


Op 18 november organiseert het Liberaal
Vlaams Studentenverbond een
gespreksavond met Patrick Dewael. De
minister-president zal het er hebben over
“Vlaanderen in België, Europa en de
wereld”. Om 20u kan u volkomen gratis
afzakken naar auditorium NB1 in de Uni-
versiteitstraat. • En met deze vermelding
kan ik alweer een liberale lynchpartij uit
mijn agenda schrappen. • Dinsdag 19
november projecteert de Film-Plateau
Citizen Kane van Orson Welles. Als u
ook nog die bewuste cultuurcheque
liggen hebt: dit is alvast mijn favoriet. •
Persoonlijk vind ik het een zeer kwalijke
evolutie dat steeds grotere drommen stu-
denten naar de Night of the Proms
trekken. De aantrekkingskracht van dit
muzakfestijn ontgaat mij, om kort te zijn,
volledig. Een streep Tsjaikovksy leent
zich niet meteen tot ongebreideld 
pogoën, of wel soms? • Als je ‘t mij vraagt
gooien de Simple Minds met hun partic-
ipatie aan de Proms trouwens hun laatste
beetje waardigheid weg. En ze hadden al
zowat de street credibility van Maja de Bij.
• Op woensdag 13 november organiseert
het Gentse studiecentrum van Open Uni-
versiteit in samenwerking met de vak-
groep Wijsbegeerte en Moraalweten-
schappen een lezing met de titel “Levens-
beëindiging in Vlaanderen”. Gastspreker
is professor Freddy Mortier, de toegang
is gratis en het geheel speelt zich af in
auditorium D van de Blandijn. Achteraf

kan u kiezen tussen een glaasje wijn of
een ampulletje cyaankali. • Het praatcafé
De Muze organiseert van 27 tot 30
november een poëzie-vierdaagse. Meer
info vind je op www.demuze.be. Reken
mij alvast niet tot de aanwezigen: de
dichtkunst komt mij voor als overbodiger
dan een tangafabriek in Afghanistan. • Op
de recentste Schamper-nabespreking is
met eenparigheid van stemmen beslist
dat de eerste student die op dinsdag 26
november om 18u30 in zijn ondergoed
gaat eten in het studentenrestaurant De
Brug, kan rekenen op een gratis bak bier.
Een onpartijdige Schamperjury zal de
winnaar aanduiden. De preutsere mede-
mens kan zich vooraf omkleden in ons
redactielokaal. • Onnodig te vertellen dat
deze beslissing genomen werd op een
eerder laat tijdstip en in het gezelschap
van vele lege glazen. Maar het is daarom
niet minder waar. • Hoor, wie klopt daar
kind’ren? Het is, jawel, de blijde intrede
van Sinterklaas. De goedheilige man
arriveert op 23 november om 14 uur met
zijn stoomboot aan de Recolettenlei in
Gent. Volgens mij is de aankomst van de
Sint overigens de enige gelegenheid in
Vlaanderen waarbij een Turk en een troep
Moren met open armen ontvangen wor-
den. • Het Twaalfde Boekenfestijn in Gent
zoekt jobstudenten voor de periode 9 tot
15 december. Als je meerdere dagen of
de hele week vrij bent, bel dan
03/820.72.58 of mail naar book@tip.nl.

En maak eens een bibliofiel blij. • Op
zondag 24 november is Flanders Expo
het toneel voor de Paranatura Beurs
rond gezondheid en het paranormale.
Liefhebbers van eikelzalf op basis van
aloë vera weten waarheen, maar de
eerder nuchteren van geest blijven beter
thuis. Al die alternatieve geneeswijzen
zijn namelijk zo doeltreffend als Stevie
Wonder tijdens een basketbalpartijtje. •
“De Paarse Zetel” is een initiatief van de
Gentse Dienst voor Culturele Zaken
waarbij in de Openbare Bibliotheek aan
het Zuid telkens iemand uitgenodigd
wordt om te spreken over zijn passie. Op
28 november tussen 12.30u en 13.15u
komt regisseur Lieven Debrauwer pra-
ten over zijn films. • Soms vraag ik me af
of ik werkelijk de enige ben die gestaag
zijn rectum openhaalt aan het WC-annex-
schuurpapier in de openbare universitaire
toiletten. Het zal wel weer aan de delicate
toestand van mijn hol liggen. • Koen
Crucke - Gents gemeenteraadslid, dieet-
goeroe, zanger en acteur (al kan over die
laatste twee getwist worden) - brengt
momenteel in Theater Tinnenpot de
monoloog “Honger!” ten berde. Het stuk
wordt omschreven als een “levens-
beschouwende monoloog met een
knipoog” en valt onder meer op 13, 14, 17
en 21 november (telkens om 20u) te be-
kijken. • Het gaat er bij mij trouwens nog
steeds niet in dat net Crucke - voor wie
magerzucht nu wel érg imminent lijkt - in
Samson en Gert nog steeds de rol van
Alberto, de eetverslaafde kapper, op zich
neemt. In het begin van zijn dieet diende
een stategisch geplaatst kussen als sur-
rogaat-vetkwabben, maar momenteel vol-
staat zelfs een volledige stapel bedden-
goed niet meer. • Tot slot nog dit: organ-
iseert u het evenement van de eeuw in uw
achtertuin? Geeft u vrijkaarten weg voor
uw chirofuif? Wil u aankondigen dat u die
en die dag om 6 voor 11 uw broek zal
afsteken in auditorium B? Als een ver-
melding in Kort en de daaruit
voortvloeiende eeuwige roem u inter-
esseren, mail dan uw activiteiten naar
rinus@schamper.rug.ac.be. • En kan er
dan nu iemand preventief de pr-verantwo-
ordelijke van het International Fellow-
ship of Christian Students gaan vast-
binden? Dank bij voorbaat.

Voilà, de danstechnische gangbang die we kennen als “I Love Techno” is ook weer achter de rug.
En terwijl Poolse kuisvrouwen in Flanders Expo de vergruisde XTC van de vloer schrapen, tel-

len de organisatoren hun geld. Maar vlug een ander onderwerp, voor we in proletarische mijmerin-
gen vervallen en - godbetert - ongewild een antikapitalistische revolutie ontketenen.
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Alberto’s beddengoed KORT

Rinus Emmery



U zal zien dat deze Schamper tjokvol zit met politiek geïnspireerde artikels.
Dat is wel meer zo. Zulke artikels zijn nooit helemaal neutraal of objectief. En
wat dan nog? Je kan je zelfs de vraag stellen of absolute neutraliteit of objec-
tiviteit wel bestaat. En of zoiets wel wenselijk is. Wie wil immers zoutloze
artikels lezen van een journalist zonder mening, zonder besef van goed of
slecht? Al is het andere uiterste natuurlijk even gevaarlijk: subjectieve redac-
teurs die zonder scrupules woorden verdraaien en hun mening opdringen.
Anders gesteld: hoe het ene vermijden zonder in het andere te vervallen? 

Mede door deze overweging hebben we dan ook besloten een ingezonden
stuk van het KVHV te publiceren in deze Schamper. U vindt het op de vol-
gende bladzijde. Dat is niet per se een knieval voor Schamper. Iedereen heeft
immers het recht te reageren op een artikel over hem of haar, waarom het
KVHV dan niet? En ook de lezer heeft het recht om steeds twee kanten van
de medaille te zien. Geen probleem dus, behalve alweer de manier waarop.

Op de brief zelf ga ik hier niet in. Dat gebeurt voldoende in een reactie op de
reactie, meteen na het artikel. Ik verhaalde al in het edito van Schamper 405
hoe Tom Vandendriessche, preses van het KVHV, meende Schamper met
rechtsmiddelen te moeten dwingen om een Recht van Antwoord te plaatsen.
Gewoon een lezersbrief plaatsen, was niet genoeg. Het tekent de opgewon-
den sfeer waarin communicatie met extreme politieke verenigingen steeds
opnieuw weer gebeurt.

Voor we alweer een proces aan ons been hebben: jaja, het KVHV beweert zelf
absoluut niet extreem te zijn. Dat is voor ons best: what’s in a name, uitein-
delijk. Ze passen met deze lezersbrief wel in hetzelfde profiel dat je in letterlijk
iedere politiek geïnspireerde lezersbrief aan Schamper vindt. Over jaren en
politieke verenigingen heen steeds hetzelfde verwijt: “u bent te links” of “u bent
te rechts”, afhankelijk van welke vereniging er precies reageert. Volgens het
KVHV zijn we natuurlijk een afkookseltje van de door hen gehate ALS (Actief
Linkse Studenten). Ik geef u nu op een briefje dat de ALS, wanneer zij ooit met
een dergelijk artikel geconfronteerd zouden worden, zonder blozen krek het
tegenovergestelde zouden beweren.

Zo was er vorig jaar nog de in Schampermiddens legendarische lezersbrief
“Wie Links noch Rechts is, is Rechts” van een zekere Jan Buelinckx. Als je al
van zo’n premisse vertrekt, is iedere zinnige discussie natuurlijk op voorhand
uitgesloten. Wie niet links is – en laten we dat gerust veralgemenen tot: wie
niet precies denkt wat ik denk – is rechts en bijgevolg te bestrijden. De allen-
tegen-één logica die veel extremisten kenmerkt. U zal in de brief van het
KVHV dezelfde teneur vinden. Met het woord “extremist” wil ik niemand schof-
feren. U begrijpt hoezeer het eieren lopen is. Extremisten en advocaten zijn
tegenwoordig dikke vriendjes. Maar is Schamper nu links of rechts? Of allebei
wanneer het ons maar uitkomt?

Tja, het is niet aan ons om onze lezer enige ideologische keus op te dringen.
Ook is het niet onze bedoeling om zogenaamde ‘meningsloze’ artikels te schri-
jven. Uw prof Historische Kritiek zal u ongetwijfeld kunnen vertellen dat dat
trouwens volkomen onmogelijk is. Wat wel de bedoeling is, moet hopelijk uit
deze Schamper blijken: lezers zo objectief mogelijk, mét een kritische grond-
houding informeren. Daarna moet die lezer zelf maar een mening kunnen vor-
men, daar staat hij/zij alleen voor. Het blijft balanceren op een slappe koord,
om nooit té links, té rechts en zeker niet antipolitiek te worden. Maar we doen
ons best.
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Jef Van Baelen



In Schamper 404 werd onder de titel
“KVHV herverkiest extreemrechtse pre-
ses” op een wel erg tendentieuze manier
bericht over KVHV alsmede over de
herverkozen praeses. De auteur, Rinus
Emmery, blijkt onderzoek in de
clubgeschiedenis te hebben gedaan, de
huidige stand van zaken in KVHV
geanalyseerd, en de webstek bezocht.
Op geen enkel moment heeft de auteur
echter contact met KVHV opgenomen om
die “huidige evolutie” eens van nader bij te
bekijken en zijn inzichten te toetsen aan
de realiteit. Noch heeft de auteur ook
maar enige moeite gedaan om KVHV aan
het woord te laten aangaande de opge-
somde insinuaties van rechtsextremisme.
Op zijn minst eigenaardig voor een stu-
dentenblad van de RUG, een instelling
waar wetenschappen worden beoefend.
Het is duidelijk dat de auteur enkel en
alleen de beschadiging van zowel KVHV
zowel als (sic) van praeses Tom Vanden-
driessche beoogt. Van waar haalt de
auteur zijn “informatie”? Een bezoekje
aan de webstek van de Actief Linkse Stu-
denten brengt klaarheid in deze zaak.
Deze organisatie is op zijn zachtst 
gezegd geen onverdachte bron.

Eerst worden de persoonlijke inzichten
van Tom Vandendriessche aangekaard
(sic). Er wordt gewag gemaakt van de
scholierenorganisatie NJSV waar hij
praeses van was en dat deze organisatie
een “racistisch en gewelddadig karakter”

zou hebben gehad. Waarop baseert de
auteur zich om dit zo voor te stellen? Dit
zijn zware beschuldigingen waarvoor
verder geen enkel bewijs wordt geleverd,
zoals bijvoorbeeld een veroordeling
wegens racisme. Wat er overigens ook
niet is. Vervolgens worden duistere affi-
ches met slogans als “Europa Blank”
opgedist, terwijl Vandendriessche nooit
zijn goedkeuring voor dergelijke
opschriften heeft gegeven en dan ook
onmiddellijk de stopzetting van de ver-
spreiding hiervan eiste en ontslag nam uit
de VSB. 
Vervolgens wordt wat futiel duw- en trek-
werk waarbij een linkse activist volgens
nauwkeurig doktersonderzoek nog geen
schrammetje, blauwe plek, of enig ander
letsel opliep buiten proportie opgeblazen.
De rechterlijke uitspraak dienaangaande
is dan ook zéér duidelijk, want geen
enkele straf werd uitgesproken, maar
enkel schadevergoeding werd toegekend
voor een jas die gescheurd raakte in het
gewoel. In tegenstelling wat Rinus
Emmery beweert maakt de uitspraak
helemaal geen gewag dat “het slachtoffer
hardhandig was aangepakt”. Maar eigen-
lijk zijn de persoonlijke inzichten van gelijk
welk clublid van KVHV niet van belang 
om te oordelen over KVHV. Of men nu
praeses is, schacht of oud-student is (sic)
van geen tel. KVHV heeft een lijn en die
moet beoordeeld worden, niet de indi-
viduele opinies van personen in het Ver-
bond.  

Vervolgens worden de praesides van
KVHV overlopen op een wel heel selec-
tieve manier. Er worden drie pro-senioren
genoemd, terwijl KVHV in Gent 84 pro-
senioren heeft! De andere 81 pro-
senioren bestaan volgens Rinus Emmery
wellicht niet. Of beter, ze passen niet in
zijn “bewijsvoering”. Het wordt pas echt
belachelijk als Roger Soenen (praeses
1924-’25!) wordt aangehaald als ver-
meend rassentheoreticus. Wat KVHV
vandaag hiermee te maken heeft is ons
onduidelijk. Wim Jorissen, oud-VU-par-
lementslid, blijkt een “racist” te zijn omdat
hij - ver na zijn studententijd - mede aan
de oorsprong van een pro-Zuid-
Afrikaanse culturele vereniging als Protea
lag. En zo is het KVHV dan ook maar
“racistisch” zeker? Het wordt echter pas
helemaal gek als verwijzingen op web-
stekken die niet eens de onze zijn, ban-
den met extreemrechtse organisaties
moeten “bewijzen”. 

Het is dan ook overduidelijk dat de auteur
een bedoeling had met het bewuste
artikel: beschadiging van het KVHV door
selectieve en tendentieuze berichtgeving.
KVHV is geen extreemrechts clubje
Hitler-aanbidders, maar een volwassen
rechtse, Vlaamse, katholieke, studen-
tikoze vereniging. Door de ruime idealen
van Vlaamsnationalisme en katholi-
scisme (sic), en door de absolute partij-
onafhankelijkheid van KVHV trekken wij
inderdaad een gediversifieerd publiek aan
met verschillende politieke opinies.
“Vlaams” wordt echter onmiddellijk ge-
stigmatiseerd tot “racisme”. En “rechts”
bestaat zogezegd niet: wie niet links is,
wordt in een neo-nazistisch hoekje
geduwd waar ook KVHV niet in
thuishoort. 

Om te besluiten, KVHV is geen extreem-
rechtse neonazi-club van homojagers,
anti-semieten en racisten. KVHV is wel
een democratische en partijonafhanke-
lijke studentenclub met een bijzonder rijke
studentikoze traditie waar Vlaamse en
rechtse studenten in welkom zijn. KVHV
kent niet één denkrichting zoals de
extreem-linkse doctrinaire politieke sek-
tes, maar een diversiteit aan opinies, die
zich vinden in de idealen van KVHV. Het
Verbond is er voor de Vlaamse en rechtse
student, en niemand moet het KVHV de
les spellen. Vlaams zonder complexen,
rechts zonder complexen!

KVHV-Gent

RECHT VAN ANTWOORD
Het KVHV reageert
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In Schamper 404 verscheen een artikel over het KVHV en over de
kleurrijke levenswandel van de KVHV-preses, Tom Vandendries-

sche. We laten hen even de ruimte om te reageren op dit artikel.

KVHV-preses Tom Vandendriessche lacht kritisch artikel weg



In hun eerste zin bestempelt het KVHV de
voor hen kritische berichtgeving in
Schamper al meteen als tendentieus. Dit
betekent dat het artikel niet de volledige
waarheid zou bevatten omdat het met een
bepaalde bedoeling zou geschreven zijn.
De enige bedoeling van alle artikels is
evenwel het informeren van de student:
Schamper heeft heus wel betere dingen
te doen dan het “beschadigen” van
mensen en verenigingen.

Bronnen
Het zit het Verbond vooral hoog dat
Schamper hen nooit gecontacteerd heeft
tijdens het schrijven van het bewuste
stuk. Eerlijk gezegd lijkt het ons niet onlo-
gisch dat we - aangezien het om
gevoelige materie ging - het KVHV er
buiten lieten om het onderzoek niet te hin-
deren. De heftige reacties van het KVHV
achteraf lijken dit te bevestigen.

Ronduit grof is echter de veronderstelling
dat we onze informatie van de website
van de Actief Linkse Studenten (ALS)
zouden hebben overgenomen. Al onze
bronnen waren totaal onafhankelijk.
Schamper is niet zo gek om schrijfsels
van de ALS kritiekloos voor waar aan te
nemen. Zo beweert de ALS dat het
Vlaams Blok in het KVHV infiltreert om
het over te nemen. Die veronderstelling
mag dan zeer goed de belangen van de
ALS zelf dienen, maar als bron voor
Schamper is ze volledig waardeloos.

Lees er tot slot de artikels “ALS-voorzitter
gaat in de fout” en “Actief Lullende Stu-
denten” (Schamper 402 en 403) maar
eens op na: de ALS en Schamper vormen
niet meteen één front.

Vandendriessche
Eerst een woordje over het verleden van
KVHV-preses Tom Vandendriessche. We
gaan hier geen randdiscussie voeren over
het NJSV, waarvan hij ooit de preses was.
Een korte blik op de bijgevoegde illus-

tratie (een sticker die het NJSV in 1997
verspreidde) zegt volgens ons genoeg.

De holocaust was blijkbaar zo erg nog
niet.

We dachten ook dat het duidelijk was dat
de faits-divers over vroegere KVHV-pre-
sessen niet de kern van ons betoog vorm-
den. Die kern lag in de extreme uitsprak-
en op de KVHV-website, en net op dat
deel van het artikel formuleert het Ver-
bond geen kritiek. Vreemd.

De levensloop van mensen als Roger
Soenen en Wim Jorissen heeft op het
eerste zicht inderdaad niets met het
KVHV te maken. We zouden deze feiten
overigens nooit vermeld hebben, als het
KVHV niet zélf zo benadrukt had dat
iedereen die ooit lid was voor altijd een

kameraad blijft. Want in plaats van zich af
te keren van deze figuren, neemt het
KVHV nu blijkbaar ook hun verdediging
op zich.

Wie Roger Soenen een “vermeend”
rassentheoreticus noemt, raden we aan
eens “Roger Soenen en Jan De Roeck:
twee Vlaams-nationalistische artsen en
rassentheoretici in het Interbellum en de
Tweede Wereldoorlog” te lezen, een
artikel van historicus Wouter De Raes
verschenen in het Liber Amicorum van
Prof. Dr. Van Eenoo. En wie Protea een
“pro-Zuid-Afrikaanse culturele vereniging”
noemt, is gewoon aan het verdoezelen
dat Protea voorstander was van de
rassenscheiding ten tijde van de
apartheid.

Vervolgens de VSB-affiches. We zijn al blij
dat het KVHV het bestaan van deze
affiches toegeeft, wat Tom Vandendries-
sche in een mail naar onze hoofdredac-
teur niet meteen deed. Schamper kijkt
enkel naar de feiten: die affiches zijn ver-
spreid, Vandendriessche was er de ver-
antwoordelijke uitgever van en het lijkt
ons zeer onwaarschijnlijk dat hij als vice-
voorzitter van de VSB niets van de publi-
catie afwist.

Tot slot Vandendriessches fameuze pro-
ces wegens slagen en verwondingen.

Voor wat “futiel duw- en trekwerk” krijgt
een mens volgens ons in eerste aanleg
geen effectieve celstraf. Voor “futiel duw-
en trekwerk” wordt een mens vrijgespro-
ken. En noch in eerste aanleg, noch in
beroep is dit gebeurd: slechts opschorting
van straf is voor ons nog duidelijk genoeg.

Belangenvermenging
We nemen aan dat de KVHV-preses (de
woordvoerder en het uithangbord van de
vereniging) democratisch verkozen wordt.
Als het KVHV een respectabele rechtse
vereniging wil zijn, lijkt het ons niet echt
aangewezen iemand tot preses te
verkiezen die met het gerecht in aanrak-
ing kwam en eerder al lid was van drie
verschillende extreemrechtse orga-
nisaties. En lijkt het ons zéker niet
aangewezen om die persoon opnieuw te
verkiezen nadat je vereniging vorig jaar
enkel en alleen omwille van hem in
opspraak komt.

Als Vandendriessche zich ook nog eens
verkiesbaar stelt op een lijst van het
Vlaams Blok, een partij waar het KVHV
“niet achter staat”, is belangenvermeng-
ing onvermijdelijk. Eén voorbeeld. Op het
forum van www.politicsinfo.net is Vanden-
driessche een nijver bijtje. Deze quote
over migranten willen we u niet
onthouden: “(Het is) onze verant-
woordelijkheid niet dat er nu grote
groepen extra-Europese migranten onze
maatschappij destabiliseren. Wie 30 jaar
geleden de cultuursprong kon maken, 
kan dat nu ook in de omgekeerde rich-
ting”. Trek zelf uw conclusies.

In zijn postings vertegenwoordigt Vanden-
driessche onder dezelfde naam zichzelf,
het KVHV en het Vlaams Blok. In zijn
profiel vermeldt hij echter de website van
het KVHV als de zijne, wat betekent dat
hij op het forum actief is in zijn
hoedanigheid van KVHV-preses. En hoe
noemen we het als een preses in naam
van zijn vereniging uitspraken doet als
bovenstaande en het opneemt voor het
Vlaams Blok? Inderdaad: belangenver-
menging.

Is er volgens ons in het PFK plaats voor
een rechtse studentenvereniging? Ja.
Probeert Schamper het KVHV in een
extreemrechts hoekje te duwen? Nee.
Vrezen wij echter dat het KVHV door het
blindelings volgen van zijn huidige preses
in dat hoekje zal terechtkomen? Ja. Meer
is er niet aan de hand.
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Rinus Emmery

In dit naschrift overlopen we even het recht van antwoord van het
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). We doen dit

om misverstanden te voorkomen en de discussie hopelijk af te
sluiten.

Naschrift van de redactie

“Wie 30 jaar geleden de
cultuursprong kon maken,

kan dat nu ook in de
omgekeerde richting”,
dixit Vandendriessche.



De nieuwe voorzitter heet Freek Van Bae-
len en komt uit de Faculteit Economie.
Van Baelen moest het opnemen tegen
Piet Willems, die gepokt en gemazeld is
door het wilde leven aan de Faculteit
Rechten. Van Baelen haalde het niet
omdat hij zelf zo’n overtuigende kandi-
daat was maar doordat Willems zichzelf
regelrecht het graf inpraatte. Op een
vraag hoe hij de verhouding tussen
onderwijs en sociale aangelegenheden
zag, liet Willems blijken dat hij sociale
aangelegenheden niet zo relevant achtte
voor de Gentse Studentenraad.

Voorzitter ad interim
Even was er hilariteit toen de secretaris
opmerkte dat er te weinig
stemgerechtigde leden aanwezig waren.
De conventvoorzitters lachten in hun
vuistje. Op de vorige vergadering
speelden zij namelijk hun stemrecht kwijt
en als dat niet gebeurd was, dan had de
voorzitter zonder problemen verkozen
kunnen worden. Studentenvertegenwo-
ordiger in de Raad van Bestuur en
voorzitter ad interim Philippe De Backer
counterde echter door “in de geest van de
statutenwijzigingen” een stem te geven
aan de plaatsvervangers van enkele
afwezigen.

Freek werd uiteindelijk met zeven stem-
men voor en vier stemmen tegen
verkozen tot voorzitter van de GSR.
Pieter-Jan Van De Velde, studentenverte-
genwoordiger in de Raad van Bestuur,
vermoedt dat Freek de GSR kan uit-

bouwen tot een goed draaiend orgaan. “Ik
ken Freek al een aantal jaren en de
samenwerking met hem verliep altijd zeer
goed. Hij is erin geslaagd om de facultaire
studentenraad van de Faculteit Economie
bekend te maken bij de studenten én de
faculteit. Ik denk dat dat hem ook bij de
GSR zal lukken.” Het zou wel eens
mogen. De GSR was namelijk behoorlijk
aan het kwakkelen.

Ambitie
Twee jaar geleden liep alles nog op wielt-
jes bij de GSR. De sterren stonden per-
fect en onder dat gesternte werd Joris
Roos voorzitter. Roos was een knaap die
zich vol ambitie op de job stortte en de
GSR wou uitbouwen tot een écht over-
legorgaan, met eigen middelen, erkend
door de universiteit en met flink wat poli-
tiek gewicht in zowel de universitaire over-
heid als de Vlaamse Vereniging van Stu-
denten, het orgaan dat alle Vlaamse stu-
dentenraden overkoepelt. Roos had
echter te veel ambitie en was daardoor
niet zo geliefd bij de conventvoorzitters én
sommige studentenvertegenwoordigers.

Het jaar daarop, in het academiejaar
2001-2002, kwam er een nieuwe sterke
man bij de GSR, Ivo De Decker. Toen
bleek dat Joris Roos de enige kandidaat
was voor de voorzitterverkiezingen, zag
de De Decker zijn kans schoon. De
verkiezing werd een week uitgesteld en
ook De Decker stelde zichzelf kandidaat.
Roos werd op magistrale wijze buitenspel
gezet. Door de juiste mensen naar de ver-

gadering van de GSR te laten komen,
zorgde hij er namelijk voor dat de voorzit-
tersverkiezing in zijn voordeel uitdraaide.
Roos werd met hangende pootjes wegge-
zonden - hoewel hij zo’n oneer niet verdi-
ende - terwijl De Decker zich met een sar-
donische grijns meester maakte van de
studentenraad.

De Decker liet de GSR echter verkom-
meren. Zijn flitsen van genialiteit beston-
den erin heikele punten uit begrotingen
en besluiten te halen maar leiderschap
spreidde hij nooit tentoon. De Decker was
iemand die maar aan een dossier hoefde
te snuffelen om de rotte plekken erin te
ontdekken. De GSR werd door dat
gebrekkige leiderschap echter een stuur-
loos ding dat alleen nog bleef draaien
door de oeverloze inzet van de studen-
tenvertegenwoordigers in de Raad van
Bestuur en de mederwerker van de GSR,
Tom Van De Velde.

Uitgehold
Door van de GSR een vleugellam orgaan
te maken, zij het nu gewild of ongewild,
speelde De Decker in de kaart van het
universitaire bestuur, dat op de keper
beschouwd alleen maar baat heeft bij een
onmondige studentenwerking. De nieuwe
voorzitter zal er dan ook een prioriteit van
moeten maken om de Gentse Studenten-
raad erkend te krijgen. De universiteit
houdt de vereniging al lang genoeg aan
het lijntje en nu mag zij eindelijk doen wat
ze al lang belooft: “de GSR ooit wel eens
erkennen”.

Zal Freek GSR redden?

De Gentse Studentenraad heeft een nieuwe voorzitter. Het is
afwachten of hij het orgaan nieuw leven in kan blazen. Dat is

wel nodig, want de GSR is op sterven na dood.

Nieuwe voorzitter studentenraad
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En er is ook een nieuwe
voorzitter van de Sociale Raad!

De nieuwe voorzitter heet Iftara Mohammad.
Mohammad wil werk maken van een grotere
naambekendheid en bereikbaarheid. “Concrete
plannen hebben we daar nog niet voor maar een
rechtstreeks contact met de studenten is echt
nodig.”

Mohammad heeft in elk geval nog niet gemerkt
dat de studenten neerbuigend behandeld wor-
den. “Wij worden serieus genomen en ik heb nog
niet gemerkt dat men met onze voeten speelt.”
Dat het zo mag blijven.



In de vorige Schamper kon u lezen dat de
statuten van de Gentse Studentenraad zo
gewijzigd waren dat de conventvoorzitters
geen stemrecht meer hadden (zie artikel
hierboven). Freek Van Baelen is er echter
van overtuigd dat de conventvoorzitters
wel een stem moeten hebben in de
Algemene Vergadering van de GSR. “We
moeten als één blok naar buiten komen.
Zo staan we veel sterker tegenover de
universitaire overheid en zijn er geen
twee verschillende meningen.”

Eén mening
De studentenwerking bestaat namelijk uit
twee polen: enerzijds de studentenverte-
genwoordigers, die rechtstreeks verkozen
zijn, en anderzijds de studentenverenigin-
gen, waarbij niet zozeer hun democra-
tisch statuut doorweegt maar wel hun
ervaring. Als die twee samen één mening
verkondigen, zal de universiteit daar
rekening mee houden. “Daarom vind ik

persoonlijk dat ook de conventvoorzitters
stemrecht moeten hebben in de GSR.
Maar het is wel de vergadering die
daarover zal beslissen.”

Van Baelen wil de GSR bovendien sterk-
er maken door haar meer naambekend-
heid te geven. “Dat zal vooral via de facul-
taire studentenraden moeten gebeuren,
in samenwerking met de faculteitskrin-
gen.” Volgens Van Baelen speelt ook
Schamper een grote rol bij de bekendheid
en de appreciatie bij de studenten. “Tenz-
ij jullie nooit met goed nieuws afkomen
natuurlijk.”

De erkenning van de GSR is voor Van
Baelen eveneens een prioriteit. Alleen
daardoor kan de GSR echt gewicht
hebben. “Ik hoop dat die erkenning er zo
snel mogelijk komt maar gemakkelijk zal
het niet zijn.”
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”Als één blok naar unief”
Erkenning GSR prioriteit voor nieuwe voorzitter

Woensdag 6 november 2002 verkoos de Gentse Studenten-
raad (GSR) Freek Van Baelen als nieuwe voorzitter. Van Bae-

len noemt de erkenning van de GSR een prioriteit en ziet heil in
een nauwe band met de studentenverenigingen.

Freek Van Baelen zal van de erkenning
van de Gentse Studentenraad zijn pri-
oriteit maken. Bovendien pleit hij voor
een nauwe band met de studentenver-
enigingen.

Toen de statuten van de Gentse Studen-
tenraad gewijzigd werden op dinsdag 22
oktober 2002, kwamen de conventvoorzit-
ters zonder stemrecht te zitten. Dat lever-
de een nogal pissig artikel op in Scham-
per richting Ann Van Hoey en Philippe
De Backer, de twee studentenvertegen-
woordigers uit de Raad van Bestuur die
als boosdoeners afgeschilderd werden.
De twee vroegen op hun blote knietjes
een Recht van Antwoord en grootmoedig
als we zijn, gaven wij er hun één. Je vindt
het op pagina 17.

Ondertussen is er al druk overleg
geweest en is duidelijk geworden dat een
overlegplatform waarin de rechtstreeks
verkozen studenten over onderwijs en
andere studentenaangelegenheden kun-
nen babbelen, nodig is. De conventvoor-

zitters vinden zelf dat zij over al die speci-
fieke dossiers niets te zeggen hoeven te
hebben.

Maar het argument van de conventvoor-
zitters dat de twee polen van de studen-
tenwerking, de rechtstreeks verkozen stu-
dentenvertegenwoordigers en de studen-
tenverenigingen, samen één mening
moeten kunnen vormen in zaken met een
gemeenschappelijk belang, ging toch niet
onopgemerkt voorbij. Zelfs Ann Van Hoey
toonde begrip. “Wij zien de GSR als een
informatieplatform voor de rechtstreeks
verkozen studentenvertegenwoordigers
maar ik versta dat er inderdaad ook een
orgaan nodig is om samen een blok te
vormen”, zei Van Hoey nadat de vier ver-
tegenwoordigers van de Raad van
Bestuur en de drie van Sociale Raad een

informele vergadering hielden met de
conventvoorzitters.

Als de conventvoorzitters hun stemrecht
in de GSR niet terugkrijgen, zal er een
nieuw orgaan moeten komen waarin de
conventvoorzitters en de studentenverte-
genwoordigers samen, als gelijkwaardige
partners, één mening moeten kunnen 
vormen tegenover de universiteit. Een
mening die gedragen wordt door de twee
takken van de studentenwerking zal veel
meer gewicht hebben dan een GSR
waarin de conventvoorzitters alleen maar
eens hun mond open mogen doen of dan
een vergadering van conventvoorzitters.
Als beiden apart hun mening - hoe gelij-
kend ook - zouden uiten, dan komt dat
nog altijd veel zwakker over dan één
gemeenschappelijk standpunt.

Studentenvertegenwoordigers
moeten front vormen met conventen

De studentenvertgenwoordigers en de studentenverenigingen
moeten samen één front vormen om gemeenschappelijke

standpunten extra kracht bij te zetten. Tot voor kort was de Gent-
se Studentenraad daar het orgaan bij uitstek voor. Nu is er mis-
schien nood aan een nieuw overlegforum.

Van der Mensbrugghe
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Erkenningsaanvraag NSV afgewezen

Het Politiek-Filosofisch Konvent (PFK)
groepeert alle politieke en levens-
beschouwelijke verenigingen aan de
RUG. Het convent telt momenteel tien
verenigingen en komt elke maand samen.
Op de bijeenkomst waar wij het hier over
hebben, waren de Christen Democratis-
che Studenten en de International Fed-
eration of Christian Students evenwel
afwezig.

Pet en lint
Kersvers PFK-voorzitter Wim Aerts
kreeg meteen een erkenningsaanvraag
van de Nationalistische Studenten-
vereniging (NSV) op zijn bord. Sinds de
NSV zowat tien jaar geleden wegens
geweldplegingen uit het PFK werd gebon-
jourd, dienden ze al enkele kandidaturen
in om opnieuw opgenomen te worden.
Dat zou betekenen dat ze gebruik mogen
maken van de faciliteiten en de subsidies
van de universiteit. Tot nog toe waren ze
er steeds aan voor de moeite.

Opgedirkt met pet en lint waren zo’n tien-
tal NSV’ers op de afspraak. Vooral oud-
preses Andy Desmet voerde het hoge
woord, zeer af en toe bijgestaan door
huidig voorzitter Jeroen De Gussem. Het
NSV stelde zich uitgebreid voor en pleitte
dat ze een kans verdienen binnen het
PFK. Ze benadrukten dat ze zich gebe-
terd hadden: “het verleden is het
verleden”.

Democratisch?
Daarna was het tijd voor het gebruikelijke
kruisverhoor. De Actief Linkse Studen-
ten (ALS) waren niet onvoorbereid naar
de vergadering gekomen: ze hadden een
heus dossiertje aangelegd om het NSV 
uit het PFK te houden. Verenigingen die
willen erkend worden, moeten immers
aan enkele voorwaarden voldoen. Het
voorbije jaar minstens tien politiek-
filosofische activeiten hebben georga-
niseerd en niet handelen in strijd met de
Europese Verklaring voor de Rechten van
de Mens, zijn daar de belangrijkste van.

Er bleek heel wat te schorten aan de
erkenningsaanvraag. Zo ontbraken de
gegevens van bepaalde contactpersonen
op een formulier. Maar vooral het quotum

van tien politieke activiteiten zorgde voor
problemen. ALS-voorzitter Koenraad
Depauw klaagde aan dat de NSV ook
gezelschapsspelletjes en cantussen hier-
toe rekende. Met een uitgestreken gezicht
riposteerde Desmet echter dat een NSV-
cantus wel degelijk politiek geladen was,
te meer daar wel eens een Vlaams-
nationalistische deun ten gehore werd
gebracht. Tja.

De ALS ging verder met het in vraag
stellen van het democratisch karakter van
de NSV. Zo leerden we bij dat men niet
zomaar lid kan worden, maar eerst enkele
proeven (onder andere vragen over de
Vlaamse Beweging) moet doorstaan. Ook
bleek dat de NSV-preses niet wordt
verkozen door de leden, maar dat een
consortium van oud-voorzitters en andere
notabelen een gelukkige aanduidt. Andy
Desmet, de voornaamste NSV-woordvo-
erder, was trouwens zelf slechts erelid en
geen student meer.

Gewelddadig?
Vervolgens nam de bedrijvige Depauw
het gewelddadige karakter van de NSV
op de korrel. Het Verbond heeft namelijk
de reputatie nogal sporadisch eens een
ietwat bruinere of linksere medemens in
elkaar te meppen. Dat ook feiten aange-
haald werden van meer dan een decenni-
um oud, die zich soms in andere steden
afspeelden, maakten het ALS-betoog er
echter niet geloofwaardiger op. Maar
Depauw benadrukte dat ook vorig jaar
nog drie NSV’ers een linkse activist een
pak slaag verkochten. De NSV ant-
woordde dat dit individuele acties waren
en dat de volledige vereniging daar niet
voor kan instaan.

Tom Vandendriessche, preses van het
Katholiek Vlaams Hoogstudentenver-
bond, speelde een wat dubbele rol. Eerst
bracht hij de NSV in het nauw met enkele
vragen over hun schimmige verleden. Hij
kreeg ook de lachers op zijn hand door
droogjes te vragen of er “moslims in de
NSV zaten”. (Dit bleek niet zo te zijn, doch
wel “technisch mogelijk”.) Later nam Van-
dendriessche het op voor de NSV door
het PFK er op te wijzen dat effectieve
veroordelingen van NSV’ers nog op zich

moeten laten wachten en dat alle aange-
haalde feiten dus als onbestaande
beschouwd moeten worden. En zelfs dan
nog moet het voor het KVHV bewezen
zijn dat de geweldplegingen in opdracht
van de NSV gebeurden.

Racistisch?
Daarop begon de ALS te goochelen met
enkele oudere racistische uitspraken in
NSV-publicaties. Vandendriessche - weer
hij - meende dat het hele probleem
hieromtrent van de baan was indien de
NSV verklaarde niet langer achter uit-
spraken als “de negercultuur is ten
opzichte van de blanke cultuur inferieur”
te staan. Wat de extreemrechtse rakkers
ook prompt deden. En de vertwijfeling
sloop in de PFK-rangen.

Depauw ging daarenboven lichtjes de
mist in door een overduidelijk ironisch
bedoelde passage uit het NSV-ledenblad
voor waar aan te nemen. Het fragment
gaat als volgt: “Sommigen verslijten ons
voor mietjes en watjes, fasco’s en nazi’s,

professionele amokmakers en
straatvechters, beroepsbetogers,… Ze
hebben gelijk.” Einde citaat. Met deze
quote wou de ALS het fascistische karak-
ter van de NSV aantonen. Het was eerder
hoongelach dan applaus dat hun deel
werd.

Trendbreuk
Maar ook andere verenigingen deden hun
zegje. Het Anarchistisch Kollektief en
Jong Agalev stemden in grote mate in
met wat de ALS aanbracht. Het Liberaal
Vlaams Studentenverbond (LVSV) zei
dat sympathie voor de NSV hen vreemd
was, maar dat ze enkel technische argu-
menten zouden in acht nemen bij hun
beoordeling. Rechtertje spelen over het
democratisch karakter van verenigingen
hoefde niet voor hen, hoewel dat eigenlijk
in de PFK-statuten staat. Ronduit-NVA
was bereid om het NSV een kans te

Op maandagavond 4 november 2002 verdedigde de Nationa-
listische Studentenvereniging zijn erkenningsaanvraag in

een geanimeerde PFK-vergadering. Schamper was er bij, niet
alleen fysiek, maar ook als bron in de pleidooien. Wat ons toch
maar mooi minder boe-geroep opleverde dan voor artikels uit de
Morgen. Sweet victory!

Relletjes verstoren PFK-vergadering



Het Keltisch kruis - een notoir racistisch
symbool - kent u vast nog wel van de Ku
Klux Klan en andere White Power-
adepten. Dat de Groep - Unie - Verzet
(GUV) dit teken omarmt is al
veelzeggend, en daar zal hun eerder
links-revolutionair klinkende naam niet
meteen iets aan veranderen.

Alras werd trouwens duidelijk welke
tegenstanders de GUV zich op de hals
haalde: hun slogans werden kort nadien
in rode verf met de leuze “Nazi’s raus”
overspoten. De hele zwik is ondertussen
al opgeruimd door de onderhoudsdienst
van de RUG.

De GUV bestaat nog niet zo lang. Ze wor-
den voor de eerste keer opgemerkt op
een politiek internetforum, waar ze zich
voorstellen en hun programmapunten

ventileren. Zo leren we dat de rakkers
ageren “tegen multicultuur, voor een
onafhankelijk Vlaanderen, tegen globali-
sering, voor volledige vrije meningsuiting,
tegen drugs, voor een blank Europa” en -
hou u vast - “tegen linkse indoctrinatie
aan hogescholen en universiteiten en
voor de afschaffing van het PFK”.

Een tijdje later melden ze het volgende:
“De GUV zal een aanvraag tot erkenning
in het PFK indienen met de bedoeling het
extreem-linkse canaille, dat daar samen-
hokt om subsidies op te strijken, hun le-
vensader te ontnemen: de afschaffing van
ditzelfde instituut!” Wanneer enkele cynici
opmerken dat deze erkenning een nobel
maar wellicht onbereikbaar doel is,
reageert de GUV: “Wij hebben voor onze
werking die erkenning niet nodig, de
bedoeling van de aanvraag zal later nog

wel duidelijk worden”.
Nogal duister, vindt u ook niet?

Onnodig te zeggen dat er al veel
gespeculeerd is over de identiteit van de
stichters van deze nieuwbakken vereni-
ging. De GUV voert anonimiteit dan ook
hoog in het vaandel. Haar leden zouden
zich vooral in de eerste licentie rechten
situeren.

Hoogstwaarschijnlijk is de nieuwe spruit
een afsplitsing van de NSV. Voormalig
NSV-preses Andy Desmet bevestigde
dit, maar kon er “geen namen of gezich-
ten opplakken” - een mens wordt bang als
hij ziet wat de leeftijd met het geheugen
doet. Het idee dat de GUV voortkwam uit
dissidenten van de NSV is in feite zo gek
nog niet. Het zou er op kunnen wijzen dat
sommige NSV’ers menen dat hun
vereniging zijn standpunten al te zeer
gemilderd heeft om in het PFK te raken.
Het NSV te soft? Voor sommigen blijkbaar
wel.

Een nieuwe extreemrechtse organisatie, de Groep - Unie - Ver-
zet, heeft zich de laatste weken letterlijk in het Gentse straat-

beeld gewerkt. Op verschillende universiteitsgebouwen stonden
Keltische kruisen en slogans als “Europa Blank!” gekalkt, steeds
vergezeld van de letters GUV.

geven om te zien hoe ze zich zouden
gedragen.

Toen de NSV benadrukte dat ze de
Europese Verklaring voor de Rechten van
de Mens hadden ondertekend (een voor-
waarde voor toetreding), merkte ‘t Zal
Wel Gaan fijntjes op dat die onderteke-
ning niet gedateerd was, dus waarschijn-
lijk recent en enkel bedoeld om de toe-
gang tot het PFK te forceren. Net als de
Marxistisch-Leninistische Beweging
(MLB) zagen zij geen aanwijzingen voor
een ideologische trendbreuk binnen de
NSV, te meer daar precies de oud-pre-
sessen de nieuwe voorzitter benoemen.
En aangezien de NSV bij vroegere erken-
ningsaanvragen steeds wegens racisme
en gewelddadigheid weggestemd werd,
moest dat nu ook maar gebeuren.

Na nog wat repetitief gedebatteer was het
eindelijk tijd voor de stemming. Het KVHV,
het LVSV en Ronduit-NVA stemden voor,
de MLB, de ALS, het AK, Jong Agalev en
‘t Zal tegen. Met vijf stemmen tegen drie
verkreeg de NSV dus geen erkenning
door het PFK. Hierop verlieten de aan-

wezige NSV’ers de vergaderzaal, waarop
de miserie pas echt begon. Ondanks her-
haaldelijke waarschuwingen van studen-
tenbeheerder Axel Ronse en PFK-
voorzitter Aerts dat conflicten tot diskredi-
tering zouden leiden, vlogen links en
rechts elkaar toch in de haren.

Relletjes
In de nauwe trapgangen van de Brug
kwam het nog tijdens de vergadering tot
relletjes tussen extreemlinkse en
extreemrechtse sympathisanten. Aanlei-
ding was een anti-NSV-poster die werd
opgehangen. Wederzijdse provocatie
zorgde voor wat duw- en trekwerk, maar
de alerte studentenbeheerder en een
opgetrommelde agent van de Staatsvei-
ligheid scheidden de beide partijen en
verschaften links en rechts veilige
escortes naar buiten.

De confrontatie kwam er doordat enkele
verenigingen eigen leden ofte gorilla’s
opgetrommeld hadden om hun uittocht na
de vergadering te verzekeren. Dat de
sfeer vooraf al grimmig was, was
duidelijk: auto-alarmen loeiden, de pet

van de NSV-preses werd gestolen door
twee krakers en ALS-militanten verdron-
gen zich voor de ingang van de Brug en
betoogden tegen het NSV en het KVHV.
Ook achteraf werd er nog wat gescholden
en geschopt voor de Brug, waarna ook de
politie een kijkje kwam nemen. Rond tien
uur ‘s avonds was alles weer rustig.

Andy Desmet van de NSV ontkende
achteraf dat er NSV-leden aan de
strubbelingen deelnamen. En inderdaad
waren enkel een paar sympathisanten
met boots, bomberjacks en leren hand-
schoentjes actief. Desmet was trouwens
niet echt blij met deze medestanders, die
hij als Bloksympathisanten identificeerde
en waarvan er één een hakenkruisje
droeg. In een eerste reactie vermeldde hij
trouwens “dat hij de beslissing van het
PFK verwacht had, maar die toch
betreurt” en dat de NSV in beroep zal
gaan bij de juridische dienst van de RUG.
We houden u op de hoogte.
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De leden van de VVM (Vereniging Voor
Milieusanering) hebben het aan den lijve
ondervonden. Op 5 juli en op 25 oktober
organiseerden zij in samenwerking met
de Zoo van Antwerpen een benefietpro-
ject voor het Atlantische Regenwoud. Het
betreft hier dus een actie voor het goede
doel. Het VVM heeft naar eigen zeggen
geen enkele ambitie met hun project de
eigen kas te spijzen. Dat de Sociéte
Anonyme Belge des Auteurs et Musiciens
(Sabam) op de loer lag, had VVM echter
helemaal niet voorzien.

Sabam is een burgerlijke auteursvereni-
ging voor scheppende, musicerende of
schrijvende Belgische kunstenaars. Zij
zorgen ervoor dat het geld waarop elke
artiest recht heeft, bij de betreffende
gepatenteerde artiest terecht komt.
SABAM is een burgerlijke coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid. Zij werd door en voor auteurs
opgericht en wordt gedeeltelijk door hen
beheerd. Het gaat dus in geen geval om
een ministerie of een semi-overheidsin-
stelling.

Van Jo Vally tot Millionaire, van dEUS
tot Sandra Kim. Tot zover is alles
duidelijk. Maar vele vragen omtrent hun
bestaan blijven onbeantwoord. Waarom
bestaat er een taks op cantussen? Welke
criteria houdt Sabam voor ogen als de
geldtaart wordt verdeeld onder de
rechthebbende artiesten? Dana Winner

wordt allicht meer gedraaid op de plein-
feesten van Erps-Kwerps dan op een
privé-fuif in de Overpoort. Wie staat er
ingeschreven bij Sabam? Bestaat er een
of andere lijst van rechthebbende ar-
tiesten, zodat we die naast de playlist van
onze deejay kunnen leggen?

Vragen die op zich al genoeg voer bieden
om een artikel aan te wijden. Maar waar
het ons hier nu om gaat is: waarom
antwoordt Sabam niet op telefoontjes met
vragen, en komen ze nadien toch een
deel van de winst van een benefietproject
opeisen? Want dat hebben ze de VVM
gelapt.

De feiten
De toegang voor hun benefietfuif in de
Cuba Libre op 5 juli was gratis, zoals
gewoonlijk in een café. Normaal gezien
worden dan de gebruikelijke muziekrech-
ten gedekt door de uitbater, zoals
gewoonlijk in elke horecazaak. Toch nam
de VVM het zekere voor het onzekere en
belde ze drie weken voor de fuif van 5 juli,
in samenspraak met de uitbater van het
café, naar Sabam. Geen antwoord, dus
geen paniek, dachten ze.

Maar wanneer ze kort na hun fuif toch
brieven met geldeisen van Sabam ontvin-
gen, brak toch wel enige paniek los. De
laatste weken wordt de VVM bedolven
met brieven waarin de Sabamiens een
deel van de cocktailverkoop eisen. De

VVM fronst de wenkrauwen.

Nochtans was de VVM er gerust in. En
wel om drie welomlijnde redenen. Omdat
spirituele dranken niet onder
muziekrechten vallen, omdat
muziekrechten in se gedekt worden door
het café en omdat de winsten integraal
naar het goede doel gaan (het Atlantische
Regenwoud, remember) hadden ze zich
bij de VVM niet meer druk gemaakt om de
onbeantwoorde telefoontjes. Maar nu
weten ze wel beter.

Spanning neemt toe
Alsof dit alles nog niet genoeg was, houdt
Sabam nu ook de volgende benefietac-
tiveiten van de VVM nauwlettend in de
gaten. In oktober, bij de start van het
nieuwe academiejaar stuurde Sabam
opnieuw een aanmaning, samen met een
factuur voor een boete van  meer dan der-
tig procent voor het laattijdig indienen van
vorige factuur. Dat de VVM nog even
wachtte met het opsturen van haar fac-
tuur van 5 juli, kunnen we om verschil-
lende redenen begrijpen. Zij wachtten
duidelijk op helderheid in de zaak. Maar
helder en eerlijk staan duidelijk niet in het
Dictionaire Sabam Woordenboek. Want
bij de betreffende aanmaning stak nog
een bijkomende aanmaning van 13,25
euro supplementair van bij elke rappel.
Opgelet dus, Sabam kleedt u uit als u de
regels niet navolgt.

Voor de fuif van 25 oktober vroeg Sabam
ongeveer één derde van de verwachte
winsten. Dit terwijl ook op deze fuif de toe-
gang gratis is en het hele gebeuren door-
gaat in een café dat anders ook open is.
En normaal gezien staat in een café dat
open is ook altijd muziek op. De bovenge-
noemde argumenten indachtig, heeft de
VVM samen met ons hun geloof in 
Sabam helemaal verloren. De VVM over-
weegt ondertussen juridische stappen via
de juridische dienst van de Universiteit
Gent. Wat moeten wij ons voorstellen bij
een horde advocaten die de wet volgens
de regelen der kunst volgen en nietsver-
moedende studentengroepen financieel
teisteren? Heeft een privé-instelling als
Sabam het recht haar eigen regels met 
de voeten te treden omdat ze vindt dat
studenten met hun knuisten van het
Atlantische Regenwoud moeten blijven,
of zo? Wordt vervolgd.

Als de mensen van Sabam op je feestje langskomen, begin dan
maar te panikeren. Ofwel zorg je er gewoon voor dat je hen op

voorhand hebt verwittigd. Maar zelfs dat volstaat voor een goed-
menende belastingbetaler blijkbaar niet meer. Over de efficiënte
en waterdichte afzetpraktijken van België’s meest gevreesde ver-
eniging.

Auteursvereniging Sabam 
treedt eigen regels met de voeten

Muziek, daar zit geld in

JVdB



Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om
de hoeveelheid generatiestudenten. Dat
zijn studenten die zich aan de RUG voor
de eerste keer inschrijven in de eerste
kandidatuur. Dit jaar waren het er 4910,
zeven meer dan vorig academiejaar.

We denken niet dat ze het beseffen maar
deze onschuldige schaapjes zijn 
ongewild het slachtoffer van een klein
imagoveldslagje tussen de Vlaamse uni-
versiteiten. Het valt op dat de meeste rec-
toren graag naar buiten komen met weer
een nieuw inschrijvingsrecord. Het is
misschien toeval dat alle Vlaamse univer-
siteiten geleid worden door mannen,
maar in feite komt het op het volgende
adagium neer: “Wij willen de grootste
hebben.” Waarna de buitenwereld zelf
maar de logische conclusie moet trekken
dat dat ook inhoudt dat deze of gene uni-
versiteit ook de beste - want de popu-
lairste - is.

Integriteit
Een treffende illustratie van dit fenomeen
wordt geleverd door onze allereigen RUG.
In persbericht 206 van 24 oktober worden
alle trompetten bovengehaald. De titel
luidt: “Eerstejaars kiezen opnieuw mas-
saal voor Gentse universiteit.” Op 15 okto-
ber waren er immers welgeteld zeven
generatiestudenten meer ingeschreven
dan vorig academiejaar! Dat is nog altijd
goed voor het hoogste aantal van Vlaan-
deren, maar de KULeuven haalt er, met
Kortrijk bijgerekend, toch ook een 4800.
In het persbericht wordt niettemin kwistig
gestrooid met woorden als ‘grootste’,
‘record’, ‘succesrichtingen’ en ‘stijgers’.
De KULeuven dient hierbij als sparring-
partner in een stevig rondje vergelijken.

Je zou al gaan vergeten dat sommige fa-
culteiten heel wat inschrijvingen minder
tellen. In feite is de kleine Gentse stijging
volledig te danken aan een drietal facul-
teiten. In de opleiding Diergeneeskunde
starten ze dit jaar met 288, ruim 43 stu-
denten meer dan vorig jaar. Die opleiding
blijft maar onverantwoord aanzwellen,
wellicht onder invloed van schattige tv-
programma’s. Decaan Aart de Kruif liet
zich in De Standaard ontvallen dat het
spijtig was dat je op tv de geurtjes er niet
bijkrijgt, wat al een correcter beeld zou

geven van het beroep.

Proppen maar
Nog zo’n uitdeinende faculteit is de Psy-
chologie en Pedagogische Wetenschap-
pen, met maar liefst 97 studenten meer,
wat hen op het mooie cijfer van 741
groentjes brengt. Het is te hopen voor
deze mensen dat binnen een vijftal jaar
een groot deel van de Belgische bevol-
king het niet meer ziet zitten, of dat er
spectaculaire veranderingen in de peda-
gogische denkbeelden ontstaan. Laatste
grote stijger is de Faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen, waar er dertig
studenten meer zijn, wat het totaal op 361
brengt.

Blijven min of meer stabiel: de faculteiten
Farmaceutische Wetenschappen, de bio-
ingenieurs, de Economie en de Weten-
schappen. De ene daalt zes studenten,
de andere wint er een paar. Maar spijtig
genoeg zijn er een aantal faculteiten die
zwaar inleveren, met op kop de Letteren
en Wijsbegeerte. Die blijft de allergroot-
ste, maar levert 45 studenten minder en
blijft dit jaar steken op 891. Ook in de
Rechten is er daling  van 23 studenten tot
703, voor de Geneeskunde zijn er 29
inschrijvingen minder en wordt er afge-
klokt op 529. De grootste pak voor de
broek is er echter voor de faculteit
Toegepaste Wetenschappen. Je had het
misschien al gemerkt, maar dit jaar zijn er
maar liefst 58 generatiestudenten minder
dan vorig academiejaar.

Trucare Foefelare
Dan volgt nu een nieuwe les voor mensen
die later professioneel persberichten-
schrijver willen worden: hoe ga ik om met
slecht nieuws? Gewoon van krommenaas
gebaren en totaal naast de kwestie naar
andere informatie beginnen verwijzen. Zo
doen de PR-mensen van de RUG dat
toch. Want opeens is daar de KULeuven,
waar de faculteiten zoveel procent minder
studenten tellen. Zo wordt de RUG
weerom de grootste.

Tot zover de opinieverlakkerij van onze
universiteit. We durven dergelijke prak-
tijken niet echt aanraden aan studenten
die hun thesisresultaten eens extra in het
zonnetje willen zetten. Dan pakt dat iets

minder.

Opleidingen
Wat de opleidingen betreft, zijn er enkele
opvallende tendensen. Parallel met de val
van de informaticabedrijven crashen nu
ook de opleidingen burgerlijk ingenieur en
informatica. Binnen de wetenschappen
zijn het vooral de biologie en de wis- en
natuurkunde die het goed doen. Ook
goed nieuws voor de ziekteverzekering:
eindelijk zijn er minder studenten kine.
Andere stijger met stip binnen de faculteit
geneeskunde is de opleiding lichamelijke
opvoeding. Iets rampzaliger is het gesteld
met de opleiding tandarts. Er zijn nog
amper dertien geïnteresseerden
opgedaagd, iets wat op een unieke
manier het enorme nut en de over-
weldigende relevantie van een toelating-
sproef illustreert.

Binnen de Letteren en Wijsbegeerte ver-
liezen vooral de kunstwetenschappen en
archeologie terrein. Blijkbaar waren de
opgravingen op het Sint-Pietersplein niet
echt waardevol als aantrekkingskracht
voor de nieuwkomers. Eindigen doen we
met de minst populaire richting van de
hele universiteit, die niettemin status quo
blijft, met name de medisch-sociale
wetenschappen. Dit academiejaar is, net
als vorig jaar, welgeteld één student in
deze richting geïnteresseerd. Misschien
moeten de inrichters van deze opleiding
eens in de psychologie gaan vertellen wat
hun geheim is.

Alle info is terug te vinden op de RUG-
site: http://www.rug.ac.be/RUGportal/nl
/personeel/onderwijs/generatiestudenten.
Je moet wel inloggen met je paswoord
voor eduserv.

Rond deze tijd stijgt het Tien om te zien-gehalte aan de Vlaam-
se universiteiten. Dan valt het doek over de inschrijvingen

van de nieuwbakken studenten in de eerste kandidatuur en wordt
de balans opgemaakt van de stijgers en dalers. Schamper zoekt
in ware “Hoger, Lager”-stijl uit welke opleidingen populair zijn of
afgedaan hebben.

De nieuwe inschrijvingscijfers

Tom De Paepe
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Over toppers en floppers





A
dvertentie



In de vorige Schamper, nummer 405,
verkondigden wij zonder blikken of blozen
dat de universiteit de parking van de
Kantienberg zou kopen voor zo’n slordige
800.000 euro. Dat bedrag is flagrant
onjuist. De kostprijs van het hele terrein is
drie miljoen euro, ongeveer 240 miljoen
oude franken. De Universiteit Gent en de
Artvelde Hogeschool kopen elk een helft
van het terrein, zodat de RUG uiteindelijk
‘maar’ anderhalf miljoen euro zal moeten
betalen. Voor 37 miljoen frank, minder
dan een miljoen euro, verkocht de univer-
siteit het héle terrein indertijd aan Stad
Gent.</par1>

Imago
Peter De Keyzer lacht voortdurend als hij
ons al die cijfertjes vertelt. De Keyzer zit in
de Raad van Bestuur en het Bestuurscol-
lege als de grote verdediger van het ATP,
het Administratief en Technisch Person-
eel, en de sociale voorzieningen. “Op de
Kantienberg zal onder andere het nieuwe
kinderdagverblijf komen en een nieuwe

home. Nu zijn er nog twee
kinderdagverblijven van de universiteit:
één in de Tweekerkenstraat en één in
home Heymans.”

Voor De Keyzer is de Kantienberg een
absolute prioriteit. “De ligging is echt
ideaal; vlakbij het centrum. Dat past ook
bij het imago van de universiteit: je zit wel
in de stad maar je stoort niet echt. Gent is
geen universiteitsstad. Daarom concentr-
eren we dat allemaal een beetje. Dat is
wel ten kostte van de Home Boudewijn.”
De factuur van een renovatie van dat
gebouw is namelijk zo duur dat er
waarschijnlijk niet eens aan begonnen zal
worden.

Labiel
”Het idee om nu homes te maken in hoog-
bouw is trouwens volledig achterhaald”,
weet De Keyzer. “Daar is iedereen tegen.
Daarom zouden ze twee gebouwen naast
elkaar zetten die half zo groot zijn. In die
buurt is er overigens een overaanbod van

homes: de Vesalius, de Boudewijn, de
Astrid en de Bertha. In het centrum zijn er
maar twee: de Vermeylen en de Fabiola.”
Home Heymans telt niet mee omdat die
bestemd is voor koppels. “Hier in het cen-
trum heb je ze nodig”, vindt De Keyzer.

De Keyzer zegt dat het knap is dat de
Kantienberg voor de sociale sector
bestemd is. Maar vele andere dingen
storen hem. “Het is zeer dringend dat er
iets gedaan wordt aan de Overpoort. Dat
heeft een zeer goed renovatieplan maar
ze zijn er niet zot van. Raar! Ik denk dat
de fiestersparking eens naar beneden zal
komen. Het water sijpelt er gewoon door.
Er wordt al gevraagd om een stabiliteit-
sonderzoek door het Comité Veiligheid.”

Kortzichtig
Ook over het uitstellen van de uitbreiding
van studentenresto De Brug is De Keyzer
niet te spreken. “Dat uitstellen, is uitbreid-
ing afschrijven. De sociale raad wil dat uit-
stellen maar dan ga je niet voor 2005
weten of de uitbreiding er wel effectief zal
komen. Nochtans was de uitbreiding
voorzien voor 2002, stel je eens voor.”

De Keyzer vindt het bovendien kortzichtig
van de studentenvertegenwoordigers dat
ze de renovatie van de oude stookplaats
tot een nieuw studentenhuis voor lieten
gaan op een uitbreiding van De Brug. “De
prioriteit is die uitbreiding en al de rest
moet er zich aan aanpassen. Ik versta
niet dat de studentenvertegenwoordigers
dat niet inzien. Het is niet dat de studen-
tenverenigingen weg moeten uit het stu-
dentenhuis. De uitbreiding van de resto
komt waar URGent, de studentenradio,
nu zit.”

Abnormaal
De Keyzer zou dan nog liever hebben dat
de Kleine Brug, de elitaire versie van de
studentenresto aan de achterkant van het
gebouw, opgedoekt wordt zodat URGent
daar kan zitten. Over diezelfde Kleine
Brug werd er de laatste tijd al heel wat
gepalaverd. Sluiten of niet sluiten? “De
Kleine brug kost twee miljoen Belgische
frank op een jaar. Ik verschiet ervan hoe
veel dat nog opbrengt.”

Veel klanten heeft de Kleine Brug
namelijk niet. “Er komt nu veel te weinig
volk naar de Kleine Brug. Abnormaal
weinig zelfs. Maar ze moeten het de kans
geven om te herstarten. Het is zeer
spaarzaam opgestart en dat was slecht.
Het was hetzelfde eten van de studenten-
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Gebouwenbeleid RUG soepje
De universiteit moet eens leren om haar prioriteiten te stellen.

Dat zegt Peter De Keyzer, al jaren het gekroonde hoofd van
de vakbond aan de universiteit. De Keyzer maakt zich zorgen
over de kortzichtigheid waarmee sommige dossiers behandeld
worden.

Uitbreiding studentenresto onzeker

“Er komt nu veel te weinig volk naar de Kleine Brug. Abnormaal 
weinig zelfs. Maar ze moeten het de kans geven om te herstarten.”
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leid RUG soepje
dentenresto onzeker

resto. Maar nu liggen er plannen op tafel
om er een gezellig restaurant van te
maken voor weinig geld en om ander eten
aan te bieden.”

Rendabel
De Keyzer bezweert dat hij zijn nek niet
wil breken op de Kleine Brug. “Voorlopig
is er nog geen beslissing genomen maar
bestaat er een compromis dat de Kleine
Brug een jaar de tijd krijgt om rendabel te
worden. In september zou het moeten
sluiten als het niet draait. Voor mij moet
dat kot niet openblijven als er geen volk
komt, dat versta ik. Maar ik krijg die er
bovenop, de Kleine Brug, ik zweer het. Op
het laatste Bestuurscollege heb ik daar
een uur voor gepleit en ze gaven mij een
kans.”

De sluiting van de Kleine Brug heeft
echter niet alleen te maken de opbrengt
maar lijkt ook gebruikt te worden om de
uitbreiding van de studentenresto te ver-
tragen. “Dat is weer zo’n typische voor-
lopîge oplossing van de universiteit. Daar
hangt ze van samen. Wat zullen ze nu
doen? De Kleine Brug als voorlopige uit-
breiding van de studentenresto gebruiken
heeft als enige resultaat dat de échte,
noodzakelijke uitbreiding van de studen-

tenresto nog langer op zich zal laten
wachten.”

Biljart
”Het is ook kinderachtig van de studenten
om de renovatie van de  stookplaats
voorop te stellen en pas dan de resto. Dat
is het idee van ‘Als jij mij niet stoort, kan
het mij niet schelen.’ Maar ik vind uitbrei-
ding van de studentenresto veel belan-
grijker dan de stookplaats. Om het stu-
dentenhuis te behouden hoef je de uit-
breiding van de resto toch geen drie jaar
uit te stellen. En het gaat eigenlijk alleen
maar over URGent!”

”Nu, pas op, het Studentenhuis is niet
veilig, hé. Ze moeten daar zo snel
mogelijk uit. Maar dat de studentenverte-
genwoordigers URGent boven de resto
stellen? Ik versta het niet. Steek ze
desnoods in de Boekentoren. Desnoods
bovenaan in de Boekentoren. Dan zien ze
heel het land. En ze kunnen er biljarten.
Nu wordt het toch niet gebruikt. Die
Boekentoren kunnen we trouwens ook
niet restaureren zonder dat we geld krij-
gen. Het plan van vroeger dat rector
André De Leenheer nu weer bovenhaalt
om er een cafetaria van te maken, zal
echter een droom blijven: het is maar een

onnozel liftje en een lift aan de buitenkant
mag niet omdat het gebouw beschermd
is.”

Staking
De Keyzer maakt zich ook zorgen over de
privatiseringen. “Regeringscommissaris
Yannick De Clercq bijvoorbeeld is tegen
de Kleine Brug omdat de privé het even
goed zou kunnen doen. Nu al willen ze
het restaurant op de Ardooie Campus
volledig privaat laten uitbaten met een erf-
pacht. Da’s zelfs geen concessie, je hebt
daar geen zeg op. Vooral dat ze zo’n sys-
teem zouden willen toepassen in de
zeven studentenresto’s, benauwt me. Als
ze dat doen, hebben ze staking. Gegaran-
deerd!”

Het restaurant op de Ardooie campus kan
elk moment gebouwd worden. “Dat kost
71 miljoen frank, geen geld. Maar de 
plannen zouden nu wel eens plaats kun-
nen ruimen voor de aankoop van de Bank
van de Arbeid. Ze kunnen nochtans
beginnen te bouwen. De stenen liggen er
al bij wijze van spreken. Maar neen, dan
betalen ze nog liever één miljoen euro
voor de Bank van de Arbeid en 427
miljoen frank voor de renovatie de Braun-
school in de Volderstraat. Dat is waanzin-
nig.”

Grof
De Braunschool is een historisch gebouw
dat naar de Rechten zal gaan. “Zij hebben
al zo veel gehad. De gebouwen in de
Paddenhoek, de Kalandeberg en de
Korte Meer, hoewel dat nu voor de Pol en
Soc is. Maar vroeger zaten die samen. De
RUG zou 350 miljoen frank van de staat
moeten krijgen omdat die renovatie mon-
umentenzorg is. Maar als ze het niet krij-
gen, zet ik het stil! Je moet toch ver-
domme geen half miljard geven voor dat
schooltje! Dat ze daar eens hun Kantien-
berg mee kopen.”

In de sociale sector is er nu wel nog
genoeg geld voorzien. “Maar men wil dat
precies toch verminderen. De laatste tien
jaar zeggen ze daarenboven ook dat de
studenten andere eetgewoontes hebben
en dat dat dus allemaal niet zo belangrijk
meer is. Is dat nu niet grof?”

Van der Mensbrugghe

Tegenwoordig blijven de meeste borden in de Kleine Brug nog
leeg. Peter De Keyzer wil daar verandering in brengen.



Aan onze universiteit lopen er zo enkelen
rond die ‘te veel hooi op de vork nemen’
uit hun woordenboek hebben geschrapt,
zoals de zwemster Nina Van Koeck-
hoven en regerend wereldkampioen
duatlon Miek Vyncke. Wat doet de uni-
versiteit voor hen? De aangewezen per-
soon die ons hierover te woord kan staan,
is de Voorzitter van de Adviescommissie
Studie en Topsport, professor Matthieu
Lenoir, verbonden aan de Vakgroep
Bewegings- en sportwetenschappen.

SCHAMPER: Aan welke voorwaarden
moeten studenten voldoen die een
statuut als topsportende student
willen aanvragen?
Lenoir: “Om op deze vraag te kunnen
antwoorden, zouden we eigenlijk moeten
kunnen definiëren wat topsport nu eigen-
lijk is. Wij hanteren verschillende criteria.
Als de atleet door het BOIC (Belgische
Olympisch Internationaal Comité) erkend

is of op de elitelijst van dat BOIC staat,
moeten wij natuurlijk niet moeilijk doen.
Dan krijgen ze praktisch onmiddellijk hun
statuut. Ook geselecteerd worden voor
een universiade, zowat het equivalent van
de Olympische Spelen voor Univer-
siteitsstudenten, is sowieso al voldoende.
Zij stellen namelijk bijzonder hoge eisen
voor selectie, vergelijkbaar met die van
het BOIC.”

”Verder hebben we een lijst met mini-
mumeisen opgesteld voor zoveel mogelijk
sporten. Deze eisen zijn soms erg ver-
schillend. Een belangrijk criterium

waarmee we rekening houden is de mon-
dialiteit van de sport. Het is relatief
gemakkelijker om de top te halen in
‘nieuwe’ sporten zoals rope skipping of
skeeleren. Bovendien kijken we ook naar
de belasting van de desbetreffende sport.
Roeien is bijvoorbeeld uitzonderlijk trai-
ningsintensief en de tijd die men daar
insteekt, gaat uiteraard ten koste van de
studie. Ten slotte nemen we ook vaak
contact op met de sportfederatie van de
persoon die zijn aanvraag indient. Hoe
goed schatten zij hem of haar in? Die
zaken hebben allemaal invloed op de
selectie.”

SCHAMPER: De aanvraag moet inge-
diend worden bij de rector. Heeft hij
invloed op de beslissing of volgt hij
altijd jullie advies?
Lenoir: “De Rector is het hoofd van deze
universiteit en neemt dus altijd de
eindbeslissingen. Toch volgt hij altijd het
advies dat onze commissie hem geeft.
Zoals je al weet, gaan we niet over één
nacht ijs alvorens we iemand het statuut
toekennen.

Brossen mag
SCHAMPER: Wat houdt dit statuut dan
in? Wat hebben de topsporters er aan?
Lenoir: “Om te beginnen zijn er de
faciliteiten die de universiteit kan bieden
op sportgebied. Dat is ten eerste haar
infrastructuur, zoals het zwembad, de
sportterreinen, enzovoort. Die worden
allemaal gratis ter beschikking gesteld
voor de atleten, mits natuurlijk enkele
praktische beperkingen. Verder kunnen
wij hen ook trainingsadvies geven. Hier-
voor kunnen ze terecht bij de Vakgroep
Bewegings- en sportwetenschappen
waar enkele specialisten graag hun ken-
nis ten dienste van de sporter stellen.
Voor medische begeleiding en verzorging
kunnen ze hier terecht in het
sportmedisch centrum in het Universitair
Ziekenhuis. Van deze laatste twee zaken
wordt minder gebruik gemaakt, omdat de
sporters meestal zelf al omringd zijn door
professionele begeleiders.”

”Dan zijn er nog de studievoorzieningen.
Ze mogen altijd gewettigd afwezig zijn tij-
dens lessen en practica. De lesgever
wordt dan ook meestal op de hoogte

gebracht. Bovendien kunnen zij altijd hun
examens verplaatsen binnen of zelfs
buiten de zittijd. Ze moeten er dan wel
voor zorgen dat ze vòòr het inde van de
eerste zittijd dat examen afleggen, anders
worden zij ook vriendelijk doch kordaat
doorverwezen naar de tweede zittijd.”

SCHAMPER: Jaarlijks reiken jullie ook
een prijs uit. Wie kunnen daarop
aanspraak maken?
Lenoir: “Deze prijs, gesponsord door For-
tis, is zeker niet voor de beste sporter.
Wie wel in aanmerking komt, zijn zij die
het beste evenwicht tussen studie en top-
sport hebben gevonden gedurende hun
hele studie en dat jaar net zijn afges-
tudeerd. Vroeger gaven we dan een
kunstwerk weg, maar nu hebben we dat
veranderd in een cheque van 625 euro.
De prijs van vorig jaar werd uitgereikt aan
Pieter Van Duynslager, die succesvol
roeien combineerde met zijn studie Bur-
gerlijk Ingenieur. Vorige laureaten die
deze lijst sieren zijn onder andere Benny
Vansteelant (duatlon), Sigrid Rondelez
(windsurfen) en Tjörven De Brul (voet-
bal).”

SCHAMPER: Misschien een domme
vraag - dat wordt nu eenmaal van ons
verwacht - maar welke richtingen
trekken het meeste topsporters?
Lenoir: “Het ligt inderdaad nogal voor de
hand. Van de 79 aanvragen die dit jaar al
zijn goedgekeurd, volgen er 27
Lichamelijke Opvoeding.”

SCHAMPER: Wat zouden jullie doen
als één van de door jullie erkende top-
sporters betrapt zou worden op do-
ping? Vallen jullie hem of haar af of bli-
jven jullie die persoon steunen?
Lenoir: “Omdat dit nog nooit is
voorgevallen en de commissie hier nog
nooit heeft over vergaderd, kan ik alleen
mijn eigen mening geven. Ik vind dat de
resultaten van de dopingcontroles tegen-
woordig nogal dubieus zijn. Als je ziet dat
bij de normale voedingssupplementen 7
procent besmet is met producten die op
de dopinglijst staan, zonder dat dit aange-
duid staat op de verpakking, dan kan ik
niet anders dan mijn twijfels hebben bij de
huidige gang van zaken. Ik denk dat het
probleem trouwens nooit écht op de
agenda zou staan, want zulke sporters
zouden van de lijsten van de federatie
geschrapt worden. Dan kunnen wij hen
ook niet meer erkennen.”
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Pierewiet

Topsport en studie 

Sommige studenten denken al dat ze in tijdnood komen wan-
neer ze zich enkel aan hun studie wijden. Daarnaast zijn er die

studenten die zich engageren bij een studentenvereniging of zich
met ander ongein bezighouden. Ten slotte zijn er ‘de meesters van
het time-management’: zij die trachten topsport en topstudie te
verzoenen.

Is dat dan hersengymnastiek of zo?



Als 2 rechtstreeks verkozen studenten-
vertegenwoordigers in de Raad van
Bestuur hebben wij samen met onze col-
lega’s, 2 in Raad van Bestuur en 3 in
Sociale Raad vastgesteld dat de GSR in
zijn toenmalige vorm, niet of nauwelijks
functioneerde en geen slagkracht had.
Daarom hebben deze 7 mensen het initi-
atief genomen een structuur op te richten
die alle rechtstreeks verkozen studenten-
vertegenwoordigers (faculteitsraad,
Sociale Raad, Raad van Bestuur) zou
samenbrengen. Het bleek daarbij
gemakkelijker gebruik te maken van
bestaande structuren en deze via een
statutenwijziging te hervormen.

Deze statutenwijziging  werd op het intro-
ductieweekend door  de 7 vertegen-
woordigers opgesteld, gedragen en zou
door iedereen verdedigd worden. Dat wij
beide hierbij de drijvende kracht waren
die vonden dat er iets moest veranderen
ontkennen we niet. Integendeel, het kan
toch niet dat een universiteit als de RUG
geen overkoepelende structuur van stu-
dentenvertegenwoordiging heeft. Stellen
dat deze statutenwijziging enkel is
opgesteld door ons beide, is de waarheid
geweld aandoen.

De hoofddoelstelling van dit overlegor-
gaan is het uitwisselen van informatie
tussen de rechtstreeks verkozen studen-
tenvertegenwoordigers en het bepalen

van standpunten die later op de VVS door
de aangeduide vertegenwoordigers
moeten verdedigd worden. De datum van
de eerste vergadering is op het introduc-
tieweekend vastgelegd. Hoe konden wij
voorzien dat de konventvoorzitters op het-
zelfde moment ook zouden vergaderen?
De toekomst voorspellen ligt nog steeds
niet binnen onze mogelijkheden, anders
hadden we al lang de lotto gewonnen.

Alle leden, ook de konventvoorzitters kre-
gen van ons 1 week van tevoren een mail
met daarin de datum, tijd en de voor-
bereidende documenten, inclusief de
statutenwijziging. Wie stelt dat hij niet op
de hoogte was, heeft niet de moeite
genomen om zijn dossiers door te 
nemen.  Van geheimzinnigheid of
ringeloren was dus absoluut geen
sprake.Ook op de vergadering  is elke
artikel uitvoerig toegelicht en hebben de
leden opmerkingen geformuleerd die zijn
ingeschreven in de statuten. De snelheid
van werken kwam voort uit het feit dat alle
aanwezige leden de statuten op voorhand
gekregen hadden, ze op papier voor hun
neus liggen hadden en niemand gediend
is met een ellenlange voorlezing van
statuten. Er bestaan leuker dingen op een
dinsdagavond.

Het heropstarten van de GSR met de
nieuwe statuten had ook tot doel een
erkenning en logistieke en financiele

ondersteuning te verkrijgen van de cen-
trale universitaire overheden. Dat wij
echter zouden handelen in opdracht van
de rector is een grove misvatting. Het
voorstel van een vergadering van studen-
tenvertegenwoordigers onder voorzitter-
schap of controle van de rector hebben
we altijd resoluut en met klem van de
hand gewezen.

De studentenvertegenwoordiging moet
en zal ten allen prijzen in zijn denken en
handelen onafhankelijk zijn en blijven.Een
betere communicatie had deze pijnlijke
samenloop van omstandigheden kunnen
vermijden. Het artikel was wel minder
spectaculair geweest en het insinueren
van een absurde complottheorie was
overbodig geweest.

Wij hadden voor de GSR een nieuwe 
start in gedachten met als bedoeling de
studentenvertegenwoordiging meer
slagkracht te geven. Blijkbaar zijn wij 2,
bewust of onbewust, misbegrepen.De
studentenvertegenwoordiging is echter
niet gediend met polemiek. Laat ons
samen de doelstelling van een
slagkrachtiger studentenvertegen-
woordiging trachten waar te maken. 

Ann Van Hoey en
Philippe De Backer

RECHT VAN ANTWOORD 2
Ook de GSR reageert!
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De voornaamste vrucht van deze bijdrage
was het Ramiros-experiment dat de Uni-
versiteit Gent de ruimte in stuurde. Deze
wetenschappelijke inbreng gaf onze rec-
tor, Prof. Dr. Andreas De Leenheer, een
goed excuus om ons Belgenlandje achter
te laten en samen met minister van
Economische Zaken Picqué en andere
hoogwaardigheidsbekleders naar
Kazachstan af te reizen. Een kans die hij
op dinsdag 29 oktober dan ook met beide
handen greep. Zo kon hij immers de vol-
gende dag op de ruimtevaartbasis in
Baikonoer een bevoorrechte getuige zijn
van de maidentrip van De Winne.

Straling
Het bewuste Ramiros-experiment werd
door de vakgroep Moleculaire Biotech-
nologie van de Faculteit Land-
bouwkundige en Toegepaste Biologi-
sche Wetenschappen met de
ruimtesonde meegezonden? Aan de 
hand van deze proef proberen de vorsers
de gevolgen van straling en
microzwaartekracht op cellulaire reacties
beter te begrijpen. In een ruimtelijke
omgeving zijn we immers minder
beschermd tegen kosmische straling dan
op aarde, waar de atmosfeer een na-
tuurlijk schild hiertegen vormt. Daardoor
neemt het aantal vrije radicalen in de
cellen toe en deze hyperreactieve
chemische bestanddelen veroorzaken
schade aan membranen, proteïnen en
niet in het minst aan DNA. Hoe meer
beschadigd een cel is, hoe minder effi-
ciënt biomedische reacties in de cel in
kwestie verlopen. Deze cellulaire
beschadiging maakt een kerngegeven uit
bij allerlei ouderdomsziekten waarvan
Alzheimer en Parkinson waarschijnlijk
het meest beruchte duo vormen.

Meer in het bijzonder zal ook ingegaan
worden op de impact van kosmische
atomen die tegen duizelingwekkende
snelheid rondvliegen in de kosmos. Deze
deeltjes hebben hun ontstaan te danken
aan een supernova of zonexplosie, een
van de mogelijke eindpunten in een
sterevolutie. Door beenmergcellen te
laten groeien op een detector voor dit

soort straling, kan men de biologische
impact op cellulair niveau beter bekijken.
De onderzoekers stuurden voor dit onder-
zoek speciaal muizenbeenmergcellen
mee aangezien die uiterst gevoelig zijn
voor dit soort straling.

Veroudering
Het doel van dit onderzoek is
meervoudig. Zo zal het helpen
bij de beschrijving van de
gevaren die de bemanning van
ruimtesondes en -stations lopen
tijdens ruimtewandelingen en
langdurige missies in een
vijandige omgeving, zoals de
ruimte er één is. Bijvoorbeeld
voor de Russische en
Amerikaanse astronauten aan
boord van het International
Space Station, die daar een 
jaar lang verblijven, kan dit
uiterst belangrijk zijn. De studie
zal ook globaal genomen een
beter inzicht opleveren in het
verband tussen biologische
processen en oxidatieve stress.
Hopelijk leidt het ook tot nieuwe
uitgangspunten voor het onder-
zoek naar verouderings-
processen.

Wat gebeurt er nu precies aan
boord van het ruimteveer?  Door
een combinatie van biologische
technieken - waarop ik hier niet
dieper inga - en het fysiek meten
van straling, kan men bepalen welke cel
geraakt is door zo’n kosmisch atoom. In
dat geval observeert men de ongeschon-
den toestand van het DNA en de
expressie van proteïnen verbonden aan
het herstel van DNA. Daarvoor liet men
beenmergculturen opgroeien die in con-
tainertjes geïntegreerd werden. Het
experiment dat met De Winne meevliegt,
is een volautomatische versie. Dit
betekent dat de celcultuurmedia op 
vooraf gedefinieerde tijdstippen ververst
worden zonder enige tussenkomst van de
ruimtevaarder.

Popularisering

Natuurlijk maken nog vele andere experi-
menten deel uit van de Odysseia-missie.
In totaal lopen er maar liefst 23 projecten
aan boord van de sonde. Maar misschien
is de belangrijkste opdracht van de
ruimtevlucht nog de popularisering van
wetenschappen. De Winne zelf vindt dit
zonder twijfel een extreem belangrijk en
niet te verwaarlozen aspect. Volgens hem
is het de uitgelezen mogelijkheid om het
grote publiek - en meer bepaald de jeugd
- een kijkje in de keuken van de weten-
schap te gunnen. “Wetenschap wordt
vaak gezien als saai en moeilijk.  Met ons
werk kunnen we laten zien dat het vaak
juist spannend en de moeite waard is, niet
alleen voor astronauten maar ook voor al
diegenen die hier op Aarde heel hard
werken.” Zoals de wetenschappelijke

medewerkers van onze universiteit.

Maar de Universiteit Gent heeft zelfs
een nog nauwere band met de ruimte-
vaart en het hiermee verbonden onder-
zoek dan enkel deze missie.  Zo werd de
eerste astronaut uit de Belgische
geschiedenis, Dirk Frimout, in 1992 al
eredoctor aan onze universiteit.  Boven-
dien is baron Frimout momenteel aan de
RUG verbonden als gastprofessor, bin-
nen het vakgebied van de elektronica en
informatiesystemen.

De RUG en de Sojoez
”Sint-Truiden in de ruimte, een stad apart.” Het borduurwerkje

van de Truiense Clarissenzuster Theresia haalde de nationale
pers.  Maar dit was lang niet alles wat in de overvolle koffers van
kosmonaut Frank De Winne gepropt was. Zijn bagage zat immers
tjokvol met een prachtige verzameling aan wetenschappelijke
experimenten waaraan bijna alle Belgische universiteiten mee-
werken.  Natuurlijk kon ook onze Gentse thuisbasis niet achter-
blijven en zij droeg dan ook meer dan haar steentje bij in de onder-
zoeksactiviteiten aan boord van de Sojoez-capsule. 

Pieter Everaerts
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Het fundamentele probleem stelt zich -
laten we daar eerlijk in zijn - op financieel
vlak. De meeste mensen kunnen beamen
dat, te oordelen naar het budget 
waarmee we moeten overleven, onze
ouders beter eens meer buiten zouden
komen. Natuurlijk hebben we het hier niet
over u daar, geföhnde rechtenstudent die
leeft op eendenmousse en Piper-Heid-
sick, maar over die onvermogende sukke-
laar die met zijn schamele euro’s naar de
Profi trekt.

Want geef toe, op het einde van de
maand hebben al veel studenten zich nog
ooit eens met slechts oudbakken brood
en een pot confituur staande moeten
houden. Of hun laatste eurocenten
samengeraapt om een boterkoekje te
kunnen kopen. De slimsten onder jullie
kloppen natuurlijk rond etenstijd aan bij
vrienden of lief en tafelen ongemerkt 

mee.

Daarenboven is er nog de kwaliteit van
het voedsel. Persoonlijk is onze norm:
geen schimmelgroei of misselijkmakende
walm? Dan is het eetbaar. Er zijn echter
van die elitaire mensen die zelfs de kost
in de universitaire resto’s niet blieven.
Voor hen is er weinig hoop, want elke dag
op restaurant tikt aardig aan en je vol-
proppen met gore pita’s en ander gefritu-
urd ongein is niet zo best voor uw aorta.

Ook op vloeibaar vlak is het vaak erger
gesteld dan met de darmflora van Louis
Michel. In het betere etablissement kost
een pintje algauw tussen de 1,2 en de 1,5
euro - tenzij u zich liever op uw kot met
Cara Pils gaat bezatten natuurlijk. Zo
betekent het optimistische plan “een
avondje cocktails shaken” voor de finan-
cieel minder bedeelde student vaak niets

anders dan een paar flesjes rosé tafelwi-
jn kraken.

Hoe kunnen we nu al deze problemen
oplossen - we beschouwen gauwdiefstal
of bedelen hier niet echt als opties. Het
goeie ouwerwetse smeken om meer
zakgeld kan wonderen doen, maar bij een
eerder onverzettelijk ouderpaar mag u
alvast preventief op uw kin gaan kloppen.
Eens uw lui gat van de sofa lichten en een
bijverdienste zoeken is vaak ook geen
slecht idee, maar in de reeds ondervoede
toestand waarin u zich bevindt, zal het
sowieso al moeilijk zijn om werk te vin-
den.

Andere mogelijkheden zijn: deelname
aan een cantus (meer bier voor een vaste
prijs), de gratis bonnetjes heimelijk uit die
Guido-gids van uw kotgenoot scheuren,
of eens zelf koken in plaats van dat
eeuwige bord pasta op café. Tot slot kan
in uiterste nood de kostendrukker
genaamd anorexia een onverhoopte
oplossing bieden voor al uw problemen.
Nu jij, Mieke Vogels.

Jezelf voeden - een helse opdracht
Eten en drinken voor de Gentse student: het is niet altijd even

makkelijk. Voor de pendelstudent die ‘s middags zijn broodje
zalmsalade koopt en ‘s avonds bij mammie zijn stoel aan de dis
schuift, stellen zich geen problemen. Maar voor de paria die wij
kennen als de kotstudent is de zoektocht naar aanvaardbaar eten
en drinken vaak een lijdensweg waar geen einde aan komt.
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Rien

Als je op Schamper vraagt of er iemand
mee wil gaan eten dan ben je nog niet uit-
gesproken of ze staan al allemaal aan de
deur klaar om te vertrekken. Ik besloot
mijn vier toekomstige disgenoten mee te
tronen naar de K.ROES.L - spreek uit car-
roussel -, een klein restaurantje/ 
brasserie in Oudburg dat door een voor-
malige huisarts en zijn echtgenote uitge-
baat wordt.

De specialiteit zijn boekweitpan-
nenkoeken maar je kan er ook verschil-
lende soorten omeletten, salades, sand-
wiches, snacks en dingen zoals tomates
crevettes en scampi’s eten. Dit alles wordt
met veel liefde door de vrouw des huizes
bereid. Aangezien de dame in kwestie er
alleen voor staat in de keuken kan het
soms wel wat lang duren eer je je eten
voorgeschoteld krijgt. Het soms lange

wachten is haar echter snel vergeven
eens je de eerste hap van je maaltijd hebt
genomen.

De K.ROES.L is een heel populair restau-
rant: ‘s avonds is het er immens druk en je
reserveert best als je niet wil wachten tot
er een tafeltje vrijkomt. De uitbater zal je,
als alles volzet is, steevast doorsturen
naar het café Het Oeverloze Eiland, dat
vlak naast het restaurant ligt. In het café
kan je dan iets drinken terwijl je op
meneer de huisarts wacht die je komt
halen als er een tafeltje vrijkomt. ‘s Mid-
dags is het iets minder druk en dan kan je
meestal zonder enig probleem je voeten
onder tafel steken.  Je zal je in de
K.ROES.L ook niet snel vervelen, de uit-
bater vermaakt je graag met een mond-
harpdemonstratie of hij laat je even
‘proeven’ van zijn snuiftabak ( hilariteit

gegarandeerd).

Hoe zit het eigenlijk met het eten: dat is
overheerlijk, ik verzeker het jullie. Mensen
die last hebben van cholesterol kunnen
beter geen boekweitpannenkoeken,
spaghetti of lasagne bestellen aangezien
deze gerechten allen met room bereid
worden. Je kan echter ook je eigen pan-
nenkoek samenstellen en er de room of
de kaas uitlaten. Eet je liever gezond dan
zijn de copieuze salades iets voor jou.
Zelf hebben we geopteerd voor - mijn per-
soonlijke favo-riet - een pannenkoek met
room, kaas, garnaal, tomaat en grijze gar-
nalen, een spaghetti, een croque en een
lasagna di saro (vegetarisch-nvdr).

Prijsgewijs valt het allemaal erg goed
mee: omeletten voor 5,50 tot 9,00 euro,
dagsoep voor 3,50 euro, sandwiches van
2,70 tot 5,00 euro, spaghetti - mini, midi,
maxi (grandioos veel) - 5,00 tot 7,50 euro
en de fameuze boekweitpannenkoeken
van 7,50 tot 12,20.

Een student eet ook wel eens graag iets anders dan die bocht
die ze in de restos serveren, dat is een feit. Dat ‘iets anders’

kost vaak wel veel geld en daarom hebben wij hier bij Schamper
besloten om de student te helpen in zijn zoektocht naar lekker
doch betaalbaar eten. Geheel belangeloos uiteraard.

Verruim je culinaire horizon

Evel B
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De Antwerpenaar is bekend als een kun-
stenaar met vele gezichten: regisseur,
choreograaf, operamaker, auteur,
scenograaf, tekenaar en beeldhouwer.
Dat is natuurlijk een visitekaartje om u
tegen te zeggen, maar het maakt je
meteen ook nieuwsgierig naar wat de
man er allemaal van terecht  brengt. Met
de cultuurcheque in de hand trok Scham-
per dus naar het SMAK vol grote
verwachtingen. Wij hadden zin in kunst.

Labyrinth
De tentoonstelling loopt op de boven-
verdieping, en vanaf het moment dat je
bovenkomt, word je in een bevreemdende
wereld ondergedompeld. De gehele
ruimte is onderverdeeld in aparte kamert-
jes, alles spierwit. Je zou er gemakkelijk
verloren kunnen lopen en verschillende
keren in hetzelfde kamertje
terechtkomen. Gelukkig krijg je wel een

soort plattegrond mee, en nog gelukkiger,
de kamers zijn genummerd. Het enige
waar je dus moet voor opletten, is dat je
geen kamer mist. Naast het nummer
staan ook een paar woorden die het
thema aangeven. De presentatie van de
werken is dus dik in orde. Maar dat is dan
ook het enige.

Prettig gestoord?
Als je naar deze tentoonstelling gaat om
iets meer over de kunstenaar te leren,
dan kom je toch net iets meer te weten
dan je wou. De filmpjes zijn vooral heel
bevreemdend, maar ook op een rare
manier beklijvend. Zo waren het blauwge-
bicte Tivoli-kasteel, of ‘Lichaampje,
lichaampje aan de wand’ heel mooi. De
tekeningen echter waren voor onder-
getekenden totaal nietszeggend en de
bijbehorende uitleg op het foldertje was
van het goede te veel. Een kamer volge-

hangen met velletjes waar af en toe een
paar bloeddruppels op gespet zijn, en als
uitleg een hoogst spiritueel tekstje, kan
ons echt niet bekoren.

Een voorbeeldje? Kamer XIX was getiteld
Sperma van de papegaai. De bijbe-
horende uitleg luidde als volgt:  “Tijdens
eenzame nachten op hotelkamers bevlekt
de tekenaar het papier met zijn sperma.
Hij gebruikt die vlekken als wapen in zijn
ontcijfering van de innerlijke wereld van
de papegaai.’” Denk ervan wat je wilt,
maar wie hoopt iets spectaculairs of geïn-
spireerds te zien, komt bedrogen uit.

Natuurlijk is kunst iets dat helemaal
afhangt van smaak. We kunnen ons per-
fect voorstellen dat iemand helemaal weg
is van Fabre en zijn wereld. Wij kwamen
alleszins wat ontgoocheld terug naar
buiten.

Jan Fabre. Gaude Succurrere Vitae.
SMAK, 13 oktober 2002 tot 2 februari
2003, openingsuren: dinsdag tot zondag
van 10,00 tot 18,00u, 5 euro.

Stefanie Deman mmv
Annelies Jeannin

Nog tot het einde van de maand heb je de
kans om een echte Henri Cartier-Bres-
son te bewonderen. Cartier-Bresson
wordt in de wereld van de fotografie als 
de grootste fotograaf aller tijden
beschouwd. Daarenboven is hij ook nog
eens de oprichter van het pers-
agentschap Magnum, dat omwille van
een promotionele stunt exclusieve toe-
gang kreeg tot de set van The Misfits.
Samen met acht andere Magnum-
fotografen mocht hij de setfotografie van
de klassieker voor zijn rekening nemen.

The Misfits is een film van John Huston
naar een scenario van Arthur Miller, de
toenmalige echtegenoot van Marilyn
Monroe die evenals Clark Gable en
Montgomery Clift de hoofdrol in de film
vertolkt. De film is niet alleen legen-
darisch omwille van de cast maar ook
omdat Marilyn Monroe en Clark Gable

kort na het maken van de film overleden.

De tentoonstelling omvat ongeveer vijftig
foto’s gemaakt door de negen fotografen
van Magnum en men heeft zelfs acht tv’s,
die de acht belangrijkste scenes uit de
film tonen in de tentoonstellingsruimte
geplaatst. In het midden van de zaal heeft
men een soort eivormige ruimte
gecreeerd waarin de foto’s zijn opge-
hangen. Daarboven heeft men een groot
wit doek gehangen, wat een feeërieke
sfeer schept (als de zon schijnt ten min-
ste). Voor de fotoleek; men doet dit niet
om een bepaalde sfeer te scheppen dan
wel om deze al veertig jaar oude foto’s te
beschermen tegen natuurlijk licht.

Het Caermersklooster is naar mijn
mening niet echt een geslaagde tentoon-
stellingsruimte. De witgekalkte muren en
de storende nieuwe aluminium ramen

geven een kille, ongeïnspireerde indruk
en doen nog te veel denken aan een
klooster, nonnen en stoïcisme. De meeste
tentoonstellingen die er lopen zijn uiterst
sober opgesteld; dan wel van het type
soberheid dat de tentoongestelde werken
hun kracht ontneemt. Dit is ook het geval
bij de huidige tentoonstelling: de werken
zelf zijn de moeite waard om eens langs
te lopen bij het Caermers-klooster, maar
door de kille sfeer in de tentoon-
stellingsruimte heb je echt geen zin om er
lang te blijven hangen.

De tentoonstelling is en blijft de moeite
waard. Ga dus zeker eens kijken. Deze
foto’s zullen bovendien hoogstwaarschij-
nlijk niet meer in België worden ten-
toongesteld vanwege hun gezegende
leeftijd. Je kan ook de catalogus kopen -
je bent dan wel 42,50 euro armer - .Die
bevat ook foto’s die niet worden ten-
toongesteld en geven noch wat extra
achtergrondinformatie, waarvan je dan
allemaal kan genieten op je eigen gezel-
lige kot.
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Niets dan klinkende namen zal je deze maand op de tentoon-
stelling in het Caermersklooster aantreffen. De film The Mis-

fits wordt bevolkt door de grootste sterren uit de jaren zestig en
de namen van de setfotografen zijn ook niet van de poes.

The Misfits
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Bevreemdende Fabre

De man met de fascinatie voor kevertjes, de man die onlangs
een plafond in het koninklijk paleis mocht behangen, de man

met af en toe toch lugubere trekjes, dat is dus Fabre. En nu loopt
er in het SMAK een tentoonstelling die zijn films en tekeningen uit
de periode 1978-2001 tezamen brengt. Een ideale gelegenheid om
meer te weten te komen over deze internationaal bekende Belgi-
sche kunstenaar.

SMAK stelt Gaude Succurrer Vitae voor

Evel B



Uit de weg voor Ghorghor Bey

Ghorghor Bey is het eerste deel van een
reeks waarin telkens één personage uit
de stripserie ‘Kronieken van de Zwarte
Maan’ centraal zal staan. Deze nieuwe
reeks is dan ook erg toepasselijk ‘Kro-
nieken van de Zwarte Maan Specials’
gedoopt. Het eerste album van de Kro-
nieken verscheen in 1989 en ondertussen
zit men aan deel negen. De scenario’s
zijn van Francois Marcela-Froideval,
met als opmerkelijk feit in zijn cv de
medewerking aan het rollenspel ‘Dun-
geons and Dragons’. De vijf eerste delen
werden getekend door Olivier Ledroit,
waarna Cyril Pontet het van hem over-
nam. Deze laatste doet dat lang niet
slecht, maar Ledroits tekeningen hadden
toch net dat ietsje meer. Het was voor de
fans dan ook goed nieuws toen ze hoor-
den dat de samenwerking tussen Froide-
val en Ledroit weer hervat werd voor deze
special.

Ghorghor is ongetwijfeld de kleurrijkste
figuur uit de Kronieken. Hij is een ontzag-
lijk grote spierbundel die overal dood en

verderf zaait met zijn horde bloeddorstige
moordenaars. Geloof me, je wil nog liever
van achter genomen worden door Jerom-
meke dan dit heerschap tegen te 
spreken. In dit album volgen we Ghorghor

vanaf zijn geboorte tot aan zijn verschij-
ning in het eerste deel van de kronieken.
Ghorghors kinderjaren zijn wat treurig

maar daarna wordt het echt amusant en
vordert het verhaal aan een goed tempo.
Froideval heeft erg zijn best gedaan om er
een boeiend en grappig verhaal van te
maken.

Ledroit levert zoals gewoonlijk weer
voortreffelijk werk. De pagina’s zijn goed
gevuld en meestal wordt gekozen voor
het camerastandpunt dat het geweld het
meest benadrukt. Ook typisch Ledroit zijn
de paginagrote strijdtaferelen die tot in de
kleinste details zijn uitgewerkt. Toch heeft
hij volledig in functie van het verhaal niet
voor zijn meest realistische tekenstijl
gekozen. Die kunt u bewonderen in zijn
reeksen Sha, Xoco en Requiem.

De titel deed niet meer dan een goede
commerciële zet vermoeden, maar de
hernieuwde samenwerking tussen
Froideval en Ledroit heeft toch maar weer
een topper in het genre opgeleverd.
Benieuwd of het volgende album opnieuw
zo leuk zal worden.

Kronieken van de Zwarte Maan Specials
1 : Ghorghor Bey, door Froideval en
Ledroit, uitgeverij Arboris.

Wie tegenwoordig nog een fantasystrip durft open te slaan
dreigt snel bekeken te worden als een asociale geek. En

terecht. Voor wie er toch eens eentje wil lezen zonder zijn waardig-
heid te verliezen, hebben we een aanrader.

Karel Lambert
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Insomnia: nooit meer slapen FFILMM

Insomnia, slapeloosheid voor wie geen
woordenboek binnen handbereik heeft,
brengt een rechercheur op leeftijd Will
Dormer (Al Pacino) samen met zijn
assistent Hap naar Alaska om zich daar
vast te bijten in een moordonderzoek. Tij-
dens een interventie lopen de zaken
echter wat uit de hand en Pacino schiet -
per ongeluk of niet - zijn partner dood. De
enige die de ware toedracht van dit voor-
val heeft gezien, is de dader. Pacino wil
het zaakje echter toedekken - hij en zijn
assistent leefden de laatste tijd niet echt
op goede voet - en beweert dat het de
moordenaar was die Hap molde. Wan-
neer hij als eerste de dader Walter Finch
(Robin Williams) kan opsporen, confron-
teert die hem met het feit dat hij heeft
gezien wat er écht gebeurde. Ze besluiten
dan ook een broos pact te sluiten.

Pacino’s geweten begint echter snel op te
spelen en hij moet een moeilijke keuze

maken: de dader verklikken of het juiste
licht laten schijnen over het ‘ongeval’.
Onder het eeuwigschijnende licht van de
middernachtszon en dus worstelend met
een slopend gebrek aan slaap, probeert
hij zijn geest vrij te maken en de juiste
beslissing te nemen. Een niet te onder-
schatten factor is de ambitieuze lokale
onderzoekster Ellie Burr (Hilary Swank)
die Al Pacino verafgoodt, maar zich
tegelijkertijd ook ontfermt over het onder-
zoek naar hem. Uiteindelijk wordt het
volledige conflict op de spits gedreven in
een ultieme krachtmeting.

Nolans Insomnia is net niet zo sterk als
Memento, maar toch kan hij - voor-
namelijk door het psychologische steek-
spel tussen Pacino en Williams - boeien.
Bij de casting hebben ze duidelijk
gekozen voor een typische Al Pacino.
Over zijn keuze zei de regisseur: “Ik wou
een legendarische flik. Van zodra hij op

het witte doek verschijnt, vertrouw je
hem.” Daarnaast plaatsten ze een ver-
rassende, maar sublieme Robin Williams.
Deze mix wordt overgoten door het pikant
sausje dat Hilary Swank heet. Een
lekkere combinatie zonder meer.  

Uiteindelijk ontgoochelt de film niet, maar
wel Nolan zelf. Waar hij in zijn vorige film
Memento nog speelde met de normale
volgorde van de verhaallijn, vertelt hij in
Insomnia zijn verhaal op de klassieke
wijze. Bovendien maakt hij een remake
van een film die eigenlijk op zich al sterk
is. Afgezien van het weinig originele con-
cept dat remake heet, kan je toch ook je
twijfels hebben dat juist de vorm- en stijl-
vernieuwer Nolan met zijn eerste grote
Hollywoodbudget niet echt gewaagd durft
zijn. Het is dan ook te vrezen dat hij zijn
creatieve geest heeft moeten inperken
voor de commerciële druk van Hollywood.
Make echter no mistake about it: deze film
garandeert je ongetwijfeld  twee uur verti-
er.

Christopher Nolan verwierf bekendheid met het magistrale
Memento. Als er één film was die je absoluut nog eens wou

zien, niet in het minst door zijn ingenieuze plot, was het die wel.
Zijn nieuwe film is een remake van een gelijknamige Noorse film
uit 1997, die uiteraard niemand heeft gezien.

Carmen Jones (1954) FFILMM

Deze film is om verschillende redenen
aan te raden. Centraal in het oude
sprookje van Prosper Meirmée staat een
sigarettenverkoopster. Hollywood maakte
er in haar interpretatie in de jaren vijftig
een New Yorkse fabriekswerkster van.
Haar liefde voor GI Joe wordt in de
Harlem-versie van het verhaal niet ged-
warsboomd door een toreador maar,
toepasselijker, door een boxer.

Maar voor veel diepgang in de karak-
tertekeningen ga je beter niet kijken naar
deze moderne musical. De aandacht van
de kijker gaat meer uit naar de mooie
zwart-witfotografie van Sam Leavitt.
Fraaie fotografie met genoeg romantiek
en geween dus in Carmen Jones, maar
ook beheerst camerawerk en een strakke
regie.

De muziek van de film is geïnspireerd op
George Bizets (1838-1878) wereldver-

maarde opera. Oscar Hammerstein, de
componist die voor de Engelstalige versie
van het verhaal zorgde, behield de parti-
tuur van de opera en plaatste het hele
verhaal in een andere omgeving. Hij
voegde aan de originele partituur echter
een eigen, nieuw libretto toe. De veran-
deringen moeten ingrijpend geweest zijn,
want ten tijde van de opening van de film
te Los Angeles in 1954 lieten de
nabestaanden van Bizet van zich horen.
Via de pers kwam regisseur Otto Pre-
minger namelijk te weten dat de erfgena-
men van Bizet niet opgezet waren met
deze adaptatie van Carmen. Ze stonden
niet toe dat de film ook in Frankrijk te zien
zou zijn. Daarvoor had Hammerstein vol-
gens hen teveel aan de originele parti-
turen gesleuteld. Het duurde tot 1981
voordat Bizet’s nabestaanden
overeenkwamen de film toch maar in de
Franse zalen te laten spelen.

We moeten in deze inleiding ook even
naar de Oscaruitreikingen. Dat de tranen
van Hale Berry daar vorig jaar echt
waren, staat buiten kijf. Het mens sleepte
toen met haar aangrijpende vertolking
van de getormenteerde moeder in Mon-
ster’s Ball het beruchte gouden beeldje in
de wacht. Met de eerste Oscar voor een
zwarte actrice schreef deze door Holly-
wood omarmde schoonheid geschiede-
nis. Maar dat deed ook de schone deerne
uit Carmen Jones, Dorothy Dandridge.
Zij werd in 1954 genomineerd in de cate-
gorie ‘Beste Actrice’, en was daarmee de
eerste zwarte actrice die de bühne in Hol-
lywood mocht betreden. Nog beter dan
Dorothy Dandridge was dat jaar volgens
de jury alleen Audrey Hepburn, voor
haar rol in Roman Holiday. En voor wie
eindelijk eens een gezicht wil plakken op
de ronkende naam Harry Belafonte moet
beslist deze film eens gaan bekijken.  

Carmen Jones speelt donderdag 21
november om 2Ou in Film-Plateau, Pad-
denhoek 3

Het belang van het Plateau in Paddenhoek is niet te onder-
schatten. Elke week brengt de universitaire filmclub daar klas-

sieke films opnieuw naar het grote scherm. Donderdag 21 novem-
ber staat Carmen Jones op het programma.

JVdB
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WINA Lasershooting, The Zone
VLK Vlaamse Schlagercantus, 20u 

Paviljoen
VGK American Night, 20u
PoliteiaDoop en doopcantus, Salamander

VTK Strip-bier-jenever-actie, 12u

VLK Bloedserieusfuif, Vooruit

Geologica Stadswandeling met prof. R. Nijs

PoliteiaPetermanavond, 22u Kitsch

Geografica Fuif, 22u Decadence
WINA Pizza-avond, Sjakosj
Germania Bierbowling

VTK Afrikaanse avond, 19u30

KHK Chocoladefondue, 19u Chocolade
bar

Schamper is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universteit Gent. De
Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt

elke dinsdag samen om 19u op het volgende
adres:

Schamperredactie 
Studentenhuis De Brug

St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent

09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be

Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op dis-
kette. 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 studenten-

problematiek en de RUG in het algemeen
of artikels in Schamper in het bijzonder.
De redactie behoudt het recht voor om

ingezonden stukken verkort weer te
geven, of om technische reden niet te

plaatsen.

Oplage:
5000 exemplaren op gerecycleerd papier,

gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s
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AGENDACULTUUR
•Dinsdag 12 november
Film: Oud en Nieuw
(Staroe i Novoe), Sergei
Eisenstein, 20u - Film-
Plateau

•Woensdag 13 november
Film: Lolita, Stanley
Kubrick, 20u - Sphinx
(Filmparade)
Varia: 5de diabetessym-
posium en diabetesbeurs,
14 tot 18u, Campus Sint-
Lievenspoort, Sint-Lieven-
spoortstraat 143, gratis

•Donderdag 14 november
De Paarse Zetel: Een
passie voor historie,
gesprek met Simone van
der Vlugt, van 12u30 tot
13u15 - Stedelijke Open-
bare Bib, gratis
‘Quantummechanica en
borstvergrotingen’: ont-
boezemingen uit het leven
van Brigitta Callens,
11u55, Koestraat 1b
Lezing: Bespreking van
film Amores Perros, Filo
Café, 20u, Begijnhofdries
15, gratis

•Vrijdag 15 november
Concert: Davnik Lazro,
saxofoon, 22u - Afkikker,
Sint-Kwintensberg 52

•Maandag 18 november
Concert: John Snauwaert
Trio, jazzimpro, 22u - De
Fantast, gratis

•Dinsdag 19 november
20u: Citizen Kane, Orson
Welles, Film-Plateau
Man&Machine, Logos
Tetrahedron, 20u

•Woensdag 20 novem-
ber
Geluid, beeld en beweging:
“Fricties” Minifestival Spe-
cial, 20u - Vooruit
Concert

•Donderdag 21 novem-
ber
20u: Carmen Jones, Otto
Preminger, Film-Plateau
Duo XXI, Logos Tetrahe-
dron, 20u

•Vrijdag 22 november
Markt: Sfeermarkt met
open atelierwerking, ten-
toonstelling en snoezel-
ruimte met klankschalen,
van 16 tot 21u, Dagcen-
trum, Botestraat 131, gratis
20u: Black Cat/ White Cat,
Emir Kusturica, De Cen-
trale, Kraankindersstraat 2,
2 euro

•Zondag 24 november
Voetbal: Kaa Gent-Beveren,
15u - Ottenstadion,
Bruiloftstraat 42
Literatuur en muziek:
Kalliope goes literair,
muziek op teksten van
Shakespeare en van Ostai-
jen, Zaal Verhaegen-16u,
Poel 7

•Maandag 25 november
Concert: DAAN, clubconcert
in de foyer, 21u - Handels-
beurs, Kouter 29

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg van elk concert van
Logos (www.logosfoundation.org). Schrijf ons een kaartje

of stuur een mailtje met uw coördinaten naar scham-
per@student.rug.ac.be

Jazz&Sounds, verschil-
lende locaties, www.jas-

records.com

Geanimeerde tentoon-
stelling over gezichts-

bedrog, Het Illuseum, tot
31/12

Max Ernst: Het grafisch
werk, Museum voor

Schone Kunsten, tot 17/11

7OOO jaar Perzische
Kunst, Kunsthal Sint-

Piersabdij, tot 5 januari 

Jan Fabre: ‘Gaude suc-
currere vitae’,  S.M.A.K.,

tot 2 februarie

Geschiedenis van de
psychiatrie, Museum Dr.

Guislain, tot 31/12 

Magnum-fototentoon-
stelling, foto’s van de

opnames van John Hus-
ton’s The Misfits, Caerm-
ersklooster, Vrouwebroed-
ersstr. 6, tot 1 december

Bustehouder, project
rond preventie van

borstkanker, Schoolmuse-
um Michel Thiery, Sint-

Pietersplein 14, tot 22/12

Cobra, Resonans
Galerie, Zuidstationstraat

20, tot 30/11


