht. Ik zei
daarnet wel dat ik platen
maken al onder de knie
heb, maar ik doe het
eigenlijk niet zo graag.

De vooruitgang slaat toe

Live spelen, op een podium
staan dansen en je uitleven, dat
is waar ik werkelijk naar uitkijk.
Dat is mijn leven. Platen maken
daarentegen is gewoon een
job.”

SCHAMPER: U staat heel graag
op het podium. Wat vindt u
dan van die groepen die op
het podium gewoon hun ding
komen doen en weer weg zijn?
De Vos: “Ik kan dat niet begrijpen, mensen die tegen hun
goesting op het podium staan.
Want waarom word je muzikant of acteur? Je doet dat in
de eerste plaats voor de kunst.
In de tweede plaats ook voor
jezelf. Je wil aandacht, waarom
kruip je anders op een podium? Je wil liefde en aandacht
krijgen, je wil liefde en aandacht geven. En ik
doe dat gewoon graag, ik ben graag bij de
mensen. Als ik platen maken aan iemand
anders kon overlaten, dan deed ik dat. Maar
je moet natuurlijk zelf zingen en spelen.”
SCHAMPER: Hoe is het eigenlijk om in het
Engels te zingen?
De Vos: “Veel wijzer. Het bekt gemakkelijker en het is gemakkelijker om te maken.
Het is trouwens wetenschappelijk bewezen.
Er zijn twee Europese talen die het best
‘zingbaar’ zijn, namelijk het Italiaans en het
Engels. Die talen zijn heel muzikaal. Dit is
vooral omdat ze veel heldere en open klinkers bevatten. Het Nederlands daarentegen
gebruikt veel doffe klinkers. Het klinkt veel
stroever. Het is zeker niet gemakkelijk om in
het Nederlands liedjes te maken.”
SCHAMPER: Je hebt ook meegewerkt aan
French Quiz. Hoe ben je daar beland?
De Vos: “Ik dacht eigenlijk in het begin dat
het een soort tussendoortje was. Het is een
voor de hand liggende pop-quiz met wat
moppen, een beetje gebaseerd op Never
mind the buzzcocks. Ik dacht, ‘waarom doe
ik er niet eens aan mee?’ en ik heb mij er
heel erg geamuseerd. Maar ik heb inderdaad
gemerkt dat die quiz plots heel populair is.
In het begin kwam er niet veel volk op af,
maar op het einde zat er toch wel elke keer
een paar honderd man. Nu hebben die

gasten beslist om er nog twee jaar mee door
te gaan. Ik heb erover nagedacht om ermee
te stoppen, want ik begin echt aan overexposure te lijden. Ik zit bijna constant op
Studio Brussel en ik ben onlangs ook op tv
geweest. Het wordt me een beetje te veel.
En ik denk ook dat de mensen mij een
beetje beu zijn. Maar ze hebben mij gezegd
dat ik in september zeker opnieuw moet
meedoen aan French Quiz. En ik heb toegezegd.”
SCHAMPER: Dan is er nog eens iets interessants op de radio. Het is wel spijtig dat ze
het op een ander, minder goed gekozen uur
hebben gezet.
De Vos: “Ja? Dat wist ik niet. Ik zal het ze
eens zeggen. Natuurlijk, de VRT heeft weinig
middelen. Achter een programma zoals
Never mind the buzzcocks zitten er waarschijnlijk vijftig researchers om grappen te
zoeken. Ze nemen waarschijnlijk ook twee
uur op, waaruit ze dan de 25 beste minuten
selecteren. Zij kunnen zich dat permitteren.
Bij de VRT gaat het meteen live in de ether.
Je moet ook zelf je moppen verzinnen en
het zelf gezellig maken. Als het mogelijk was,
dan zou ik toch aandringen voor meer
middelen. Maar dat is bijna niet mogelijk. Je
kent waarschijnlijk wel de luistercijfers van
de VRT en zeker van Studio Brussel. Die zijn
rampzalig heb ik gehoord. Maar ik vind dat
niet zo erg. Studio Brussel moet niet per se

populair zijn en ze moeten zeker niet proberen te ‘verdonnaïseren’. Dan zou het worden zoals in Holland waar ze maar één soort
zender hebben. Je krijgt daar geen enkel
goed liedje te horen. Het is raar hoor.”
SCHAMPER: Anderzijds draait Donna toch
ook liedjes die niet zo populair zijn. Luc De
Vos op Donna, dat zou toch kunnen?
De Vos: “Ja, misschien wel. Ik heb zelfs al in
de Flair gestaan. Dus dat is voor mij geen
enkel probleem. Maar ik denk niet dat
Donna ons echte publiek is. Ik ben de eerste
om te zeggen dat we geen moeilijke muziek
maken, maar de teksten zijn wel raar, vind ik
zelf. Volgens mij moet je daar een bepaalde
instelling voor hebben om het te appreciëren. Ik denk niet dat het publiek van radio
Donna de moeite doet om zich wat te verdiepen in mijn hersenkronkels. Mijn muziek
zal dus niet lukken op radio Donna. Hoe
meer ze mij draaien, hoe liever. Maar het
hoeft niet voor mij.”
Foto door Evel B

Stef, Evel B & Tim
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Ali - de wil van God

D

e nieuwste prent van Michael Mann is een voltreffer. Na Robert De
Niro en Al Pacino in het geweldige Heat en de worstelende Russell
Crowe in The Insider, is het nu de beurt aan Will Smith om rake klappen
uit de delen. Hij zet ongetwijfeld de beste acteerprestatie uit zijn hele carrière neer en de meest beklijvende van dit jaar. Smith is namelijk niet
alleen afgedaald in de geest van de meest besproken atleet van de twintigste eeuw, hij is hem ook eventjes geworden.

Niets dan lof over Will Smith dus, die zowel
fysiek als emotioneel het onderste uit de kan
heeft moeten halen om Ali te worden. De
fysieke gelijkenis is opmerkelijk. Van stemtimbre tot postuur, van Ali’s legendarische
schuifelpasjes tot zijn agressieve en soms
aangrijpende blik: Smith heeft werkelijk
geen moeite gespaard. Zowel met zijn
prestaties in de verbluffend gereconstrueerde, korte en hevige gevechtsscènes
als met die in de gezellige, persoonlijke
momentjes test Smith de emotionele weerbaarheid van de kijker. Zijn reactie op de
dood van vriend Malcolm X bijvoorbeeld
zou geen ziel onberoerd mogen laten.
Michael Mann bewijst zich met deze
zelfverklaarde ‘anti-biopic’ alweer als regis-

seur van het allergrootste kaliber. Toch
vreemd dat enkel Smith eind maart mag
meedingen naar een oscar en de film voor
de rest buiten de prijzen valt. Het muzikale
ritme in eerste kwartier van de film, waarin
een heerlijk zachte nightclub-medley van
Sam Cooke als rode draad dient doorheen
een voortreffelijke montage, zuigt je van het
begin mee in Mann’s meer dan twee en een
half uur durend spektakel. Mann kleeft korrelige, donkere, met losse camera gefilmde
intieme beelden en beweeglijke, scherpe en
feilloos gereconstrueerde historische
matchen aan elkaar. Compleet anders
opgevat en trouwens niet in het sprekende
zwart-wit, moeten de treffende gevechtsscènes in Ali helemaal niet onderdoen voor
die van de beste boksfilm aller tijden: Mar-

From Hell en verder

B

eroemd worden is eigenlijk verdacht eenvoudig. Je vermoordt wat
plaatselijke prostituees, je zorgt er voor dat je identiteit onbekend
blijft en hopla voor je het weet ben je een legendarisch persoon. En ook al
mag de levenswandel van Jack The Ripper wat vergaand zijn, voor zijn
panache moet je in ieder geval respect hebben.
Londen 1888, in de Whitechapel-wijk worden een aantal prostituees vermoord.
Inspecteur Abberline (Johnny Depp) en
zijn assistent Godley (Robbie Coltrane)
worden met het onderzoek belast. Belemmerd door zowel zijn superieuren als door
de prostituees probeert Abberline te achterhalen wie ‘The Ripper’ is.

Een echt meesterwerk is From Hell niet
geworden. Maar gelardeerd met politieke
knipoogjes en historische kanttekeningen is
de film op zijn minst heel genietbaar geworden. Het verhaal wordt op een clevere
manier uit de doeken gedaan, de acteerprestaties zijn om van te smullen en de sfeerschepping kan niet ‘snorrer’ zitten. De
broertjes Hughes tonen hun vakmanschap
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met de camera en geven door hun stijlvolle
regie een drijvende dynamiek aan de film.
Door gebruik te maken van zwart, rood en
apotheek-lichtreclame-groen baadt From
Hell in mysterie. Maar de oplossing van het
mysterie, een vaak voorkomend probleem
van zulke films, blijft onbevredigend. De film
mist ook wat spanning en de gruwelmomenten blijven tot een minimum beperkt.
De bloedklonters vliegen bij momenten wel
lekker rond maar enkel mensen met een
heel zwakke maag zullen hier aanstoot aan
nemen.
Het beeld dat de Hughers Brothers van Jack
The Ripper ophangen is schitterend. Gekleed in lange zwarte cape en hoge hoed hakt
hij met zijn mini-amputatiekit naarstig in op

FFILMM
tin Scorsese’s Raging Bull (1980).
Als er al iets is waar iemand met een scherp
oog aanstoot aan zou kunnen nemen, dan is
het waarschijnlijk de witte duif die na ‘The
Rumble in the Jungle’ - het historische
gevecht tegen George Foreman in Zaïre niet helemaal onzichtbaar het stadion
overvliegt. Op het eerste zicht niet iets waar
men zich aan moet storen. Maar als je weet
dat Scorsese na Bringing Out The Dead
door het kruim van de filmkritiek op het
matje werd geroepen wegens - volgens
Scorsese toevallige - verwijzingen naar Christus, weet je als regisseur beter dat dergelijke
gemakkelijke doeningen niet geslikt worden. Gelukkig vloog het vogeltje hoog
genoeg om het niet helemaal op te merken
en onmiddellijk te vergeten. De prent
echter, een pareltje van filmtechnisch vernuft en onvergetelijke acteerprestaties, heeft
zich onaantastbaar in mijn lijstje van beeldschone films gevestigd.

Joost Vandenbroele

FFILMM
een resem vrij lelijke, prostituees. Ook de
koets waarin de man zich verplaatst, heeft
een lugubere identiteit en kan tellen als
sfeerscheppingsmiddel. Iedere keer weer
laat het uitklappende opstapje u uit uw stoel
tollen.
Bij momenten doet From Hell wat denken
aan Sleepy Hollow, het magistrale gruwelsprookje van halfgod Tim Burton, vooral
door de aanwezigheid van Johnny Depp. En
hoewel Sleepy Hollow op ieder gebied From
Hell overtreft, ondermeer door de heerlijke
Scooby-Doo-sfeer van de prent, is de kans
heel klein dat je na From Hell liever je geld
zou terugvragen aan de kassa. Met een beetje geluk krijg je het zelfs over je hart om de
ridicule marketingcampagne rond de film te
vergeten.
From Hell speelt in Studioskoop

Davy D’Halluin

k r i n g e n e n AAGENDAA
konventen

MAANDAG
25 MAART

DINSDAG
26 MAART

Romania
VEK
VLK
Wina
WS

Zwanezangcantus, Zaal Flash, 20u
cantus nr. 4, Salamander, 20u
Proffen en porren match
jenevervoetbal
Voordracht lichthinder, A1 (S9), 20u

HILOK
Tempi Misti
VGK

Rolling, Oude Stad
Concert, Aula, 20u, gratis inkom
Bloedgeefdag geneeskunde,
aud. F (blok A), 10u-13u
Concert ‘klijn en fein’
12-uren ‘t VPPK & ‘t Kapelleke,
In ‘t Kapelleke
Solli-2-daagse
VTK-show, zaal Nova, 20u
Vrij Podium, cafe De Cantus

GUK
VPPK
VTK
VTK
Wina
WOENSDAG
27 MAART

Germania
Zwanezangcantus
Finales interfacultair kampioenschap, GUSB
VTK
Solli-2-daagse
VTK
VTK-show, zaal Nova, 20u
Zeus
anti-spam les, A0 (S9), 18u30
Studentenfanfare Karels diacantus, De salamander, 20u

DONDERDAG
28 MAART

VEK
Travestiefuif, Yucca, 22u
Studentenfanfare Cantus van de Hermes

VRIJDAG
29 MAART

DINSDAG
16 APRIL

WOENSDAG
17 MAART

HILOK

Familiecantus

VVN

Jaarlijkse VVN-quiz, Den Teugel, 20u

VDK

Zwanezangcantus

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

Colofon

Schamper is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universteit Gent. De
Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke
dinsdag samen om 19u op het volgende adres:

Schamperredactie - Studentenhuis De Brug
St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette.
Naamloos is prullenmand. Vermeld ook studierichting, jaar en contactadres. Op grondig
gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg.
Lezersbrieven dienen betrekking te hebben op
de studentenproblematiek en de RUG in het
algemeen of artikels in Schamper in het bijzonder. De redactie behoudt het recht voor om
ingezonden stukken verkort weer te geven, of
om technische reden niet te plaatsen.

Oplage:
5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en
homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:
Tim Van der Mensbrugghe
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:
Druk in de Weer c.v.
Forelstraat 35
9000 Gent
Redactie:

Hoofdredacteur
Tim F. Van der Mensbrugghe
Coördinator
David De Wolf
Advertenties
Andy Cobbaut, Geert Van Campenhout
Eindredactie
Jef Van Baelen, Pieter Loncke,
Tom De Paepe, Tim Van der Mensbrugghe, Jurgen Boel, Joke Boeyden, Mieke Boone,
Annelies Jeannin, Peter Hannosset,
Stefanie Deman, David De Wolf
Redactie
Evelien ‘The Godmother’ Baeten, Jurgen ‘Ook
kleine bomen vangen veel wind’ Boel, Joke
Boeyden, Mieke Boone, Anke ‘Only In It For
The Money’ Coppens, Davy D’Halluin, Niels
‘Kust allemaal mijn kloten’ De Decker, Maarten
‘Sir not appearing in this magazine’ De Gendt,
Tom ‘Mad Man In The Attic’ De Paepe, David
‘Assepoester’ De Wolf, Stefanie ‘Ja, folk is
hip!’ Deman, Simon ‘Zo geil als paprika’ Desmet, Rinus ‘Actief Weglopende Student’ Emmery, Peter ‘Naait er niet naast’ Hannosset, Annelies ‘I know nothing’ Jeannin, Karel Lambert,
Pieter ‘I didn’t do it ... yet’ Loncke, Marijke
Mahieu, David Miroir, Stijn ‘De computer is
mijn leven; en hij is net gecrasht’ Segers,
Karen Stevens, Kristel Van Audenaeren, Jef
‘Ook poedels hebben gevoelens’ Van Baelen,
Geert Van Campenhout, Joost Vandenbroele,
Tim ‘Lightest Shade Of Pale’ Van der Mensbrugghe, Jan ‘Press power to activate, hit
when not responding’ Vermeulen, Sofie ‘Zo geil
als keukenpapier’ Willems, Wouter Woussen
Vormgeving
Papieren versie: Pieter Loncke,
Tom De Paepe, Jan Vermeulen
Internet versie: StijN Segers, Kristel Van Audenaeren, Emmanuel Keuleurs
Cover: Jan Vermeulen
Cartoons
Valère, Tim Van der Mensbrugghe
Foto’s
Evelien Baeten, Jan Vermeulen
Schamper op internet
www.schamper.rug.ac.be
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CULTUUR AGENDA
• Maandag 25 maart
Maten en Gewichten (chanson), 21u, Trefpunt, Bij
Sint-Jacobs 18
“Do not touch/fragile” van
Els Soetaert, 20u, Publiekstheater Arca, Sint-Widostraat 3

• Dinsdag 26 maart
“Die Grosse Liebe” van Rolf
Hansen, 20u, Film-Plateau,
Paddenhoek 3
Vooruit Geluid: Walpurgis
en opening Mixtuur Kafee,
Vooruit
No Blinders (muziek en
poëzie), 20u, Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21
• Woensdag 27 maart
“Trust”, 20 u, Sphinx, SintMichielshelling 3
“Hondslelijk” (muziektheater), 20-22.15u, Backstage, Sint-Pietersnieuwstraat 128
“De feeks temmen” van
Shakespeare, 20u, Publiekstheater Groot Huis, SintBaafsplein 17
1-2-3 Comedy Club (Preselectie van het Humorologie
Concours 2002), 20u, Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21

• Donderdag 28 maart
“Dust”, 20u, Film-Plateau,
Paddenhoek 3
Lunchgesprek “De Paarse
Zetel”: Betty Mellaerts,
12.30-13.15u, Stedelijke
Openbare
Bibliotheek,
Graaf van Vlaanderenplein
40
“De man die... zijn vrouw
voor een hoed nam” van
Oliver Sacks, 20u, Buitenhof 35

• Vrijdag 29 maart
Windo
Dance,
Kuipke,
Citadelpark
Vooruit Geluid: David Moss,
20u, Vooruit
“Omhelzingen” van Pjeroo
Roobjee, 20u, La Barraca,
Muinkkaai 16A
La Exclusiva (salsa en

cumbia), 21.30u, De Centrale, Kraankindersstraat 2

• Maandag 1 april
1-2-3 Comedy Club (special
guests), 20u, Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21
Collectieve pre-blok-studentenzelfmoord, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 19u

• Dinsdag 2 april
“Stuk voor 8 mensen die
goesting hebben om te
bewegen”, Koen Augustijnen
en Les Ballets C. de la B,
20u, Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23

• Woensdag 3 april
“Nog!” naar Ovidius, 20u,
Publiekstheater Minnemeers,
Minnemeers 8
“De feeks temmen” van
Shakespeare, 20u, Publiekstheater Groot Huis, SintBaafsplein 17
“De man die... zijn vrouw
voor een hoed nam” van
Oliver Sacks, 20u, Spaanse
Gouverneurswoning, Buitenhof 35

• Donderdag 4 april
Jorge Isaac (hedendaagse
muziek), 20u, Logos, Bomastraat 26-28
“Kopenhagen” van Michael
Frayn, 20u, Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21
• Vrijdag 5 april
Wild Spirit (Gathering for
young stars), Flanders Expo
Luc Steeno, 20.15u, Groene
Zaal, Lange Boomgaardstraat
“Omhelzingen” van Pjeroo
Roobjee, 20u, La Barraca,
Muinkkaai 16A

“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

“Buiten Gebruik”: historische wapencollectie van
de stad Gent, Gravensteen,
Sint-Veerleplein 11, Huis van
Alijn, Kraanlei 65, tot 14/4
Ciné Palace, het interbellumfilmzaaltje, tot 31/12,
MIAT, Minnemeers 9
Eerste SMSjes in kleur:
prentbriefkaartententoonstelling, tot 26/5,
MIAT, Minnemeers 9

“Groeningemuseum
Brugge te gast”: symbolisten en Vlaams
expressionisme en modernisme uit de Brugse en
Gentse collectie, tot 27/10,
Museum voor Schone Kunsten , Citadelpark

Paaseieren: postkaarten,
kinderprenten, blikken dozen
uit de periode van 1850 tot
nu, tot 30/4, De School van
Toen, Klein Raamhof 8
“Tussen hemel en aarde”,
over de geschiedenis van de
Sint-Pietersabdij, tot 11/11,
Kunsthal Sint-Pietersabdij,
Sint-Pietersplein 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

