j i y < * 3 c M 3 . . . j t A U ».W. !>3 « i i r u

y i

(• T s WEL- ) A H M E M & > A TW ^
VA H + |E 'T KV-H V
ISIET Ü N K S , H i E T C E H T f c U N
M A A ê WEL gE C +jt b

Z ijH I

( ' ,
-L U

"c ’Ó S ö Q f o f

1 $ - i:Q; -

Ja aan het kale rectum!
H

oort het knappen der maagdenvliezen: de Schamper-redactie huist weer te Gent. Op 1 oktober
opende rector De Leenheer ook het nieuwe academiejaar met een knal. En als je het mij vraagt
lijkt de rector nog steeds sprekend op Henk, het molletje in bouwvakkerstenue uit de avonturen van
Alfred Jodocus Kwak. En dat hij bij zijn toespraak in de Aula een ceremoniële lap bont over zijn
schouder had hangen, deed daar niet meteen afbreuk aan
Schamper 404 alweer. Trouwens, voor
wie de 403 voorgaande edities niet gelezen heeft: geen nood. Het verzamelboek
‘400 Schampers in woord en beeld’ is nog
altijd te koop bij het Archief van de Universiteit Gent. Bestellen kan op het nummer 09/264.30.81. • Dit jaar viert holebiorganisatie Verkeerd Geparkeerd haar
vijftienjarig jubileum. Op 18 oktober wordt
dat gevierd met - passend - een “Anniversary Party” in - hóógst passend - de Culture Club. Praat u graag een eindje weg
over de geneugten van de reetontharende crème: de deuren gaan open om 23u.
• De fuif is trouwens slechts de kick-off
van een hele feestweek. Onder andere
een karaokeavond, een oudernamiddag
en een debat met Lieven Vandenhaute
van Studio Brussel staan op het programma. Meer info: www.verkeerdgeparkeerd.be • Over Studio Brussel gesproken: de radiozender zou plannen hebben
voor een StuBru-studentencafé in Gent,
als onderdeel van een campagne om de
populariteit van de zender wat op te krikken. Naar mijn mening zowat de beste
beslissing sinds Claude François dacht
wat tijd uit te sparen en vanuit zijn bad
naar de föhn reikte. • Indien uw kennis
van het Gents zich beperkt tot een occasioneel “vree wijs”, is het misschien geen

slecht idee om op 24 oktober naar het
Huis van Alijn af te zakken. Al wie er 3
euro veil voor heeft, kan er om 20u naar
een lezing van professor Johan Taeldeman over het Gentse dialect. Zie ook
www.huisvanalijn.be • Voor een slordige
20 euro meer kan u echter op hetzelfde
tijdstip eveneens naar “Abba Rebjörn” in
de Capitole, alwaar covergroep Björn
Again vast het volledige Abba-repertoire
door de mangel haalt. • Zonet hebben we
vernomen dat de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) voor de zoveelste keer een aanvraag heeft ingediend
om erkend te worden door het Politiek en
Filosofisch Konvent (PFK). Volgens een
anonieme bron zijn de rakkers al volop
bezig hun mooiste bruine hemdjes te
wassen ten einde hun kandidatuur proper
te komen verdedigen. • In mijn stoutste
dromen stel ik me wel eens voor wat er
zou gebeuren indien Elio di Rupo nietsvermoedend, met een volle blaas en op
zoek naar een wc het Vlaamsch Huis
Roeland zou binnenstappen. Ik denk dat
het kampbeuleninstinct van de stamgasten erg snel de kop zou opsteken. •
Doceren sinds kort in de Grote Aula Hierboven: oud-professoren Daniël Mattheeuws (diergeneeskunde) en Jos Stryckers (landbouwkunde en biologie). Over
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hun resultaten op het toelatingsexamen is
niets bekend. • Op zaterdag 19 oktober
organiseert het Centrum voor Voedingsen Dieetadvies van het UZ praktische
dieetkooklessen, onder het motto: “Lekker
en gevarieerd vegetarisch koken”. Wie
geïnteresseerd is in 64 verschillende
bereidingswijzen van tofu mag nu mailen
naar agnes.deruyter@rug.ac.be • Vegetarisch, gevarieerd én lekker? Mijns inziens
een contradictio in terminis van het zuiverste water. • Het meer dan degelijke
bandje Star Club West geeft dezelfde dag
nog geheel gratis het beste van zichzelf in
de Fnac. Wie zich rond 15u in de Veldstraat bevindt, zal het geweten hebben. •
Het is ons vorig jaar een beetje ontgaan,
maar SKEPP (de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap
en het Paranormale) heeft vorig jaar
weerom zijn SKEPPtische Put uitgereikt.
De Put, zoals ingewijden hem liefkozend
noemen, is een award voor iemand “die
zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en
wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen”. Laureaat was Stephan Lievens,
psychologieprofessor aan de RUG, voor
zijn boekje over grafologie. • Maar u kent
de witharige professor vast nog het best
van zijn hoogst irritante verschijningen en
slappe jeu-de-mots tijdens de Nationale
Test op TV1. • Het regent weer theatervoorstellingen in Gent, tijd dus om het kaf
van het koren te scheiden. Vooral “Bloetwollefduivel” van Jan Decorte (15 en 16
oktober om 20u in de Minard) lijkt ons erg
interessant. • Veruit het leukste bericht
over het studentenleven kwam vorig jaar
uit Japan. Ook daar hebben de studenten
immers ontdekt dat masturbatie qua ontspanning zeer doeltreffend kan zijn tijdens stressvolle periodes. Japanse moeders worden echter zo bezorgd over de
verspilde tijd die in deze zelfbevlekking
kruipt, dat ze hun zonen tegenwoordig
met prostituees opzadelen voor een
haastig potje orale seks. • Als het aantal
Erasmus-studenten voor Japan volgend
jaar drastisch stijgt, weet u ook weer
waarom.

Rinus Emmery
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Het nieuwe academiejaar begint en u betaalt geen kotbelasting.
Vreemd, het Gentse stadsbestuur had dat nochtans aangekondigd op
de gemeenteraad van december 2001.75 euro per kot om de budgetput te dichten. En toen in maart plots niets meer. Waarom de kotbelasting nu niet is doorgegaan, blijft een mysterie.
Er werd wat afgekakeld tussen de Gentse verkozenen die maanden
nadat VLD-schepen Frank Wijnakker de kotbelasting aankondigde. Wijnakker, die Schepen van Financiën is, sprak stoere taal: “de kotbelasting komt er en het schepencollege komt niet meer terug op die beslissing”. Je moet het lef maar hebben, vooral als je het absoluut niet nodig
vond om ook maar één moment met de studenten te overleggen. Betalen of buiten dus.
Extra vreemd was dat dé onderwijsspecialiste van de SPA, Freya Van
den Bossche, die dan ook nog eens toevallig Schepen van Onderwijs
is in Gent, aanvankelijk gewoon niet reageerde op de beslissing.
Schamper lokte haar echter uit haar tent en viel steil achterover toen
mevrouw Van den Bossche uitspraken deed als “moreel zou ik een lineaire kotbelasting niet kunnen verdedigen” en “ik moet soms beslissingen nemen en besluiten verdedigen waar ik bedenkingen bij heb”
(Schamper 401). Een beslissing waarvan de ene schepen zegt dat ze
onherroepelijk is en waarvan de andere schepen zegt dat ze moreel
niet te verdedigen valt. Straf.
Gekakel kortom, maar eieren leggen was er niet bij. Op 24 maart lekte
uit dat de kotbelasting er dan toch niet zou komen. Officieel beweerde
men enkele dagen later dat de kotbelasting juridisch onmogelijk te
realiseren was. Zeer vreemd, want in Leuven heeft men al jaren een
kotbelasting. En die dient daar overigens wel om het studentenbeleid
(bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer) uit te bouwen. Speelden de
morele bezwaren van mevrouw Van den Bossche de SPA te veel
parten?
Of was men gezwicht voor het toch wat makke studentenprotest? Het
STeK (Studenten Tegen Kotbelasting) werd opgericht, men hield wat
wagens tegen, organiseerde een flauwtjes bijgewoonde optocht, een
online-petitie zelfs... maar echt veel overtuiging zat er allemaal niet
achter. Ergens te begrijpen natuurlijk, als de verantwoordelijke schepen kordaat blaft dat acties geen zin hebben omdat de beslissing definitief is. Dat bepaalde groeperingen de studentenacties een duidelijk
politiek tintje wilden geven, hielp natuurlijk ook niet.
Je kan het annuleren van de kotbelasting maar moeilijk echt een overwinning noemen voor de studenten. Het valt immers te vermoeden dat
de echte reden voor het afschieten van de kotbelasting een
onverwachte financiële meevaller van het stadsbestuur is. Maar wat als
er in de toekomst een tegenvaller komt en we niet zo dicht bij de federale verkiezingen zitten? Iedereen weet dat de juridische bezwaren
die de kotbelasting afblokten een lachertje zijn, niets houdt het stadsbestuur tegen om de volgende begrotingsput dan toch met een kotbelasting te vullen. Mevrouw Van den Bossche zit dan al lang in het Federaal Parlement, haar morele bezwaren zullen ons niet redden. Betalen dan maar. Of buiten.

Jef Van Baelen
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et Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV): op het
eerste gezicht lijkt het een studentenclub voor zonnige, devote en bovenal onschuldige knapen. Een duik in de clubgeschie.denis, een goede lezing van hun website en de huidige evolutie
binnen de vereniging maken ons echter al veel wijzer. Het verhaal
van een aangebrand gedachtegoed.
De Gentse afdeling van het KVHV werd
opgericht in 1918 en is daarmee één van
de oudste studentenverenigingen in
Vlaanderen. Ze kende een bewogen
geschiedenis en werd verschillende keren
ontbonden en weer opgestart. De laatste
heroprichting dateert van 1991. Vanaf dat
jaar probeerde het KVHV herhaaldelijk
maar tevergeefs erkend te worden door
het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK),
dat alle politieke bewegingen aan de RUG
groepeert. Pas in 1997 werd het KVHV
dan toch opgenomen.

Keltische kruisen en leuzen als “Europa
Blank!” en “Migranten Buiten!” . Verantwoordelijke uitgever? Tom Vandendriessche.
Vanaf 1999 wordt Vandendriessche gesignaleerd in KVHV-kringen. Op 15 januari
2000 raakt hij slaags aan de resto Overpoort. Samen met Tanguy Veys (nationaal
secretaris van de Vlaams Blok Jongeren)
verkoopt hij een antifascist enkele trappen. In 2002 resulteerde dat in een effectieve veroordeling voor slagen en ver-

Sindsdien lag de vereniging regelmatig
onder vuur. Verschillende linkse organisaties dienden in totaal al vijf moties van
wantrouwen in tegen het KVHV, onder
andere wegens homofobie. Telkens resulteerde dat in een uitsluiting maar brachten juridische details en procedurefouten
redding. De laatste motie dateert van
vorig academiejaar, toen de op het eerste
gezicht zonnige, devote en onschuldige
knaap Tom Vandendriessche tot KVHVpreses verkozen werd. Al snel bleek dat
Vandendriessche helemaal niet zo
onschuldig was.

E u ro p a B lank!

De politieke activiteit van de KVHV-preses begint in Brugge. Al op veertienjarige
leeftijd wordt hij lid van het Vlaams Blok.
Eén jaar later zorgt hij voor de heroprichting van het Nationalistisch Jongstudenten
Verbond (NJSV), een aan het Blok gelinkte vereniging die bekend raakt door haar
racistisch en gewelddadig karakter. Negationistische uitspraken zorgen ook
meteen voor een vermelding in het AntiSemitism World Report.

wondingen bij de Correctionele Rechtbank van Gent. Vandendriessche kreeg
één maand cel en een geldboete. In
beroep werd de straf opgeschort, maar
de rechter liet niet na te benadrukken dat
het slachtoffer wel degelijk hardhandig
was aangepakt.

In 1997 komt Vandendriessche naar
Gent. Hij wordt er lid van de al even racistische en gewelddadige Nationalistische
Studentenvereniging (NSV). Wanneer er
zich binnen de NSV een scheuring voordoet, vervoegt hij de nog radicalere
Vlaamse Studentenbond (VSB). Een
eerder nietszeggende naam, ware het
niet dat de VSB affiches verspreidde met

Ten tijde van de feiten ontkende het
KVHV uit alle macht dat Vandendriessche
lid was. Ten tijde van zijn veroordeling was
hij al preses van het KVHV. Ondertussen
stond hij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook nog eens op de lijst
van het Vlaams Blok in Brugge. En precies déze kandidaat hebben de leden van
het KVHV dus opnieuw verkozen als pre-

ses voor het academiejaar 2002-2003.
Op zijn zachtst gezegd vreemd.

V o o rg a n g e rs

Maar Vandendriessche is niet de eerste
opvallende
preses. Christian Verougstraete was in 1977-1978 voorzitter
van het KVHV. Momenteel is hij
volksvertegenwoordiger en lijsttrekker
voor het Blok en was hij ere-voorzitter van
de beruchte pro-apartheidsorganisatie de
Vrienden van Zuid-Afrika. In 1947-1948
was Wim Jorissen KVHV-preses. Hij werd
later één van de oprichters van Protea, dé
belangrijkste Vlaamse pro-apartheidslobby.
Nog wat vérder terug in de tijd vinden we
Roger Soenen als allereerste bekende
preses van het Verbond (1924-1925).
Soenen stapte tijdens WON niet enkel in
de collaboratie met de Duitsers, maar hij
was daarenboven ook een notoir rassentheoreticus. Wie zijn naam opzoekt in de
catalogus van de universiteitsbibliotheek,
vindt er “Enkele begrippen over ras en
rassenkunde”, een pleidooi voor “rassenhygiëne” uit 1943. Een fragment: “onharmonische rassenkruisingen, als ondermeer de kruising die leidde tot de vorming
van het rassenmengsel dat men Joden
noemt, geven aanleiding tot bastaardvormen die lichamelijk en geestelijk zwaar
belast zijn”. U weet meteen in welke hoek
Soenen te vinden was.
Toch is het KVHV trots op zijn lange
geschiedenis: “Of je nu een Verbonder
ontmoet die actief was in 1934 of in 1994:
kameraad blijft kameraad. Reeds velen
zijn de maatschappij ingetrokken met hun
ervaringen binnen het KVHV als intellectuele en culturele bagage.” Kameraad
blijft kameraad? Ook racisten als Soenen,
Jorissen en Verougstraete? Trokken ook
zij de wereld in met hun ervaringen binnen het KVHV als intellectuele en culturele bagage”? In elk geval distantieert
de vereniging zich niet van haar vroegere
voorzitters.

R echts n a tio n a lism e

Ondanks alles zou de meerderheid van
de KVHV-leden “veeleer CD&V-georiënteerd” zijn, zoals Vandendriessche in
Schamper 402 zelf verklaarde. Op de
website
www.student.rug.ac.be/kvhv
doen enkele opmerkelijke uitspraken toch
anders vermoeden.

:treem rechtse p reses
iek V la a m s H o o g stu d e n te n v e r b o n d
De flash-intro vertelt het al: “KVHV: niet
links, niet centrum, wel rechts”. Daarna, in
de verwelkoming, bestempelt het KVHV
zich met zichtbare trots als “een blijvende
doorn in het oog voor alles wat zich als
links en multicultureel profileert”. Even
verder luidt het dat ze “hun eigenheid
willen bewaren” in deze tijden van opgedrongen multiculturalisme”. Een op zijn
minst vreemde instelling voor christendemocraten.
Opvallend is ook het fanatieke Vlaamsnationalisme dat uit de teksten spreekt.
Onder de forse titel “Stop de Waalse diefstal!” omschrijft het KVHV Wallonië als
volgt: “een derdewereldland geregeerd
door een socialistische junta met als
enige programmapunt de diefstal van
Vlaams geld, en als enige product de steuntrekker”. De eis die daaruit volgt, is “de
onafhankelijkheid van het Vlaamse Volk”
en een “Vlaamse Republiek”.
Want ook als je “de kriebels krijgt als de
koning een bezoekje brengt aan je stad”
ben je volgens het KVHV een potentieel
lid. Tot slot is er nog hun fanatieke anti-

communisme: het marxisme is volgens de
website een “giftige en psychopathische
ideologie”, Karl Marx zelf een “krankzinnige pederast” en het onderscheid tussen
socialisten, maoïsten, trotskisten en stalinisten zo goed als verwaarloosbaar.

V la a m s B lok

Kort samengevat hebben we dus een
duidelijk rechtse, radicaal Vlaamse, anticommunistische,
antimonarchistische
beweging die zich tegen multiculturalisme
verzet. Het KVHV eist daarenboven
amnestie voor collaborateurs en pleit voor
“Recht en Orde!”. Over de vakbonden
denken ze als volgt: “het zootje syndicalisten heeft maar een ding voor ogen: de
vergiftiging van de integriteit van een
Volk”.
Niet meteen christen-democratische
standpunten, dus. De CD&V profileerde
zich volgens ons de laatste tijd niet als
Vlaams-nationalistisch of anticommunistisch. De partij is veeleer centrumrechts
dan rechts, kan koningsgezind genoemd
worden en heeft zich nog nooit uitgespro-

ken tegen de vakbonden of de multiculturele samenleving. Het KVHV-programma lijkt verdacht veel op eender welk
pamfletje van het Vlaams Blok.
Daarenboven staat het KVHV op de websites
van
talloze
extreemrechtse
verenigingen vermeld, broederlijk naast
gelijkgestemden als Voorpost, de NSV,
het Taal Actie Komitee, het Front National
en zelfs de American Fascist Movement.
Vermeldingen waar men bij het Verbond
blijkbaar geen graten in ziet. Er werd de
jongste jaren zelfs een indrukwekkende
schare extreem-rechtse sprekers uitgenodigd.
Het KVHV heeft altijd beweerd democratisch te zijn, geen politieke banden te
hebben en niet achter het Blok te staan.
Twijfelen aan deze uitspraken lijkt - gezien
hun programma en de herverkiezing van
Vandendriessche - stilaan terecht.

C /A

V'

GeeF uw
uw eigen
naam

Wist u dat...

... 9 op 10 gevonden fietsen nooit aan de eigenaar
kunnen worden terugbezorgd?

&

Een geregistreerde fiets wordt echter altijd door ons
aan de eigenaar terugbezorgd. Laat daarom je fiets
gratis registreren, je hebt er alle baat bij!
Hierbij wordt jouw rijksregisternummer in het
fietsframe gegraveerd.

Het fietsendepot doet dienst als opslagplaats
voor achtergelaten fietsen en als centrale plaats
waar slachtoffers van fietsdiefstal terecht kunnen.
In het fietsendepot kan je ook je fiets gratis
laten registreren.
Het Fietsendepot, Kattenberg 2 in Gent
is open elke dinsdag van 16 tot 19 uur en
elke woensdag van 11 to t 16 uur.

ma:

Meer info
Dienst Mobiliteit - Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 1 - 9000 Gent
09 266 70 68 - Fax: 09 266 77 79
E-mail: mobiliteit@gent.be
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n zijn speech op de plechtige opening van het academiejaar
2002-2003 in de Aula gaf rector Andreas De Leenheer zijn Leuvense collega enkele figuurlijke trappen onder z'n achterste. Met
recht en reden, uiteraard. Want wie is nu gebaat met een katholieke associatie van Oostende tot Hasselt?
De plechtige opening van het academie-

jes in de uitgetypte versie van haar toe-

jaar is traditioneel een nogal saaie

spraak stonden - en die ze braafjes aflas.
Nog een geluk dat ze haar speech met de

bedoening waarbij de rector, een studentenvertegenwoordiger,
mijnheer
de
burgemeester en mevrouw de minister
van Onderwijs enkele bijzonder oninter-

kroop vorig academiejaar kwam daar
echter wat verandering in. De Leenheer is

hogescholen
verlooopt
over
een
tweemodellenpatroon.
Een
(eerder
verzuild) netwerk dat zich uitstrekt van
Oostende tot in Hasselt, en dit in weerwil
van de aanhoudende boodschap dat bij
de inhoudelijke invulling van K voor
katholiek of Kwaliteit voornamelijk voor
het laatste (kwaliteit) zou gekozen zijn. En
een in de richting gaand van clustervorm-

helft inkortte in vergelijking met vorig jaar.
En nóg had ze de langste en de meest
langdradige speech. De trut.

juist daarom de regionale component laat

Vanderpoorten zou beter eens in de leer
gaan bij Gents burgmeester Frank Beke.

geen twijfel dat er bij het eerstgenoemde

essante dingen komen zeggen. Sinds
rector André De Leenheer op zijn troon

T

Die houdt zijn speechen kort en duidelijk.

ing die meer de student centraal stelt en
doorwegen. Voor ingewijden in het verloop van deze gebeurtenissen bestaat er
netwerk minstens een vorm van verzuilde

niet bang om zijn mening te ventileren en

Jammer dat hij ieder jaar weer dezelfde

dat zal rector André Oosterlinck van de

speech afsteekt: de stad heeft de univer-

machtsuitoefening de duidelijke boventoon heeft gekregen." Blijven gaan,

Katholieke Universiteit Leuven geweten

siteit nodig en de universiteit de stad
maar de studenten moeten nu maar eens

hoek gaan snotteren.

hebben.

Enkele

fragmenten

uit zijn

speech zullen u wel duidelijk maken
waarom.
Ook Ann Van Hoey, één van de vier studentenvertegenwoordigers uit de Raad
van Bestuur, schrok er niet voor terug om

leren om voor wat minder overlast te zorgen. Nog een geluk, volgens Beke, dat de
RUG eindelijk werk maakt van de vele
stadskankers waarvoor zij verantwoordelijk is.

André, blijven gaan. De André mag in de

En om af te sluiten hebben we een citaat
voor

u

dat

indirect

enkele

grote

vraagtekens zet bij Oosterlincks 'Harvard
aan de Dijle'. "Velen vertonen de tendens
om de universiteit te beschouwen als een
gewoon bedrijf. Onderwijs en onderzoek

haar gedacht te zeggen voor het in toga

Enfin, laten we overgaan naar het leukste

gestoken proffencollectief. Zij pleitte voor

deel van de plechtigheid: de toespraak

een universiteit die zichzelf duidelijker
profileerde in de media en zelfs reclame

van Dreetje De Leenheer. Veel commentaar krijgt u van ons niet, gewoon enkele

van zou "best" gebeuren door de techniek

voor zichzelf durfde te maken. En ja hoor,
Radio Donna kwam er aan te pas.
Mevrouw Van Hoey is mee met haar tijd.

citaten. Hier is een eerste: "Bij de totstandkoming van de zogenoemde associatieslag tussen de universiteiten en de

aangewende terminologie is even simplisch als duidelijk: studenten worden

De andere punten van Anns speech ont-

hogescholen werd door velen de interuni-

gingen ons een beetje en veel nut hadden

versitaire competitie opgemerkt. Daarbij

ze waarschijnlijk niet. Maar de manier

is voldoende duidelijk geworden dat deze

waarop ze dat alles zei, was bewon-

competitie niet met identieke mogelijkhe-

derenswaardig. Het publiek vaak strak

den en ook niet zuiver op grond van
kwaliteitskenmerken gevoerd kon wor-

aankijkend en niet bang om nu en dan
enkele retorische trucjes uit haar mouw te
schudden, stond ze rede te voeren alsof

den. Eens te meer was de schaalvergroting in de zin van aantal hogescholen en

haar leven ervan afhing. Ongetwijfeld zal

aantal studenten de ultieme jachttrofee,

deze dame heel wat potjes breken in de
Raad van Bestuur.

veeleer dan de associatie op zich." Mot
nummer één tegen het bakkes van rector

Wie nooit ofte nimmer een pot zal breken,
zelfs al had ze een mokerhamertje in haar

van

beroepsbestuurders.

De

consumenten, ZAP'ers verwerven het
statuut van producenten en het eindproduct is het diploma

dat via

ECTS-

studiepunten

behaald.

Markt-

wordt

gerichtheid en concurrentie worden als
de nieuwe uitdaging beschouwd. Dit lijkt
mij het duidelijke symptoom van het spanningsveld dat tussen de oude waarden
van de elite-universiteit en de eisen van
de massificatie van het hoger onderwijs is
ontstaan." En weet u wat de grap is aan
die toespraak? Dat die gewichtige woorden uitgesproken worden door een mannetje in een lang, zwart kleed met een
stuk pels over zijn schouder. Om je te

pollen, blijft Vlaams minister Marleen Vanderpoorten. Mens, wat een onbeschaamd

maatschappij een sterke ontkerstening en

saaie speech stak ze weer af. Waarover
het ging? Geen mens die het weet. Het

als gevolg daarvan een even grote

6

tieprocessen en het management daar-

Oosterlinck.
En alras volgde een tweede: "In de media
wordt courant voorgehouden dat in onze

enige wat bleef hangen waren de 'Dames
en heren' die om de twee paragrafen net-

worden hierbij gezien als loutere produc-

ontzuiling
heeft
plaatsgevonden.
Nochtans stellen we in contrast daarmee
dat de recente associatievorming met de

bescheuren.

Van der Mensbrugghe

A

Q Goedkope cultuur voor de student £
De cultuurcheques zijn er eindelijk

V

orig jaar werd de eultuurcheque voor de studenten met veel
trots voorgesteld in de media. De bedoeling is dat de student
zijn weg naar cultuur sneller en goedkoper vindt. Met het begin
van dit academiejaar is men ook met de verkoop van de cheques
gestart. Voor wie nog altijd niet weet wat een cultuurcheque is,
hoe die werkt en waar je hem kan vinden, geven we nog eens een
kort overzicht.

De cultuurcheque is er gekomen op initiatief van de studentenvertegenwoordigers. Zij bemerkten dat de gemiddelde
student nog maar zelden in contact kwam
met cultuur. Een bezoekje aan de
bioscoop, een concert of een avondje op
café is voor velen het meest culturele
waarmee ze als student in aanraking
komen.
De studentenvertegenwoordigers bogen
zich over dat probleem. Een hogere opleiding, of die nu aan een universiteit of een
hogeschool is, moet de student een
brede, algemene opleiding geven en cultuur is daar getwijfeld een belangrijk
aspect van. Maar het belang van culturele
kennis wordt de laatste tijd nogal eens
onderschat. Waarom precies is de drempel tot cultuur voor de meeste studenten
te hoog?

Een mogelijke oorzaak is geld. Over het
algemeen deden en doen de studentenverenigingen wel hun best om hiervoor
een oplossing te bieden. Geregeld organiseren zij een theaterbezoek, een bezoekje aan het SMAK of zelfs de opera aan
een toegankelijkere prijs. Die activiteiten
hebben altijd wel succes. Aan interesse
voor cultuur is er dus eigenlijk geen
gebrek. Een andere oorzaak kan gebrek
aan promotie en communicatie zijn
tussen de culturele instellingen en de student. Ook hier doen de studentenverenigingen wat ze kunnen, maar het is
zeker niet de hoofdreden van hun
bestaan.

Er was duidelijk behoefte aan een oplossing voor die arme studentjes die niet
genoeg van cultuur kunnen krijgen, maar
er de centen niet voor hebben en voor de
groeiende hoop cultuuranalfabeten die de
^ universiteit telt. De studentenvertegenwoordigers staken hun hoof| den tezamen en zo
| werd het concept van
de
cultuurcheques
I geboren. In samen| werking met de onder- wijsinstellingen,
het
1 stadsbestuur en de culturele centra werd dit
concept verder uitgewerkt. De belangrijkste
doelstelling van de cultuurcheque is cultuur
dichter bij de student
brengen en dit aan een
redelijke - zeg maar
spotgoedkope - prijs.
Hoe werkt zo’n cultuurcheque nu precies?
I Als student kan je een
| carnet
kopen
met
daarin
tien
cultuurcheques en dat voor
De c u l t u u r c h e q u e s zijn er
| de ongelooflijke prijs
en om die dingen wat
van slechts 15 euro. In
te p r o m o t e n g e e f t S c h a m p e r
werkelijkheid is dat
iedere student die met
I boekje namelijk 60,21
deze bon zijn cheque halen
| euro waard. Die prijs is
komt, t w é é f i l m t i c k e t s
mogelijk gemaakt door
" de inspanningen van
Sympathiek, hé?

de universiteit en de hogescholen, het
stadsbestuur en de culturele centra die
het verschil bijpassen. De lage prijs is nog
niet alles. Je kan kiezen tussen vijf verschillende carnets die qua samenstelling
variëren. Het zwaartepunt kan liggen op
film, concerten of podiumkunsten. Voor
de studenten die niet kunnen kiezen:
panikeer niet, er zijn ook twee gemengde
boekjes.
De cultuurcheques zelf zijn eigenlijk een
soort abonnement op een cultuurinstelling. De cultuurinstellingen die aan dit
project meewerken zijn - hou u vast, het is
een hele waslijst - het Filmfestival Gent,
Studio Skoop, Sphinx, Filmplateau,
Nieuwpoorttheater, Vooruit, Vlaamse
Opera, Rode Pomp, MIAT, SMAK, Bijloke
Concertzaal,
Handelsbeurs,
Design
Museum, Sint-Pietersabdij, Publiekstheater, Kopergieterij, bij’ De Vieze Gasten,
Guislainmuseum, Victoria, Museum voor
Schone Kunsten, De Centrale en het Huis
van Alijn. Op de cheques staat geen vaste
datum of een bepaalde voorstelling want
die mag je zelf kiezen. De cheque is het
hele academiejaar geldig, van september
2002 tot juni 2003. Om de studenten nog
beter wegwijs te maken in de cultuurwereld zullen de cultuurverantwoordelijken
van elke studentenvereniging maandelijks
ook wat cultuurtips en aanraders geven.
Er zijn wel enkele mindere puntjes aan de
cultuurcheques. Zo kan je je slechts één
boekje per persoon aanschaffen. Het spijtigste is toch dat er maar 3500 van zijn.
Enkel de snelste studenten zullen dus
van deze aanbieding kunnen profiteren.
Het leven is voor de rappen.
De cultuurcheques kan je verkrijgen aan
de RUG, de Hogeschool Gent, StudioO,
Sint-Lukas, de Katholieke Hogeschool
Sint-Lieven en de Arteveldehogeschool,
afhankelijk van waar je studeert. In de
RUG kan je terecht bij de DSA in het studentenhuis “De Brug”. Ik zou zo zeggen,
spoed u!
Om de cultuurcheque te promoten
schenkt Schamper deze bon die recht
geeft op twee gratis filmtickets bij
aankoop van de cultuurcheques. Je kan
je cultuurcheque overdag in De Brug
komen afhalen bij het secretariaat van de
Dienst Studentenactiviteiten, Sint Pietersnieuwstraat 45.

Stefanie Deman

Bel: 09/265 96 47

o f m a il: s tu d e n te n jo b @ c o m p a g n ie .b e
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Gratis! 4 0 0 Schampers in
woord én beeld!

p dit ogenblik zitje Schamper te lezen, dat is een feit. Maar dat
doe je waarschijnlijk alleen maar uit noodzaak. Waarschijnlijk
zou je Schamper nooit ter hand hebben genomen als die pipo
vooraan in het auditorium wat boeiender les zou geven, of als dat
prakkie op je bord er niet zo bedroevend grootkeukenachtig uitzag. Waarschijnlijk lach je alleen met de cartoons omdat je nergens anders aan deze troosteloze universiteit een sprankeltje plezier terugvindt. Kortom, Schamper laat je eigenlijk koud, maar je
hebt nu eenmaal niks anders te doen.
Nou, dat zou vroeger niet waar zijn
geweest! Er zijn tijden geweest dat iedere
student aan de hele Universiteit vol verwachting uitkeek naar de dag dat Schamper zou verschijnen. Reeds twee dagen
voor het verschijnen scandeerden ganse
auditoria “Schamper! Schamper!” Proffen
meldden zich massaal ziek uit vrees voor
relletjes tijdens hun les. Menig student
verloor een oog of een hand bij de
gevechten rond de ijzeren Schamperbakjes om toch maar als eerste een exemplaar in handen te krijgen. En talloze
jonge maagden sprongen op het einde
van het academiejaar van de Boekentoren, omdat ze de gedachte aan een
vakantieperiode
zonder
Schamper
ondraaglijk vonden.
Waar kwam die Schampermania vandaan? Wat maakte Schamper toen zo bijzonder? Het antwoord is eindelijk achterhaald: Schamper was in die gloriejaren
boeiender, uitdagender en controversiëler
dan de gemiddelde Gentse schepen van
Onderwijs! In die langvervlogen tijden

werd Schamper verboden door de rector
wegens een column over het ‘kruis’ van

4 0 0 SCHAM PERS
IN W O O R D EN BEELD

de paus. In die legendarische jaren werd
de volledige Schamperoplage gestolen
door onverdraagzame, extreemrechtse
verenigingen. In die glorierijke dagen vielen de flikken nog in het redactielokaal

binnen omdat er illegale radio-uitzendingen plaatsvonden. In die heroïsche era’s
werd Schamper door het gerecht in
beslag genomen omdat er adressen van
abortusklinieken in werden afgedrukt.
Iedere week opnieuw beleefde Schamper
weer spannender momenten dan ooit
tevoren. Geen wonder dat de schare lezers toen gek werd van verlangen. Wat kon
het hen schelen
wie J.R. had
neergeschoten, zij wilden weten wie
Schamper had gestolen!

Wil je die spannende momenten herbeleven? Dat kan! De hele geschiedenis
van Schamper, vanaf haar oprichting in
1975 tot nu, is handig samengevat op 96
pagina’s in het standaard naslagwerk
‘400 Schampers in woord en beeld’. Het
boek werd geschreven door oud-redacteur Maarten De Gendt en is uitgegeven
door het Archief van de Universiteit Gent
in de reeks‘Uit het Verleden van de RUG’.
Voor jou kost het slechts 10 euro!
Je kan het schriftelijk, auditief, elektronisch of in persoon bestellen bij het Archief
van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, tel.
09/264.30.81, fax. 09/264.42.96, e-mail:
annemarie.vandermeersch@rug.ac.be.
Schamper geeft dertig exemplaren gratis
weg. Mailen naar onze vruchtbaarheidsspecialist david@schamper.rug.ac.be.

LEZERSBRIEVEN & -GRI

Beste Emre,

Per toeval las ik in Schamper 399 je grieven rond wat er zoal pleegt verkeerd te
lopen in Home Fabiola. Jouw brief in
Schamper maakt me blij en treurig. Ik vind
het lovenswaardig dat je tijd en energie
investeert om jouw home en haar bewoners te verdedigen. Maar als ik je brief
lees, vrees ik dat je offensieve strategie
weinig constructief en dus weinig productief zal blijken, niet in het minst omdat je
blijkbaar nalaat je te informeren vooraleer
je straffe uitspraken doet.
In tegenstelling tot wat je laat uitschijnen
zijn de veiligheidsproblemen die je aanhaalt niet nieuw. Ook je voorgangers,
welke je graag tutoyeert als domme kal-

veren, hebben zich ingezet om het veiligheidsbeleid m.b.t. de homes te verbeteren. Zo is de nachtwaker waarnaar je
verwijst er gekomen na herhaaldelijke en
niet aflatende vraag vanwege deze weinig
begaafde runderen. Wat. ik maar wil
zeggen, je “j ’accuse”- pleidooi in Schamper doet afbreuk aan je terechte vraag
naar meer aandacht voor de homes, wat
jammer is aangezien er voldoende
andere en correcte argumenten zijn om
het beleid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid.

dsverantwoordelijken de homestudenten
een warm hart toedragen. Zo heb ik
vroeger in de Huisvestingsdienst veeleer
een bondgenoot dan een tegenstander
gevonden. Conditio sine qua non is uiteraard dat je met deze mensen in overleg
treedt, in plaats van hen voor het hoofd te
stoten.

Toen ik je brief herlas, kreeg ik de indruk
dat je een ‘David tegen Goliath’- sfeer wil
scheppen. Zonder afbreuk te willen doen
aan je goede intenties, weet ik uit ervaring echter dat ook verschillende belei-

Hendrik Van der Kelen
Vz. Homeraad Fabiola
1998 - 1999

Kortom: weet naar wie je je pijlen richt,
stick to the facts en drop the üüü’s en
!?!?!?!?!’s.

Lezersbrieven 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 in te korten.
Op grondig gemotiveerd verzoek wordt de naam van de auteur weggelaten

Studentenactiviteiten meer
dan fuiven alleen
D

Nieuwe studentenbeheerder meent het

e studentenverenigingen aan de universiteit hebben vanaf dit
academiejaar een nieuw opperhoofd. De kersverse studentenbeheerder heet Axel Ronse en moet voortaan de werking van al
die verenigingen in goede banen leiden.

Spreekbuis

Wie de DSA wil coördineren, moet uiteraard meer doen dan een beetje op de
computer werken en pinten pakken met
de conventvoorzitters. “De job heeft twee
kerntaken. De eerste is de werking in het
studentenhuis zelf garanderen, een taak
die vooral betrekking heeft op de infrastructuur van De Brug. Zo heeft mijn voorganger, Raf Burm, bijvoorbeeld voor de
uitbreiding van de pc-klas gezorgd. De
tweede taak is de verdeling van de subsidies onder de verenigingen coördineren.
Als één van hen een activiteit organiseert,
moet ik ook nagaan of dat wel volgens de
subsidieregels van deze universiteit
gebeurt. Daarnaast ben ik ook nog eens
de spreekbuis van de conventen en de
Sociale Raad. Omdat ik niet democratisch
verkozen ben, kan ik niet zomaar mijn
eigen ideeën doorduwen maar moet ik
luisteren naar wat de kringen en conventen te zeggen hebben. Ik zal dan ook

Geld scheppen?

Wie studentenbeheerder wil zijn, moet er
wel heel wat voor over hebben. Niet
alleen is het ongelofelijk veel werk, maar
het is ook nog eens onderbetaald als je
het aantal gepresteerde met het aantal
betaalde uren vergelijkt. “Dit is geen job
die je doet om geld te verdienen. Ik word
slechts twee uur per dag betaald maar
mijn engagement gaat verder dan hier
enkele uurtjes per week te zitten. Ik zal
zeker meer doen dan louter hetgene
waarvoor ik betaald word. Ik ben alvast
van plan om met de conventvoorzitters en
de mensen van Schamper, URGent en de
Sociale Raad te spreken. Op die manier
kan ik hun visie leren kennen op wat hier
zoal veranderd moet worden.”

»

Studentenhuis “De Brug”, Sint-Pietersnieuwstraat 45. Je vindt Axel op de
eerste verdieping van het gebouw.

üpm weVS 4MVUQQA

Alle erkende verenigingen van de RUG
worden overkoepeld door de Dienst Studentenactiviteiten (DSA). Die dienst staat
onder andere in voor de subsidiëring en
begeleiding van de studentenverenigingen, die gegroepeerd zijn in conventen.
De nieuwe coördinator van de DSA is 21
jaar en studeert Wijsbegeerte. Op de
vraag waarom hij deze taak op zich heeft
willen nemen, antwoordt hij dat er aan
studeren altijd twee facetten zijn. “Enerzijds is er het diploma waar je voor gaat en
anderzijds is er ook de sociale ervaring
die je opdoet tijdens je studie. Wie gaat
studeren, komt in een kleine sociale kring
terecht, een soort micro-gemeenschap,
waarin hij ervaring voor de macrogemeenschap kan opdoen. De job van
studentenbeheerder is voor mij de ideale
gelegenheid om bepaalde sociale
vaardigheden te verwerven. Daarnaast
leer je in deze functie ook omgaan met
informatica en boekhouding. Allemaal
zeer interessant is dat.”

proberen alles te doen om wat zij willen,
mogelijk te maken.”

Staat
bankrekening bijna op m i o f heb je gew oon geen zitten d gat? ©ijvetdieneci is boe
dan ook een oplossing en daarvoor hebben w e een goede tip: ga voor een keer eens langs
een om w eg naar de aula en stap het Randstad-kantoor binnen in de Sint-Rietersnieuwstraat
m Gent. Onre consulenten zoeken immers regelm atig studenten {m /vji voor korte opdrachten

H o ite c a

Voor studenten met relevante horeca-ervaring hebben we toffe opdrachten fay de
Handelsbeurs, het Capitol. Flanders Expo, internationale hotelketens en verschillende
event cateraars.
Karen SMfmt en Katrien Feys zorgen ervoor d a tje Uchaamsmndtde niet hetemaai bergaf
gaaf. Bel hen op het nummer 09 223 62 20 o f kom even tang* m het .kantoor m de
lint-Pfetermieuwstraat 107.

Prc>mo & E ven ts

Voor verschillende beurzen, opemngen en andere eveirts zoeken we studenten die
willen werken als kassierster), vem öiojpist’er, merchandi&er of hostfess). Reageer voor
het te laat is.
Efty Oermaat en Adinda Dekens geven ,*e graat? m eer informatie over de verschillende
vacatures. Set hen op het nummer 09 223 62 20 o f kom even langs in h e t kantoor in de
Sint-Pretermieuwstrmt 107.
Meer jobs op w w w .ra n d s ta d .b e
advertentie

- v randstad

V o o r je jo b b e w e g e n w e h e m e l e n a a rd e .

Kijk, een lijk!
O pgravingsperikelen op h et Sint-P ietersplein

W

ie deze zomer langs het Sint-Pietersplein passeerde, heeft
misschien gemerkt dat het plein eventjes in een archeologische site is omgetoverd. Ondertussen heeft men er al een kerkhof
met enkele skeletten ontbloot en ook de nog op te graven sites
zijn veelbelovend. En al dit interessants vindt zijn oorzaak bij de
ondergrondse parkeergarage die de stad Gent daar tegen 2006
gepland had.
Bij vroegere wegenwerken waren er al
middeleeuwse muurresten en skeletten
gevonden in de buurt van het Sint-Pietersplein. Dat is ook logisch als je naar de
rijke geschiedenis van de Blandijnberg
kijkt. De geschiedenis van de SintPietersabdij begint met een klooster dat
rond 629 na Christus op de Blandijnberg
werd opgericht. In de loop van de Middeleeuwen groeide dit klooster uit tot een
ommuurd terrein met behalve de abdij
zelf,
verschillende
abdijgebouwen,
kerken, tuinen en begraafplaatsen. Rondom dat centrum ontwikkelde zich het
Sint-Pietersdorp dat nog lange tijd
afhankelijk was van de abdij. Bij dat dorp
hoorde, zoals het een middeleeuws christelijk dorp betaamt, een kerk. Het is precies deze Onze-Lieve-Vrouwekerk en de
bijhorende begraafplaats die men
momenteel opgraaft. Na de afschaffing
van de Sint-Pietersabdij als monastieke
instelling en het slopen van enkele omringende gebouwen op het einde van de
achttiende eeuw bleef er enkel nog een
enorme, verlaten, puinrijke ruimte over.
Een stortplaats dus. Pas in 1849 vond de
stad dat het welletjes was en kwam het
Sint-Pietersplein er zoals we het hedentendage kennen. Recentelijk heeft men
beslist om er een ondergrondse parkeergarage uit te graven.

Onaangeroerd goed

Het was dus al veel langer dat er een rijke
archeologische schat onder het SintPietersplein lag te wachten om ontdekt te
worden. Het plan van de stad Gent voor
de ondergrondse parkeergarage bood de
ideale gelegenheid om ze naar boven te
halen. Het Europees verdrag van Malta
uit 1992 bepaalt namelijk dat projectontwikkelaars die een historische site vernietigen, verantwoordelijk zijn voor het
bodemonderzoek. In dit geval is de projectontwikkelaar het Stedeijk Bouwbedrijf,
samen met de dienst Stadsarcheologie
van de stad Gent. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat al het archeologisch bodemarchief goed onderzocht en gedocumenteerd wordt voordat de pletwals
erover rijdt. Op de opgravingswerken die
nu bezig zijn, zoekt men vooral naar

resten uit de late Middeleeuwen.
Het Stedelijk Bouwbedrijf heeft vijf professionele archeologen aangeworven die de
opgravingen in goede banen moeten leiden: Geert Vermeiren, Gunter Stoops,
David Vanhee, Katrien Rutten en Jan
Huyghe. Zij hebben vijftien maanden de
tijd om alles wat er maar uit de grond te
halen valt, er ook uit te halen. Natuurlijk
kunnen ze dat niet alleen. Ze krijgen de

hulp van enkele werklieden en een hele
hoop vrijwilligers. Vaak zijn dat gepensioneerden, maar ook heel wat studenten. Zowel studenten economie als studenten musicologie, als toekomstige artsen voelen blijkbaar de behoefte om af en
toe in de grond te wroeten en een skeletje op te graven op zoek naar het verleden.
De studenten archeologie waren ook
goed vertegenwoordigd en dan vooral de
tweedekanners. Zij moeten in de tweede
kandidatuur namelijk een stage volgen en
een opgravingsverslag schrijven en deze
site was een prachtige gelegenheid.

Het graafwerk

De archeologische opgravingen worden
in drie fasen uitgevoerd. De resultaten
van de eerste fase kunnen we nu al zien.
Later volgen het middengedeelte van het
plein waar het vroegere abtsgebouw

onder de stenen ligt, en dan het laatste
deel. Voor elk deel hebben de archeologen 3 maand de tijd om hun job te doen.
Ze verwachten vooral veel van het laatste
deel. Toen het plein werd aangelegd,
werd vooral in het eerste deel veel aarde
afgegraven, waardoor er daar waarschijnlijk al veel vernietigd is. Tot nu toe is er
nog niets wereldschokkends gevonden.
Blijkbaar waren de middeleeuwse mensjes niet echt gul of te arm om veel
grafgiften mee te geven. Veel meer dan
enkele graven, een paar skeletten en een
occasionele speld heeft men nog niet
gevonden. Maar dat zal niet het geval zijn
voor de twee volgende gedeelten. Het
laatste deel is het minst aangeroerd en
zal waarschijnlijk onder andere een paar
woonhuizen onthullen.
Wat er daarna met de voorwerpen zal

gebeuren, weten de archeologen niet. Zij
zijn enkel voor het opgraven aangeworven. De vondsten worden wel tijdens het
opgraven tentoongesteld. Zeker is dat na
2003 de werken voor de garage starten.
In de Kunsthal van de Sint-Pietersabdij is
er elke dag van 10 tot 18 uur een infostand over het archeologisch onderzoek.
Elke vrijdagnamiddag start om 15 uur een
gratis geleide rondleiding op het terrein.
Wie mee wil werken aan de opgravingen,
kan terecht bij de Dienst Stadsarcheologie, Onderstraat 20, 9000 Gent. tel.
(09)266.57.60

S tefanie D em an
m m v Rinus
11
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F ra n k C o m h a ire ovt

en Gentse prof levert op bestelling kindjes van een bepaald
geslacht. ‘Family balancing’ noemt hij het: gezinnen met één
of meer jongens kunnen bij hem terecht voor een meisje. En
omgekeerd. De man die deze service, die 6300 euro kost, in Vlaanderen lanceerde, heet Frank Comhaire en is als androloog verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van de RUG. Schamper
zocht de baby-maker op.
SCHAMPER: Wat houdt de techniek voor
family balancing precies in?
Frank Comhaire: “Mannen en vrouwen
hebben allemaal vierenveertig chromosomen gemeenschappelijk. Daarenboven
heeft een vrouw twee keer een X-chromosoom en een man een X- en een Ychromosoom. De vrouw met haar twee Xchromosomen maakt alleen eicellen met
een X-chromosoom, en de man met zijn
X- en Y-chromosoom maakt ongeveer
vijftig procent zaadcellen met daarin het
X-chromosoom en vijftig procent zaadcellen met het Y-chromosoom. Als een
zaadcel met een X-chromosoom met een
eicel versmelt, dan krijg je een meisje.
Een zaadcel met Y-chromosoom levert
een jongen. Het geslacht wordt dus
bepaald door de zaadcel.”
“Als je nu niet enkel het toeval wilt laten
beslissen of een baby een jongetje of een
meisje wordt, dan kun je proberen - vóór
de conceptie of bevruchting - de kans
groter te maken dat je of een jongen of
een meisje krijgt door de zaadcellen te
sorteren. Dat gebeurt op een cytoflowmachine van Microsort, in de VS. De zaadcellen gaan daardoor en krijgen dan een
kleurstof die korte tijd bindt op het DNA.
Daarna gaan ze door een heel fijne laserstraal, waarna de kleurstof oplicht en men
kan kijken hoeveel DNA erin zit. Een
zaadcel met een X-chromosoom bevat
een beetje meer DNA dan een met een Ychromosoom - je kan het Y-chromosoom
zien als een X met een beentje af - en zo
worden ze één voor één gesorteerd.”
“Als je de gesorteerde zaadcellen
gebruikt voor inseminatie, of in-vitrofertilisatie, heb je 88 kansen op 100 dat het
inderdaad een meisje is als je gesorteerd
hebt op het X-chromosoom, en 75% kans
dat het een jongetje is als je gesorteerd
hebt op het Y-chromosoom. Je verandert
dus niets aan de zaadcellen - er komt
geen manipulatie aan te pas. Je verandert
ook niets aan het individu, want je kunt
toch maar een jongetje of een meisje zijn.
Als mensen zeggen ‘Je predefinieert het
kind’, dan is dat onzin, want het wordt
toch of een jongen of een meisje.”
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SCHAMPER: Wat zijn de voorwaarden
voor een koppel om in aanmerking te
komen?
Comhaire: “Je moet ten minste één kind
hebben van een bepaald geslacht, en het
kind dat je vraagt moet van het andere
geslacht zijn. We houden ook rekening
met de gezondheid van de paren en er is
een leeftijdsgrens vastgelegd op veertig
jaar. Sommigen zijn van mening dat je
‘family balancing’ ook mag toepassen om
het geslacht dat niet “voldoende” aanwezig is in het gezin aan te vullen. Ik vind
dat een beetje ver gaan. De techniek is
wel vrij belastend en kost ook nogal wat
geld. Er zijn daarom maar heel weinig
mensen die voor die laatste optie komen.
Het vaakst krijgen we aanvragen van koppels die één of meerdere jongetjes
hebben en vreselijk graag een meisje
willen. De vrouw heeft heel vaak een
goede band met haar moeder en ze wil
een dergelijke band graag met een

“Moet je door het venster
springen omdat je sperma van
verminderde kwaliteit is?”
dochter. Het omgekeerde, dat om een
jongen gevraagd wordt, komt minder voor
omdat er veel meer jongens geboren worden dan meisjes, leder jaar worden in
Vlaanderen ongeveer zestigduizend
kinderen geboren en daar zijn tussen de
1500 en 2000 meer jongens bij dan meisjes. Waarom dat zo is, weet men niet,
maar het heeft wel iets met milieuomstandigheden te maken.”
SCHAMPER: De volledige medische
effecten van de methode waarmee
Microsort het toegestuurde sperma sorteert zijn nog onbekend. Hoe veilig is uw
techniek?
Comhaire: “In feite is die sorteringsmethode in Amerika ontwikkeld voor runderen
en varkens. Op die manier heeft men daar
een enorme ervaring opgedaan. Een jaar
of zes, zeven geleden was er een fysicus
die eens wou testen of het ook bij mensen

kon. Dat gaat altijd zo in de reproductieve
geneeskunde. De methode van de in vitro
fertilisatie met het inbrengen van de zaadcel in de eicel, tien jaar geleden in Brussel, de ICSI-methode (intra-cytoplasmatische sperma injectie, nvdr), is zelfs
volledig toevallig ontdekt maar wordt nog
altijd toegepast. Zodra een techniek
beschikbaar is, worden de resultaten in
bepaalde groepen opgevolgd en wetenschappelijk geëvalueerd maar in andere
groepen niet. Nu is er één groep,
Microsort, die zich gespecialiseerd heeft
in die sortering en die mensen volgen
alles heel goed op, publiceren hun resultaten, brengen die naar voor op vergaderingen van de ‘American Society of
Reproductive Medecine’ en zo. Wij
zouden het hier zelf ook kunnen, want we
hebben de kennis en de machines, maar
ik vind dat het beter is dat één groep dat
doet. Op grond van de ervaring die zij
hebben met toch al een duizendtal paren,
kan je je al een idee vormen van het risico. Bij de eerste 200 geboortes waren er
2,5 % met majeure congenitale afwijkingen - dat zijn er dus vijf - waarvan twee
met mongolisme. Dat laatste zouden wij
nu niet meer hebben, doordat we aan
vrouwen boven de 35 steeds de raad
geven daarop te testen. Dat aantal is hetzelfde als in de doorsnee populatie. We
kunnen dus niet zeggen dat de methode
honderd procent veilig is - daarvoor
hebben we te weinig gevallen - maar we
kunnen wel zeggen dat er in deze kleine
reeks geen opvallende toename is van
aangeboren afwijkingen. In die zin is het
inderdaad een experimentele methode,
maar de klanten worden daarover
ingelicht. In diermodellen is de methode
overigens wel al op zeer grote schaal uitgetest, en zonder zorgwekkende resultaten.”
SCHAMPER: In een eerder interview zei
u “I have always insisted on absolute discretion on this work.” Vanwaar die uitspraak?
Comhaire: “Mijn standpunt is het volgende en tot nu toe heeft nog niemand
mij daarover kunnen tegenspreken. De
seksualiteit en de reproductie zijn zaken
die in de familie worden beslist, op drie
voorwaarden. Ten eerste: dat het geen
ongunstige invloed heeft op de gemeenschap. Ten tweede: dat het geen ongunstige invloed heeft op de bestaande familie. En ten derde dat er geen risico is voor
de nakomelingen. Als aan die drie voorwaarden is voldaan, dan is zowel seksualiteit als reproductie een perfect per-

je op bestelling

Vw

r ‘fa m ily b a la n c in g ’
soonlijke aangelegenheid. Zijn die voorwaarden vervuld? Wanneer je onze methode gebruikt voor family balancing, ben je
niet seksistisch. Als je het zou toestaan
voor een eerste kind, of voor het vermeerderen van het aantal kinderen van
een bepaald geslacht, dan ben je seksistisch, maar dat gebeurt hier niet. Ten
tweede weten we dat er meer vraag is
naar meisjes dan naar jongens, maar
doordat er een teveel aan jongens is, is er
geen nadeel voor de maatschappij. Wanneer ten derde een gewenst kind geboren
wordt, dan zal dat voor die familie een

SCHAMPER: U hebt ook meegewerkt
aan ‘Fertility Score’, een test waarmee
jonge mannen zelf de kwaliteit van hun
sperma kunnen testen. Waarom zouden
zij dat doen?
Comhaire: “Uit onderzoek op kandidaatspermadonoren weet men dat zowat
veertig tot vijfenveertig procent van de
jongeren geen ideale spermakwaliteit
hebben. We weten dat, als de vrouw in
orde is, binnen één jaar zwangerschap
ontstaat. Bij acht procent is de spermakwaliteit zo slecht dat ze onvruchtbaar zijn.
Dat zijn hoge cijfers: twintig jaar geleden

Van te veel alcohol
krijgen m annen v e rschrom pelde tee lballen. Vrouw en
worden er zo geil
als boter van.
aanwinst zijn. Veel families vinden de
ervaring om kinderen van de twee geslachten op te voeden een morele verrijking, ervaringsverrijking. Dan het kind zelf.
Wel, als er één kind is dat gewenst is, is
het dat kind. Bovendien lijkt het risico op
problemen voor het kind niet groter dan
bij de normale populatie.”
“Daarom zeg ik: niemand hoeft zich
daarmee te moeien. En ik wens ook, en
de koppels wensen dat zelf, dat dat met
de nodige discretie gebeurt. Er zijn
namelijk altijd anderen die daar hun
oordeel over moeten geven. Er zijn altijd
mensen die vinden dat ze uiterst paternalistische, betuttelende regeltjes moeten
opstellen voor anderen. Dat ze die regels
zelf toepassen! Alle respect he! Ik vraag
aan niemand dat zij doen wat ik zeg. Maar
zij mogen hun regeltjes niet via wetten
trachten op te leggen aan anderen.”

was dat aantal vijf maal zo laag. Het is
belangrijk datje problemen tijdig vaststelt.
De gemiddelde leeftijd om aan een eerste
kind te beginnen ligt tegen de dertig jaar,
en op dat moment wil je geen jaren meer
wachten. Als je een behandeling toepast er zijn heel wat ziekten en aandoeningen
die je kunt behandelen - dan duurt het
zes maanden, een jaar, anderhalf jaar
voordat alles weer helemaal in orde is.
Met de behandelingen die wij toepassen
is na twee jaar driekwart van die paren
spontaan zwanger. Maar ze willen vaak
geen twee jaar meer wachten, zodat er
veel te veel een beroep wordt gedaan op
artificiële reproductietechnieken zoals in
vitro fertilisatie enzovoort. Als je nu twintig
jaar bent, en je stelt vast dat je sperma
niet optimaal is, dan kunnen we nakijken
wat de oorzaak daarvan is, en dan kun je
dat in meer dan de helft van de gevallen
oplossen, voordat je aan je reproductief
leven wilt beginnen.”

SCHAMPER: Er is ook kritiek gekomen
op het product.>
Comhaire: “Er waren mensen die zeiden:
‘Die arme jongens, die staan daar dan
alleen en zonder psychologische hulp’,
enzovoort. Maar als een vrouw vaststelt
dat ze geen eisprong heeft, dan staat ze
ook alleen hé. Wat doet ze, ze gaat bij een
gynaecoloog. Moet je daarvoor door het
venster springen? Al die onzin! Als de
jongens zien dat ‘t niet in orde is, moeten
ze zich laten nakijken, en als dan blijkt dat
ze bijvoorbeeld een aangeboren afwijking
hebben waardoor ze definitief onvruchtbaar zijn, dan
is dat iets wat
ze met hun
partner kunnen bespreken voordien.”
SCHAMPER
(ondertussen
behoorlijk
ongerust
geworden)
Hebt u nog
tips voor optimaal sperma
voor
onze
mannelijke
studenten?
C om ha ire :
“Eén van de
grote problemen is dat studenten
zeer
veel moeten
zitten, en het
langdurig zitten is niet goed voor de werking van de teelballen. Roken is zeer slecht
voor de vruchtbaarheid. Rokers hebben
vijf maal meer kans dat ze een prostaatontsteking krijgen en die ontsteking kan
via de zaadleider naar de bijbal gaan en
onvruchtbaarheid veroorzaken. Twaalf
procent van de gevallen van onvruchtbaarheid zijn daaraan te wijten. Een pintje pakken met mate mag, maar meer dan
vijf glazen bier per dag is ook niet goed.
Maar vooral voldoende naar buiten gaan
en eens iets anders doen dan zitten en
studeren.”

D a v id D e VVolr
13

”Wij spelen geen politieke spelletjes”
Studentenvertegenwoordigers niet geïntimideerd

V

orig academiejaar werden de nieuwe studentenvertegenwoor- vereniging. Overigens is heel dat gedoe
digers verkozen. Hun mandaat ging in op 1 oktober 2002. van politieke spelletjes overroepen en
anderzijds komen ze ook niet alleen in de
Omdat u er anders misschien toch niets van zou horen, gingen wij Raad van Bestuur voor, maar op alle
meteen de vier studentenvertegenwoordigers in de Raad van niveaus.”
Bestuur interviewen.

SCHAMPER: Een vraag waar jullie niet
van zullen terughebben: stel jezelf eens
voor.
Ann Van Hoey: “Ik ben 22 jaar oud en zit
in de derde licentie Rechten. Ik speel
verder ook toneel bij Fils Feministes.”
Philippe De Backer: “Ik ben 21 jaar oud,
zit in de tweede licentie bio-tech en kom
uit Antwerpen.”

SCHAMPER: Wow!
De Backer: (blozend) “Ja, ik wéét het.”
Bart Meulemans: “Ik kom uit Boutersem
en doe de eerste licentie Geschiedenis.”
Pieter-Jan Van de Velde: “Ik heb
economie gestudeerd, en doe nu een
aanvullende
opleiding
Ontwikkelingssamenwerking.”
SCHAMPER: Waarom hebben jullie je
eigenlijk kandidaat gesteld?
Meulemans: “Uiteraard niet uit eigenbelang of persoonlijke ambitie, maar in het
belang van de studenten.”
De Backer: “Alles wat aan de universiteit
gebeurt, is van onmiddellijk belang voor
de studenten en daarom is vertegenwoordiging noodzakelijk. De rechtstreeks
verkozen
vertegenwoordigers
zijn
verenigd in de Gentse Studentenraad
(GSR), waardoor er informatie uitgewisseld kan worden tussen de Sociale Raad

en de studenten.”

SCHAMPER: Enkele van jullie hebben
kritiek geuit op de Genste Studentenraad.
Wat is hét probleem juist?
Meulemans: “De GSR heeft vorig academiejaar een beetje op zijn gat gezeten.
We zouden er weer voor moeten zorgen
dat het contact met de studenten en
tussen de studentenvertegenwoordigers
onderling verstevigd wordt. Daardoor
zullen we sterker staan in de commissies
en de Faculteitsraden, maar ook in de
Sociale Raad en de Raad van Bestuur.”
SCHAMPER: Jullie hebben een mandaat
van twee jaar. Op het niveau van de Raad
van Bestuur zijn jullie in vergelijking met
enkele ouwe rotten absolute groentjes.
Schrikken jullie er niet een beetje van
terug om jullie in te werken in al die
dossiers?
De Backer: “Dat duurt wat langer en is
moeilijk in het begin, maar als je gemotiveerd bent, mag dat geen probleem
zijn.”
Meulemans: “Het is wel zo dat er heel
wat discontinuïteit is doordat wij alle vier
nieuwverkozen zijn. Een systeem waarbij
er altijd slechts twee van de vier vervangen worden, zou beter zijn.”
Van de Velde: “Eigenlijk zouden er elk
jaar
verkiezingen
gehouden moeten worden. In combinatie met
een
wisselsysteem
waarbij
er
telkens
slechts twee van de vier
vertegenwoordigers
vervangen worden, zou
de ervaring veel makkelijker door te geven zijn.”

Het hoofdkwartier van de GSR ziet er even
legendarisch uit als de bewonders ervan
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SCHAMPER: Dat is wel
nodig, want nu komen
jullie met zo goed als
geen ervaring terecht in
de Raad van Bestuur.
Van Hoey: “Neen, dat is
niet waar. We hebben
misschien geen ervaring bij de Raad van
Bestuur zelf, maar ieder
van ons heeft al ervaring bij een faculteitsraad
of een
of andere

SCHAMPER: Zouden jullie ooit een politiek spelletje meespelen, als het in het
belang van de studenten is?
Meulemans: “Nooit! Ik zou nooit tegen
mijn principes in stemmen. Anders neem
ik ontslag. Als een dossier goed is, zal het
aanvaard worden.”
De Backer: “Tja, anderzijds moetje natuurlijk altijd een beetje pragmatisch durven
zijn, af en toe.”
SCHAMPER: Hebben jullie al concrete
voorstellen?
Meulemans: “Neen.”
Van de Velde: “We moeten ons eerst
goed inwerken in alle dossiers.”
Meulemans: “Ideeën kunnen niet ingediend worden zonder goed uitgewerkte
dossiers. Als we ons werk serieus willen
doen, kunnen we niet zomaar ideeën
aandragen, zonder een sterk dossier.”
De Backer: “Voor een goed gemotiveerd
dossier is veel tijd nodig. Aangezien we
financiële beperkingen hebben, mogen
we geen geld verspillen aan slecht uitgewerkte ideeën.”
Van de Velde: “We zullen alvast proberen
om de tien miljoen frank (250.000 euro)
voor belangrijke projecten, zoals de cultuurcheques en de studentengids ‘Gent
Verkend’, te behouden.”
Van Hoey: “Er moet dan wel een nieuwe
hoofdredacteur voor ‘Gent Verkend’
komen.”

SCHAMPER: Die projecten waren initiatieven van jullie voorgangers. Helpen zij
jullie nog om ervaring door te geven?
Van de Velde: “Da’s nu een beetje moeilijk, want die mensen zijn al afgestudeerd.
We hebben wel een weekend met ze
doorgebracht in Brugge.”
Meulemans: “We hebben veel hulp van
de voormalige voorzitter van de Sociale
Raad, Angela van de Wiel. Zij is onze
medewerker en het is handig dat zij het
universitaire wereldje al goed kent.”
Van Hoey: “Philippe en ik hebben ook al
een Raad van Bestuur bijgewoond, en zo
afschrikwekkend was het niet.”

V an d er M en sb ru ggh e &
J ea n n in

Thumbs up!

oor wie niet wijs raakt uit het arsenaal van informatie die de
sites en brochures van Stad Gent of Universiteit Gent je biedt,
is er nu de gids ‘Gent Verkend’. Het werk van enkele barmhartige
Samaritanen deze zomer heeft een behoorlijk overzichtelijk en
vlot leesbaar boekje opgeleverd, doorspekt met soms grappige
foto’s en cartoons. Vanaf vandaag heeft menig student in Gent er
met andere woorden een handig en op zijn of haar maat gesneden
gids bij.
Weetjes en niet-weetjes over de Gentse
binnenstad, leuke en minder leuke plaatsen om in Gent rond te hangen, interessante en minder interessante mensen
aan de RUG, ... weinig Gentse klinkers
werden voor dit bundeltje niet omgedraaid. Je wordt van alle informatie
voorzien om dit academiejaar wat meer te
kleuren dan al je vorige jaren samen. Zo
opent het boekje met een persoonlijke
aftocht van het Sint-Pietersstation langs
het Rectoraat, de Coupure via de Kuip
van Gent naar het Glazen straatje. Of
iemand er plezier aan zal hebben deze
wandeling ook zelf eens te maken blijft
maar zeer de vraag, maar het blijft leuk
om lezen.
In een doorsnee studentengids word je
dan getrakteerd op een ellenlange lijst
van bruikbare adressen of websites die je
naar alle waarschijnlijkheid toch nooit zult
bezoeken. Van die lijst blijf je ook deze
keer begrijpelijk niet gespaard, al komt ze
hier maar op het einde en zijn allerlei
adressen
handig
volgens
thema
gerangschikt. Het geheel werd rijkelijk
aangevuld met interviews en persoonlijke
en luchtige anekdotes - de bijschriften bij
de foto’s zijn soms ronduit hilarisch - wat
je ervan weerhoudt het boekje onmiddellijk terzijde te leggen.
Al was het maar om de mening van de
sympathieke en breedlachende Andreas
De Leenheer, uw aller rector, over de
Bolognahervormingen eens te weten te
komen. Verder geen droge beschrijving
van de interne structuur en de verschillende beslissingsorganen van de universiteit, maar wel weer een heldere en leesbare uitleg bij alles waar je anders ongegeneerd overleest. Zo komen we over de
rector niet alleen te weten dat hij
“benoemd wordt door de Vlaamse Executieve ... op voordracht van een kiescollege dat beraadslaagt over de ingediende
kandidaturen...”, maar ook dat hij de
Raad van Bestuur “met zo veel zwier”
voor zit “dat iedereen er alleen al wil zijn
om hem bezig te zien”. Dergelijke
opmerkingen maken de voor velen nogal

saaie
informatie
leesbaarder dan
voorheen. Voor je het weet heb je het
boekje uit en kun je tegen jezelf zeggen:
“Wie had ooit gedacht dat studeren en
leven in Gent zo boeiend kon zijn”. Het
hoofdstuk “Studeren in Gent” is dan ook
onontbeerlijk voor wie met vragen zit over
welk terrein ook binnen de universitaire
muren.
Zo krijg je in het volgende hoofdstuk, “Uitgaan in Gent” niet alleen een exhaustieve
lijst van wat er met en zonder cultuur te
doen valt in het Gentse, maar krijg je
tevens een overzicht van alle verenigingen, konventen, werkgroepen en clubs
die ook maar enigszins nuttig kunnen zijn
voor jou en je medestudenten. Elke
vereniging, werkgroep of club krijgt de

kans hun reden van bestaan te motiveren
en in enkele regels aan naambekendheid
te winnen. De ene is al wat origineler dan
de andere. Maar alweer een handige lijst
voor wie te lui is om uit zijn zetel te komen
en zelf eens te gaan kijken wie wie of wat
wat is. De redactie van ‘Gent Verkend’
deed het voor je.
En hiermee hebben wij een van de belangrijkste redenen gegeven waarom je dit
boekje ten allen prijze - het is bovendien
gratis - dient binnen te halen. Anderen
deden voor jou waar je in je drukbezette
programma nauwelijks zin of tijd voor
had: alles eens op een rijtje zetten. Wat
ons betreft is ‘Gent Verkend’ tot nog toe
het kostbaarste kleinood voor elk groentje of elke doorwinterde student die Gent
wat beter wil leren kennen. Volg de duim
van Dré en deze gids is van jou.
Gent Verkend’ wordt met een oplage van
15.000 exemplaren gratis over de verschillende faculteiten verdeeld, telt 192
pagina’s.

Ook benieuwd wat Standaard Boekhandel
Gent Sint-Baafsplein 70 jou te bieden heeft?

STUDIEBOEKEN, SNEL EN AAN DE
SCHERPSTE STUDENTENPRIJS!
ZO BLIJFT ER N O G TIJD OVER O M V A N HET LEVEN TE GENIETEN!

11.12 EUR
6.97 EUR
37.20 EUR
7 2 .4 0 EUR
19.63 EUR
16.66 EUR
13.20 EUR
56.25 EUR
19.82 EUR
23.24 EUR

Prevenier * Uit goede bron
Vermeersch * De ogen van de panda
Verhofstadt * Handboek ontwikkelingspsychologie
Pinkhof * Geneeskundig woordenboek
De Clercq * Economie toegelicht
Van Hoecke * Inleiding tot het recht
Gaus * Politieke en sociale evolutie van België
Dirix * De Valks Juridisch woordenboek
Billiet * Een samenleving onderzocht
Van de Meersche * Internationale politiek 1815-1945

Standaard
Boekhandel
• Je v indt

er meer dan j e zoekt

advertentie
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G en t v o o r j o u v e r k e n d

•

S n e lc u r s u s U n iv e r s ite it
W ie is w ie?

S

tructuren van de Universiteit? Wat? Hoe? Wie? En waarmee?
Sinds wanneer? Waarom moet ik mij volgens formulier 3A5bis
tot de pedel richten? Wat is die pedel eigenlijk voor een vreemdsoortig wezen? En die bende AAP’en die door de universitaire
gangen slingeren, wat voor goeds of kwaads zullen die ons aandoen?
Omdat u het, wat u in uw onschuldigheid
ook moge beweren, toch ooit nodig zal
hebben, biedt Schamper u een bondig
overzicht van de structuur van de Gentse
Universiteit. Volledig gratis dan nog wel!

vingen, inschrijvingen na 15 oktober,
stopzetting van de studies, enzovoorts
(zie ook http://www.rug.ac.be/RUGportallnll personeel/ onderwijs/studentenadministratie).

i: The Top

3: Faculteiten

De Universiteit Gent bestaat uit verschillende niveaus. Het legioen wordt geleid
door de Big Chief, mijnheer de rector, en
zijn luitenant, de vice-rector. Onder hen
staat een aantal hoge ambtenaren, zoals
de academisch beheerder, die instaat
voor het academische beleid (onderwijs,
onderzoek), en de logistiek beheerder,
die het logistieke management (infrastructuur, administratie, sociale sector,...)
op zich neemt. Voorts is er nog een Raad
van Bestuur en een Bestuurscollege,
bijgestaan door een kluwen van raden en
commissies.

Nog maar eens een trapje lager: de faculteiten. De Genste Universiteit is
samengesteld uit 11 faculteiten, die elk
een omschreven onderzoeks- en onderwijsgebied omvatten. De faculteiten worden bestuurd door een faculteitsraad
waarvan de decaan (een willekeurige prof
uit de faculteit) voorzitter is. In elk van die
faculteiten bestaat ook een examencommissie, die in principe samengesteld is uit
al degenen die in een bepaalde opleiding

Op dit duizelingwekkend hoge niveau
worden heel wat belangrijke beslissingen
genomen, zoals het programma van je
opleiding, de benoeming van alle docenten of de budgetten voor herstellingen in
de studentenhomes. Toch zal je met al
deze charismatische persoonlijkheden
hoogstwaarschijnlijk niets te maken krijgen gedurende je academische opleiding.

Belangrijk om aan te stippen is ook de
algemene studentenadministratie: deze
bevindt zich in het gebouw van het rectoraat (St.-Pietersnieuwstraat 25) aan de
infobalie. Daar moet je zijn i.v.m. inschrij-
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4: Vakgroepen

Iedere faculteit is weer onderverdeeld in
verschillende onderzoeksgroepen (voor
het wetenschappelijk onderzoek) en de
vakgroepen (voor het onderwijs). Eertijds
had elke prof zijn eigen ‘dienst’ maar na
een reorganistie zijn verschillende proffen
die met elkaar te maken hadden,
samengevoegd binnen vakgroepen. Die
vakgroepen leveren de lesgevers van
deze of gene vakken en bepalen de
inhoud van lessen en examens.
Het academisch personeel (AP) is als
volgt onderverdeeld. Het Zelfstandig
Academisch Personeel (ZAP) zijn alle
vastbenoemden. Zij worden allen aangesproken met de flamboyante titel ‘professor’. De niet-vastbenoemden zijn
ondergebracht onder de noemer Assisterend Academisch Personeel (AAP). Dit
zijn, en nu zult u ons niet geloven, de
assistenten. Ten slotte is er ook het
Administratief en Technisch Personeel
(ATP), dat bijna al het overige omvat, van
boekhouder over kuispersoneel tot computersysteembeheerders.

5: Prol.es

2: Centrale Diensten

Vervolgens komen we allerlei diensten
tegen, waarvan een aantal in de
gebouwen van het rectoraat zelf huizen,
terwijl andere hun wankel tentje elders
hebben opgezet. Hieronder ressorteren
heel wat interessante en belangrijke
diensten voor studenten, zoals de
huisvestingsdienst, de jobdienst, het
adviescentrum voor studenten, de studentenartsen, het Academisch Rekencentrum (ARC), de sociale dienst voor
studenten en andere. Meer informatie
vind je in het welkomstpakket voor nieuw
ingeschreven studenten of op de website
van de RUG bij Bestuur en Administratie.

roosters, examenresultaatbriefjes, registreren van keuzevakken en vrijstellingen,
scripties en inlichtingen over dit alles (zie
ook http://sangoku.rug. ac. be/RUGportallnll studenten/administratie/Dienstverlening/fsa.html). De verantwoordelijke
voor de FSA, en dus ook de persoon bij
wie je in nood steeds terecht kan, noemt
men gemeenzaam de pedel. Hij bijt niet.

Het leven aan de universiteit is hard en niet zonder
gevaar voor de geestelijke
gezondheid.
doceren. Deze commissie is bevoegd
voor de organisatie en deliberatie van de
examens, alsmede het goedkeuren van
keuzevakken.
Op facultair niveau wordt ook heel wat
van de studentenadministratie geregeld
(op bijzonder spirituele wijze betiteld als:
Facultaire Studentenadministratie - FSA):
het betreft vooral het curriculum en de
punten van de studenten. Zij zorgen voor
inschrijving voor de examens, examen-

En o ja, we zouden ze bijna vergeten,
helemaal onderaan de hiërarchische ladder, zonder enig zicht op beterschap,
bengelen de paria’s van de RUG: de
berooide en verdrukte studenten. Zij vormen een bijzonder vervelende, haast
schadelijke plaag, een ware aantasting
van het mooie universitaire hiërarchische kunstwerk. Maar omdat de overheidstoelagen grotendeels afhangen van het
aantal studenten, moeten ze aan onze
eerbiedwaardige instelling nog steeds
getolereerd worden. Helaas!

Van der Mensbrugghe,
StefenMDG

B ezig b lijv e n is d e b o o d sc h a p
W a t z it w a a r a a n d e RUG?

A

an de Gentse Unïyersiteit wordt niet alleen les gegeven. Er
zijn heel wat diensten die het zware leven van de student
moeten verlichten. Om alle nieuwkomers, en ook de oudjes die
jaren niets anders dan een toog gezien hebben, een startpunt te
geven, zet Schamper enkele nuttige diensten op een rijtje.

H e t A d v iescen tru m

Het Adviescentrum voor studenten vind
je op Sint-Pietersplein 7. Je kari er informatie, advies en begeleiding krijgen over je
studiekeuze, ovefèchakelen naar een
andere studie, studieproblemen, werken na
je studies, studeren in het buitenland,...
Open van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot
17u,
telefonisch
te
bereiken
op
09/264.70.00.
http.l/www.rug. ac. bel RUGportal/ nllstudenten!studiebegelINVInlIstudiekiezersInacsIn
acsbasis.html
Eveneens op Sint-Pietersplein 7 vind je de
Studentenartsen terug. Die huisartsen
kennen de studentenproblematiek en zij
werken aan een verlaagd tarief. Van
maandag tot vrijdag (overdag) kan je een
afspraak maken aan de infobalie van het
Adviescentrum of op het nummer
09/264.70.00. Tussen 17u en 19u kan je vrij
op consultatie, ‘s Nachts kan je voor een
dringende oproep - bijvoorbeeld een hond
die je been heeft afgebeten, een verscheurende haai in je bad, een sadomasochistisch lief - terecht bij Home Vermeylen op het nummer 09/264.71.00. Zij
verbinden je door met de dokter van wacht.
In het weekend bel je 09/236.50.00. en kom
je bij de huisartsenwachtdienst Groot Gent.
http.l/www.rug. ac. be/RUGportal/nl/studenten/studiebegelINV/'nllstudiekiezers/acs/acs
INVInacsartsen.html

S tu d e n te n v o o rzie n in g e n

Onder de Directie Studentenvoorzieningen
zijn de meeste sociale voorzieningen voor
studenten
gegroepeerd.
http://www.rug. ac. be/RUGportallnl/studenten/studleven
Om te beginnen zijn er de studentenrestaurants, waar je tegen lage prijzen een
maaltijd of een snack kan krijgen - tenminste als je een studentenkaart kan tonen. De
resto’s en cafetaria’s liggen verspreid over
de verschillende gebouwen en faculteiten
van de RUG. Naast de menu’s voor de
komende maand, vind je een overzicht op
volgend adres terug.
http:l/www. rug. ac. be/RUGportal/nl/studenten/studleven/resto
Studenten die met sociale of juridische
problemen te maken krijgen, kunnen advies
inwinnen bij de Sociale Dienst voor Studenten (St.-Pietersnieuwstraat 47). Ook
voor info over studietoelages en studiefinanciering kan je daar terecht. Open elke
werkdag van 9u tot 12u, of in de namiddag
op afspraak (09/264.70.74).
http-J/www. rug. ac. be/RUGportal/nl/studentenlstudleven/socialedienst
Als je nog op zoek bent naar een kot, of je
zit op een studentenhome, maar je hebt
daar problemen, wend je dan tot de
Huisvestingsdienst, Stalhof 6. Telefoon:
09/264.71.09. of 09/264.71.00. Veel informatie (en een online lijst van beschikbare
privé-koten) vind je op onderstaande website. httpJ/www. rug. ac. belRUGportal/nllstu-

denten/'studleven/huisvesting

W orkaholic

Een appeltje voor de dorst is ook altijd
welkom. Studenten met veel dorst gaan het
best naar de Jobdienst. Zowel tijdens het
academiejaar als tijdens de vakantie
hebben zij werk voor jou. Inschrijven voor de
Jobdienst kan voor universiteitsstudenten
via het Internet; hogeschoolstudenten
moeten zich in persoon naar de Jobdienst
begeven. Die bevindt zich in de Sint-Pietersnieuwstraat 47, 09/264.70.74. Open elke
werkdag van 13.30u tot 16.30u. Jobaanbiedingen kan je raadplegen op de website.
http'.Uwww. rug. ac. be/RUGportal/nllstudenten/studleven/nl/studenten/vacatureljobeljo
bdienst
En dan is er ook nog de Dienst Studentenactiviteiten (DSA), die alle erkende studentenverenigingen (zoals Schamper!) aan
de RUG overkoepelt. Voor meer info over de
studentenverenigingen, wend je je tijdens
de kantooruren tot het secretariaat van Studentenhuis De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 09/264.70.85.
http:/lwww. student, rug. ac. bei

N og m ee r...

Er zijn nog veel meer diensten, zoals het
Talencentrum in de Sint-Pietersnieuwstraat 136 om je talen bij te schaven
(,http://www.taalnet.rug.ac.be), de Centrale
Bibliotheek van de universiteit (Rozier 9,
http://www.lib.rug.ac.be) en het sportcomplex van het Gents Universitair Sportbeheer (GUSB) op de Watersportlaan 3.
http:l/www. rug. ac. be/RUGportal/nl/studenten/studleven/sport
Een goed weboverzicht van alle diensye,
hierboven vermelde diensten is te vinden op
http:llwww. rug. ac. be/RUGportallnl/studieki
ezerslnkiezersvoorzlview. De nieuwe website van de RUG (http://www.rug.ac.be) is
echter even wennen. Twee rubrieken zijn
belangrijk voor de studenten. Onder ‘informatie voor studenten’ vind je de
studiegids met alle opleidingsprogramma’s
en de academische kalender, links naar alle
faculteiten en een volledig overzicht van de
voorzieningen voor studenten. Onder ‘informatie voor studiekiezers’ zijn plattegronden te vinden met de ligging van de universitaire gebouwen, en iets over Gent als studentenstad.

Van der Mensbrugghe,
DDW en MDG
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Lam Gods schittert op dvd
H

E n a lle p a n e le n h a n g e n era a n !

eerlijk primitief en tegelijk flashy digitaal: die etiketten zijn
sinds kort van toepassing op het meest bekende schilderij
van Gent. Enkele knappe koppen van onze universiteit knutselden
een interactieve multimediapresentatie in elkaar die het veelluik
laat schitteren in zijn oorspronkelijke context.

Om te tonen dat hij het meende, vroeg
meneer Vijd aan de Gebroeders Van Eyck
om zijn kapel op te fleuren met een veelluik. De broertjes bouwden hun werk op
rond een centraal thema, namelijk het

ultieme levensdoel voor een gelovige:
God zien van aangezicht tot aangezicht.
Of zoals het op het schilderij luidt in het
Latijn: De Visione Dei. Deze quote is terug
te vinden tussen enkele regeltjes
onbeduidende tekst in het boek dat naast
de Heilige Maagd is afgebeeld in de
Annunciatiescène. De afkorting van de
Latijnse aanhaling: dvd!
De makers van de dvd waren blijkbaar
danig onder de indruk van een dergelijk
metafysisch toeval en hebben van de
quote dan maar het centrale thema van
hun onderzoek gemaakt. Het eindresultaat is de vrucht van een samenwerking
tussen de Sint-Baafskathedraal en de
vakgroepen Wijsbegeerte en Toegepaste
Wetenschappen. Zij combineerden de
kennis over de technieken en de beteke-

Zo hebben zelfs rabiate papenvreters die
de gewijde grond van Sint-Baafs niet
willen betreden geen uitvluchten meer om
dit werk te mijden.
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Tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij
H

7 0 0 0 ja a r P e r z isc h e k u n st

et Smt-Pietersplein bruist de laatste tijd van de culturele
bedrijvigheid. Wie geen zin heeft om een groepje archeologen
op het plein in de aarde te zien ploeteren, kan nog altijd eens in de
kunsthal naast het plein binnenspringen voor een tentoonstelling
over Perzische kunst.
De tentoonstelling bevat rond de 180 kunstvoorwerpen uit het Iraanse Nationaal
Museum in Teheran die een aardig cultuurhistorisch overzicht geven van de
Perzische beschaving. Er zijn vooral
aardewerk in alle mogelijke vormen en
formaten, steengoed, juwelen met allerlei
kralen en edelstenen te zien en een collectie vaatwerk van belangrijke en minder
belangrijke Perzen. Niet te missen is het
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pronkstuk van de affiche, de gouden
rython, die bij zowat alle studenten van de
faculteit Letteren en Wijsbegeerte een
heel luid belletje zal doen rinkelen.

Mission: impossible

Als je binnenkomt, krijg je een vijftal
brochures, die wat uitleg bij de verschillende voorwerpen geven. De informatie
die die brochures verschaffen is ideaal:
net informatief genoeg en niet te saai. Er
is echter één groot minpunt. Om alles een
beetje plezant te maken, hebben de
samenstellers de voorwerpen per thema
behandeld, en elk thema een verschillende kleur gegeven. Bij de echte voorwerpen staan een nummer en een kleur
vermeld die aangeven bij welk thema en
onder welk nummer je de uitleg kan vinden in je brochure. Voor wie heel veel tijd
en geduld heeft is dit een prachtige
manier om een paar uur bezig te blijven,
maar de meeste mensen zoals ondergetekende zijn het puzzelwerk na een

kwartier al beu. Als je het slim wilt aanpakken, gebruik je die brochures alleen
om wat extra uitleg te krijgen over de
voorwerpen die je het meest interesseren. Het zal je in elk geval heel wat
tijd en frustratie besparen.

Culturele vorming alom

Alles bij elkaar genomen, is deze tentoonstelling de moeite waard. Ze is
gevarieerd omdat er zowel voorwerpen uit
het alledaagse leven als unieke kunstobjecten staan. Wie de tijd neemt om af en
toe de uitleg te lezen en niet alleen bij het
goudwerk en de juwelen blijft stilstaan,
kan heel wat bijleren over deze oude
beschaving. Allen daarheen is dus de
boodschap. Het is goed voor je algemene
kennis en je hoeft er niet eens ver voor te
stappen ook.
De tentoonstelling loopt tot en met 5 januari 2003. Alle dagen open behalve op
maandag, van 10.00 tot 18.00 u. Studenten tot 25 jaar betalen slechts 3 euro van
dinsdag tot vrijdag.

Annelies Jeannin

Foto Jezus door Vincent Janssens

Wie het schilderij live wil zien, kan uiteraard terecht in de Sint-Baafskathedraal.
We moeten de kunstpuriteinen helaas
ontgoochelen. Er is niet alleen een
paneeltje verdwenen naar het schijnt, het
werk hangt ook niet meer op zijn oorspronkelijke plaats. Dat was immers de
Vijdkapel, genoemd naar een rijke pief uit
de Late Middeleeuwen. Omdat er toen
nog geen Mercedessen en BMW’s waren
om mee te pronken, en de mensen toen
heel katholiek waren, kochten gegoede
Vlamingen zich dan maar een kapel in de
kathedraal.

nis van het werk met de elektronische
trukendoos en maakten een gedetailleerd
computermodel van het veelluik en van
de Vijdkapel.
Daardoor kun je digitaal het werk openen dichtklappen in zijn oorspronkelijke
locatie. Je kan het werk vanuit alle
mogelijke hoeken bekijken, onder de lichtinval zoals die was toen de broertjes het
veelluik schilderden. Zo ontdek je al
klikkend de samenhang tussen de verschillende panelen of leer je iets bij over
de gebruikte schildertechnieken. Er is
zelfs gedacht aan een Hollywoodsausje:
de muziek die dit alles begeleidt is van de
hand van Howard Shore, bekend van
“The Lord of the Rings”.

H e t v ir tu e le g e b e u r e n

W

Surfing the RUG

at ben je tegenwoordig nog als je geen ervaring hebt met
computers en het Internet? Een bijzonder koppige alternatieveling. Niets dus. Maar geen nood, de RUG biedt aan elke student de mogelijkheid om zich zonder gêne de cyberwereld in te
werpen. En wat meer is: het kost je geen duit.
De centrale dienst waar alles rond draait,
is de Directie ICT, ook wel Academisch
Rekencentrum of ARC genoemd. De
dienst is terug te vinden in gebouw S9 op
de Sterre, Krijgslaan 281. In dit gebouw
vind je onder meer een gebruikerszaal
die tot 21 u open is, een kleine shop (voor
de aankoop van diskettes, cd’s, toners,
ethernetkaarten,...) en een onthaal, waar
ze moeite doen om vriendelijk te zijn.

account ‘gemount’ wordt, wat maakt dat
jouw plaats op de harde schijf van
eduserv ook beschikbaar is via Windows
Verkenner. Hierin kan je veilig en eenvoudig bestanden opslaan en die vanuit
welke plaats dan ook weer raadplegen.
Altijd handiger dan die beperkte diskette
die je vanaf nu als onderzetter kan
gebruiken. Ook rechtstreeks printen is
dan meestal mogelijk, maar wel tegen

sommige klassen vinden regelmatig
lessen plaats, en de desbetreffende uren
kan je vinden aan de deur van de knooppunten, zodat je niet nodeloos staat aan
te schuiven. Binnenkort worden ook nog
bijkomende knooppunten geopend in de
Ledeganckstraat en het UZ. Hoofddoel
van het account is e-mailen. Laat je niet
afschrikken door het archaïsch aandoende programma pine, want het is
sneller dan om het even welke webmail.
Ook kan je veel meer mail opslaan, minimum 15 Mb. Voor wie toch gebruik wenst
te maken van webmail, kan dat op
https://mail.rug.ac.be/eduserv. Ook is er
is
de
java
applicatie
op
http://eduserv.rug.ac.be/ssh. Overschotten van tomeloze creativiteit kan je kwijt in
je eigen webstek. Daarvoor kijk je best
eens
op
http://www.schamper.rug.ac.be/schamper386/.

A ltijd o e liiie

Internet

Voor alle nieuwe studenten is het eenvoudig: zij kregen of krijgen een brief in de
bus met hun paswoord en alle info om
online te geraken. Alle anderen dienen
hiervoor naar het onthaal te gaan of via
de ARC-code op hun inschrijvingsdocumenten hun account te verlengen. Als je
dit deed heb je dus een ‘account’ (dit is
een toegangsnaam en een paswoord).
Eduserv is de server (een computer die
voor een grote groep mensen internetfaciliteiten aan kan bieden) die de internettoegang voor studenten verzorgt. Als stok
achter de deur voor je eventueel uit de
hand lopende virtuele experimenten dien
je eveneens de regels voor goed gebruik
van het RUGnet te ondertekenen. In alle
computerklassen heb je de mogelijkheid
(en soms de verplichting) om je paswoord
in te geven op het moment dat je een
computer wilt gebruiken. Hierdoor houdt
men een oogje in het zeil en weet men
dat je geen dakloze-op-zoek-naarbeschutting bent, maar wel een student
die gebruik mag maken van alle faciliteiten. Interessant is dat op deze manier je

betaling vooraf. Ook kan je je met
datzelfde paswoord online inschrijven bij
de jobdienst en alle werkaanbiedingen
raadplegen. Hiervoor ga je naar de homepage van de jobdienst en meld je je eerst
aan. Vergeet ook nooit uit te loggen na het
gebruik van een computer. Hierdoor vermijd je dat iemand met jouw account
knoeit en je inschrijft bij de jobdienst als
vuilophaler of dat je plots in vierentwintig
landen gezocht wordt wegens cyberterrorisme.

Wie zoekt die surft

Om de wondere wereld der informatica
daadwerkelijk te benutten, moetje een pc
zien te vinden. Verspreid over de universitaire gebouwen vind je verschillende
computerklassen, ook wel knooppunten
genaamd. In al deze knooppunten vind je
internetaansluiting, maar ook aansluiting
op andere netwerken en databanken,
zoals de cd-rom catalogi van de Centrale
Bibliotheek. Daarnaast kan je op de pc’s
van de computerklassen terecht voor tekstverwerkingsprogramma’s en databases,
statistische programma’s enzovoort. In

Iedere faculteit heeft zijn eigen knooppunt, en zodoende willen de interne
reglementen wel eens verschillen. Ook de
openingsuren variëren sterk: en werden
jammer genoeg door de vele diefstallen
ingeperkt. Sommige faculteiten werken
met avondpermanenties zoals in 5K3
(UZ). De bewoners van de homes kunnen
rechtstreeks op hun kamer inloggen op
het RUGnet. Wie thuis nog geen internet
heeft kan kosteloos inbellen op het
RUGnet, en mits het opzetten van een
Virtual Private Network (VPN) krijg je toegang tot alle (ook de interne) webpagina’s
van de RUG. Voor toegang tot bepaalde
pagina’s op de nieuwe RUG-portaalsite
(annex doolhof) dien je eveneens in te
loggen.

Help?

Voel je je eenzaam of ben je gewoon op
zoek naar nog meer informatie, zoek dan
de helpdesk van het ARC eens op. Op
http://allserv.rug.ac.be/helpdesk/ vind je
alles wat je nog wil weten over het aanvragen of verlengen van een account,
aansluiting van een computer in de
homes, software die je kan gebruiken,
enzovoort. Je kan je ook inschrijven voor
speciaal door het ARC ingelegde infosessies waar je alles kan vragen wat je
weten wil. Schrijf hiervoor snel in op
http://allserv.rug.ac.be/helpdesk/infosessie.html Indien het je al lukte om te emailen kan je je vragen ook afvuren naar
helpdesk@arc.rug.ac.be Antwoord kan u
verwachten
na
de
eerstvolgende
koffiepauze.

StijN en MDG
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Vondsten op d e B la n d ijn b e r g
E e u w e n o u d b o r d e e l o n d e r F a c u lte it L&W
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in de kelders van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn deze
■zomer de resten gevonden van een Gallo-Romeins gebouw.
Hoewel de ontdekking al in augustus 2002 gebeurde, is ze nu pas
bekend geraakt. Opmerkelijk is dat de vondsten een heel ander
licht werpen op de geschiedenis van de stad Gent.
SCHAMPER: Freddy Seghers vertelde
ons dat hij kleine zuiltjes...
Armagneau (onderbreekt:) “Ook in de
Romeinse periode was er bewoning in
deze streken. De naam “Blandijn” is zelfs
afgeleid van de Latijnse term “Blandinium”. Er was lange tijd onduidelijkheid
over de betekenis van dat woord. Tot nu
toe nam men aan dat het Blandinium een
Romeinse villa was, het centrum van een
groot landbouwbedrijf. De naam kan
immers vertaald worden als “toebehorend
aan Blandius”, waarbij de laatste dan de
grootgrondbezitter zou zijn geweest.”

O
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w

Op dat moment komen we aan bij de site.
Over een oppervlakte van zo’n vijftig
vierkante meter is de vloer opengebroken. Een meter lager is het grondniveau
door zwart plastiek bedekt.
Armagneau: “Wat je hier ziet is de vloer
van het Blandinium, uit de tweede eeuw
na Christus. Vanaf nu zijn we dus zeker
dat de villa bestaan heeft.”

Op 2 oktober werd Schamper in het
redactielokaal opgebeld door Freddy
Seghers, klusjesman bij de Dienst voor
Gebouwen en Facilitair Beheer van de
RUG. Hij vroeg “of we al iets gehoord
hadden over de opgravingen in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte”. Freddy
verhaalde ons hoe hij bij het herstellen
van de waterleidingen in de kelder op
enkele kleine zuiltjes was gestoten. Sinds
hij dit aan professor Urbain Armagneau
van de Vakgroep Archeologie vertelde,
werd de hele verdieping afgesloten.
Wanneer we professor Armagneau om
uitleg vragen, is hij niet echt opgezet met
de situatie. Pas na de uitdrukkelijke
afspraak geen foto’s te nemen besluit hij
ons de primeur te gunnen. We ontmoeten
hem drie verdiepingen onder de grond.
Armagneau: “De faculteit is gebouwd op
het hoogste punt van de Blandijnberg, die
zo’n 29 meter hoog is en zich bevindt op
de plaats waar de Schelde en de Leie
elkaar het dichtst naderen zonder samen
te vloeien. Dat maakt de Blandijn een ideale woonplaats: droog en toch dicht bij het
water.”
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SCHAMPER: Is het wel mogelijk dat deze
resten niet zijn ontdekt bij de bouw van de
faculteit?
Armagneau: “Wel... ja. De fundamenten
zitten zeer diep, maar precies rondom
deze overblijfselen. En zelfs de diepste
waterleidingen bevinden zich nog boven
de vloer van het Blandinium. Daarenboven hebben we geen enkel ander artefact gevonden dan de vloer zelf: geen
muren, geen dak, geen gebruiksvoorwerpen. Zelfs niet uit andere tijdperken.”
SCHAMPER: En de bewuste zuiltjes
dan?
Armagneau: “Die maken deel uit van de
vloer. Ze onderstutten een holle ruimte
waarin hout werd gestookt: het veel
voorkomende Romeinse type van vloerverwarming. Maar dat bedoelde ik niet.
In de geschiedenis gebeurt het namelijk
vaak dat gebouwen opgetrokken worden
op de plaats waar vroeger ook al bewoning was. Dat er bij het bouwen van de faculteit dus helemaal niks aan resten uit de
vorige eeuwen is gevonden, maakte het
weinig waarschijnlijk dat er nog dieper wél
iets zat.”
SCHAMPER: We begrijpen het. Maar
waarom is dat met deze villa dan toch het

geval?
Armagneau: “Kijk maar even.”
De professor stapt over een bruggetje
naar het midden van de site en trekt het
plastic weg. Er verschijnt een mozaïekvloer die een aaneenrijging is van illustraties
die recht uit de Karna Sutra lijken te
komen.
SCHAMPER: Wat betekent dit precies,
professor?
Armagneau: “Wel, dit bewijst dat het
Blandinium helemaal geen boerderij was,
maar een ordinair bordeel! Wat je hier ziet
is het atrium, de ontvangstruimte voor
bezoekers. De mozaïektekeningen zijn
een soort catalogus van de verschillende
“diensten” die hier verleend werden. De
klanten konden hier het meisje en het
standje dat ze verkozen uitzoeken. Er
staat zelfs een prijsaanduiding bij!”
SCHAMPER: Geen wonder dat de christelijke middeleeuwers op deze plaats niet
meer wilden bouwen.
Armagneau: “Precies. Vijfhonderd jaar
later werd het Sint-Pietersklooster op de
afhellende flank van de heuvel gebouwd,
terwijl de plaats waar het Blandinium had
gestaan veel gunstiger was. In een
geschrift van de vroegchristelijke historicus Gerardus, die deze streek in de
tweede eeuw bezocht, staat het Blandinium immers beschreven als een “locus
turpis et damnatus”, letterlijk een “schandelijke en vervloekte plek”.
SCHAMPER: En de grootgrondbezitter
Blandius dan?
Armagneau: “Die heeft nooit bestaan.
Etymologisch gezien kan de naam Blandinium eveneens een afleiding van het
adjectief “blandus” zijn. Dat woord
betekent “lieftallig” en men gebruikte het
uitsluitend in erotische context. Hoe
vreemd het ook mag klinken: het eerste
stenen gebouw dat ooit op de Blandijn
stond, was niets minder dan een
hoerenkot.”
Begin januari 2003 zijn de werken
voltooid en geeft professor Armagneau
een persconferentie. Voor wie niet zo lang
kan wachten organiseert de Vakgroep
Archeologie op 24 oktober 2002 om 19u
een gratis rondleiding op de vindplaats.
Vragen en reservaties stuurt u naar
urbainarmagneau@hotmail.com.

Riniis Emmery

F ilm fe stiv a l v a n V la a n d e r e n - G en t
Festival straalt vertrouwen uit
1974 is het internationaal Filmfestival van Vlaanderen S inds
Gent uitgegroeid tot een filmfestival met naam. Filmredacteur

Joost Vandenbroele geeft een overzicht
Voor elke filmliefhebber zijn Cannes,
Venetië en Berlijn ongetwijfeld klinkende
namen. Daar vinden immers elk jaar de
drie meest gerenommeerde filmfestivals
van Europa plaats. In de Officiële Selectie
terechtkomen van een van deze festivals
betekent voor de filmmaker een enorme
publiciteit en een aanzienlijk grotere kans
om zijn film verkocht te krijgen. Het is
daar dat hij de kapitaalkrachtigste kopers
ziet rondlopen op zoek naar de betere
film. Slaagt hij erin zijn film daar aan de
man te brengen, dan stijgt diens marktwaarde aanzienlijk en maakt zijn film
meer kans om bijvoorbeeld ooit de
oceaan over te steken. Maar hebben die
kopers en verkopers ook hier in Gent iets
te zoeken? Hoe internationaal is het Internationaal Filmfestival van VlaanderenGent? Wat betekent het voor een film om
hier de eerste prijs in de wacht te slepen?
Wie kijkt er naar ons filmminnende stadje
als hier iemand met een gouden medaille
of palm staat te zwaaien? Velen, zo blijkt.

I n te r a c tie

Met als hoofdthema 'De Impact van
Muziek op Film’ probeert het Filmfestival
van Vlaanderen zich sinds 1985 te profileren op het Europese toneel. Begrijpelijk,
want met een gewone ‘Officiële Selectie’
haal je het niet tegen de groten. De selecties van de drie eerdergenoemde filmfestivals dragen het monopolie, en met
gewoon na-apen raak je nergens. Muziek
dan maar. Het team van het Filmfestival
van Vlaanderen is er zonder twijfel in geslaagd een aardig profiel te scheppen rond
hun festival. Met prijzen als de World
Soundtrack Award, de Award voor de
Beste Originele Soundtrack, de Beste
Originele Song en de Georges Delerue
Award voor de Beste Muziek - Delerue
was leerling van Darius Milhaud en componeerde verschillende soundtracks voor
de films van François Truffaut - trekt het
festival sinds twaalf jaar films aan waarin
de interactie tussen beeld en muziek centraal staat.
Hoewel geen enkel van de genomineerde
soundtracks of songs hier in Gent dit jaar
te horen zullen zijn, is het voor de organisatoren toch een eer om dergelijke grote
prijzen hier uit te reiken. We mogen niet
vergeten dat gereputeerde grootheden
als Ennio Morricone, Georges Delerue en
Michael Nyman hier ooit hun eigen composities kwamen dirigeren. Films die dit
jaar onder andere meedingen naar de

muziekprijzen zijn ‘A Beautiful Mind’, ‘Lord
of the Rings’ en ‘Spider Man’. Niet meteen
films die je hier verwacht, maar wel prijzen met namen die ver doorklinken.
Daardoor wint het Filmfestival van Vlaanderen aan naambekendheid en kan ze zo
kleinere, minder bekende
projecten
waarin muziek centraal staat, aantrekken.
Op die manier verwerft het Filmfestival
van Vlaanderen-Gent stilaan en op een
coherente manier een plaatsje op de
kaart van de Europese film.</par1>
<par1>Elke film die ook maar iets met
muziek te maken heeft - in de catalogus
van het festival heet het ‘films waarvan de
muziek wezenlijk bijdraagt tot het eindresultaat’ - vindt sneller zijn weg naar
Gent dan zeg maar Utrecht, waar jaarlijks
het Filmfestival van Nederland plaatsvindt.

M o s te rd

De elk jaar zorgvuldig gekozen jury van
het Filmfestival van Vlaanderen maakt
trouwens niet de minst goede keuzes. Het
jaarlijkse filmfestival in België is de voorbije jaren bijna een graadmeter geworden
voor wat een paar maanden later, in
maart, in de VS staat te gebeuren: het
uitreiken van de Oscars. Zo werden
bijvoorbeeld verschillende films die in
Gent in de prijzen vielen ook genomineerd voor de Oscars. Het populaire
Amores Perros bijvoorbeeld, vorig jaar
winnaar van de publieksprijs in Gent, het
volgende jaar genomineerd in Hollywood.
Ook het inhoudelijk zeer mager maar
visueel spectaculair Japans sprookje
Crouching Tiger, Hidden Dragon werd
eerst hier en daarna daar bedolven onder
de prijzen. De mensen die de shortlists
samenstellen voor grote festivals als deze
voor de Oscars moeten ergens hun mosterd halen, en dat hebben ze zichtbaar al
een keer gedaan bij hun cinefiele vrienden in Gent.
Bovendien blijft het festival ook groeien. In
de eerste editie van 1974, toen nog ‘Het
Filmgebeuren van Gent’, werden slechts
achttien films geprogrammeerd. Vandaag
zijn dat er 250. Door de inzet van een enthousiaste groep medewerkers en vanwege een door de omvang vereiste professionele organisatiestructuur mag het
Filmfestival van Vlaanderen zich zeker
een waardig broertje noemen van de
grotere Europese festivals. Gent biedt
een gevarieerd en aantrekkelijk programma aan waardoor het festival trouwens

elk jaar weer op een grotere interesse
kan rekenen.

Uitstraling

1984 betekende een keerpunt voor de
organisatoren. Dat is het jaar waarin het
festival erkend werd door de Internationale Federatie van Verenigingen van
Filmproducenten (FIAPF). Door die
erkenning kreeg de bezoeker niet alleen
meer kans om films die niet in de normale
circulatie terechtkwamen te gaan bekijken, maar tevens werd het Filmfestival
van Vlaanderen daardoor een belangrijke
ontmoetingsplaats voor distributeurs en
kopers. Filmmakers kregen in Gent de
kans om hun film op de Belgische markt
te lanceren en konden zo hopen op een
spannend avontuur in de Benelux en
misschien Europa en de VS. In 1993 werd
het festival zelfs aangesteld als Cultureel
Ambassadeur van Vlaanderen en sindsdien heeft het een permanente vertegenwoordiging in Nederland, Frankrijk, Engeland en de VS. Qua internationale uitstraling kan dit tellen.

U n ie k

Bovendien is het belang van de snelle
ontwikkelingen in de virtuele en digitale
wereld ook de organisatoren van het festival niet ontgaan. Dit jaar werden verschillende digitale films geprogrammeerd
en organiseert het festival het Digiforum,
een dag waarop professionelen uit de filmindustrie worden uitgenodigd om over
de toekomst van het digitale beeld en de
digitale projectie te praten.
Het festival is er sinds haar ontstaan in
1974 dus aardig in geslaagd haar positie
in de filmwereld steeds te verstevigen. In
Gent welke prijs ook in de wacht slepen is
dus niet niks. In oktober zijn de ogen van
vele belangrijke distributeurs elk jaar op
de Arteveldestad gericht. Zij kijken
nauwgezet toe hoe het Internationaal
Filmfestival van Vlaanderen - Gent, het
enige filmfestival ter wereld waar het
thema ‘De Impact van Muziek op Film’
wordt belicht, een op verschillende
vlakken steeds belangrijker en groter festival aan het worden is.

Joost Vandenbroele

E

r zijn er maar weinig die Steven Spielberg moeten Ieren hoe hij
een film moet maken. Zijn palmares van absolute tophits en
kaskrakers is dan ook aanzienlijk: Schindler’s List, een handvol
Jaws-films, the Color Purple,... Dit schier eindeloze lijstje op zijn
visitekaartje kan nu worden aangevuld met een nieuwe topper:
Minority Report.
Voor het scenario van Minority Report
haalde Spielberg de mosterd bij een
kortverhaal van de Amerikaanse sciencefictionschrijver Philip K. Dick. We schrijven
2054 wanneer een regeringsonderzoek
wordt gestart naar het controversiële
departement Precrime. Dat departement
zorgt voor de preventie van moorden die
drie jeugdige visionairen - de zogenaamde precogs - kunnen voorspellen.
Omdat een preventieteam onder leiding
van John Anderton (Tom Cruise) deze
moorden telkens kan verijdelen, is het
moordcijfer herleid tot nul. De keerzijde
van de medaille, en juist daarom is het
departement zo omstreden, is minder
fraai: nietsvermoedende mensen worden
levenslang op een veilige plaats opgebor-

gen. Uiteindelijk zouden ze fataal wel een
moord gepleegd hebben, maar toch worden ze onschuldig opgesloten.
Toegegeven, het uitgangspunt van deze
film
zal
nogal
ongeloofwaardig
overkomen voor de nüchteren onder u.
Bovendien worden we in het begin van de
film overdonderd door allerlei technische
snufjes die de werking van de precogs
moeten verantwoorden. Voor zulke zaken
draait
een
science-fictionliefhebber
echter zijn hand niet om en na een tijdje
laten ook de anderen zich ongetwijfeld
meeslepen door het verhaal.

dat Tom Cruise zelf een moord zal plegen
en dus moet worden opgepakt. Hij kan
echter nog net ontsnappen, waarop het
sein wordt gegeven voor een rollercoaster
van
spectaculaire
achtervolgingscènes, verrassende plotwendingen
en visuele acrobatie zoals u het nog maar
zelden zag. Cruise vecht tegen de
toekomst én het verleden, maar is dat een
strijd die hij wel kan winnen?
De film bevat alle klassieke ingrediënten,
maar toch maakte Spielberg er een uitzonderlijk geheel van. Tom cruise heeft
zoals gewoonlijk slechts vier gezichtsexpressies te bieden, maar hij heeft deze zo
meesterlijk geperfectioniseerd dat hij
makkelijk het gewicht van deze prent kan
dragen. Ook de verrassende Colin Farrell
houdt moeiteloos stand tussen de meer
ervaren acteurs die hem omringen. De
Oscars staan al te wachten!

Uiteindelijk gaan de poppen aan het
dansen wanneer de precogs voorspellen

The Pianist - Polanski bespeelt gevoelige snaar

W

ie dacht na Cul-de-Sac, Chinatown, Repulsion, Death and the
Maiden of Rosemary’s Baby de man achter deze meesterwerken al te kennen, heeft het verkeerd. Met The Pianist levert
Roman Polanski niet alleen zijn meest persoonlijke maar tevens
zijn meest klassieke, cleane en conventionele film af. De wonderen zijn de wereld niet uit: Polanski bedwingt zijn surrealistische
uitspattingen en zijn tot op de spits gedreven masochistische
streken maar blijft je toch verstommen. De regisseur van dit beklijvende oorlogsverhaal ging dit jaar lopen met de Gouden Palm in
Cannes.
Wadislaw Szpilman is een in 2000
overleden Poolse en joodse pianist die
zijn familie voor het laatst zag toen ze in
1943 op een goederentrein werd geduwd
richting concentratiekampen. Szpilman
was toen 21 jaar. Zelf heeft hij, telkens
met het nodige geluk en krampachtig
doorzettingsvermogen, vijf jaar Duitse
bezetting overleefd. Zijn hallucinante en
aangrijpende wedervaren kwam prompt
terecht in een biografie. Nu is het zo dat
ook de familie Polanski niet zonder kleerscheuren uit WON is gekomen. Roman
zag op jonge leeftijd hoe zijn vader werd
gedeporteerd, en een groot deel van zijn
naaste familie overleefde de Endlösung
niet. Dit verhaal onder zijn vleugels
nemen was voor Polanski dan ook het
meest geschikte middel om zijn eigen
duistere herinneringen eindelijk van zich
af te schrijven. Het resultaat is een feilloos
in beeld gebracht ego-document dat
menig gevoelige kijker meer dan twee uur
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laat afglijden in een wereld van vernedering, verbijstering en morele barbarij.
De teloorgang van de familie en met hen
een hele gemeenschap zien we door de
ogen van Szpilman (Adrien Brody). Hij
ziet hulpeloos toe hoe alles en iedereen
rondom hem ineenstort, terwijl hij - mede
door zijn virtuoze Chopin-interpretatie,
buiten schot blijft. Maar een soms wat
ongeloofwaardige reeks toevalligheden
en gelukjes ten spijt, blijft The Pianist met
Schindler’s List zonder meer een van de
mooiste getuigenissen van WOII. De verfilming van het verhaal rond die wereldvermaarde lijst liet Polanski trouwens ooit
nog over aan een andere meester omdat
hij toen zelf nog niet klaar was om zo diep
in zijn eigen verleden te graven. Nochtans
was zijn Rosemary’s Baby ook gebaseerd
op en geïnspireerd door eigen ervaringen
- Polanski’s hoogzwangere vrouw werd
met een messteek in de maag vermoord

tijdens een roofoverval - en volgde deze
laatstgenoemde film sneller op de feiten
dan The Pianist nu doet. Maar dat nemen
we deze meester niet kwalijk.
Want los van al die biografische
wetenswaardigheden blijft deze film een
parel van formaat. Daar zitten zowel de
weergaloze decors als de acteerprestatie
van Adrien Brody voor iets tussen. Brody
is, tot meerdere eer en glorie van de
echte Szpilman, fysiek en emotioneel
zichtbaar tot het uiterste gegaan om zijn
regisseur te dienen. Zijn personage is in
alle scènes aanwezig en de camera
neemt zijn gezicht vanuit alle mogelijke
vooraanzichten in close-up. Polanski staat
er dan ook om bekend dat hij de lat bijzonder hoog durft te leggen voor zijn
acteurs.
Ook deze keer heeft het dus opgebracht:
Brody draagt deze meeslepende film op
één vinger. De doorwinterde Polanski-fan
zal allicht met een bittere nasmaak de
filmzaal verlaten, maar zal ook moeten
toegeven dat deze meest onpolanskiaanse film een beeldschoon filmisch oorlogsdocument is geworden dat aan de
ribben blijft kleven.

Joost Vandenbroele
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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, het 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.

Verantwoordelijke uitgever:

Tim F. Van der Mensbrugghe
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent

3de kan fuif
groot levend schaakspel, 14u

openingsfuif, Vooruit
spaghetti-avond, Zaal ‘t Patijntje,
19u
12-urenloop
Kunstlaan, 12u-24u

Geografica
VEK

Oplage:

5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s
en homes van de RUG

oefencantus en schachtenverkoop,
Salamander

Volleybal, GUSB, 22u
openingsfuif, Vooruit, 21 u

V o lle d ig e a g e n d a is te v in d e n op:
h ttp ://w w w .s tu d e n t.r u g .a c .b e

Schamper zoekt ter versterking van de redactie
redacteurs (v/m) die dit blad een kwaliteitsinjectie willen geven met artikels over de meest
uiteenlopende onderwerpen zoals film, wetenschappen, universiteitspolitiek, cultuur,
etcetera. Aangezien Schamper al jaren wordt overspoeld door Germanisten, is er dringend
eens niet-Germaans bloed nodig.
cartoonisten (v/m) die niet gespeend zijn van enig cynisme en op zijn minst probéren om
mooi te tekenen.
computergenieën (v/m) die onze aanhoudende computer -en serverproblemen kunnen
oplossen. Die constante geur van brandend plastic begint namelijk knap lastig te worden.
lay-outers (v/m)die het uitzicht van dit blad nog wensen te verfraaien. Een zekere vertrouwdheid met de computer is gewenst, maar niet noodzakelijk.
een lief (v/m) voor alle gefrustreerde redacteurs waarmee we het nu moeten stellen.
Kom gerust eens langs op de redactie. Die bevindt zich in de kelder van Studentenhuis De
Brug (Sint-Pietersnieuwstraat 45). Bij het binnenkomen direct naar rechts; links van de trap
duik je zo de kleder in. Je kan ook eens naar een vergadering afkomen. Die vindt elke dinsdagavond om 19 uur plaats in De Brug. Drempelvrees is een slechte raadgever.
Onthouden indien ernstig.
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CULTUUR RG ENDR
Maandag 14 oktober

"B loedbruiloft" 14u, Publiekstheater, St.-Baafsplein 17
Lezing "Het onstaan van
Gent" 20u, Praatcafé De
Muze, Rekelingenstr.3

Dinsdag 15 oktober

Concert: "Sandra Luna",
Recuerdo, Handelsbeurs,
Kouter 29 (Argentijnse
tango)

Woensdag 16 oktober

"Bloedbruiloft", 20u30,
Publiekstheater, St.-Baafsplein 17
Filmfestival, "Elle, Louise
Brooks", 20u, Vlaamse
Opera, Schouwburgstraat 3
(stille film in concert voor
stem en orkest)

Donderdag 17 oktober

Concert en fuif, Chokebore
en Radio Free Isaac, 24u,
Charlatan, Vlasm arkt 6

Vrijdag 18 oktober

Rondleiding opgravingen
St.-Pietersplein, 15u
(samenkomst aan de werfkeet op het plein)
Bloedbruiloft, 20u30, Publiekstheater, St.-Baafsplein
17
Verkeerd Geparkeerd
meets Red & Blue, 23u,
Culture Club, Afrikalaan
174

Woensdag 23 oktober

123 Comedy Club, (Show
stand-up comedians, im provisatoren en cabaretiers),
Lazy River Jazz Club, Stadhuissteeg 5

Donderdag 24 oktober

Lunchgesprek "De Paarse
Zetel" met Hans Vandeweghe, 12u30-13-15,
Stedelijke Openbare Bibliotheek, Graaf van Vlaanderenplein 40
"Intolerance", DW G riffith,
20u, Film-Plateau, Paddenhoek 3
"Blush", 20 u, Vooruit, Wim
Vandekeybus en Ultima Vez
(Fysiek en mentaal isolem ent tegenover com m unicatie)
Hommage aan John Cage,
Spectra Ensemble/Filip
Rathé 20u, De Bijloke

Vrijdag 25 oktober

‘Blush", 20 u, Vooruit, Wim
Vandekeybus en Ultima Vez
(Fysiek en mentaal isolement tegenover com m unicatie)
"Defending the Caveman",
20u30, Backstage, St.Pietersnieuwstraat 128
"Music Box" (m et o.a. Jessica Lange), Costa-Gravas,
20u, De Centrale,
Kraankindersstraat 2

Tussen hemel en aarde.
Permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Sint-Pietersabdij, Kunsthal Sint-Pietersabdij, tot 11/11

Max Ernst: Het grafisch
werk, S.M.A.K., tot 17/11
7 0 0 0 jaar Perzische
Kunst, Kunsthal Sint-Piersabdij, tot 5 januari 2003

Groeningemuseum Brugge
te gast: symbolisten en
Vlaams expressionisme en
modernisme uit de Brugse
en Gentse collectie,
S.M.A.K., tot 27/10

Eet es genetisch: interactieve tentoonstelling over
biotechnologie in de landbouw en voeding, Hortus

Michel Thiery, Berouw 55, tot
30/09/2003

Het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen 2002,
Stedelijke Openbare Bibliotheek, tot 19/10

Magnum-fototentoonstelling, foto's van de
opnames van John Huston's The Misfits, Caermer-

sklooster, Vrouwebroedersstr.
6, tot 1 december

Bustehouder, project rond
preventie van borstkanker,

Schoolmuseum Michel Thiery,
Sint-Pietersplein 14, tot 22/12

Cobra, Resonans Galerie,

Maandag 21 oktober

Zuidstationstraat 20, tot
30/11

Bloedbruiloft, 14u, Publiekstheater, St.Baafsplein 17
Steven De Bruyn & Tony
Gheyselinck, 22u, De Fantast, Burgstraat 24

Dinsdag 22 oktober

Boombal, maandelijks tre ffen van folkliefhebbers,
20u, De Centrale,
Kraankindersstr.2
Gemeenteraad, Stadhuis,
Boterm arkt 1, 19u

Schamper geeft 5 v rijk a a rte n weg van elk concert van
Logos ( w w w .lo g o sfo u n d a tio n .o rg ). S c h rijf ons een ka a rtje
o f stu u r een m a iltje m et uw coördinaten naar schamper@ student.rug.ac.be
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