De terreur der galabals KORT

D

e dagen worden er niet korter op, dus daalt de stilaan bijbelse plaag der galabals weer over ons
neder. Elke zichzelf respecterende studentenvereniging voelt nu die onhoudbare drang zijn
leden in pitteleer en cocktailjurk te hullen om zichzelf een schijn van glamour aan te meten. Alsof
spastisch dansen, overmatig zuipen en jezelf onderkotsen - de gebruikelijke fuifroutine - op de één
of andere manier stijlvol wordt als het in smoking en met cocktails gebeurt. Droevig.

De Actief Linkse Studenten - onze
immer revolutionaire vrienden - houden
op woensdag 4 december 2002 een
meeting. Op zich niet meteen nieuws,
ware het niet dat het over pornografie
gaat, meer bepaald over de vraag of
porno “een natuurlijke zaak” is, dan wel
“uitbuiting van het vrouwelijk lichaam”.
Een licht vermoeden dat hun opinie naar
dat laatste overhelt, doet ons besluiten
die doos Kleenex maar thuis te laten en
de hoop op beeldmateriaal te laten varen.
• Behoorlijk discriminerende werktitel
overigens, aangezien homoporno hier
schandelijk over het hoofd wordt gezien.
Weten we ook meteen waar de ALS hun
strijdlustig gebalde vuistjes niet voor
gebruiken. • De Vereniging voor Natuurkunde (VVN) organiseert op 10
december in auditorium E van de Plateau
een - u raadt het al - natuurkundige lezing. “Simulatie van het hart” heet het
onding, en het vangt aan om 19u45. •
“Simulatie van het hart”? Plots moet ik
wel héél sterk aan de wandelende ijsschots Karel De Gucht denken. • Arid
treedt nog eens op in Gent. Op vrijdag de
dertiende dan nog, wat wel erg boud het
lot tarten is. Het duivelse gegil van het
vleesgeworden krulhaar Jasper Steverlinck doet namelijk vermoeden dat een
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omvangrijke kolonie spinachtigen zijn
scrotum heeft veroverd. Soit, voor de prepuberalen onder jullie: het concert vangt
aan om 20 uur in de Vooruit. • Op donderdag 12 december organiseert de
Afdeling Internationale Betrekkingen van
de RUG een algemene info-avond over
Socrates en Erasmus. Alle RUG-studenten geïnteresseerd in “een buitenlandse
studie-ervaring tijdens het academiejaar
2003-2004” kunnen om 19u30 afzakken
naar de Aula in de Volderstraat. • Geef
ons een habijt, gooi ons een mijter toe,
duw ons onzacht een staf in de handen
en u kan er donder op zeggen dat we vrijgevig worden. En zo kunnen de tien
gelukkigen die het snelst mailen naar
annelies@schamper.rug.ac.be op 11
december geheel gratis naar het Germania-evenement Culture/Beats. Voor meer
info over Culture/Beats kijkt u het best op
pagina 21 van deze Schamper. • Op 13,
14 en 15 december vindt in Flanders
Expo het twaalfde Boekenfestijn plaats,
waar u zich voor het monetaire equivalent
van een appel en een ei een ontstellend
grote hoop lectuur kan aanschaffen. Op
pagina 14 van deze editie vindt u
trouwens een bon waarmee u op die
gratis beurs een al even gratis boek kan
afhalen. Swell! • Waarom krijg ik het
gevoel dat, als ik
nog éénmaal het
woord
“gratis”
gebruik, ik evengoed SP.A-propaganda kan gaan
redigeren? • Blijkbaar heeft iemand
Will Tura nog
eens
afgestoft,
want
op
14
december geeft de
knar om 20 uur
een heus gospelconcert in de kerk
aan het Ledebergplein. Hij wordt
vergezeld door de
nobele onbekende
Jody Singers en
dat is blijkbaar
genoeg om 30
euro te vragen
voor een kaartje.
Te bekomen op
het
nummer
(09)232 48 12. • In
de Nudes Gallery

van kunstenaar Thierry Bonnaffé (Ajuinlei 12) loopt tussen 12 en 24 december de
opmerkelijke tentoonstelling “Achterwerken. Het vrouwelijke achterwerk”. Elke
dag te bezichtigen tussen 12 en 18u30.
Bonnaffé heeft trouwens dringend nieuwe
vrouwelijke naaktmodellen nodig voor
een lessenreeks modeltekenen. De
geroepenen krijgen 10 euro per uur en
bellen naar 09/234.14.73. Meer info vind
je op www.bonnaffe.com, samen met
enkele tekeningen. • Onnodig te zeggen
dat ik hier al preventief de verantwoordelijkheid afwijs indien die site door een
te groot aantal hits zou crashen. • Het
eerste doctorandicolloquium van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte vindt
plaats op 16 december. Ook alle laatstejaarsstudenten L&W zijn hierbij welkom.
Meer informatie vind je op www.flwi.rug.
ac.be/doctor. De organisatie vraagt ook
dat geïnteresseerden zich op diezelfde
site zo snel mogelijk inschrijven, zodat ze
“voor genoeg broodjes, mapjes en
drankjes kunnen zorgen”. Heelder dagen
Byron lezen, maar toch zo pragmatisch
als de pest, de rekels. Het siert hen. •
Toneelgroep
Ceremonia
speelt
momenteel “Zijde daar” in het Nieuwpoorttheater. Dit “vierhoeksdrama” kan je
op 11, 12, 13, 14 en 18, 19, 20 en 21
december gaan bekijken, telkens om
20u30. • Het Nieuwpoorttheater wil
zichzelf overigens wat bekender maken
bij de studentenpopulatie. Omdat ze daar
niet meteen het budget voor hebben,
doen ze een beroep op u, theaterminnende student. Wie bereid is om in zijn
faculteit flyers uit te delen, krijgt gratis
tickets in ruil. Bel Dorine op 09/223.00.00
als je geïnteresseerd bent. • De FilmPlateau overtreft zichzelf en projecteert
op 12 december A Midsummernight’s Sex
Comedy van Woody Allen, die neurotische uk par excellence. In één ruk kan ik
de fans trouwens ook zijn hilarische boek
Mijn Filosofie aanraden. • Huiver, kersthaters, huiver. Vanaf 14 december bezet
de Kerstmarkt namelijk weerom het SintBaafsplein. Bells zullen en masse jinglen,
glühwein zal stroperig walmen, maar
vooral: die verschrikkelijke plastic kerstmannen zullen weer aan dakgoten bengelen. Brr. Voor de slechte verstaanders:
brr.

Rinus Emmery
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Mening van
Vrijheidsuiting

Onlangs kreeg Schamper een tamelijk wanhopig aandoende lezersbrief waar
we toch even niet van wisten wat ermee te doen. De brief bevatte een affiche
van de infame GUV (Groep-Unie-Verzet), de nieuwste extreemrechtse splintergroep die de Universiteit Gent rijk is. Wegens “het gewelddadige karakter
die dergelijke organisaties/personen erop nahouden”, wenste de briefschrijver
anoniem te blijven.
De GUV is ondertussen berucht in het Gentse voor haar hit-and-run graffitiacties, vooral gericht op universiteitsgebouwen. Daarbij worden complexloos
slogans als “Europa Blank” en “Negers raus” gebezigd. Verder verwierf de
Groep bekendheid door in de Rechtenfaculteit een affiche te verdelen waarin
onder andere opgeroepen werd tegen de multikulturele (bewust mét k)
samenleving én tegen de “linkse indoctrinatie” aan de RUG. Dezelfde affiche
die Schamper in de bus kreeg.
Niet dat die acties zonder weerwoord bleven. Dra werden de slogans en de
Keltische kruisen van de GUV overschilderd met - rode - verf. Al kan je vragen
stellen bij het illegaal overschilderen van illegaal geschilderde slogans natuurlijk. Maar ook onze briefschrijver is er niet helemaal gerust in: “Hoe is het
mogelijk dat dergelijke racistische praat getolereerd wordt?” en “Het oproepen
tot geweld kan toch niet?!”
Laten we duidelijk zijn: de acties van de GUV worden helemaal niet getolereerd. De GUV is een anonieme, ongrijpbare organisatie die niet erkend is
door de Universiteit Gent. Met de extremistische standpunten en acties die de
GUV inneemt en doet, is daar ook niet meteen gevaar voor. De reinigingsdienst van de Unief haastte zich steeds om de illegale GUV-graffiti zo snel
mogelijk te verwijderen. Om enkele dagen later vast te stellen dat op dezelfde
plaats opnieuw dezelfde graffiti stond. De universiteit doet wat ze kan en er
valt hen weinig te verwijten.
Dat brengt ons bij de fundamentele kwestie: mag die GUV zomaar zeggen wat
ze zeggen wil? In principe wel, ook al is ze niet erkend door de universiteit. Als
onafhankelijk studentenblad, met een bepaald verleden in die materie, lijkt het
ons niet echt verstandig te pleiten voor censuur. En mag die GUV ook zeggen
wat ze wil als dat dingen inhoudt als: oproepen tot racisme en/of geweld?
Helemaal niet, natuurlijk. Racisme-uitingen zijn strafbaar, laat daar geen misverstand over bestaan. Is dat dan geen inperking van de o zo heilige Vrijheid
van Meningsuiting? Misschien wel. Misschien is artikel 19 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens toch niet zo universeel als oorspronkelijk gedacht. Bijvoorbeeld als artikel 19 (Vrijheid van Meningsuiting)
botst met artikel 1 (fundamentele gelijkheid) of artikel 7 (gelijke bescherming
door de wet).
Enfin, zolang de GUV zichzelf in de schaduwen hult en alleen met verrassingsacties uitpakt, lijkt er niet veel aan te doen. Tant pis. Het voordeel van een
democratie is dat ze meestal wel tegen een stootje kan. Vieze meningen
zullen altijd wel blijven bestaan. Vieze mensen ook. Die vieze mensen zullen
wellicht hun vieze meningen blijven ventileren. Aan onze democratie om te
zorgen dat hun vieze meningen nooit een vieze werkelijkheid worden.

Jef Van Baelen
3

Zwammen in de Korte Meer

H

et pas gerenoveerde gebouw van de Faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen aan de Korte Meer wordt overwoekerd door een agressieve zwam. Vooral de bibliotheek bleek een
uitstekende broedplaats voor het organisme.

Studenten pol & soc zijn vast wel al eens
in hun gloednieuwe bibliotheek in de
Korte Meer 9 geweest. Het moet gezegd
worden: een schitterend staaltje van
moderne restauratie. Het hele gebouw
werd vernieuwd, met de bijbehorende
kosten. Het prijskaartje van de werken
heeft de universiteit helaas niet vrijgegeven. Maar wie nu de bibliotheek binnenloopt, stoot op rondslingerende

stapels boeken en grote plastieken
beschermingszeilen aan enkele muren.
Op 24 september jongstleden werd
immers een snelwoekerende haard van
huiszwammen ontdekt. Dit zijn vlezige,
taaie, witte of gele uitwassen, die volgens
neusgetuigen een vunzige schimmelgeur
verspreiden. Nochtans werd het gebouw
al voor de werken onderzocht op
huiszwammen, zowel door de RUG zelf
als door een gespecialiseerde firma. Toen
werd er al een heel nest van zwammen
en andere gezellige woekeringen
aangepakt.

Actieve kereltjes

Jammer genoeg zijn er blijkbaar nog
sporen achtergebleven op het originele
houtwerk van het gebouw, dat op verzoek
van Monumentenzorg werd bewaard.
Door een lekkend dakraam sijpelde water
naar binnen en het zwammenfeest kon
beginnen. De huiszwam tastte het hout
van de bibliotheek aan met rot en kon zich
ook verspreiden via de voegen van het
metselwerk. Daarnaast houdt de
huiszwam van holle ruimten en zoekt hij
zich een weg in de muren, vloeren, achter
kasten, in ingebouwde kasten en zelfs
tussen het pleisterwerk.

V
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Snugger

De woordvoerder van de universiteit wist
te vertellen dat het nog een stuk erger
had gekund: “We mogen van geluk
spreken dat ondanks de jarenlange leegstand van de huizen in de Korte Meer
slechts een beperkt deel was aangetast.
Er zijn immers gevallen bekend waarbij al
het hout van een gebouw verwijderd
moest worden.” Wel een snuggere
investering dan een gebouw in de Korte
Meer kopen en het vol houten kasten te
zetten...
De hele bib zou nu ontzwamd moeten zijn
en men kan de ontmantelde delen beginnen te vervangen. De universiteit wijst er
wel op dat daarbij enige stof- en geluidshinder niet uit te sluiten is.
Voor de liefhebbers: ik vrees dat er tot
nog toe geen hallucinogene effecten van
de huiszwam bekend zijn.

Ilka

De Ledeganck gaa

erloederde gebouwen en overvolle auditoria zijn een problematiek waarin de Ledeganck de kroon spant. Bovendien verzamelt er zich in die gebouwen een allegaartje van studenten die
de problemen nog dringender maken.
Je kent het gevoel wel: de prof begint les
te geven, je oogleden worden zwaar, je
voelt je moe en langzaam glijd je af naar
een wereld ver van de onze. Plots krijg je
dan die elleboogstoot van dat vreemde
schepsel naast je en word je met een
enorme snelheid weer welkom geheten in
de reële wereld. Nu, een student is wel
wat gewoon, dus meestal overleven wij dit
nog wel. Ware het niet dat er gebouwen
zijn zoals de Ledeganck, waar je afdwalende ogen terecht komen op afbladderende verf, schimmels en afdruipende
tomatenresten.

Daarom moesten hele delen van de pas
vernieuwde bibliotheek opnieuw ontmanteld worden. Zo was er een groot stuk van
de houten parketvloer aangetast. Maar
wees gerust, de universiteit laat weten dat
het gebouw niet (meer) op instorten staat.
De originele houten draagbalken zijn preventief geïnjecteerd en de vloer werd uitgebroken.

Voor meer info trokken wij naar het
decanaat van de Faculteit Wetenschappen en brachten we mijnheer de decaan
Luc Moens een bezoekje. Als het een
pleister op de wonde kan betekenen: niet
alleen de studenten moeten het stellen
met zeer zielige gebouwen, ook de
decaan deelt in de klappen. De personeelsleden zitten als haringen in een ton
en ook de gangen puilen uit van de verloren
gelopen
koelkasten
en
opeengestapelde dossiers. De Ledeganck is een van de reuzen aan onze universiteit, het complex is maar liefst 36000
vierkante meter groot en telt elf verdiepin-

gen.

Hoezee toma

Hoewel zowat alle richtingen gebruik
maken van de auditoria in de Ledeganck,
blijft het natuurlijk bovenal het gebouw
van de Faculteit Wetenschappen. De
Wetenschappen kenden onder impuls
van Gentse academici als professor Fiers
een enorme boom. Vooral de biotechnologie ontwikkelt zich met grote sprongen.
Die tendens volgend heeft ook het VIB,
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie,
zich in de Ledeganck genesteld. Dat zal
echter niet lang meer duren: de koffers
van het VIB zijn gepakt en in augustus
verhuizen ze alle 250 naar de Ardooie
Campus in Zwijnaarde. Dit zou voor de
campus aan de Ledeganck het startsignaal voor renovatie kunnen betekenen,
want als er lokalen leeg staan, kunnen er

Asbest in auditorium
geblazen?

Nieuw boekhoudsysteem zorgt voor hinder

G

rote opschudding op een mooie vrijdagochtend in de maand
november toen er een enorme stofwolk opdook in auditorium
D van de Blandijnberg. Prof. Boulaert werd in mist gehuld en de
zaal moest ontruimd worden. Wilde verhalen over asbest deden
de ronde.
”Onzin !”, zegt Gerd Van Vaerenberg van
de dienst Klima van de RUG over die verhalen. “Er zijn inderdaad betonplaten met
asbest verwijderd in de kelders van de
Blandijn maar deze werken vonden in juni
plaats onder strenge veiligheidsmaatregelen. Er kunnen dus onmogelijk
asbestdeeltjes gemengd zijn in de stofwolk die het auditorium binnenwaaide”,
vervolgt hij.

Waarvandaan?

De stofwolk blijkt nu wel onschadelijk,
maar waar kwam ze eigenlijk vandaan?
Volgens Dionijs Caekebeke ligt de
oorzaak bij de vernieuwing van het verluchtingssysteem. Vroeger werd verse
lucht langs boven in het auditorium
geblazen en langs onder wegggezogen.
Nu gebeurt dit omgekeerd waardoor de
verse lucht vanonder de banken komt.
Onder de banken is echter een holle
ruimte waar nooit gekuist wordt. Door de
jaren heen stapelde zich daar stof op. Dat

stof wordt nu dus in de zaal geblazen.

”Normaal zouden we dit bij het testen
begin september gemerkt hebben”,
verontschuldigt Van Vaerenberg zich.
“Maar omdat vanaf dit academiejaar de
RUG een nieuw geautomatiseerd
boekhoudsysteem hanteert hebben de
werken vertraging opgelopen. Omdat de

“Dit is wanbeleid”,
schreeuwde de professor
in paniek

proffen en studenten aan het klagen
waren en omdat de nieuwe luchtverversing in auditorium E wel zonder problemen
werkte, hebben we ook in auditorium D
het systeem in werking gezet.” Zonder te
testen natuurlijk wat achteraf nefast bleek
te zijn.

Oplossing

De oplossing ligt voor de hand: kuis de

aat zijn lede gank

matenpuree!

mensen verhuizen en kan er geschilderd,
geboord en gebeiteld worden.
Let wel, de Ledeganck is niet helemaal
lelijk, er bestaat een befaamde verdieping
elf die al volledig gemoderniseerd is.
Daarenboven is het uitzicht dat je krijgt
als je op het dak van het gebouw staat,
ronduit adembenemend. Wist je trouwens
dat de tomatenresten die je bemerkt in
auditorium 1, afkomstig zijn van de studenten Geneeskunde? Die gaven ooit
eens een heel origineel Sinterklaasfeestje
waarop de studenten toen met Sinterklaaspap, tegenwoordig tomatensaus
geheten, mochten smijten naar Zwarte
Piet. Spijtig voor de gebouwen hadden de
geneeskundigen in spé moeite met
mikken.

Hoe hopeloos de problematiek ook mag
zijn, over vier jaar zijn jullie (hopelijk) allemaal afgestudeerd en zal het probleem
opgelost zijn. Meneer Gratiën Janssens
van de Dienst Gebouwen zette uiteen dat
er een tienjarenplan op poten is gezet. Op
dit moment is de Bouwcommissie bezig
met het opstellen van een masterplan.
Pas als dat onderzoek gebeurd is, zullen
er oplossingen uit de bus kunnen komen.
Hoewel het hele renovatieplan nog in zijn
kinderschoenen staat, zijn er toch al een
aantal werkdagen op de agenda
geplaatst. Zo worden de twee grote auditoria volledig gerenoveerd in augustus en
hun drie kleine broertjes worden volledig
herschilderd. Het feit dat er over een
kleine twee jaar een belangrijk congres
plaatsvindt, heeft daar uiteraard helemaal
niets mee te maken.

ruimte onder de zittribunes. Dit blijkt
echter niet zo eenvoudig. “We zijn daar
nog nooit in geweest, waarschijnlijk is er
zelfs geen ingang”, verklaart Caekebeke.
Die blijkt er echter wel te zijn. “Er zijn
enkele luiken in de kelder langswaar we
eventueel binnen zouden geraken.”,
bevestigt Van Vaerenberg, “Maar of dit
ook de gemakkelijkste oplossing is, weet
ik niet. Misschien is het eenvoudiger de
machine op volle kracht al het stof in het
auditorium te laten blazen en nadien dan
het auditorium zelf op te kuisen.” Wat men
ook kiest als oplossing, “de studenten en
proffen zullen geen stofwolken meer te
zien krijgen, want het probleem wordt ‘zo
vlug mogelijk’ opgelost”.

Professor Van Der Motten zal dit met
vreugde lezen. Toen er een dergelijke
stofwolk namelijk zijn college verstoorde,
zag hij zich genoodzaakt de les in een
ander auditorium verder te zetten. “Wanbeleid, dit is wanbeleid”, riep hij uit volgens enkele getuigen. Hij wou dit echter
niet bevestigen noch uitleg bij verstrekken. En hiermee lijkt de stofwolk
voorlopig te gaan liggen.

Frederik De Swaef

Toch nog even een kleine bemerking van
onze altijd positieve hand. Hoewel we letterlijk nog nooit zulke zielige kantoren
gezien hebben, was de mentaliteit
duidelijk op peil gebleven. Hier geen
gejammer en gezucht, maar een vriendelijke ontvangst met een rondleiding en
een geduldig antwoord op al onze vragen.
De mensen van het decanaat leven en
hebben geleerd tevreden te zijn met wat
ze hebben. Reden te meer dus om de
renovatie van de Volderstraat, de Universiteitstraat enzovoort eens een jaartje
over te slaan en eindelijk die Ledeganck
weer toonbaar te maken!

Ellen Bernaers
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Moraalwetenschap
E

Volgen we het knuppe

r loopt wat mis in de opleiding Moraalwetenschappen. Zo oordeelt een commissie die onlangs bij verschillende universiteiten over de vloer kwam. Ze gaf de verschillende vakgroepen in
België en Nederland een heel slecht rapport. De opleiding zou te
theoretisch en niet coherent genoeg zijn en de studenten moeten
te veel materiaal verwerken. Professor Mortier reageert verbaasd
maar behoudt een heldere kijk.
Onlangs kregen Gent, Brussel en Utrecht
bezoek van een visitatiecommissie. Een
dergelijke commissie, meestal bestaande
uit zowel Vlamingen als Nederlanders,
maakt een staat van bevinding op van
een zelfde opleiding in verschillende steden en vult haar rapport aan met enkele
aanbevelingen. Onlangs kwam zo’n commissie op bezoek bij de opleidingen
Humanistiek en Moraalwetenschappen
aan beide kanten van de rijksgrens.

hier en daar de lessen bij. Na heel
denk- en praatwerk schreven ze dan
het oog op de leerbaarheid en de
ciëntie van de opleiding voor elk
beoor-delingsrapport uit.

wat
met
effieen

Schamper keek het rapport van de commissie in, en onderzocht zodoende vooral

In Utrecht is er de Universiteit voor
Humanistiek, in Vlaanderen bieden zowel
de Universiteit Gent als de Vrije Universiteit Brussel de opleiding Moraalwetenschappen aan. In Nederland duurt de
opleiding Humanistiek zes jaar, in België
duurt zowel de opleiding Moraalwetenschappen in Gent als de opleiding
Moraalwetenschap en Morele begeleiding in Brussel vier jaar. De commissie
oordeelt dat de afgestudeerden, ondanks
het verschil in aantal opleidingsjaren, een
zelfde niveau halen maar wil wel dat de
drie in de toekomst meer gaan samenwerken.

Tik op de vingers

De taak van de commissieleden was
veelzijdig. Door middel van ter plaatse
gevoerde gesprekken, moesten ze een
oordeel uitspreken over de verschillende
kwaliteitsaspecten van de opleidingen.
Verder dienden ze, indien daar reden toe
was, advies uit te brengen over specifieke
vragen. Maar het belangrijkste deel van
hun missie was de buitenwereld te
informeren over de kwaliteit van de opleidingen en eventueel aanbevelingen te
doen om tot kwaliteitsverbetering te
komen. Een job met een hoog PRgehalte, zo blijkt.
Een groep door de Vlaamse Interuniversitaire Raad aangestelde deskundigen
bezoekt dus opeenvolgend de verschillende opleidingen en tikt vervolgens waar
nodig op de vingers. Ze keken syllabi,
beleidsnota’s en eindwerken in, interviewden lesgevers en studenten en woonden
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“Mooi werk van de commissie is
net dat ze gezien hebben dat de
opleiding in Nederland té
beroepsgericht is, en in Vlaanderen te academisch.”

de hoofdstukken waarin Gent belicht
wordt. Het programma van de opleiding
Moraalwetenschappen in Gent valt uiteen
in twee cycli van elk twee studiejaren. De
eerste cyclus, de kandidaturen, is
gemeenschappelijk voor de beide opties
(Moraalwetenschap en Morele begeleiding), terwijl de tweede cyclus, de licenties, gedifferentieerd is voor beide opties.
Een onderscheid is aangewezen, vooral
omdat de kritiek zich op elk apart
onderdeel richt, maar wij nemen ze voor

de gelegenheid samen. Volgens de commissie biedt Gent een brede, degelijke
academische vorming die afgestudeerden van een ‘zeer hoog niveau’ aflevert.

Hoog niveau maar te academisch

Maar de grondtoon is strenger. De praktische vorming van de afgestudeerden
zou ‘te beperkt’ zijn: in de opleiding ‘zijn er
te weinig praktijklessen, is er te weinig
aandacht voor het bijbrengen van praktische vaardigheden, zijn er te weinig uren
begeleidingswerk en is de stage te
beperkt in omvang’. Er zou bovendien te
weinig zicht zijn op de ‘specificiteit van het
werkveld’, waarmee wordt bedoeld dat de
student te weinig wordt voorbereid op een
specifieke job. Vooral in de rich-ting
Morele Begeleiding verwacht de commissie een sterkere beroepsoriënte-ring.
Bij studenten heerst aldus een dubbele
frustratie: ‘ze moeten de competitie aangaan met meer academisch georiënteerde moraalwetenschappers, én ze krijgen geen echte praktische opleiding’.
De aanbevelingen die de Gentse vakgroep meekrijgt, zijn dan ook niet van de
minste. De scriptie moet korter, er dient
een tweede examinator aangesteld bij
mondelinge examens, de opleiding moet
coherenter en minder theoretisch zijn en
het cursusmateriaal moet verbeterd worden. Bij het aanwerven van nieuw personeel moet ook meer gekeken worden
naar de didactische kwaliteiten. Over die
tweede examinator was professor Freddy
Mortier duidelijk: “Tja, ze moeten aan
bepaalde personen gedacht hebben. Als
coördinator mocht ik niet bij alle
gesprekken aanwezig zijn. De commissie
had verschillende privé-gesprekken met
studenten. Maar het voorstel om daar iets
aan te doen lijkt mij zeer radicaal. We
zouden zeer veel werk hebben als
iedereen nog eens bij elkaars examen
moet aanwezig zijn. Voor zulke problemen
zijn er toch ombudspersonen?”.
Schamper vroeg verder nog aan professor Mortier, tevens facultair coördinator
van de commissie van de Gentse Universiteit, hoe men op de derde verdieping
van de Blandijn zo’n rapport onthaalt.
SCHAMPER: Hoezeer verschilde jullie
eigen sterkte/zwakteanalyse van de
bevindingen in het rapport?
Mortier: “De meeste zaken die de com-

appen onder vuur

pel- of knuffeltraject?
missie heeft aangestipt kwamen ook voor
in onze eigen analyse. Zo zagen we zelf
al dat er in de optie Morele Begeleiding
een paar problemen waren inzake de
voorbereiding op het werkveld. Dat is ook
bevestigd in het rapport. Maar echt
geschrokken was ik niet. Bij een aantal
punten had ik eigenlijk nooit stilgestaan.
Bijvoorbeeld onze onvoldoende voor personeelsbeleid. Daarmee lijken ze te
bedoelen dat er hier geen echt plan is,
waarin staat hoe we op lange termijn
mensen zouden integreren, of hoe de
opvolgingen zouden worden geregeld.
Dat heeft mij wel verbaasd. Hetzelfde
geldt voor het ontbreken van wat ze noemen ‘een gremium van meer overleg’ rond
het programma. Dat is vreemd, want ze
zeggen ook dat het programma eigenlijk
wel goed in elkaar steekt. Dat dit in hun
eindformulering zo hard overkwam, vond
ik weer verbazend, want uiteindelijk
zeggen ze dat we de bureaucratie moeten
gaan besrijden.”

heeft weinig zin om verder te gaan met de
opleiding Morele Begeleiding. En
waarom? In de toekomst zouden we dan
meer mensen moeten aantrekken die
beter aansluiten bij de praktijk van de
specifieke dienstverlening, zoals voor
gevangenissen, ziekenhuizen of het
leger. En dat is eigenlijk te sterk gespecialiseerd voor onze zaak. In de psychologie of de orthopedagogiek, waar mensen
ook stages moeten lopen, stellen zich
dezelfde problemen. Ook daar trekken ze
geen mensen uit het beroepenveld aan
om die dan als perso-neel voltijds aan te
stellen. Net door de vergelijking met Nederland is dit probleem bij ons heel sterk
op het voorplan gekomen. In Nederland
hebben ze hetzelfde probleem, maar dan

SCHAMPER: De commissie vindt het
ook problematisch dat de staf bijna uitsluitend bestaat uit mensen die door
de eigen opleiding zijn gevormd. Hoe
problematisch vindt u dit?
Mortier: “Dat is zeker niet zo uitzonderlijk
voor een opleiding in Vlaanderen die iets
met levensbeschouwelijke zaken te
maken heeft. Als we kijken naar andere
opleidingen binnen de faculteit is dat
meestal ook zo.”

in de omgekeerde richting. Daar is de
aansluiting met het beroepenveld dan
weer te groot en zou de opleiding niet
academisch genoeg zijn.”

SCHAMPER: En toch noemt de commissie het problematisch?
Mortier: “Omdat dit in Nederland al lang
niet meer in die mate de gewoonte is.
Maar problematisch? Voor de kwaliteit
van het personeel krijgen we de hoogste
score. Nu moeten ze mij nog altijd eens
uitleggen hoe het mogelijk is om een uitstekende staf hebben, volgens hun eigen
beoordeling, en op hetzelfde moment een
slecht beleid te voeren. Dit betekent toch
dat we binnen de beperkingen toch een
goede keuze maken.”

Selectief

SCHAMPER: Zijn jullie van plan om inzake die beroepsoriëntering - daar
iets aan te doen? Want daarop levert
de commissie toch zware kritiek?
Mortier: “We zijn wel vna plan om daar
radicaal iets aan te veranderen. Zo zullen
onze toekomstige Masters een optie
Morele Begeleiding kunnen kiezen. Het

Gent voert benedenmaats
beleid dat toch studenten
van een zeer hoog niveau
aflevert

“Dat argument wordt in het rapport te
selectief uitgespeeld. Bij de beoordeling
van de afgestudeerden Morele Begeleiding komt dit wel ter sprake, maar niet als
het gaat om de afgestudeerden bij de
Moraalwetenschappen. In het rapport
voor de opleiding psychologie wordt de
vraag zelfs niet gesteld. Maar dat
betekent niet dat ik de kritiek niet aanvaard. Idealiter moet de beroepsgerichte
vorming in de academische vorming worden geïntegreerd. Maar ik denk niet dat
we daar, met het weinige dat we hebben,
in de toekomst de middelen willen voor
vrijmaken. Zelf vind ik dat ongewenst,
zonder te ontkennen dat in de Moraalwetenschappen enkele dingen kunnen
veranderen.”
SCHAMPER: Wat waren eigenlijk de
eerste reacties na het toch wel scherpe
oordeel van het rapport?
Mortier: “Maar zo slecht zijn we niet
beoor-deeld. We hebben zeer goed personeel, zeer goede studenten, maar,
zeggen ze, de opleiding hangt administratief te weinig aan mekaar. Meer tijd in
de administratie zal mijns inziens voor de
studenten niet zo veel opleveren. We
voelden ons hier op dat vlak een beetje

onheus behandeld. Zo eisen ze een veel
preciezere omschrijving van onze doelstellingen. Terwijl ik in vorige rapporten
van visitaties aan andere opleidingen
bijna nooit een dergelijke specifieke formulering vind. Blijkbaar hebben wij een
commissie getroffen die aan de graad van
precisie van formulering groot belang
hecht. De criteria die de Interuniversitaire
Raad gebruikt, zijn blijkbaar niet eenvormig genoeg. In het rapport van de
opleiding Wijsbegeerte was er bijvoorbeeld geen enkele opmerking over de
eindtermen, terwijl die nog veel algemener geformuleerd waren.”

PR-effect

Mortier: “Wij hebben dus een heel
strenge commissie getroffen, wat ik geen
probleem vind, hoor. De bedoeling blijft
dat wij er iets mee kunnen aanvangen.
Maar ze hebben te weinig rekening
gehouden met de manier waarop hun
strenge beoordeling bijvoorbeeld door de
pers wordt gepercipieerd. De pers leest
cursorisch de dingen die over Vlaanderen
gaan, terwijl ze de toonaard van het
geheel uit het oog verliezen. Dat was ook
mijn kritiek op het selectieve artikel dat in
De Standaard is verschenen. Mooi werk
van de commissie was net dat ze gezien
hebben dat de opleiding in Nederland te
beroepsgericht is, en in Vlaanderen te
academisch. Dat is twee keer geen verwijt, maar zelfs een compliment.”
“De commissie heeft te weinig rekening
gehouden met het PR-effect van een
dergelijk rapport. Voor verbetering vatbaar betekent nog niet dat, zoals De
Standaard poogde te zeggen, de opleiding slecht is. Dat heeft de commissie ook
nooit willen beweren. In Nederland doet
men volgens het rapport te veel aan
‘knuffelpedagogiek’ zodat men op den
duur de normen gaat verlagen. De rector
van de Universiteit van Humanistiek
reageerde daarop door te zeggen dat dit
niet noodzakelijk slechter is dan de ‘knuppelpedagogiek’ van Gent. Extreme
omkadering versus zelfredzaamheid,
twee wegen naar hetzelfde doel. In het
rapport staat net niet vermeld dat er
meerdere wegen naar Rome leiden.”
Lees het volledige rapport op www.vlir.be.

Joost Vandenbroele
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KVHV hekelt geweld Jong-A

Klap voor kop preses niet onterec

et Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) heeft
een motie van wantrouwen ingediend tegen Jong-Agalev bij
het Politiek en Filosofisch Konvent. De reden daarvoor is fysiek
geweld jegens preses Tom Vandendriessche, aldus het KVHV. En
dat heet dan de waarheid geweld aandoen.

Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten
Verbond (KVHV) heeft niets tegen JongAgalev op zich. “Vorig jaar nog hebben wij
voor de erkenning van Jong-Agalev
gestemd. Maar wij willen wel het signaal
geven dat fysiek geweld niet kan”,
benadrukt preses Tom Vandendriessche. Daarom diende de KVHV-preses
een motie tot schorsing in bij het Politiek
en Filosofisch Konvent (PFK). Op de vergadering van maandag 25 november
2002 werd die motie niet gestemd omdat
de agenda te laat werd opgestuurd naar
de leden.

Harde klap

De eerste regels van de motie van
wantrouwen luiden als volgt: “Nog voor de
start van de laatste PFK-vergadering
maakte de vertegenwoordigster van
Jong-Agalev om onbekende redenen
gebruik van fysiek geweld jegens de
vertegenwoordiger van KVHV. Een harde
klap werd uitgedeeld, gelukkig op het
schedeloppervlak zodat de fysieke
schade dankzij de harde hersenschedel
tot een minimum werd beperkt. Edoch, de
intentie om te verwonden was er overduidelijk.”
Dat die redenen nog zo onbekend niet
zijn, blijkt uit het verslag dat Vandendriessche zelf geeft van het voorval. ”Ik
zei goeieavond tegen de vertegenwoordigster van Jong-Agalev maar daar
reageerde ze niet op. Toen ik nogmaals
vriendelijk probeerde te zijn, zei ze dat ze
niet met mij wenste te praten.” Dat Vandendriessche bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen opkwam voor het
Vlaams Blok in Brugge en veroordeeld
werd wegens slagen en verwondingen
maar opschorting van straf kreeg, speelt
daar wellicht in mee. “Toen vroeg ik – je
kent me, ik ben een arrogante zak, hé
(lacht) – dan maar of ze lesbisch was of
zo. En opeens begon zij te slaan!”

Lesbisch

Die “harde klap” en dat “beginnen te
slaan” is nogal overdreven. Op de
bewuste PFK-vergadering waren drie
redacteurs van Schamper aanwezig en zij
zagen hoe vier leden van het KVHV,
herkenbaar aan hun pet en lint of hun
gezwerm rond Vandendriessche, zich
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ostentatief rond de jonge dame zetten.
Toen zij doorhadden dat de vertegenwoordigster van Jong-Agalev, Elisabet
Dooms, niet met hen wilde praten, vroegen zij verschillende keren of ze lesbisch
was. Een reactie bleef niet uit: Vandendriessche kreeg een niet te harde tik
tegen het achterhoofd, met de vlakke
hand.
In de motie van wantrouwen staat dat het
KVHV vindt “dat zowel de juffrouw in
kwestie in de fout is gegaan met haar
onverdraagzame daad, als Jong-Agalev
dat zich door dergelijk gewelddadig en
blijkbaar labiel persoon in het PFK laat
vertegenwoordigen.” Gelukkig heeft lolbroek Vandendriessche daar een goede
oplossing voor. “Dat wijf van Agalev, ‘k
geloof dat dat mens dringend eens een
goede beurt nodig heeft. En meer valt
daar niet over te zeggen. Wist ik dat zij
lesbisch was?”

Intimiderend

Waarmee Vandendriessche waarschijnlijk
bedoelt dat hij alle vrouwen die niet met
hem wensen te praten, als lesbisch
bestempelt. “Tja, wie onbeleefd tegen mij
is, moet niet veel tact verwachten”, aldus
de KVHV-preses.
Het heerschap lijkt er echter niet bij stil te
staan dat het voor een onschuldig meisje
van Jong-Agalev intimiderend is wanneer
vier stoere kerels rond haar komen zitten
en dan nog seksistische opmerkingen

beginnen te maken. Het standje dat Vandendriessche daarop kreeg, heeft hem
echter op het Vlaams kloppende hart
getrapt. Veel schade zal zijn hoofd daarentegen niet opgelopen hebben, want op
de PFK-vergadering van 25 november
2002 zat de KVHV-preses te genieten van
een fles “niet-gesubsidieerde” champagne samen met zijn kompanen terwijl
hij breed glimlachend kloeg over duizeligheid en migraine.

Hypocrisie

Vandendriessche is zich daarmee
volledig aan het inleven in zijn rol als postmoderne clown – vooral de pet doet ’t
hem. Hypocrisie is hem bij zijn soms pompeuze act helemaal niet vreemd. Zo
onderstreept het KVHV in de motie tot
schorsing van Jong-Agalev dat het “geen
hetze ontketenen (wil) tegen JongAgalev, of tegen haar vertegenwoordigster in het PFK” terwijl Vandendriessche
tegen Dooms blijft dreigen dat hij haar
een proces zal aandoen, net zoals hij
tegen Schamper doet trouwens.
De ‘geweldenaar’ van Jong-Agalev heeft
nochtans al haar excuses aangeboden –
de groenen kennende waarschijnlijk uit
pacifistische overwegingen. Tom nam
daar echter geen genoegen mee. Meer
zelfs, hij aanvaardde ze niet. Hij houdt niet
op Dooms bang te maken met een proces
wegens geweldpleging. Ondertussen
draait hij er zijn hand niet voor om met de
allerbreedste grijns en met een heel
beleefde “juffrouw” de asbak te vragen
aan Dooms op een PFK-vergadering.

Uitsluiting

In haar houding tegenover Jong-Agalev
trekt het KVHV de hypocrisie wel heel ver

g-Agalev

recht

door. In alle toonaarden ontkent de
vereniging enige aversie te hebben
tegenover Jong-Agalev maar ze is wel
enorm gebeten op een sanctie. Dat blijkt
– alweer – uit de motie tot schorsing, die
nu omgevormd is tot een motie tot uitsluiting. De vergadering van het PFK
heeft op 25 november namelijk beslist dat
er geoordeeld moet worden volgens de
statuten. En daar staat in de verste verten
niets over schorsingen wegens fysiek
geweld.
In de motie staat dat als de statuten strikt
gevolgd worden, “het KVHV tot onze
grote spijt verplicht (zal) worden een
motie tot uitsluiting in te dienen, wat ons
zou betreuren omdat het KVHV van
mening is dat Jong-Agalev zeker een verrijking vormt voor het spectrum aan politieke of filosofische vertegenwoordiging
in het PFK.”
“Als rooms-katholiek keur ik homofilie af”,
zegt Vandendriessche. Maar als roomskatholiek mag hij ook een klein beetje
vergevingsgezind zijn en op zijn minst
Dooms’ excuses aanvaarden.

Van der Mensbrugghe

Rooms-Katholieke
Vereniging wil erkenning

O

ok de Rooms-Katholieke Vereniging wil zich laten erkennen
door het Politiek en Filosofisch Konvent. Niemand had ooit al
van de vereniging gehoord. Er rijzen dan ook nogal twijfels over
de koosjerheid van de vereniging.

Enkele weken geleden diende de RoomsKatholieke Vereniging (RKV) een aanvraag tot erkenning in bij de Dienst Studentenactiviteiten (DSA). De RKV gaf als
bewijs voor de tien noodzakelijk openbare
activiteiten een tiental affiches waarop
debatten werden aangekondigd over zeer
vrome onderwerpen. Vreemd is dat alle
affiches krak dezelfde opmaak hebben en
alle affiches op exact hetzelfde
papierkleur afgedrukt zijn. Bovendien is
het jaar van de activiteiten achteraf met
balpen aan de datum toegevoegd. De
vraag rijst hoe écht de vereniging is en of
zij niet snel opgericht is om de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) te vervangen.

Handschoentjes

Op de vergadering van het PFK waar over
de erkenning van de NSV werd gestemd
was de vertegenwoordiger van de RKV
namelijk ook aanwezig. Daar was hij één
van de weinigen die het voorrecht genoot
een pint aangeboden te krijgen van

KVHV-preses Tom Vandendries-sche.
Op een foto die Schamper nam, staat de
rooms-katholieke jongeling vrolijk te
poseren naast een agressief stuk crapuul
met een minuscuul ha-kenkruisje op zijn
vest. Net als vele andere rechts-nationalistische aanwezigen op die vergadering,
was hij gehuld in zwart leder, zwart lederen handschoen-tjes en had hij een
kapsel dat langharig en geschoren op één
schedelpan combineerde. Nu we de RKV
toch al verdacht aan het maken zijn, kunnen we het maar beter meteen goed
doen!
Op de PFK-vergadering van maandag 25
november 2002 werd niet over de erkenning van de RKV gestemd omdat de
agenda te laat naar de leden was opgestuurd.

Van der Mensbrugghe

Advertentie

Israeli’s en Palestijnen kunn
T

Over de Arafat-sjaals

oen de Britse regering in 1917 het land van de Palestijnen
beloofde weg te schenken aan de Israeli’s met de eenvoudige
woorden: ‘A land with no people for a people with no land’ hadden ze waarschijnlijk geen idee wat ze precies aanrichtten. Nu
heeft bijna iedereen zijn eigen idee, wereldverbeteraars treed naar
voren! Ook Schamper doet zijn duit in het zakje: Gent en de
Palestijns-joodse tegenstellingen. Een dubbelinterview met een
Palestijn en een Israeli, beide aan het werk bij de Gentse Universiteit.
Schamper trok samen met vele
anderen op woensdag 20 november
naar een gespreksavond van de jongerenbeweging van de PvdA . Daar
zouden drie Palestijnse jongeren
komen getuigen over de huidige situatie in hun thuisland. En dat het
Palestijnen waren zullen we geweten
hebben! Alledrie droegen ze een
Arafat-sjaal en de meeste vragen
werden beantwoord in het Arabisch.
Plaats voor de iets kritischere vragen
werd jammer genoeg niet voorzien.
En alsof ze hun credibiliteit nog niet
genoeg verloren hadden, deelden de
organisatoren ons nog eens langs
hun neus weg mee dat deze drie
Palestijnen lid waren van de PvdA.
Onvervalste marxistische Palestijnen,
tja…

Thuis

Op een druilerige middag (zoals er
zovele zijn) trokken wij naar een

Gents cafeetje (zoals er nog zoveel
meer zijn) en troffen daar een Palestijn en een Israeli aan, respectievelijk
Samer Fares en Sharon Pardo.
Samer Fares, een vriendelijke
Palestijnse dertiger, werd geboren in

”We zijn de beste
vrienden”

Nablus en studeerde aan de bekendste universiteit van Ramallah (Palestina telt trouwens niet minder dan 7
universiteiten). Vandaag schrijft hij
zijn doctoraat over financieel recht
aan onze universiteit. Sharon Pardo,
zijn Isrealische vriend, studeerde aan
de universiteit van Sheffield te Tel
Aviv en werkte onder Shimon Perez
voor de staat. Op het ogenblik maakt
hij zijn doctoraat aan onze Alma
Mater, aan de faculteit politieke
wetenschappen meer bepaald.

SCHAMER: Waarom kozen jullie
onze universiteit uit om jullie doctoraat te schrijven?
Pardo: “Ik heb in Israel professor
Cogen van jullie universiteit ontmoet.
Hij bood mij een studiebeurs aan om
hier in Gent te komen doctoreren. Ik
had toen nog een veilige staatsbaan
onder het beleid van Perez. Toen ik
een paar maanden later onder
Sharon werkte, besefte ik dat in die
job niks meer te bereiken viel voor
mij. In al die tijd had ik het contact met
de professor onderhouden en ik
besloot dus om op het aanbod in te
gaan.”
Fares: “Ook ik ben naar Gent
gekomen door toedoen van professor
Cogen, hoewel ik Sharon (Pardo,
nvdr.) pas na mijn beslissing voor de
eerste keer ontmoet heb. Die ontmoeting gebeurde in 1999 in
Jerusalem. Toen was het nog perfect
mogelijk dat een Israeli en een
Palestijn elkaar ontmoetten op café,
maar zoals het klimaat er nu voor
staat zou dit absoluut onmogelijk
zijn.”
SCHAMPER: Intussen zijn jullie
goede vrienden. Hoe reageert jullie
omgeving hierop?
Pardo: “Ik denk wel dat je hier het
onderscheid tussen politieke zaken
en persoonlijke relaties moet maken.
Natuurlijk reageren de meesten van
mijn vrienden verrast als ik Samer
aan hen voorstel, maar echt
negatieve reacties heb ik nog nooit
gehad. Ik denk dat voor Samer eigenlijk hetzelfde geldt (Samer knikt
instemmend). Nee, Samer is mijn
beste vriend geworden en iedereen
mag dat weten.”

Op verplaatsing

Sharon, de Israeli links, onafscheidelijk met Samer, de Palestijn rechts.
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SCHAMPER: Hoe staan jullie
eigenlijk tegenover de huidige leiders van Palestina en Israël?
Pardo: “Ik kan natuurlijk Ariel
Sharons optreden niet goedkeuren,
maar ik kan ook niet zeggen dat ze
onbegrijpelijk is. De mensen van
Israël zijn onzeker en zoeken veiligheid. Sharon is bekend en berucht
om zijn hardhandige militaire optredens en bood dus een oplossing voor
hun angsten. Maar volgens mij is dit
niet de juiste oplossing, geweld zal

nnen ook goeie maatjes zijn

ls en de pijpenkrullen
altijd geweld uitlokken. Je kan niet
vechten voor vrede.”
Fares: “Je zal geen Palestijn vinden
die nog vertrouwen heeft in de Isrealische Likoed-partij van Sharon.
Maar ik sta helemaal niet achter
Arafat. Hij is een erfenis uit het
verleden. We hebben nood aan een
andere leider als we ooit nog willen
dat er vrede komt. Ik geloof ook niet
dat het volk achter hem staat; de
meeste Palestijnen hebben het

zoals Doom, Cogen, Somers en vele
anderen maken er werk van om
tegengestelden dichter tegen elkaar
te brengen en daar verdienen ze
alleszins een pluim voor.”
Pardo: “Ik denk dat Arafat zijn
geloofwaardigheid bij de Israeli’s verloren heeft. Ook de huidige Israelische regering is in feite niet in staat om
nog verdere onderhandelingen te
voeren. Om ooit vrede te bereiken
zullen we de Palestijnen een eigen
staat moeten geven. Voor
het moment staan we
nergens en komen we
nergens…”

Pronostiek

gevoel dat hij eigenlijk aan ons
opgelegd is.”

SCHAMPER: Zien jullie nog wel
een oplossing voor de problematiek van het Midden-Oosten?
Fares: “Op deze wereld zijn gewoon
teveel blinde mensen die weigeren
om alles in een bredere context te
zien. Ik zou dit zelfs definiëren als een
globaal probleem. Dat sommige
Palestijnen of Israeli’s nog steeds niet
inzien dat de vrede en vrijheid van
het andere volk noodzakelijk is voor
stabiliteit in de regio! Daarom vind ik
projecten zoals het onze zo belangrijk. Israeli’s en een Palestijnen kunnen elkaar eens echt leren kennen en
zelfs vrienden worden. Professoren

SCHAMPER: Wat zijn
jullie
verwachtingen
nog voor de toekomst?
Fares: “Het is ondertussen wel al duidelijk
geworden dat de sleutel
ligt bij de onderhandelingen en dan heb ik het niet
alleen over onderhandelingen tussen Palestina
en Israël, maar onderhandelingen op internationaal niveau. Als je hier
in Gent rondwandelt zie
je wel overal jongeren
met Arafat-sjaals en je
zou kunnen geloven dat
de mensen pro-Palestina
zijn, maar dit is eigenlijk
gewoon pure hypocrisie.
Europa mag dan beweren de Palestijnen te
steunen, eigelijk doen ze helemaal
niets. Iedereen wordt gedomineerd
door Amerika en knikt braaf ja,
waarom doet er niemand eens iets?
Er wordt alleen maar gepraat.”
Pardo: “Europa beseft zelf blijkbaar
niet zo goed dat het eigenlijk heel
veel te winnen heeft bij een mogelijke
vrede. De laatste ernstige vredesbesprekingen dateren alweer van 2 jaar
geleden en je mag niet vergeten dat
met elke intifada de hele economie
praktisch volledig wordt lamgelegd.
Dan spreek ik zelfs nog niet over de
vele slachtoffers die er met dit conflict
vallen.”
Fares: “Er is nog een dringend probleem dat we niet uit het oog mogen
verliezen, namelijk het feit dat de oor-

log steeds maar grimmiger zal worden. Ik vind het gevaar voor inbreng
van nucleaire wapens zeer reëel. We
zitten in een kruitvat met vele grootmachten en vroeg of laat ontploft zo’n
kruitvat.”
SCHAMPER: Wat moeten de beide
regeringen concreet doen om zo
snel mogelijk tot vrede te komen?
Fares: “Gewoon hun standpunten
helemaal herbekijken en enkele oude
dogma’s opnieuw bespreken. Ik denk
nu aan de situatie van Jeruzalem en
het terugkeerrecht van de Palestijnen. Al ben ik realist hoor; een snelle,
efficiënte vrede zit er gewoon niet in.”
Pardo: “Ik zie een oplossing in drie
verschillende stappen. Allereerst
moet iedereen er zich van bewust zijn
dat de rol van Europa en dus ook van
België in dit conflict van enorm
belang is. Europa heeft de taak om
de beide landen te horen en voor
beide landen mogelijke oplossingen
te ondersteunen. Ten tweede moet
Europa ook een kans geven aan projecten zoals het onze want je ziet
gewoon dat het werkt, de kloof tussen
Israëli’s en Palestijnen is in ons geval
volledig weggewerkt. Tenslotte zou ik
ook nog België als voorbeeld willen
aanreiken. In België heb je toch ook
Vlamingen, Walen en Duitstaligen en
zij moorden mekaar toch ook niet uit?
In België heb je het systeem van de
federale regeringen en dat lijkt prima
te werken, misschien ligt hierin ook
voor een stuk de oplossing voor het
probleem in het Midden-Oosten.”

Amen

Laten we samen nadenken over het
zinnetje dat elke Miss voor de rest
van haar leven zal uitkramen en
meteen ook het enige zinnige zal zijn
dat ze ooit over haar rood gestifte lippen zal krijgen: ‘And first of all I want
world peace’. Om toch maar niet
helemaal moraliserend te eindigen:
‘Fighting for peace is like fucking for
virginity’.

Ellen mmv Jef
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Advertentie

LEZERSGRIEVEN &
BRIEVEN

Geachte redactie,

In de inleiding van Schamper nummer 406 van 12 november 2002 benadrukt uw hoofdredacteur Jef Van Baelen dat hij wil vermijden dat de schamper (sic)-redacteurs “subjectieve redacteurs” zouden worden die “zonder scrupules woorden verdraaien en hun
mening opdringen”. Wel, beste meneer Van Baelen, ik vrees dat het reeds te laat is.
Moddergooien, en dan nog met emmers tegelijk, is blijkbaar de hoofdbezigheid van uw redacteurs geworden. Vooreest (sic) was
het nodig om de eerste licentie rechten door het slijk te sleuren. Ellen en Rien wisten te vertellen dat de leden van de extreemrechtse groepering Groep-Unie-Verzet zich vooral in de eerste licentie rechten zouden bevinden. Zeer merkwaardig, zeker als men
weet dat het duo in het zinnetje daarvoor zei dat de GUV anonimiteit hoog in het vaandel voert.
Ellen en Rien vergooien hun talent en veel geld door nog voor Schamper te schrijven want met hun bronnen, hadden ze Osama
bin Laden al lang gevat, of juist niet. En Schamper gaat nog verder met rechtsstudentjes (sic!!!) te pesten want zo schrijft opnieuw
Rien (men zou gaan denken dat Rien er een gebroken carrière als rechtsstudent (sic) op na houdt) dat de “geföhnde rechtsstudent
(sic)” zou “leven op eendenmousse en Piper-Heidsick”. Verder weet Jef nog te vertellen dat “extremisten en advocaten tegenwoordig dikke vriendjes zijn”. En dan de kers op de taart: Van der Mensbrugghe, ook deel van het complot zo blijkt, sspuwt (sic) op
pagina zes op Piet Willems, collega-studentenvertegenwoordiger en goede vriend. VDM stelt dat Willems “gepokt en gemazeld is
door het wilde leven aan de Faculteit Rechten”, dit is op zijn zachtst gezegd zeer laag bij de grond.
Had Piet wat beter opgelet tijdens de lessen strafrecht, hij had u een proces aangedaan wegens smaad en eerroof (sic). Van een
beetje redacteur zou men toch mogen verwachten dat hij de zaak ad rem en niet ad hominem speelt. Tot slot, geachte “redacteurs”,
mochten jullie nog geen plaats gevonden hebben voor uw openbare schamperverbranding, kan ik u één adres aanraden: Universiteitsstraat (sic.) 4.
Koen D’Hondt
1ste lic. Rechten (en geen extremist)
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad Rechten

Naschrift
van de
redactie

Daar hebt u ons toch wel even goed
bij onze rekker, meneer D’Hondt.
Schamper probeert inderdaad de
Faculteit Rechten te discrediteren
door sluikse verwijzingen in bijvoorbeeld columns en verkiezingsartikels. We zullen er zelfs nog een
schepje bovenop doen: niet alleen
extremisten, zélfs criminelen doen
tegenwoordig een beroep op advocaten om hun vuile zaakjes te
bepleiten. Geef toe: een uitspraak
die kan tellen wat criminalisering
van een beroepssector betreft.
Overigens, gepokt en gemazeld wil
zeggen: veel ervaring en ondervinding hebben opgedaan.
De redactie
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Katholieken trekken
RUG kloot af

KUL stuurt hervorming sociale voorzieningen

E

r wordt druk geschreven aan een decreet dat de sociale voorzieningen uit de universiteiten sleurt en in een aparte structuur stopt. Dat plaatje past perfect in het kadertje dat aangereikt
werd door het Katholieke Universiteitje Leuven (KUL). Enkele
Gentse hogeschooltjes zitten mee in het complot.
In het huidige systeem worden de sociale
voorzieningen georganiseerd door de
onderwijsinstellingen zelf. De universiteiten en hogescholen krijgen daarvoor een
budget van de almachtige Vlaamse overheid. Per universiteitsstudent dokt de
overheid zo’n 238 euro af aan de universiteiten. Een hogeschool vangt voor elke
ingeschreven student om en bij de 163
euro, 75 euro minder dan de universiteiten.

Mietjes

Dat verschil was één van de redenen om
de sociale voorzieningen los van de
onderwijsinstellingen te organiseren. De
budgetten voor hogeschool- en universiteitsstudenten
zou
daarbij
gelijkgetrokken worden. Een andere
reden om de sociale voorzieningen te
hervormen, was dat een aantal hogescholen misbruik maakte van dat geld om
bijvoorbeeld bibliotheken te bouwen.

KAHO uit de boot valt in Gent.

De RUG vindt het niet billijk dat het KAHO
zijn studenten zonder gêne laat profiteren
van de universitaire voorzieningen. De
universiteit is veeleer te vinden voor een
voordeel voor alle studenten van een
instelling bínnen de Gentse associatie.
De studenten van het KAHO moeten dan
maar bij Leuvense rector André Oosterlinck gaan zagen om bij te leggen wat zij
extra moeten betalen in een voorziening
van die associatie. Het voorstel van Leuven wil dat pareren door ervan uit te gaan
dat de sociale voorzieningen op provinciaal niveau georganiseerd moeten worden, vanuit een onafhankelijke vzw. Daardoor zou ook de student van het KAHO in
een universitaire resto kunnen komen
eten zonder meer te moeten betalen.

Persoonlijk belang

De hogescholen profiteren ook op een
andere manier van de universiteiten. In
Gent bijvoorbeeld mogen ook de studenten van de hogeschool gebruik maken
van de sportfaciliteiten en de maaltijdvoorzieningen van de RUG aan het goedkope tarief. Dat wil zeggen dat een student van de Katholieke Hogeschool SintLieven (KAHO) bijvoorbeeld voor een
maaltijd in een universitaire resto 2,5 euro
betaalt terwijl de werkelijke prijs 7,5 euro
bedraagt. Het verschil wordt bijgelegd
door de Universiteit Gent (RUG) zonder
dat die daarvoor een verrekening vraagt
van de hogescholen. En ondertussen
neuten de hogeschoolstudenten dat de
almachtige Vlaamse overheid hun slechts
163 euro doteert. Mietjes.

Het voorstel van Leuven wordt uitgewerkt
door Jan De Vuyst, de grote manitoe van
de Leuvense sociale voorzieningen,
Frans Devenyns van de Gentse
Artevelde Hogeschool en Lieven Dheedene. Dheedene is een figuur die ooit nog
aan de universiteit werkte maar nu zijn
eigen sociale voorzieningsdienst heeft
opgericht, de SoVo KaHo, dat de
Artevelde Hogeschool, Sint-Lucas en
KAHO Sint-Lieven bedient. Alledrie
hebben zij persoonlijke belangen. De
Vuyst ziet zichzelf al als de grote coördinator van de sociale voorzieningen op
Vlaams niveau, Devenyns ligt overhoop
met zijn eigen Artevelde Hogeschool
maar aast op een plaats in een CD&Vkabinet en twee derde van Dheedenes
klanten valt uit de associatie, wat hem
zonder werk zou zetten.

Om één en ander recht te trekken wil de
RUG daarom dat de sociale voorzieningen georganiseerd worden op het niveau
van de associatie. In het Gentse zitten
alle hogescholen mee in die associatie,
behalve het KAHO. Die koos voor de
Katholieke Universiteit Leuven. Dat verklaart waarom Leuven zich verzet tegen
het organiseren van de sociale
voorzieningen op het niveau van de associatie. Leuven wil namelijk niet dat het

Het Leuvense plan dat de drie heren
opstelden, omvat zes regionale studentenvoorzieningen: één per provincie, plus
Brussel. Zij koesteren de ijdele hoop dat
er tegen 2009 een regionale rechtspersoon bestaat die 250 euro per student
vangt en daarmee een werking uitbouwt
voor alle studenten uit de regio. Die
rechtspersoon zou bestuurd worden door
studenten, afgevaardigden van de
instellingen en enkele onafhankelijke
lieden die gecoöpteerd worden door de

Oosterlinck

vorige twee fracties.

”Fuck off!”

Zoiets tegen 2009 willen, is ronduit
belachelijk. Er liggen namelijk nog enkele
kanjers van struikelblokken op de weg.
Een eerste is, nogal wiedes, geld. Studenten aan de RUG kunnen gebruikmaken van sociale voorzieningen die betaald
worden door de overheid, een percentage
van het inschrijvingsgeld en het Patrimonium van de RUG. Dat wil zeggen dat
bijna alle gebouwen en zeker de gronden
waarop ze staan, betaald zijn met eigen
geld van de RUG en niet met gedoteerd
overheidsgeld. Als de sociale voorzieningen op provinciaal of regionaal niveau
georganiseerd worden, zal de universiteit
er echter geen hopen geld meer inpompen, zoals nu het geval nog is. Gevolg?
Sociale voorzieningen die door geldtekort
in de soep draaien. Van die goedkope van
nauwelijks 50 eurocent zoals je ze nu
kunt eten in de resto.
Een ander punt zijn de randactiviteiten
waar de RUG zich nu mee bezighoudt. Nu
beschikken de studenten over een bedrijfsarts in de nabijheid en kan iemand van
de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer
in mum van tijd een technisch probleem
oplossen voor de studenten-verenigingen
in het Studentenhuis in de Sint-Pietersnieuwstraat. We zien een onafhankelijke
vzw al die bijkomstigheden nog niet zelf
betalen. En nu al is be-kend dat de RUG:
“Fuck off, geen rotte frank dokken wij af!”
zal zeggen als de studentenvoorzieningen georganiseerd zullen worden op
provinciaal niveau.
De Gentse student zal er dus alleen maar
slechter van worden als de snode Leuvense plannen erdoor komen. Doordat de
RUG zal stoppen met het royaal
investeren in studentenvoorzieningen, zal
men in Gent met een enorm financieel gat
zitten. De service zal zeker en vast
achteruit gaan terwijl de kosten van het
eten en de sportvoorzieningen de hoogte
in zullen schieten. Alleen de KAHO-studenten zullen weinig verschil merken. Zij
verliezen alleen waar ze nu onrechtmatig
gebruik van maken als rector André De
Leenheer zijn zin niet krijgt. Geef Dré De
Leenheer daarom zijn zin, zorg ervoor dat
studentvoorzieningen binnen de associaties blijven en dat de RUG blijft
investeren in gebouwen, infrastructuur en
personeel.

VanderMensbrugghe
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RUG negeert Mediargus
En dus ook de studenten

ediargus, de digitale persdatabank van de Vlaamse dagbladuitgevers, stelt zijn diensten beschikbaar voor het grote
publiek. Voor Schamper aanleiding om onze mooiste loep uit de
bureaulade te nemen en die over de knipseldienst te houden.

Een gigantisch elektronisch archief, zo
kan Mediargus het best omschreven worden. De artikels van de Vlaamse dagbladen en enkele van hun Nederlandse
neefjes verdwijnen in dit medium. Maar
ook magazines als Knack, La Vif-L’Express en bijdragen van persagentschappen als Belga vinden er hun eeuwige
thuis. Zoals het onze internettijd betaamt,
natuurlijk allemaal in een online database, zodat uitwisseling eenvoudig is.
Lange tijd werd dit gegevensbestand
enkel door de uitgeverijen onderling
gebruikt om gemakkelijk informatie door
te spelen. Maar sinds kort kwam hier
verandering in. Mediargus nam immers
Info2Clear, een software-ontwikkelaar,
onder de arm en deze elektronische
whizz-kid kwam op de proppen met een
micro-betalingsdienst. Nu kunnen professionele informatiegebruikers en particulieren kranten- en tijdschriftarikels per
stuk raadplegen.

Snuffelen in de database

Alle geïnteresseerden kunnen een
oplaadbare rekening van 50 euro bij
Mediargus openen. Dan kunnen ze
beginnen snuffelen in de database. Per
artikel dat ze downloaden gaat er dan 2
euro van hun rekening. Dus met die 50

Het blitse logo van Mediargus

euro kunnen ze 25 artikels donwloaden,
heeft men behoefte aan meer, dan moet
men zijn rekening herladen.
2 euro per artikel klinkt ontzettend duur,
maar dat is eigenlijk niet zo. Waarom
niet? Wel, omdat je niet alleen het artikel
in handen krijgt, maar ook de reproductierechten. Info2Clear heeft namelijk ook
een certificatiemechanisme ontwikkeld
zodat de gebruiker met het digitaal attest
kan aantonen dat hij legaal de reproductierechten heeft verworven. Voor de uit-
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gevers, die al jaren steen en been klagen
over kopieën die zonder toestemming van
hun artikels genomen worden, is dit een
gouden zaak. Eindelijk worden ze op een
eenvoudige manier vergoed voor het
fotokopierecht op elektronische kopieën,
iets wat voorheen een helse karwei was.
Wat er ook toe leidde dat vele bedrijven,
politieke partijen en hobbyisten de bijdragen zomaar op hun website of in hun foldertjes plaatsten ondanks de hoge boetes
die daar op staan.

RUG neemt al jaren
bewust de boemeltrein.

Een ietwat bijzondere toepassing van het
Mediargus-systeem, is de custom-made
newspaper die de leden van het Vlaams
Parlement elke morgen op hun bord krijgen. De parlementsleden kunnen een
selectie maken uit alle Vlaamse kranten,
zelfs de regionale edities, op basis van
onderwerpen die hen interesseren. Dit is
het resultaat van een uniek akoord tussen
de
persknipseldienst
en
het
Vlaamse
Parlement. Deze laatste vormt hierdoor
het eerste assemblee dat alle parlementsleden, het
voltallige politieke
personeel en alle medewerkers van het
Algemeen Secretariaat toegang verschaft
tot de databank.
Dat de Vlaamse overheid als één blok
achter het initiatief staat, blijkt nog meer
uit de vele subsidies die het initiatief in de
wacht sleept. Al in 1998 genoot ze van
zulke extra financiële voordelen en dit jaar
kreeg ze nog eens een cadeautje van
400.000 euro van de Vlaamse regering.
Steun aan een dienst (met toch wel een
educatieve waarde) als Mediargus is
misschien niet noodzakelijk, maar dan
toch verdomd handig!

Universiteit mijdt vooruitstrevendheid
Alleen doet onze unief om een of andere
vreemde reden niet mee. Andere scholen

en universiteiten zoals de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen
en onze goede vrienden van de
Hogeschool Gent zijn wel in dit project
gestapt. Wat valt er voor hen te winnen?
Hun studenten krijgen toegang tot de
wondere databank Mediargus en kunnen
zodoende hun papers, scripties of werkjes naar hartelust stofferen met citaten en
quotes. Niet zo voor de studenten aan
onze Alma Mater. Dat zou toch wel net
iets te mooi zijn, niet. Het zou tevens verwonderlijk zijn dat de universiteit niet
direct zou meegaan met deze nieuwe
technologie. Vooruitstrevendheid hebben
ze nooit hoog in het vaandel gedragen
blijkbaar.
Geef ons dan maar Leuven (voor een
keer dan). De Katholieke Universiteit
aldaar stapt vanaf januari met Mediargus
mee in het ambitieuze project Omnipaper.
Hierbij wordt gestreeft naar een soort
Mediargus op Europees niveau. Er worden gegevens en artikels verzameld van
zoveel mogelijk Europese kranten en tijdschriften. Het project wordt afgetrapt
vanaf de jaarwende en zal 3 jaar duren
alvorens het zijn volledige en definitieve
vorm heeft bereikt. Grootste uitdaging,
naast het nodige programmeerwerk uiteraard, is het geheel toegankelijk te maken

voor meerdere talen. En net zoals Mediargus financieel wordt geruggesteund
door de Vlaamse Gemeenschap, mag
Omnipaper een ongetwijfeld vette cheque
afhalen bij de Europese Commissie.
Misschien kan de RUG er ditmaal voor
zorgen dat ze een kaartje kopen voor de
hogesnelheidstrein en niet voor het
boemeltreintje waar ze gewoonlijk
opstappen.
Zelf geïnteresseerd om je in te schrijven
op Mediargus? Surf dan naar www.mediargus.be

Pieter kwadraat

De PR-boetiek van de RUG
N

Nu ook met eigen manicureset

et wanneer je denkt dat je het aan de RUG zowat allemaal
gezien hebt, is daar de Dienst Public Relations van de universiteit. Al bijna twintig jaar blijkt die er een PR-boetiek op na te houden, waarin ze “originele, nuttige, aangename en betaalbare attenties” verkopen. Op elk van de artikelen is “discreet en smaakvol
het logo van de Universiteit Gent aangebracht”.
De boetiek bestaat enkel virtueel: op hun
site staat een geïllustreerde catalogus.
De items zelf bevinden zich echter in de
kasten van een kantoor in Het Pand. Het
kantoor is dat van Kathy Strumane van
de Dienst Public Relations, verantwoordelijke voor de boetiek. Schamper
zocht haar op om wat meer te weten te
komen over dit relatief onbekende facet

boetiek bereiken?
Strumane: “Er is niet echt een specifieke
doelgroep. Het doel is om de volledige
universitaire gemeenschap zijn gading te
laten vinden, van de studenten tot het
ZAP. Dit blijkt onder andere uit het productengamma en de prijzen, die schommelen van 80 eurocent tot 80 euro, waardoor iedereen er zijn gading kan vinden.
Er is voor gezorgd dat er voor studenten
én personeel iets betaalbaars voorhanden is.”

Manicureset

SCHAMPER: De boetiek verkoopt een
aantal niet evidente producten zoals
de “Bocuse Bottlestop” en een manicureset. Waarom worden dergelijke
zaken in het gamma opgenomen?
Strumane: “Om het gamma van de
boetiek gevarieerd en op geactualiseerd
te houden, worden regelmatig nieuwe
producten opgenomen. De bottlestop is
daar een recent voorbeeld van. Vooral de

Promotie

van de RUG.

Doelgroep

SCHAMPER: Hoe lang is de PRboetiek er al en wiens idee was het om
aan onze universiteit met een handel
in relatiegeschenken te beginnen?
Kathy Strumane: “De boetiek was oorspronkelijk een idee van de Alumni, de
vereniging van afgestudeerden van de
RUG. De beslissing tot oprichting werd
genomen eind de jaren tachtig, onder het
rectoraatschap van professor Leon De
Meyer. De stuwende kracht was toenmalig administrateur Walter Van Espen, die
ondertussen overleden is. Met dit initiatief
wilde Alumni de uitstraling van de RUG
maximaliseren.”
”Vroeger was de boetiek gevestigd in het
rectoraat in de Sint-Pietersnieuwstraat.
Nu kan men terecht in het universitaire
congrescentrum Het Pand. De bereikbaarheid is daarmee niet groter geworden, maar er is nog altijd de website. Daar
zijn alle prijzen, productinformatie en
afbeeldingen te vinden.”
SCHAMPER: Welke doelgroep wil de

SCHAMPER: Welke producten uit het
aanbod kunnen succesvol genoemd
worden? Wat wordt er het meest
verkocht?
Strumane: “Om een product succesvol te
noemen, moet je rekening houden met
een aantal factoren. Zo zullen tijdens de
zomer vooral de T-shirts goed verkopen.
Dan zijn er aan de RUG namelijk altijd
buitenlandse studenten aanwezig en
sommigen willen een tastbare herinnering
aan hun verblijf aan deze universiteit.
Student en professor opteren wel voor
verschillende types van producten. De
student zal kiezen voor de low budget
artikelen zoals de balpennen en T-shirts.
Bureau-accessoires en dassen, de
eerder duurdere producten, worden meer
door professoren gekocht. De werkelijke
topper uit het gamma is echter de Cerrutti Rollerpen.”
SCHAMPER: De PR-Dienst, waarvan
de PR-boetiek deel uitmaakt, beschikt
ook over een mobiele verkoopstand.
Wat moeten we daar onder verstaan?
Strumane: “Buiten de gecentraliseerde
promotie van de boetiek zoals de site en
mailings naar bepaalde personen,
beschikt de PR-Dienst ook over gedecentraliseerde promotie, waarbij gebruikt
gemaakt wordt van die mobiele verkoopstand. Het is de bedoeling om tijdens het
academiejaar de verschillende faculteiten
kennis te laten maken met de producten
van de boetiek. Dat is trouwens vorig jaar
al gebeurd, onder andere op de Faculteit
Landbouwkunde. Op vraag van de faculteiten kunnen zij van deze service gebruik
maken. De stand zelf wordt dan bemand
door twee hostessen.”

levensgenieter zal zich door dit product
aangesproken voelen. Met de manicureset wil de boetiek de vrouwen onder het
potentieel koperspubliek bereiken. Dit
product vormt een tegenhanger voor de
das en is vergelijkbaar qua prijs.”
SCHAMPER: Tot slot: zijn er nieuwe
producten op komst?
Strumane: “Elk seizoen probeert de
boetiek een aantal nieuwe producten te
lanceren. De boetiek moet zichzelf
financieren zodat de mogelijkheden tot
uitbreiding wel beperkt zijn. Iedere zomer
is er een nieuwe T-shirt beschikbaar.
Naar het eindejaar toe worden misschien
een GSM houder en een kandelaar op de
markt gebracht.”
Wil u ook zo’n balpen in zes verfrissende
kleuren? De boetiek bevindt zich op het
kantoor van Kathy Strumane, op de
Dienst Public Relations in Het Pand,
Onderbergen 1. De catalogus is te vinden
op de site:
http://www.rug.ac.be/RUGportal/nl/studenten/studleven/nl/personeel/dienstfacil/Boetiek. Of u belt naar
09/264.82.33.

Stefaan en Rinus
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Gratis edelstenen

J

Groen goud zomaar voor het grijpen

D E

L I E G E N D E

R E P O R T E R

ade, ook wel het groene goud genoemd, brengt volgens de
legende geluk aan iedereen die het draagt of gebruikt. U kon
zich mijn geluk wel voorstellen toen ik ontdekte dat een achteloos
opgeraapt steentje een stuk uiterst kostbare jade bleek te zijn.
Om de parkeermeters op het SintPieters-plein te vermijden en mijn portefeuille te sparen, parkeer ik mijn auto altijd op de Kantienberg. Het is je misschien
al opgevallen dat het daar met groene
stenen bezaaid ligt. Ik heb er dan gewoon
voor de gein wat meegenomen. Groot
was mijn verbazing toen bleek dat die
steentjes eigenlijk edelstenen zijn.
Toen een vriend van mij
langskwam en hij de stenen zag,
raadde hij me aan eens bij een
geoloog te gaan “want die stenen
leken verdacht veel op jade”.
Ik ging in de Faculteit Wetenschappen op bezoek bij professor
Mon Van Gool en vroeg hem
meer uitleg. “Dit is inderdaad
jade. Dat is een edelsteen die in
de bergen van West-China,
Khotan en Centraal-Azië gevonden kan worden. Het is een heel
harde edelsteen; hij kan niet schilferen of splijten. Jade is ook erg
zeldzaam. Wat jij daar in je handen hebt, is ongeveer zeven tot achthonderd euro waard.”
Professor Van Gool stuurde me voor
meer informatie over jade naar de Vakgroep Oudheidkunde bij professor Mark
De Bil. Toen hij me vroeg waar ik die stenen vandaan had, bekende ik dat ik ze
opgeraapt had op de parking van de
Kantienberg. “ Jij bent de eerste die die
stenen daar opraapt, denk ik. Tegenwoordig is alles wat op de grond ligt te
vies voor de mensen, ze lopen eroverheen en het komt niet in hen op dat ze op
goud lopen. Met hun vieze vuile stinkende auto’s parkeren ze zich bovenop
deze prachtige groene stenen.”
SCHAMPER: “U wist dus dat er jade op
de parking lag?”
”Maar kind toch, dat ligt daar al 600 jaar.”
Ik vertelde de professor dat Van Gool me
verteld had dat jade enkel in de Aziatische gebergten voorkomt. Kon hij me
misschien vertellen hoe die jade dan al
600 jaar op de Kantienberg kan liggen?
“Het klinkt ongeloofwaardig maar het is
eigenlijk een piratenschat.” Hij ziet de blik
op mijn gezicht en gaat verder. “Ge moet
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nie lachen, meiske, in de 15de eeuw had
Gent een heel welvarende haven en
bijgevolg liepen er hier ook piraten rond.
Een van de bekendste was Harm
Agneau.
”Die Agneau had een fixatie voor
schapen, vandaar ook zijn naam. Voor
elke afvaart ging hij bij een plaatseliijke
boer een schaap kopen waarmee hij dan

een hele nacht spendeerde. Wat hij er
mee deed, is niet bekend, maar ja. ‘s Morgens werd het schaap dan geslacht en
opgegeten door de bemanning. De kop
werd aan de voorsteven gebonden als
geluksbrenger. Die piraat was helemaal
geobsedeerd door geluksbrengers, ja, en
van jade is algemeen bekend dat het
geluk brengt.”
SCHAMPER: “En die Agneau heeft dan
die
jade
op
de
Kantienberg
begraven?”
“Inderdaad, hij had dus een reis, nou ja,
een strooptocht, naar China gemaakt.
Daar had hij over de bijzondere krachten
van de edelsteen gehoord. Hij heeft die
arme Chinezen hun jade ontfutseld en gaf
hun gedroogde rattenstaarten in de
plaats. Ah ja, op een schip hebben ze
toch genoeg ratten. Hij vertelde hun dat
die rattenstaarten goed waren voor het
libido en de mannelijke potentie. Een
soort viagra avant la lettre.
”Nu ja, die piraat heeft dan zijn schip met
al die jade volgeladen en hij is er mee
naar Gent teruggekeerd. Toen is het een
beetje mis beginnen te lopen met de man:
hij had gehoord dat de Chinezen jade ver-

malen en opaten om zichzelf te zuiveren
en te beschermen tegen ziekten en dat is
ook hij beginnen te doen. Hij mengde de
jade door zijn wijn. Agneau is toen paranoïde geworden en heeft de schat
begraven omdat hij dacht dat zijn manschappen hem zouden vermoorden om er
met zijn jade vanonder te muizen. We
weten nu dat jade ernstige schade aan de
neuronenverbindingen in de hersenen
toebrengt. Zijn paranoia was dus een
rechtstreeks gevolg van zijn jadeverbruik.
Ja, ‘t is triestig, hé.”
SCHAMPER: “Was
er dan een
schatkaart en hoe komt het eigenlijk
dat die jade nu over de hele
oppervlakte van de parking verspreidt ligt?”
”Een kaart, een kaart? Ah ja die
televisie hé, ge weet ook van nie
beter meer hé. Een kaart, dat
hebben ze alleen in films. Een dagboek, meiske, een dagboek heb ik
gevonden. Daar stond dat allemaal
in. Lees het er maar eens op na, die
mens was helemaal zot geworden,
turelure, compleet verknipt. Hier
pak maar mee, lees het maar
eens!”
SCHAMPER: “En waarom is het
dan helemaal verspreid over de
parking?”
”Ah, die graafwerken daar, ah ja. Ik vind
het schandalig, die jeugd van tegenwoordig heeft geen respect meer voor
niks. Geen respect meer voor de schatten
die de grond herbergt ! Geschiedenis is
niks meer waard. Nog een geluk dat men
het Sint-Pietersplein uit de poten van die
geldwolven heeft kunnen houden.“
SCHAMPER: “Waarom heeft u zelf
eigenlijk nooit al die jade opgeraapt,
niemand zou het ooit geweten
hebben?”
”Aan dat kapitalistisch gedoe doe ik niet
mee, geld maakt alles kapot: de mens, de
maatschappij, alles. Ja er is er geeneen
die aan de verleiding van het geld kan
weerstaan. Alles maakt het kapot. Niets
schiet er nog over, niets. Ach ja, geld
maakt alles kapot.”
Persoonlijk heb ik nog geen last ondervonden van mijn nieuw verworven rijkdom. Allen naar de Kantienberg zou ik
zeggen. Als er nog iets overschiet tenminste.

Evel b

De Schorpioen – Het kruis
van Petrus

H

I

P

Album drie, Het Kruis van Petrus, roept
zoveel vragen op dat deel vier ons inziens

Tot nu toe is De Schorpioen met elk
album beter geworden. De verwachtingen
zijn dus hooggespannen. Het is maar de
vraag of scenarist Desberg erin zal slagen ze ook in te lossen. Wij hopen van
wel – het zou erg jammer zijn als dit
vakkundig entertainment op een sisser
zou eindigen.

R

De knappe held voor wie de uiteraard

voluptueuze vrouwen bij bosjes vallen,
een geheimzinnige aanslag en de zoektocht naar het motief, de kwaaie kardinaal: het lijkt een amalgaam van James
Bond, Alexandre Dumas en de platgetreden paden van Jean Van Hamme.
Maar De Schorpioen heeft naar ons aanvoelen net dat beetje méér. Het verhaal is
misschien niet ontzettend origineel of
intellectueel uitdagend, maar het is spannend, gekruid met humor en heel knap
geconstrueerd. Per album vallen een paar
puzzelstukjes in elkaar, terwijl andere
mysteries blijven en nieuwe vragen
ontstaan. Ogenschijnlijke details worden
later opgenomen en uitgewerkt. De
intriges van het Vaticaan en de macht van
het geloof geven het verhaal kleur en
achtergrond.

T

De Schorpioen is een schepping van
Stephen Desberg (u bekend van onder
andere Volle Melk) en wordt met zwier
gevisualiseerd door Marini (Gipsy, Ster
van de Woestijn). Onze held is een flamboyante reliekjager annex degenheld die
zijn tijd verdeelt tussen stoffelijke overblijfselen van heiligen en minder vrome
amourettes, met het Rome van de achttiende eeuw als achtergrond. Zijn
schelms leven verandert wanneer hij op
een dag ongewenst bezoek krijgt van
Mejaï, een Egyptische gifmengster die
het op zijn leven gemunt heeft. Mejaï
werkt in opdracht van kardinaal Trebaldi,
een man waarmee de Schorpioen bij zijn
weten geen uitstaans heeft. Vanaf dat
moment bemoeit de Schorpioen zich met
Trebaldi’s zaken en probeert uit te zoeken
waarom de kardinaal hem dood wil.

niet het laatste zal zijn. We ontdekken wie
baby Schorpioen van de verdrinkingsdood redde, maar niet wat het verband
met de hoofdverhaallijn is. Ansea Laval,
de adellijke Romeins-Russische die
steevast mannenkleren draagt, geeft een
korte maar opgemerkte verschijning ten
beste die de lezer aan het denken zet. En
what on earth gaat de huzaar halen in het
brandende huis? Dit en nog veel meer in
toekomstige afleveringen van De Schorpioen. Tja, in zekere zin is het lezen van dit
album een frustrerende ervaring – zoveel
geheimzinnigheid, en weten dat je een
jaar moet wachten op het volgende beetje informatie…

S

oezee! Hoezee! De derde aflevering van De Schorpioen est
arrivé! Wij zaten al een jaar met spanning te wachten op de
nieuwe ontwikkelingen in de strijd van onze stekelige held tegen
de grimmige kardinaal Trebaldi, en we werden niet teleurgesteld.
De degens schitteren, de kazuifels wapperen, de vrouwen lonken
en onze held raakt verder en verder verwikkeld in een web van
mysterie en intrige.

De Schorpioen 3: Het Kruis van Petrus.
Dargaud: Desberg & Marini 2002

mOska

Advertentie
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Het geheim van goeie Pastasaus
S

N

tudenten en pasta zijn één. Behalve op donderdagavond hangend tegen de muren van de Overpoort, zoals al meerdere
malen geïllustreerd. Dan zijn studenten en pasta eerder twee, of
drie, of desgevallend vier.

K

E

De kwintessens van een goeie pasta is
natuurlijk de juiste saus. Velen richten
zich ongeïnspireerd op een klassieke
groentenratatouille, waarin ongelukkiglijk
de tomaten alles overstemmen. Zij
dwalen natuurlijk. Stop dan geen groenten in je saus, als het toch alleen de
bedoeling is dat je alleen tomaten (en
meestal ook nog eens veel te veel kaas)
proeft. Anders en beter kortom.

K

O

Gewoon om eens anders te doen,
proberen we een pastasaus op basis van
room. Zet 50 cl room op een uiterst zacht
vuurtje. Onthou dat room in principe niet
mag koken. Plet in de room een rundsbouillonblokje. Voeg vervolgens een blikje
tomatenconcentraat toe. Nu héél goed
roeren zodat je drie ingrediënten goed
vermengd geraken. Als de kleur van het
mengsel mooi homogeen is, weet je dat je
goed zit. Zet je vuur nu een vijftal mi-nuutjes een beetje hoger, maar onthou: niet
laten koken.

V

Zo, dat was dus de basis. Als je echt een
minimalist/luierik bent, kan je het daar
zelfs bij laten. Wij zijn echter iets
ambitieuzer. Snipper naar believen een
uitje, een groene en een gele paprika en
wat champignons. Stop deze met een
bodempje water en een heel klein beetje
boter in een pot en kook ze beetgaar.
Naar smaak peper en zout toevoegen,
maar overdrijf hier zeker ook niet in. Kap
vervolgens heel de zwik, met kookvocht
en al in je bereidde basissaus. Het grote
werk is nu gedaan. Zet daarna je potje
ongeveer een half uurtje op een extreem
laag vuurtje. Kwestie van een mooie
smaakvermenging te krijgen.
Dat was de veggie-versie. Uitslovers kunnen ook de carnivoren-editie maken. Je
kan natuurlijk heel basic gewoon een
paar schellen hesp versnijden en in je
saus mixen. Het kan echter beter: kippenvlees en roomsaus zijn werkelijk voor

Voor 2 personen: 50 cl (soja)room, 1 blikje tomatenconcentraat, 1 rundsbouillonblokje, 1 groene paprika, 1 gele paprika,
een tiental champignons, 2 uien.
Eventueel 3 schellen hesp of 100 gram
kippenblokjes

The naked Jef

Cultuur met een dansbaar tintje

N

O

K

E

Germania pakt het deze keer groots aan
en heeft meteen het Casino ingehuurd
voor dit evenement. Het concept Culture/Beats gaat als volgt: een deel cultuur
in de vroege vooravond en daarna party.
Het meest opvallende element van de
affiche is een voordracht van acteur en
auteur Josse De Pauw. De Pauw belooft
een paar interessante verhalen te
vertellen, nu en dan wat levenswijsheden
te verkondigen en voor te lezen uit eigen
werk dat de ingenieuze naam ‘Werk’
draagt. Degenen die vorig jaar op Valentijn naar Saint Amour gingen kijken,
weten dat Josse De Pauw zeker de
moeite waard is om af te zakken.

K

We zouden de pasta zelf nog vergeten.
Persoonlijk heb ik een uitgesproken
voorkeur voor groene tagliatelle. Maar
spirelli, cappellini, of zelfs ordinaire
spaghetti is allicht ook goed. Whatever.
Zo’n maaltijd eet je natuurlijk niet alleen.
Nodig bijvoorbeeld je lief uit, of beter nog:
je aanstaand lief. De voordelen van dit
gerecht zijn legio. Het is lekker, verrassend, niet cliché en vooral: er kan bijna
niks mee fout gaan. Probeer het eens.

Culture/Beats in het Casino

oor wie op 12 december zin heeft in iets anders dan weer een
mottige fuif alias zuipfestijn van zijn of haar studentenvereniging hebben we goed nieuws. Het gebeurt niet veel, maar dit jaar
komt Germania, de studentenvereniging van de Germaanse, met
een origineel alternatief op de proppen en koppelt het zuipfestijn
aan een scheutje cultuur.

Na het optreden van De Pauw is het de
beurt aan wat bezinningsmuziek gaande
van eigentijdse rock over jazz tot
klassieke muziek. Voor elk wat wils dus.
En Germania zou Germania niet zijn als
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mekaar gemaakt. Ook in dit sausje werkt
deze eeuwig winnende combinatie. Bak
enkele kippenblokjes in de pan, subtiel
besprenkeld met kippenkruid. Stop ze
vervolgens bij je saus. Met het gevaar als
de Flair te klinken: smullen maar.

ze ook niet hun eigen talenten wat tentoon zouden spreiden, deze keer in de
vorm van een stukje drama. Het siert Germania dat het zoveel moeite doet de
toeschouwers te bekoren door al die verschillende genres, maar hopelijk wordt
het hen niet nefast. Anderzijds zal de zaal
in het Casino wel groot genoeg zijn, om
als het je niet aanstaat, gewoon eventjes
aan het andere uiteinde van de zaal te
gaan vertoeven.

Beats

Het cultuurgedeelte speelt zich af tussen
20.00u en 23.30u, waarna het
fuifgedeelte kan losbarsten. Vandaar ook
de slash tussen Culture en Beats. Plaatjesdraaiers als DJ Bart V - bekend in de
Overpoort, zo wordt ons gemeld - en DJ
Bart-Jan Depraetere (bekend van Qmusic en TopRadio) moeten de boel
gaande houden tot een uur of vier, waar-

na een after-party in Café Amber het
shakende zootje tot de ochtend moet
bezighouden.
Misschien zijn er onder u al die zich
hebben afgevraagd of de fuifbeesten nu
écht ook naar het cultuurgedeelte moeten
gaan. Nee natuurlijk. Mensen met een
cultuurfobie hoeven slechts vier euro te
betalen om binnen te geraken voor het
‘Beats Only’ gedeelte. De enthousiastelingen daarentegen betalen zes in
voorverkoop of zeven euro aan de kassa.
De voorverkoop gebeurt bij presidiumleden of in de cafés Amber en Kitsch.

Gratis!

Schamper zou Schamper niet zijn als we
niet tien vrijkaarten weggaven voor dit
evenement. Wie liever niet betaalt voor dit
avondje uit hoeft gewoon te mailen naar
annelies@schamper.rug.ac.be.
De
kaarten zijn uiteraard voor zij die het
snelst reageren.

AJ & SD

Thijs De Smet

L

Het nietsvermoedende publiek wordt
heen- en weergeslingerd tussen tegenstrijdige gevoelens. Je sympathiseert

Bash speelt nog tot 7 december 2002 in
Publiekstheater/Arca, Sint Widostraat 4,
9000 Gent. Een aanrader!

E

Weg westerse decadentie!
Hoe vrouwelijk Thaise wok kan zijn

e motor van uw reporters zilvergrijze Lotusbolide bromt nog
na wanneer we uitstappen. Omringd door een blondine en
brunette en de halflege fles Perrier-Jouet in de goot achterlatend,
keert dit bonte gezelschap de westerse decadentie de rug toe. We
betreden ‘The Thai Wok Café’.
’De Orchidee’ zoals dit eetcafé ook wel
heet, hanteert een verrassende maar
eenvoudige formule. Je kiest zelf de
ingrediënten van jouw schotel. Tussen
mijn twee lieverdjes geperst schuift uw
redacteur aan om enkele seizoensgroenten te kiezen. Dit ‘Hot Dog’-gevoel doet
mij terugdenken aan vorige nacht maar
de realiteit dwingt mij om weer met twee
voeten op Thaise bodem te komen: kies ik
bamboe of bloemkool?
Beiden belanden op het bord en een lieftallig Aziatisch meisje is benieuwd naar
mijn voorkeur van saus en vlees. Hierbij
word je overweldigd door een keuze
tussen
vijf
soorten
saus,
vier
vleessoorten en scampi’s. Oestersaus
met rundsvlees legt een eerste
voorzichtige brug tussen mij en de Oosterse keuken.
Het is ten zeerste aan te raden enkele
mooie meiden mee te nemen, dan hoef je
niet naar het interieur van het restaurant
zelf te kijken. Juist, de inboedel van de
vettigste Mc Donald’s bij jou om de hoek

is aantrekkelijker, waarschijnlijk omdat
daar tenminste een Amerikaan zich de
moeite heeft getroost om er vijf minuten
aandacht aan te besteden.
Maar niet getreurd daar krijgt de helft van
de tafel al hun heerlijk ruikende gerechten. Terwijl de rest watertandend toekijkt
kunnen de gelukkigen de kwaliteit reeds
prijzen. Ook al worden de sausen op
basis van enkele verdachte conserveblikken bereid, toch smaken alle gerechten
bijzonder goed. Over wat die twee
schoonheden gegeten heb kan natuurlijk
weinig gezegd worden. Ze zijn al mooi
dus wat wil je nog meer? Maar alle combinaties met zoetzure saus kunnen we
alvast te sterkste afraden. Tenzij je van
scampi’s met dropsmaak houdt.
Het smaakpalet is uitgebreid, van de
gekruide Indische toets tot overheerlijke
curry. Echt aangepaste drankjes worden
er echter niet geserveerd. Bij het aperitief
kregen we al spijt van de weggesmeten
champagne want op uitzondering van

enkele klassiekers was er niets te krijgen.
De drankjes zijn overigens vrij duur.
Anderhalve euro voor een glaasje plat
water, de stad Gent zou zijn watertaks
dringend moeten verlagen. Gelukkig is er
Thais bier zodat we niet verplicht worden
lokale biermultinationals te steunen.

R E S T A U R A N T

D

De drie verhalen zijn eigenlijk kleine
tragedies en de aandachtige toeschouwer zal merken dat twee ervan losjes
gebaseerd zijn op de respectieve
geschiedenissen van Medea en Iphigenia, beide geschreven door Euripides.
Alleen worden de antieke helden hier vervangen door alledaagse, schijnbaar
banale personages. Geen van hen ontloopt echter zijn noodlot.

E

Rustig en in alledaagse, spontane taal
doen de acteurs hun verhaal, af en toe
doorheen de vierde wand de interactie
met het publiek zoekend. Zo zuigen ze
alle aandacht naar zich toe. Die aandacht
verslapt echter geen seconde, want ieder
van hen staat ijzersterk te acteren. In een
monoloog is een acteur op zichzelf

aangewezen en dan wordt het kaf van het
koren gescheiden. Vooral een ingetogen
Veerle Dobbelaere maakt indruk als
koele ijskoningin. Je bent zowaar bang
haar in de ogen te kijken.

Dan slaat de toon plotseling om. De verhalen blijken nu stuk voor stuk een soort
schuldbelijdenis te zijn en het personage
bekent ijskoud zijn gruwelijke waarheid,
die je totaal murw slaat. Je weet niet hoe
te reageren, afkeer mengt zich met
begrip. Het stuk zelf herbergt echter geen
moraal en zo word je willens nillens verplicht zélf een oordeel te vellen. Bij de
personages kan je al evenmin terecht. Zij
houden zich schuil achter een soort
apathie die in deze tijden van Nirvanarevival best te vatten is met de woorden
‘Oh, whatever. Nevermind.’ Stof tot
nadenken dus.

N

Auteur Neil Labute weefde zijn verhaal
rond drie monologen, allen geplaatst in
een mormoonse achtergrond. (Labute is
zelf een Amerikaans mormoon.) Een eenvoudig concept, maar hierin schuilt net de
kracht van het stuk. Ook de scène zelf is
ontdaan van alle franje. Een stoel prijkt op
het kale verhoog, op de achtergrond
enkele tv-toestellen die slechts tweemaal
oplichten. Less is more, een nobel adagium.

spontaan met de personages, meevoelend met hun lotgevallen. Geen vuiltje aan
de lucht.

O

et nieuwste kind van Arca (Publiekstheater) is de vertaling
van een Amerikaans toneelstuk, dat sinds de première in 1999
al over de hele wereld faam heeft gemaakt. Vertaald door Paul
Mennes en in een regie van Michael De Cock, is het stuk nu ook in
Gent te bewonderen.

T

H

Bash: Nevermind

Om halftien sluit de keuken en als je niet
oppast zijn jou schoenen schoongeveegd
door kleine keukenprinsesjes. De rekening houdt nooit verrassingen in aangezien
alle gerechten 6,50 euro kosten, tenzij u
scampi’s eet: die zijn 8,50 euro waard.
Een extra portie kleverige maar
smaakvolle Thaise rijst kost eveneens
6,50 euro. Hip hip hoera voor de student
want die geniet een korting van vijftig
cent.

Goed en wel buiten deze leuke eettent
dumpen we onze meiden in een taxi
huiswaarts en verzeilen in de nabij gelegen neonstraatjes. Waarom verbaasde
het ons niet daar onze Aziatische keukenprinsesjes aan te treffen. Hier ging de
keuken echter niet om halftien dicht.
Het Thaï Wok Café ‘De Orchidee’ is van
ma to vrij open van 12 tot 14 uur en van
18 tot 19u30. Meer info: 09/224.40.49

Frederik De Swaef
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Harry Potter

U

kunt er deze dagen niet naast kijken: de Sint is in het land, en
Harry Potter ook. Voor het tweede jaar op rij bestormt het
tovercircus van J. K. Rowling het witte doek. En als we de kranten
mogen geloven, zijn we er alvast de komende vijf jaar nog niet van
af. Uw reporter trotseerde de bendes jengelende kinderen om de
nieuwste manifestatie van een maatschappelijk fenomeen voor u
te verslaan.

Je kunt natuurlijk blasé doen over de Potterrage. J. K. Rowlings boeken zijn geen
grote kunstwerken. Het idee van de toverschool is ongetwijfeld ontleend aan
Anthony Horowitz’ Griezelstate uit 1988,
een bijzonder amusant jeugdboek dat
ondergetekende als tiener verschillende
keren verslonden heeft. Ook de grapjes
en de stijl van de Potterboeken hebben
weinig origineels. Maar het minste wat je
kan zeggen, is wel dat het concept werkt.

Harry Potter is een geoliede machine. De
nieuwe film, weer geregisseerd door
Chris Columbus, is zwierig vakwerk: hij
duurt maar liefst honderdzestig minuten,
maar dat merk je nauwelijks. Actiescènes, pittoreske shots van Hogwarts
School of Witchcraft and Wizardry en
natuurlijk monsters en getover. Het is

vooral de visuele magie die de kijker in de
ban houdt.

Het verhaaltje heeft niet gek veel om het
lijf. Het elfje Dobby komt Harry (Daniel
Radcliffe) waarschuwen dat hij dit jaar
niet terug naar school mag gaan als zijn
leven hem lief is. Natuurlijk gaat Harry
tóch. Op Hogwarts zijn vreemde dingen
aan de hand: Harry krijgt te kampen met
stemmen, spinnen, versteende medeleerlingen en een heuse Chamber of Secrets.
Moet het nog gezegd dat onze tovenaarsleerling alle geheimen ontsluiert en
de nodige monsters verslaat? O ja, Harry
legt daar bijna het loodje bij. Het is maar
de vraag of dat gegeven ook maar
iemand in de zaal in spanning gehouden
heeft.

Bowling for Columbine

H

oogst zelden halen documentaires het grote scherm. Het
genre dwarrelt daarvoor nog steeds te zeer rond in de marges
van de filmindustrie. Dit geldt niet voor de films van fenomeen
Michael Moore. Terwijl hij in Amerika nog geen handvol kopers
vindt voor zijn laatste documentaire, blijft hij sinds Cannes 2002
in Europa hoge ogen gooien.

Net voor ze in hun school, Columbine
High School in Littleton, roekeloos twaalf
mensen neerknallen gaan twee jongens
nog even gezellig uit bowlen. Dit gegeven
nam documentairemaker Michael Moore
als startpunt voor zijn pijnlijke en tegelijkertijd bijzonder grappige afdaling in zijn
eigenste gun loving paradise, de VS. Op
zijn traject gaat hij op zoek naar zingeving
en onderzoekt hij de beweegredenen van
een grote groep mensen voor wie wapens
een belangrijke rol spelen in hun leven.
Waarom ligt het jaarlijkse dodencij-fer
door gebruik van wapens zo beangstigend veel hoger in de VS (meer dan
11.000) dan in bijvoorbeeld Canada (39)?
Op deze en nog enkele gelijkaardige vragen poogt Moore in dit indringende
portret van zijn heimat een antwoord te
vinden.
Door wat of door wie werden de twee jongens geïnspireerd voor ze zwaarbe-
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wapend de eetzaal binnenstapten? Door
de smerige teksten van Marilyn Manson
natuurlijk, zeggen sommigen, want daar
luisterden de twee jochies de avond voor
hun eigen kleine oorlog naar. Waarom
niet door het bowlen, vraagt Michael
Moore zich af, want dat deden ze ook op
diezelfde avond. Een eenduidig antwoord
probeert hij de kijker stellig voor te
schotelen, maar zijn zoektocht naar
antwoorden is echt, weloverwogen, direct
en doet de kijker alvast even nadenken
over de hele wapenheisa in de VS.
Charmezanger Manson, zo blijkt uit een
interview dat Moore van hem afneemt, is
trouwens helemaal zo dom niet als hij
eruitziet. De mening van Amerika’s meest
gevreesde vogelverschrikker over een
met geweld en agressie doorspekte mediacultuur is ongezouten, doordacht en
intelligent. Dat kan van anderen niet
gezegd worden. Zo wordt acteur en NRA-

FFILMM
Maar Potter heeft andere troeven. Humor,
bijvoorbeeld, en een schitterende support
cast. Kenneth Branagh is ideaal als de
fotogenieke maar waardeloze nieuwe
professor Defense Against the Dark Arts,
Gilderoy Lockhart. Jason Isaacs geeft
gestalte aan Lucius Malfoy, de vampierachtige vader van Harry’s aartsvijand
Draco en Alan ‘the Voice’ Rickman neemt
voor de tweede keer de rol van de duistere professor Snape voor zijn reke-ning.
Misschien zijn de nevenpersonages
(Moaning Myrtle bijvoorbeeld, de geest in
de meisjestoiletten) wel het leukste
aspect van de Potterfilms. In elk geval
gaan de bijrollen naar de beste acteurs.
Harry Potter and the Chamber of Secrets
is geen meesterwerk, maar er zijn véél
slechtere films in het genre. De nieuwe
Disney bijvoorbeeld, als we op het voorfilmpje mogen afgaan. Het Huis van
Vertrouwen van de animatiefilm stelt
tegenwoordig teleur. En Potter, hij toverde
voort.

mOska

FFILMM

vertegenwoordiger Charlton Heston
(Ben Hur, Touch of Evil, Planet of the
Apes) danig in zijn hemd gezet. Dat hij
sereen de biezen pakt wanneer blijkt dat
Moore niet de eerste de beste interviewer
is. Heston hanteert zonder het zelf helemaal te beseffen een discours waarin
losweg over de gevaren van rassenvermenging wordt geparlevinkt.
Columbine is over de hele lijn een geslaagde film. Afwisseling en sporadische
climaxen genoeg, en met de montage, de
opbouw en de afwerking zit het bovendien ook goed. We zijn angstig en paranoïde, zegt Moore. En door wie worden
we bang gemaakt? Door de media, door
de NRA en door George W. Bush natuurlijk. De man wordt in deze film dan ook
niet gespaard van enige kritiek op zijn
binnen- en buitenlandse politiek. Voor
Moore was de dag van de Columbineschietpartij niet meer dan “a typical day in
the USA: the president bombed another
country he couldn’t pronounce, two kids
went bowling in Columbine”. Kortom, een
sensationele film met een explosieve
boodschap, die heel wat stof heeft en zal
doen opwaaien.

JVdB

k r i n g e n e n AAGENDAA
konventen

MAANDAG
2 DECEMBER

Geologica

DINSDAG
3 DECEMBER

Chemica
Germania
VTK

WOENSDAG
4 DECEMBER

DONDERDAG
5 DECEMBER

VRIJDAG
6 DECEMBER

MAANDAG
9 DECEMBER

DINSDAG
10 DECEMBER

WS

WINA
Chemica
Politeia

Geografica
Germania
Romania

Germania
Lombrosiana
VGK
WINA
VEK
LVSV
VG

VPPK
VLK
LVSV
VVN

WOE NSDAG
11 DECEMBER

VVN

DONDERDAG
12 DECEMBER

FK
KHK
AW

VRIJDAG
13 DECEMBER

VAK

Romania
Lombrosiana
Politeia

KK

Schaatsen, Kristallijn,
19.45u
Het universum en de elastiek, lezing door
Paul Koerber
Klaascantus, Salamander, 20u
Rondleiding opera
Pannekoekenverkoop, Hal van de
Plateau, 10u
Kaartavond, Sjakosj
Klaascantus, Salamander, 20u
Sinterklaasfuif, 21u, Kitsch
Cocktailfuif, Decadance
Opera “powder her face”
Romania, Nocturne SMAK

International Kitchen
Sioux, Top 50-fuif
Vegas Night
Godfather-fuif, Tequila
Sinterklaasfuif, 21u
Debat oudledenbond - Justitie, 20u,
Notarisstraat 3
Sinterklaasfuif, Twieoo, 22u
Galabal, 22u, Salons Mantovani

Wijndegustatie, 19u30
Debat rond de Europese Conventie, 20u,
Notarisstraat 3

Ontwikkeling van een virtueel hart, Aud E,
Plateau, 19u45

‘Simulatie van het hart’, Plateau audi E,
19.45u
Trivial Pursuit
Schaatsen
Cantus, 20u, Salamander
F.K.-fuif, Vooruit
Schaatsen, 19u30, Amber
Lezing door Anton Ervinck over archeo
zoölogie

Benefietavond met koncerten, De Cen
trale, 19u (kaarten elke dinsdag tussen
19.30u en 22u op eerste verdiep Brug)
Amber, GRATIS VAT

Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be
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CULTUUR AGENDA
•Dinsdag 3 december
Concert:
Très
Tigres
Tigres, 20u15 - Handelsbeurs, Kouter 29
•Woensdag 4 december
Filmparade:
‘La
nuit
americaine’, François Truffaut, 20u - Sphinx
Muziek:
DJ
Daniël
Janssens, IPEM-remixed,
20u - Film-Plateau
•Donderdag 5 december
Lezing: Symboliek van
huwelijk en bruiloft in de
volkstraditie
van
de
Balkan-slaven, 19u30 Huis van Alijn, Kraanlei
65, 3 euro
Film: Le Bal, Ettore Scola,
20u - Film-Plateau, 2,5
euro
Cabaet: Comedy Playground - De Fantast,
Burgstr. 24, 5 euro
•Vrijdag 6 december
Rondleiding opgravingen
Sint-Pietersplein - 15u,
gratuit
•Maandag 9 december
Dans: Alibi, Meg Stuart Damaged Goods, 20u,
Vlaamse Opera
•Dinsdag 10 december
Debat: ‘De Conventie:
Welke
toekomst
voor
Europa?’ Universiteitstraat 4, Aud. NB III
Concert: Gents Universitair Koor - KUC, Kortrijksepoortstr. 254, 3 euro
voor studenten

Film: ‘Nothing Sacred’,
William A. Wellman, 20u Film-Plateau, 2,5 euro
Concert: Toshimaru Nakamura,
2Ou
Logos
Tetraëder
(Elektronische
muziek)
•Woensdag 11 december
Filmparade: ‘Il fiore delle
mille e una notte’, Pasolini,
2Ou - Sphinx
•Donderdag 12 december
Film: ‘A Midsummernight’s
Sex Comedy, Woody Allen,
20u, Film-Plateau
•Vrijdag 13 december
Fotobeurs - ICC, Citadelpark
Concert: Arid, 20u - Vooruit
Opening Kerstmarkt SintBaafsplein
•Maandag 16 december
Gemeenteraad - Stadhuis,
Botermarkt 1, 19u
TENTOONSTELLINGEN
12e Boekenfestijn - Flanders Expo - van 12/12 tot
15/12
CinécirQ - 5/6/7 december - de onvermijdelijke
botsing tussen beeld en

cultuur - ACEC
Tweelingen in kunst en
wetenschap, Museum Dr.
Guislain, tot 03/2003
Geanimeerde tentoonstelling over gezichtsbedrog, Het Illuseum - tot
31/12
Geschiedenis van de
psychiatrie, Museum Dr.
Guislain, tot 31/12
7OOO jaar Perzische
Kunst, Kunsthal SintPietersabdij, tot 5 januari
2003
Eet es genetisch: interactieve tentoonstelling
over biotechnologie in
de landbouw en
voeding, Hortus Michel
Thiery, Berouw 55, tot
30/09/2003
Magnum-fototentoonstelling, foto’s van de
opnames van John Huston’s The Misfits, Caermersklooster, Vrouwebroedersstr. 6, tot 1 december
Bustehouder, project
rond preventie van
borstkanker, Schoolmuseum Michel Thiery, SintPietersplein 14, tot 22/12

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

