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Leve de veelwijverij!
I

k veronderstel dat iedereen - we zijn niet voor niets plebejers - naar de verkiezing van Miss België
gekeken heeft? Het gaat nog steeds mijn bevattingsvermogen te boven hoe de kandidates er,
ondanks de onvermijdelijke glamour, nog stééds in slagen zich voort te bewegen met het sex-appeal van Geert Bourgeois in een juten zak. Neem nu het genre vodden waar de gansjes zich in hullen.
Die zouden naar alle waarschijnlijkheid zelfs door het Leger des Heils meteen tot stofvod gedegradeerd worden. En dan zijn we nog optimistisch.
Enkele pipo’s die hun leven klaarblijkelijk
moe zijn, hebben het plan opgevat om in
de faculteiten Politieke en Sociale Wetenschappen en Letteren en Wijsbegeerte
het systeem van de semesterexamens in
te voeren. Een maatregel waar men in de
Blandijn
en de
Universiteitsstraat
ongeveer even lovend over spreekt als de
stamgasten van de Roeland over Abou
Jahjah. • Over Dyab gesproken: op 17
december organiseren de ChristenDemocratische Studenten “Het Grote
Immigratiedebat” met voornoemde Abou
Jahjah en Gerolf Annemans als sprekers. Het geheel vindt plaats in auditorium
C van de Blandijn om 20u, en het wordt
gemodereerd door talkshowpresentator
Jürgen Verstrepen. • Al is het de vraag of
het debat überhaupt zal doorgaan. Niet
alleen wegens het onderzoek tegen Jahjah, maar vooral omdat de Actief Linkse
Studenten vastbesloten zijn onder het
motto “Geen fascisten op onze unief” hun
in rode vuilniszakken gestoken vege lijf
voor de ingang te smijten om de entree
van Annemans - en dus het doorgaan van
het evenement - te verhinderen. • Op 31
december kan u weerom naar “Vlaanderens langste oudejaarsparty” in Flan-

ders Expo. Het ding heeft men passend
De Nacht gedoopt en geïnteresseerden
surfen best even naar www.denacht.be
voor inlichtingen. • Toch blijf ik erbij dat “je
lichaam ritmisch bewegen op een vloer”
niet de beste manier is om het nieuwe
jaar in te gaan. • Al kan men daar over
twisten, meerbepaald naargelang het
gezelschap en de graad van horizontaliteit waarin het gebeuren plaatsvindt. •
Voor de ietwat duffere medemens is er
echter ook een heel andere manier om de
overgang van oud naar nieuw te maken:
het Nieuwjaarsconcert in de Vlaamse
Opera. Op oudejaarsavond legt het symfonische orkest om half acht nog maar
eens Strauss en Tsjaikovski over de knie.
Info en tickets op (09) 225 24 25 of
www.vlaamseopera.be. • Een behoorlijke
hallucinant persberichtje van de RUG viel
deze week in onze bus. De post-academische vorming “Low Countries Studies” gooit zijn sérieux danig overboord en
organiseert - hou u vast - in een praktische sessie een opleiding “frieten
bakken” om buitenlandse studenten
“onder te dompelen in de cultuur van de
Lage Landen”. Surf naar http://allserv.
rug.ac.be/~jtaeldem voor de nodige info
en nuancering. Of wat
dacht u. • Het volgens
mij zwaar onderschatte
bandje Thou speelt op
T o l ANC- fcfi
woensdag 18 decemvRfcDtoP ber om 22 uur ten dans
in de Vooruit. Tickets op
r V M s j/t 1S %*
(09)267 28 28. • Op 10,
11 en 12 januari vindt in
Flanders Expo “Africa
Matters” plaats, een
beurs over - u raadt het
al - Afrika, in samenwerking met verschillende Afrikaanse ambassades. Tijdens het
weekend wordt u getrakteerd op lezingen
(van o m. Els De Temmerman), concerten
en kraampjes. Je glipt
binnen voor 5 euro. Surf
naar www.africamatters.be indien je meer
info wenst. • Het bordkartonnen onderdeurtje
Helmut Lotti - tevens
de grootste zegen voor
de slipjasindustrie sinds
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Anatool - brengt op 15 en 16 januari voor
een uitverkochte Capitole zijn jongste telg
“My Tribute to the King” ten gehore. Vanaf
20 uur neemt het concert (en het onvermijdelijke tollen in Elvis’ graf) een aanvang. • Dit jaar vallen de lezersbrieven en,
nog erger, rechten van antwoord nogal
massaal in onze brievenbus. Omdat we
graag zélf nog iets in Schamper zouden
willen schrijven, heeft de webmaster van
onze
redactie
op
www.schamper.rug.ac.be een heus forum
gepleurd. Daar kan u naar hartelust met
elkaar (en met de redacteurs) discussiëren over onze heerlijk subjectieve
berichtgeving. • Mieters. • Nog tot 12 januari staat op het Emile Braun-plein een
ijspiste in open lucht. Tsss, de uitvinding
van de schaats: zowat het beste idee
sinds mijn nonkel Frans tijdens zijn
trouwfeest op tafel klom en “Leve de veelwijverij!” gilde. • Op vrijdag 20 december
stellen Christophe Verbruggen en Thijs
Lambrecht, historici aan de RUG, hun
nieuwe boeken voor aan de pers. Lambrechts boek, “Een grote hoeve in een
klein dorp” handelt over “het Vlaams
boerenleven in 18de eeuw”. Alsof een
kort autoritje door een willekeurige WestVlaamse plattelandsgemeente daar niet
evengoed een beeld van geeft. • Op 14
december vindt aan de Universiteit Gent
een medisch symposium plaats over
infecties aan de urinewegen, georganiseerd door de afdeling Nefrologie van het
Universitair Ziekenhuis Gent. Inschrijven
kan op (09) 240 33 30, of als u mailt naar
Andre.VanBaeveghem@rug.ac.be • Over
gezeik gesproken: ook zo genoten van
die lezersbrief van Koen D’hondt in de
vorige Schamper? Deze knaap, studentenvertegenwoordiger in de faculteitsraad
van de rechten, had het idee opgevat dat
ons periodiekje één of andere bizarre
hetze tegen de faculteit rechten aan het
opzetten was. Over mijn persoon vroeg hij
zich af of ik er misschien een gebroken
carrière als rechtenstudent op had zitten.
Eerlijk gezegd was mijn enige reactie dat
de woorden “rechtenstudent” en “carrière”
beter niet in dezelfde zin gebruikt worden.
• En als u me even excuseert, dan ga ik
nü mijn knieschijven verzekeren.

Rinus Em m ery
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Veranderen om te
Veranderen
Het staat nagenoeg vast dat héél de Universiteit Gent volgend academiejaar overschakelt op het semestersysteem. Dat betekent dus dat ook studenten van de
opstandige faculteiten Politieke Wetenschappen en Letteren en Wijsbegeerte in januari 2004 zullen kreunen onder partiële examens. Niémand, proffen noch studenten,
heeft daar om gevraagd. Maar ze zitten er wel mee. Waarom komt er een hervorming
die niemand van de betrokken partijen wil?
De enige reden lijkt te zijn: we doen het omdat iedereen dat overal zo doet. Grote boosdoener is namelijk weerom de uniformisering van het onderwijs, in het kader van de
Bologna-hervorming. Die hervorming wil het Europese onderwijsnet op één grote leest
schoeien. Dat wil dus zeggen dat nationale specificiteiten, zoals het in Europees verband zeldzame jaarsysteem, zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Zulke specificiteiten zouden namelijk uitwisseling tussen Europese landen onderling moei-lijker
maken. Wat natuurlijk niet de bedoeling is wanneer je één grote onderwijszone wil
maken.
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Niet dat partiële examens de baarlijke hel zijn natuurlijk. Studenten van andere faculteiten vragen zich waarschijnlijk af waarvoor jaarsysteemstudenten nu een kouwe
drukte maken. Misschien is het inderdaad wel een conservatieve reflex. Wellicht overweegt de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte door diezelfde reflex ook om het syteem
maar een jaartje uit te stellen. Maar opnieuw: waarom gooi je een heel systeem om als
zowel proffen als studenten tevreden zijn met het huidige systeem? Why fix something
that isn’t braken?
Voor de discussie over de 3/5-hervorming gaat een gelijkaardige redenering op. In de
nieuwe bachelor-masterstructuur voorziet men een Bachelor van 3 jaar en een Master
van 2 jaar. Dat is niet compatibel met onze huidige opleidingen, waarvan een heel deel
slechts 4 jaar duurt. Toch is iedereen het erover eens dat de Vlaamse universiteiten studenten afleveren van topniveau. Voor meerdere opleidingen wordt dat topniveau desondanks bereikt na een studie van slechts 4 jaar. Dat belette een groep ambitieuze
decanen (waaronder enkele van de RUG) niet om in de pers breed uit te smeren dat
vijfjarenplannen ook voor de Vlaamse student een dringende noodzaak zijn.
Op dit moment is een VLD-politica Minister van Onderwijs en van liberalen is geweten
dat ze zo pragmatisch zijn als wat. Mevrouw Vanderpoorten is radicaal tegen een
algemene omschakeling naar een Master van twee jaar. Daarbij redeneert ze zo: een
extra jaar is verschrikkelijk duur en onze studenfen kunnen na 4 jaar studie al mee met
de top in Europa. Een redenering waar wij eerlijk gezegd wel in kunnen komen. Er is in
feite zelfs geen speld tussen te krijgen. De Vlaamse rectoren volgden dan ook schoorvoetend mevrouw VDP en floten hun opstandige decanen (vooral die van de L&W)
beleefd terug.
We begrijpen dat het voor veel academici in functie een kleine natte droom is om in
hun opleiding een jaar extra te vullen met vakken naar keuze. Zelf vakjes bijmaken,
andere (al jaren uitgepuilde) vakjes uitsmeren over 2 jaar; wij zien de appeal voor de
proffen best ook wel. De onvoorstelbare maatschappelijke kost, zowel voor de belastingbetaler als voor het individuele gezin van de student, is natuurlijk niet meteen hun
zorg. Soms lijken proffen dat toch wel even te onderschatten, dunkt ons.
Meer informatie over het hoe en waarom van de semesterhervorming vindt u in het
artikel Semestersysteem op pagina 15. Over de 3/5-hervorming hoort u ongetwijfeld
dra ook nog meer, onder meer omdat er ongetwijfeld nog een zwaar politiek robbertje
rond volgt.

Jef Van Baelen

Vlaamse Academici reageren op
dyabolisering islam
D

200 wetenschappers publiceren open brief in De Morgen

rie dagen voor de heilige man ons land bezocht, ondertekenden tweehonderd wetenschappers een open brief aan alle
beleidsverantwoordelijken. Ook vele professoren van de RUG
steunden dit project.
In hun brief drukten de ondertekenaars
hun verontwaardiging uit over de nasleep
van de moord op Mohammed Achrak en
de daaropvolgende rellen. Het vlugge
antwoord van de regering vonden ze
onverantwoord en beschamend. De
regering blijft maar toespitsen op particuliere feiten en slaagt er daardoor
steeds in de diepere oorzaken van de
straatrellen te negeren, aldus de
ondertekenaars. Het antwoord van de
regering was agressief en bestraffend van
aard en verklaren dat je de rechtsbeginsels herziet enkel en alleen om
repressieve maatregelen te legaliseren is
nu eenmaal niet zo democratisch.
De academici spreken over de oorlogstaal van zowel Verhofstadt, minister
Duquesne als van volksvertegenwoordiger Mare Van Peel. Deze taal zou een klimaat van groeiende angst en polarisering
onder de bevolking teweegbrengen. De
oplossing in de brief bestond uit een
werkelijk engagement voor een actieve
welvaartstaat waarin iedereen gelijke
kansen krijgt en iedereen die hier verblijft
ook actief betrokken wordt bij de
besluitvorming van deze modelstaat.

Actie

Tot hier het klakkeloos citeren van de
brief, voor de volledige versie kan je
terecht op de site van het Centrum voor

Islam in Europa. In de bewuste krant
waarin de brief verscheen stond op de
voorpagina echter een column van de
heer Camps die de brief meteen neerhaalt vooraleer je de kans krijgt om naar
pagina 13 door te bladeren en hem zelf
eens onder de loep te nemen. Op je bek
gaan heet zoiets, denk ik...
De brief is nochtans ondertekend door
een aantal vooraanstaande professoren,
onder andere jurist en media-expert Dirk
Voorhoof, moraalfilosoof Koen Raes en
historicus Mare Boone (ook wel de koning der 11,5’en genoemd, maar dit
volledig ter zijde). De belangrijkste initiatiefnemers aan onze universiteit waren
de professoren Jan Blommaert, Herman
De Ley en Meryem Kanmaz. Er moet wel
bijgezegd worden dat de brief zijn roots in
Leuven heeft en dat Gent gewoon volgde.
De echte opstellers van de brief kunnen
we ze dus niet noemen.

Reactie

Eerst nam ik contact op met Jan Blommaert, maar die kon de verantwoordelijkheid van de brief niet snel
genoeg van zich wegschuiven en was
bovendien nog erg onvriendelijk en hautain. Exit Blommaert dus, op naar Herman
De Ley. Die is de directeur van het
studiecentrum Islam in Europa aan de
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Trouw aan zijn imago was Prof. Blommaert mede-initiatiefnemer van de petitie.

B

Een reactie op de open brief heeft de
unief niet gekregen, maar dat lag ook niet
binnen de verwachtingen, aangezien men
enkel een signaal wou geven. De academici voelden zich geroepen om te reageren tegen Verhofstadt (dixit De Ley) en
tevens tegen ‘alle beleidsverantwoordelijken’. Hoewel. Waar halen ze de pretentie vandaan om de beleidsverantwoordelijken enkel in regeringskringen te
gaan zoeken. Hoe kunnen ze nu reageren
tegen ‘alle’ beleidsverantwoor-delijken
alsof het één pot nat is? Volgens de academici moet er een mentaliteitsverandering komen in de politiek (leve Bert Anciaux!) en moeten er eindelijk eens goede
initiatieven komen.
Opgelet, De Ley heeft wel degelijk een
aantal alternatieven. Het beleid dat nu
gevoerd wordt, wil alle sectoren ten
goede komen: de zwakken worden dus
inderdaad wel sterker, maar de sterken
worden nog sterker dus de kloof blijft
gelijk. De oplossing voor dit probleem ligt
volgens de professor in positieve discriminatie, zowel voor vrouwen als voor
allochtonen. “Kijk maar naar het parlement,” voegt hij er nog aan toe, “daar
kunnen nu veel meer vrouwen aan de
slag door het ritssysteem.” Dus studenten, een tip voor jullie thesis, als jullie kritiek hebben op een systeem dan breek je
dat systeem af, je geeft een alternatief dat
in datzelfde rotte systeem zit en steekt
dan een lofzang af op datzelfde systeem.
Handig, makkelijk en blijkbaar bij professor De Ley nog doeltreffend ook.
Natuurlijk gaat u ons hier niet zien schrijven dat de bedoelingen van professor De
Ley helemaal slecht zijn, de dienst is
specifiek gericht op het bestrijden van
racisme en dat kunnen we natuurlijk
alleen maar prijzen. We pleiten er dan ook
niet voor dat alle proffen in politici zouden
moeten veranderen. Verder begrijpen we
dat de media een mooi forum is om je
gedachten te verspreiden. Het verbaast
ons telkens weer hoe laks intellectuelen
soms toch kunnen zijn. Onze studenten
zouden moeten kunnen opkijken naar de
hersenspinsels die uit onze professoren
voort komen. Deze brief is een farce, uitgelachen door de krant waar je hem in
publiceert, er kwam geen reactie vanuit
eender welke hoek. Wat een signaal
moest zijn, is volgens mij een armzalig
pinklichtje gebleken.

Ellen

RUG broeihaard van
fundamentalisme?

Of zoveelste Blok-bom onder maatschappelijk debat?

H

et V la a m s B lo k b e w e e rt d a t h e t fo ru m o p de w e b s ite van het
u n iv e rs ita ire C e n tru m v o o r Islam in E u rop a u itg e g ro e id is to t
“ een fo ru m te n g u n s te van de A E L en A b o u J a h ja h ” . Het B lo k
w a a rs c h u w t de RUG v o o r een n a ke n d e o ve rn a m e d o o r m an n e n
m et baa rde n en een d o o rtra p te te rro ris tis c h e b lik . De s ite van de
p a rtij p u b lic e e rd e im m e rs een a rtik e l b o o rd e v o l B lo k -b o m b a s m e ,
g e tite ld : “ RUG v o o r J a h ja h ” .
Het enige wat het Blok aanbracht als
“bezwarend materiaal” was het laatste
deel van een open brief van prof. Blommaert, voorzitter van de vakgroep
Afrikaanse Talen en Culturen, en waarin
hij het recht van spreken van Jahjah
verdedigt, en een korte verwijzing naar
een link naar de 11.11.11-boycotactie
tegen Israël.

“gedirigeerd” door het CIE. Wel dienen de
auteurs zich te onthouden van provocerende of beledigende taal.

Een grondig onderzoek van het forum
toont dan ook aan dat dit forum allerminst
extremistisch getint materiaal bevat. Wat
er wel staat zijn oproepen tot wederzijdse
tolerantie. Het forum veroordelen tot een
“forum ten gunste van AEL en Abou Jahjah” op basis van een uit de context
gerukte uitspraak die op zichzelf enkel het
recht op vrije meningsuiting verdedigt,
kan men dus enkel als een verkeerde
voorstelling van de feiten beschouwen.
De hypocrisie die achter het artikel op de
Blok-site schuilgaat wordt pas helemaal
compleet wanneer het Blok op ironische
wijze de RUG van een gebrek aan
nuance beschuldigt. “RUG voor Jahjah” is
uiteraard een schitterend voorbeeld van
nuance.

V o o r s c h e ld p a r tije n o f
b e d re ig in g e n is e r o p h e t
f o r u m g e e n p la a ts .

SCHAMPER: Heeft u ooit al te maken
gehad met extremistische meningen of
oproepen tot geweld in boodschappen
die op het forum gezet werden?
De Ley: “Dat gebeurt, ja, maar zij worden
zo snel mogelijk verwijderd.”

SCHAMPER: Wat is volgens u de
maatschappelijke waarde van dit
forum?
De Ley:”Het belang ervan mag niet overschat worden, het forum kan soms maanden “plat” liggen; maar in tijden van crisis,
zoals nu, geeft het de mogelijkheid “wat
stoom af te laten” en worden mensen met
grote of kleinere vooroordelen tegenover
de Andere misschien toch tot een onderling gesprek verleid.”

De verantwoordelijke van het forum is
prof. Herman De Ley, werkzaam bij de
vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan de RUG. Aan hem ging
Schamper vragen welk doel het CIE voor
ogen heeft en wat zijn reactie is op het
bewuste Blok-artikel.

SCHAMPER: “Zou u een dialoog
tussen extremisten van beide zijden
op uw forum als een goeie zaak
beschouwen?”
De Ley:”Dat hangt ervan af wat u bedoelt
met “extremisten van beide zijden”. Voor
scheldpartijen, bedreigingen, enz., van
welke zijde ook, is er sowieso geen
plaats.”

SCHAMPER: Welk doel had u voor
ogen toen u het forum van het CIE
opstartte?
De Ley: Overeenkomstig de doelstellingen van het CIE, dat op allerlei manieren
een universitaire ontmoetingsruimte voor
moslims en niet-moslims wil uitbouwen
(lees ook: www.flwi.rug.ac.be/CIE/basistekst.htm) wilden we een gelegenheid
creëren om te reageren op standpunten
en teksten van het CIE. Tegelijkertijd
hoopten we dat een vrij gesprek of debat
tussen allochtonen en autochtonen zou
bevorderd worden. Het debat op het discussieforum
wordt
derhalve
niet

SCHAMPER: “Wat is uw reactie op de
vrij agressieve aanval die vanaf de site
van het Blok op uw forum uitgevoerd
werd?”
De Ley:”Sommigen onder ons hebben,
via email, al doodsbedreigingen ontvangen. Op het forum staan nochtans ook
stellingnames die de VB-standpunten
dicht benaderen. Ik kan enkel begrijpen
dat het precies de openheid van het
forum is, met discussies tussen auto- en
allochtonen, en de gelegenheid die veelal
jongere allochtonen krijgen hun mening
te uiten, die het VB op stang jagen. In de
VB-reacties ben ik niet echt geïnte-

resseerd. Ze zijn ook niet echt een nieuw
fenomeen.”
Het forum kan men dus eerder zien als
een soort constructieve zoektocht naar
tolerantie, zonder een echte politieke
stellingname, maar wel met zekere kritiek
tegenover mensen en groepen die
duidelijk andere oplossingen voor het
probleem voor ogen hebben. Prof. Blommaert wenste dan ook niet te reageren op
het artikel van het Blok, aangezien het
hem niet al te zeer raakt hoe de partij over
hem denkt. Een reactie van het Blok zelf
konden we echter wel krijgen, en deze
luidde als volgt: “We publiceerden dit
artikel omdat het ons niet normaal lijkt dat
bewegingen als de AEL via een Vlaamse
onderwijsinstelling een plaats op het web
krijgen. We hebben enkel dit deel van de
brief van professor Blommaert geciteerd
omdat dit zo frappant is, en meteen in het
oog springt.”

Op de vraag waarom ik slechts twee
andere artikels over onze universiteit op
hun site kan vinden, beiden gericht op het
communautaire of het migrantenprobleem: “Wat op de site te vinden is, moet
je meer zien als een samenvatting van
het Blok-programma, wij hebben wel
degelijk nog andere voorstellen aangaande onderwijs, die te vinden zijn in
ons uitgebreide programma.” Bovendien
wist hij nog te vertellen “dat ik niet zie wat
het probleem met dit artikel is, er wordt fel
naar het Blok uitgehaald in de brief van
prof. Blommaert. Als de RUG een forum
voor de AEL op het net mag zetten,
mogen wij op onze eigen site daar toch
wel onze mening over geven zeker...”
Uiteraard wel, maar dat het forum van het
CIE helemaal niet vóór de AEL is, wou er
blijkbaar niet in gaan. De verwijzing naar
de 11.11.11 -link, het andere “bezwarende” feit dat werd aangehaald, lijkt
bovendien een nieuwe flirt van het Blok in
de richting van de Antwerpse jodengemeenschap, die het Blok graag als kiezers zou aantrekken. Roeland Raes
indeed, opportunisme is de partij duidelijk
niet vreemd.
Het Blokartikel is te vinden op
www.vlaamsblok.be onder actualiteit, en
het forum van het CIE kan je vinden op:
www. flwi. rug. ac. bel ClE.

Gert
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Rectoren tegen ingangsexamens
I

Dan toch?

n een recent verspreid perscommuniqué spreken de Gentse rector Andreas De Leenheer en zijn Leuvense college André
Oosterlinck zich gezamelijk uit tegen bindende ingangsexamens.
Dergelijke ingangsexamens bestaan in opleidingen als burgelijk
ingenieur, tandarts en dokter. En als de bazen zeggen dat er stront
aan de knikker is, luistert iedereen.
Het communiqué van beide rectoren is in
feite een respons op een aankondiging
van de Minister van Onderwijs. Marleen
Vanderpoorten had tevoren meegedeeld
dat ze vanaf september 2004 de toelatingsproef voor burgelijk ingenieurs
afschaft. De rectoren zijn daar echter
tegen, officieel om “geïnteresseerde jongeren de kans te bieden om na te gaan of
zij over voldoende kennis en vorming en
de juiste motivatie beschikken om de
studies van burgerlijk ingenieur en ingenieur-architect aan te vatten”.

V rijh e id B lijh e id

Officieus is echter geweten dat De Leenheer en Oosterlinck wellicht vooral het
slaagpercentage in de eerste kandidatuur
enigszins op peil wensen te houden. Dat
slaagpercentage was namelijk drastisch
gestegen sinds het invoeren van de toelatingsproef. Een laag slaagpercentage
voor een kostelijke richting als
in g
burgerlijk ingenieur is natuurlijk
duur. En rectoren durven al eens
pragmatisch zijn.
Vanderpoorten wil echter niet meer
weten van ingangsexamens voor
burgies. Tijd voor De Leenheer en
Oosterlinck om een alternatieve
schifting uit te werken. Nu stellen
beide rectoren een soort nietbindende oriënteringsproef voor
die ze zelfs willen uitbreiden naar
alle andere studierichtingen in de
exacte wetenschappen. Concreet
dus: voor je aan een opleiding in de
exacte wetenschappen mag beginnen, moet je een niet-bindende
oriënteringsproef afleg-gen die
bepaalt welke opleiding voor jou
het meest geschikt is. Daarna mag
je dus nog kiezen wat je wil. Vrijheid blijheid.
Met dit standpunt scharen de rectoren
zich achter de VVS (Vlaamse Vereniging
van Studenten). De VVS overkoepelt alle
Vlaamse studentenraden. Al jaren is de
VVS gekant tegen bindende ingangsexamens, omdat ze de vrije toegang tot het
onderwijs belemmeren. Het voorstel van
André en André gaat hen echter nog niet
ver genoeg. Naast het enigszins

geforceerde karakter van het voorstel,
missen de VVS een duidelijke visie op
oriëntiering. Joris Roos, voorzitter van de
VVS: “De basis voor het oriënteringsbeleid moet de noden van de leerling zijn
en niet die van de instellingen”. Touché.

D ra in a g e

De VVS pleit voor een Algemeen Oriënteringsbeleid, waarin elke student uitvoerig begeleid wordt in zijn studiekeuze. Een
oriënteringsproef, die de VVS ook niet wil
beperken tot de exacte wetenschappen,
is daar slechts een deel van. Verder wil
men dat er in de laatste twee jaar van het
secundair onderwijs intensief rond de latere studiekeuze gewerkt wordt, onder
meer door een algemene oriënterende
proef in het vijfde middelbaar. Een voorstel waar mevrouw Vanderpoorten naar
verluidt wel oren naar heeft. Ook vindt
men het kortzichtig dat de hogescholen
a n g s p r o e f
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geen heil in een oriënterende proef in het
vijfde middelbaar. GSR-voorzitter Freek
Van Baelen: “Een oriënterende proef in
het vijfde middelbaar zegt toch heel
weinig. De vroegere PMS-oriëntatieproeven waren toch ook steevast een
flop. En studenten evolueren zo sterk
tussen het vijfde en het moment waarop
ze gaan studeren. Zoiets kan je toch nooit
meten voor een heterogene groep
mensen.” Toch is ook de GSR gekant
tegen bindende toelatingsproeven.

G oeie v rie n d je s

In ieder geval komt het gezamelijke initiatief als een totale verrassing in de academische wereld. De Gentse rector en
zijn Leuvense collega staan niet meteen
bekend als goeie maatjes. Onlangs was
er nog het opstootje waarin De Leenheer
serieus tegen de kar van Oosterlinck reed
door de Leuvense massa-associatie
openlijk aan te klagen. De Leenheer verweet Oosterlinck een nieuwe verzuiling te
willen creëren en zijn universiteit te willen
runnen als een gewoon bedrijf. De hetze
was ontstaan doordat de Leuvense Universiteit een hele trits hogescholen ging
opvrijen met een aanlokkelijk samenwerkingsverbond. Hetgeen onze rector
verleidde enkele stoute uitspraken te
doen tijdens zijn jaarlijkse openingsrede. Foei.
De lucht lijkt nu alvast opgeklaard.
Zelfs genoeg om heel de VLIR
(Vlaamse Interuniversitaire Raad,
het
overlegorgaan
tussen
de
Vlaamse
Universiteiten)
ervoor
buitenspel te zetten. Het is toch
immers vreemd dat De Leenheer en
Oosterlinck met hun trouvaille niet
langs
deze geijkte weg
zijn
gepasseerd. Ze hebben hun collegarectoren zo eigenlijk een hak gezet.
VUB-rector Benjamin Van Camp
kan er alvast niet mee lachen en liet
weten het zaakje eens heel grondig
aan te kaarten op de volgende VLIR.

Boe!

niet rechtstreeks bij de orientiëring
betrokken worden. “Anders lijkt het
opnieuw of het gaat over jongeren
draineren van het betere universitair naar
het minderwaardige hogeschoolonderwijs.”
Toch is zeker niet heel het studentengild
gewonnen voor de ambitieuze plannen
van de VVS. Ons aller GSR (Gentse Studentenraad) ziet bijvoorbeeld absoluut

Van Camp heeft ook inhoudelijke
bezwaren bij het voorstel: ,,Als zo’n proef
niet bindend is, waarom zou je dan zo’n
proef organiseren? Om studenten af te
schrikken? Dat gebeurt nu al genoeg.”
Een reactie die Oosterlinck en De Leenheer eigenlijk mochten verwachten met
hun soloslim-optreden. En wie weet legt
het hun ware motieven ook wat beter
bloot.

Jef Van Baelen

D

Waag het niet te lachen

e laatste weken werd de Gentse politie overspoeld met telefoontjes van ongeruste jongedames
die dachten dat ze wel eens het slachtoffer zouden kunnen worden van een verkrachtersbende

Het verhaal doet de ronde dat een groepje allochtone medeburgers de Gentse stad onveilig maakt. Zij zouden meisjes
aanspreken en hen vragen te kiezen tussen een verkrachting of
een engelenlach. De onwetende dames die denken dat ze een
vreselijke gangbang ontlopen door voor de engelenlach - het
klinkt toch lief - te kiezen zullen wel voor een onaangename verrassing komen te staan. De engelenlach betekent dat de mondhoeken van de lieftallige dame worden opengesneden.

welke verkrachter of gangbanger zal zich de moeite getroosten
zijn slachtoffer te laten kiezen. Als een verkrachter heet loopt,
zal hij volgens mij niet echt staan wachten tot zijn slachtoffer een
keuze maakt tussen deze twee perverse einden. Iets a la “uw
sportlife of uw leven” maar dan ziekelijker. Really.

Dit verhaal is helemaal niet waar. Denk er nu zelf eens over na:

Ook deze cartoons geven u vast een glimlach van oor tot oor.
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Dus dames, geen nood, het verhaal is een rasechte urban legend. Er is dus niets van aan.
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Goed gezien worden is even
belangrijk als goed zien.

Wie goed wordt gezien wordt ook graag gezien.

Meer info
Dienst Mobiliteit - Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 1 - 9000 Gent
® 09 266 70 68 - Fax: 09 266 77 79
E-mail: mobiliteit@qent.be
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FIETSVERLICHTING dient ook om
goed gezien te worden door andere
weggebruikers. Gebruik steeds je
Fietsverlichting, het kan je leven redden!
Bovendien kan een gebrekkige Fietsverlichting je heel wat geld kosten: de boetes
kunnen oplopen to t meer dan 6000 BFr.

Gentse Studenteni
Ivo De Decker spec

D

e conventvoorzitters hebben hun stemrecht in de Gentse Studentenraad weer. Daardoor kan de GSR opnieuw als één blok
standpunten naar voren brengen en verdedigen. Redder van
dienst was Ivo De Decker, studentenvertegenwoordiger in de
Onderwijsraad, ex-GSR-voorzitter en machiavellistje pur sang.
Op de Algemene Vergadering van de
GSR van woensdag 4 december 2002
dienden de conventvoorzitters een voorstel tot statutenwijziging in. De wijziging
hield in dat de conventvoorzitters weer
stemrecht zouden krijgen in de vergadering. Dat stemrecht was hen op een
eerdere vergadering namelijk op slinkse
wijze ontfutseld (zie Schamper 405). Er
kon echter nog niet meteen over die
statutenwijziging worden gestemd omdat
er niet genoeg stemgerechtigde leden
aanwezig waren: er waren twee personen
te weinig.

Konijn uit de hoed

De komst van Philippe De Backer, stu-

dentenvertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur en koen verdediger der democratie en dergelijke, bracht het aantal stemgerechtigden al iets dichterbij. De Backer
is echter een notoir tegenstander van het
stemrecht voor de conventvoorzitters (zie
Schamper 405 en 406). De conventvoorzitters toverden daarop een konijn uit
hün hoed. Een konijn dat Ivo De Decker
heette.

Gedegouteerd

De conventvoorzitters lieten De Decker
midden in de vergadering opdraven om
hun snode plannen uit te voeren. Ivo De
Decker zag daar geen graten in: als hij
mee kan helpen met een snood plan,
graagte.
De
Decker is immers
een
overtuigd
machiavellist die
vorig academiejaar door een
geniale zet voorzitter werd van
de GSR
(zie
Schamper 406).
De Decker had er
namelijk
voor
gezorgd dat hij
tot
voorzitter
werd verkozen
door de juiste
mensen in groten
getale naar de
vergadering
te
laten komen. Om
maar
niet te
zeggen dat de
co n v e n tv o o rz itters De Decker
G S R -v o o rz itte r
maakten.

De Decker is
namelijk zelf een
ex-conventvoorzitter en wordt
nog altijd door de
conventen gesteund. Hij heeft zijn
ruime ervaring
Als een duveltje uit een doosje kwam Ivo De Decker (centraal) namelijk vooral
tevoorschijn om de conventvoorzitters een handje toe te
opgedaan in de
steken op de vergadering van de GSR.
s tu d e n te n v e re -

nigingen en niet per se in de studentenvertegenwoordiging. Als voorzitter paste
De Decker echter niet in het plaatje van
de GSR: hij was een beredeneerde pragmaticus die botste met enkele studentenvertegenwoordigers die al te, euh,
democratisch en idealistisch handelden.
Een gedegouteerde De Decker zegde
daarom zijn ambt op en liet aan het begin
van dit academiejaar een gigantisch
machtsvacuüm na in de GSR.

Te laks

Dat vacuüm werd begin dit academiejaar
de facto opgevuld door Anneke Van
Hoey en Philippe De Backer, twee van de
vier studentenvertegenwoordigers uit de
Raad van Bestuur. Zij hadden zo hun
eigen visie op de GSR: ofwel afschaffen,
ofwel volledig hervormen. Eén van die
hervormingen was het stemrecht van de
conventvoorzitters afpakken, waar ze bij
de eerste statutenwijzigingen met brio in
slaagden door de aanwezige studentenvertegenwoordigers er vooral niet expliciet over in te lichten.

De conventvoorzitters en de tot convent
gelijkgestelde verenigingen, Schamper
en URGent, zelf waren te laks om op
voorhand eens grondig de nieuwe statuten door te nemen. Daardoor kwamen
ze pas na de vergadering te weten dat ze
zonder stemrecht zaten. In Schamper 405
werd daarover nogal polemisch geschreven, wat een niet geheel onterecht
Recht van Antwoord opleverde in Schamper 406. Maar daarmee was de kous niet
af. De conventvoorzitters moesten en
zouden hun stemrecht terugkrijgen en zij
begonnen alvast achter de schermen te
lobbyen.
Ondertussen viel hun een meevaller van
formaat te beurt: de nieuwe voorzitter van
de GSR, Freek Van Baelen, was zeer te
vinden voor stemrecht voor de conventen
en gaf dat zonder blikken of blozen toe in
Schamper 406. Dat had blijkbaar zijn
invloed op de stemgerechtigde leden van
de Algemene Vergadering van de GSR.
Toen er op 4 december 2002 over het
stemrecht gestemd werd, bleek er
namelijk een ruime meerderheid vóór
zo’n stemrecht gewonnen: tien stemmen
voor tegenover vier tegen. De sloebers
van een conventvoorzitters hadden hun
zin gekregen en Philippe De Backer beet
op, toegegeven, sportieve wijze in het
zand.

•aad weer één blok

ïlt deus ex machina
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De conventvoorzitters hadden nadien
echter wel spijt dat ze slechts vier in
plaats van acht stemmen terug hadden
gevraagd. Die ruime meerderheid wees
er immers op dat de meesten toch niet
akkoord gingen met de visie van Van
Hoey en De Backer en dat de studentenvertegenwoordigers een nauwe band met
de conventen noodzakelijk achtten. De
conventen durfden niet al hun stemmen
terug te vragen omdat zij helemaal geen
zicht hadden op wie hen allemaal zou steunen en vreesden dat te veel stemmen
vragen heel wat mensen toch weer in de
klauwen van Van Hoey en De Backer zou
drijven. Een onterechte angst, zo bleek.
De conventvoorzitters zagen er overigens
geen graten in om al meteen na het
gedeeltelijk heroveren van hun stemrecht,

te zondigen tegen één van de beloftes die
ze tegenover Van Hoey en De Backer
hadden gemaakt, namelijk zich niet mengen in de debatten over onderwijs. De
meeste studentenvertegenwoordigers
vonden dat blijkbaar nog zó erg niet en
lieten begaan. Philippe De Backer zelf
kon er nog mee lachen. De Backer is een
wijze gast.

De B a c k e r b e e t s p o r tie f in
het zand
A fk e e r

Het is te hopen dat Ann en Philippe nu
geen afkeer krijgen van de GSR nadat de
vergadering één van hun belangrijkste
wijzigingen aan de structuur van het
orgaan heeft teruggefloten. De GSR zal
Van Hoey en De Backer namelijk nog

hard nodig hebben als ze ooit erkend wil
worden. Zij twee hebben immers heel wat
soortelijk gewicht aan de universitaire
vergadertafeltjes en zeker Van Hoey kan
af en toe met een splijtende interventie
voor de boeg komen. Als zij, gedegouteerd door die smeerlappen van een
conventvoorzitters, de GSR de rug zou
toekeren, is dat een kleine ramp en wordt
de erkenning van het orgaan zeker en
vast voor de honderdduizendste keer op
de lange baan geschoven door de Universiteit Gent (RUG). Duimen dus dat
Anneke en Philippe blijven geloven in de
Gentse Studentenraad als overlegplatform en dat zij rector Dré De Leenheer
kunnen overtuigen van het nut van de
GSR als officieel erkend studentenoverlegforum.

H o g esch o len m a n ip u leren h erv o rm in g stu d e n te n v o o rzien in g en
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e d ire c tie s van de h o g e s c h o le n z ijn een le u k s p e lle tje m a n ip u la tie aan h e t o p z e tte n in de h e rv o rm in g van de s tu d e n te n v o o rz ie n in g e n . De V la a m se H o g e s c h o le n Raad (V LH O R A ) is
n a m e lijk haa r e ig e n m e n in g e rd o o r aan h e t d u w e n en n e g e e rt
daa rm ee s tra a l de m ensen van hun e ig e n S o cia le V o o rz ie n in g e n .
P ro file rin g s d ra n g is w a t ze d rijft.
In het vorige nummer, Schamper 407,
werd behoorlijk op de kap gezeten van de
Leuvense moloch André Oosterlinck.
Frans Devenyns, Lieven Dheedene en
Jan DeVuyst, drie mogols in de katholieke sociale voorzieningen, werden in één
haal mee over de kling gehaald. Wat de
VLHORA nu aan het uitspoken is, is echter nog veel, veel snoder.

K lo te rij

Terwijl Dheedene, Devenyns en De Vuyst
eraan moesten geloven omdat ze de
belangen van de Gentse universiteit in
het gedrang brachten, zaten de directies
van de hogescholen in hun vuistje te
grijnzen. In het bewuste artikel werd
namelijk een lans gebroken voor de
instellingen, meer bepaald de Universiteit
Gent. De berichtgeving behandelde dan
ook de Gentse situatie, waarin de universiteit gul geeft en de hogescholen gretig
nemen. De redenering was dat als de universiteit in Gent buitenspel wordt gezet,
alle Gentse studenten in de kloterij zitten.
Er is gelukkig een tussenweg. Een aantal
studentenvoorzieningen kan namelijk per-

fect op regionaal niveau georganiseerd
worden, los van de instellingen. Dat zouden basisvoor-zieningen zijn. Extra voorzieningen om zich te profileren, kan de
associatie in eigen beheer blijven aanbieden. Daardoor kunnen studenten van de
associatie goedkoop bepaalde voordelen
blijven genieten zonder dat de studenten
van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven meeprofiteren terwijl zij wel dezelfde
basisvoorzieningen krijgen.

O v e rh o o p

Echter, de directies van de Hogescholen
blijven er toch van uit gaan dat sociale
voorzieningen georganiseerd moeten
worden door de instellingen. Daarom
manipuleren zij nu de schrijfgroep van het
decreet. De mensen die meeschrijven
aan het decreet komen namelijk grotendeels uit de sociale voorzieningen en zijn
voorstander van de voorgestelde regionalisering. Maar de directies van de hogescholen noch de rectoren van de universiteiten, zijn daarmee opgezet. Daardoor
mag er bijna niemand meer zijn standpunt verkondigen op de vergaderingen

omdat ze door hun directie onder druk
worden gezet. Aan de RUG is dat ook het
geval. Aanvankelijk verkondigde Mare
Bracke van de Algemene Sociale Voorzieningen van de RUG een standpunt dat
pro regionalisering was maar ondertussen is de man duidelijk aan het inbinden
op vergaderingen.
Het is bovendien opvallend dat enkele
argumenten die vroeger gebruikt werden
om te ijveren voor een regionale studentenvoorziening, nu niet meer op lijken te
gaan. Is het niet langer schandalig dat de
sociale rechten van een student afhankelijk zijn van de instelling waar hij voor
gekozen heeft? En niet van de noden die
hij heeft? Is het niet meer schandalig dat
sociale gelden misbruikt worden voor profilering, rekrutering en het oppoetsen van
het blazoen? Natuurlijk zullen alle rectoren en directeurs daarop antwoorden: wij
willen allemaal en alleen het beste voor
de student! Zolang het maar niet te veel
geld kost? En er maar prestige uit te
halen valt?

V an d er M ensbrugghe
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ALS en STeR willen debat Abou
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“O n v e rd ra a g z a a m , ja , n

p dinsdag 17 december organiseren de Christen-Democratische Studenten (CDS) in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een groot debat over het immigratievraagstuk. De CDS slaagden erin om twee controversiële sprekers te strikken: Dyab Abou
Jahjah van de Arabisch-Europese Liga en Gerolf Annemans van
het Vlaams Blok. Maar niet iedereen is even blij met de komst van
die twee debaters.
Op de recentste vergadering van het Politiek-Filosofisch Konvent (PFK) liet de
vertegenwoordiger van de ChristenDemocratische Studenten (CDS) de
overige verenigingen weten dat ze het
bewuste debat zouden organiseren. De
Actief Linkse Studenten (ALS) kondigden toen al aan dat ze actie zouden
ondernemen omdat Gerolf Annemans
aanwezig zou zijn.

M o n s te rv e rb o n d

En ja hoor: al op woensdag 11 december
werden de oranje affiches van de CDS,
die het debat aankondigden, voor een
deel beplakt met posters van een antiracistisch gelegenheidscollectief. De Studenten Tegen Racisme (STeR) en de
Actief Linkse Studenten (ALS) hebben de
handen in elkaar geslagen om te verhinderen dat het debat met Annemans doorgaat aan de universiteit.
Hun posters dragen forse titels als “Geen
fascisten op onze unief!”, “Stop Gerolf
Annemans” en “Racisme is niet welkom
op de RUG”. Ze kondigen eveneens een

tegenactie aan om 19 uur, zo’n dik uur
voor de aanvang van het eigenlijke debat.
Daarenboven stuurde het collectief ook
een brief naar de rector om die acties aan
te kondigen.
We vragen aan Mieke Van den Broeck
van de STeR wat de bedoeling van de
actie is. Haar antwoord is duidelijk: “De
bedoeling is dat het debat niet doorgaat.
Rector André De Leenheer heeft zijn
toestemming gegeven, maar alleen indien ieders veiligheid gegarandeerd blijft.”
Ook in het verleden zijn immers al debatten met Blokkers afgelast omdat beslist
werd dat een tegenactie de veiligheid van
de deelnemers hypothekeerde. Dit lijkt
ook nu weer de strategie van de opposanten te worden.
Waarom is de STeR echter zo gekant
tegen een debat met de Vlaams Blokvoorman? Van den Broeck legt uit: “De
RUG ligt ons nauw aan het hart. We willen
niet dat racisten spreekrecht krijgen binnen de universiteit. Er is een traditie dat
leden van het Blok geweigerd worden

voor debatten. Die traditie willen we in ere
houden.” De coöperatie met de ALS
beschouwt de ideologisch ongebonden
STeR eerder als een monsterverbond:
“Zelf zijn we te klein om alleen een actie
op touw te zetten. Met deze samenwerking willen we ook aantonen dat het een
eerder breder publiek is dat op de komst
van Annemans reageert.”

A b o u J a b ja b

Behoorlijk verwonderlijk is ook dat Dyab
Abou Jahjah in de hele campagne van
de ALS en STeR volledig buiten schot blijft. Nochtans staat de voorman van de
Arabisch-Europese Liga bekend om zijn
vaak vrouwonvriendelijke en homofobe
standpunten. En dat terwijl de ALS zich
expliciet richt tegen homofobie en seksisme en de STeR ijvert voor volledige
gelijkheid van alle mensen - onder meer
voor het homohuwelijk.
Op de vraag waarom er geen verzet is
tegen de komst van Jahjah, zegt Van den
Broeck: “Annemans komt uit een partij die
racisme propageert. We denken dat Abou
Jahjahs ideeën over vrouwen en homo’s
eerder persoonlijke standpunten zijn, niet
die van de AEL.” Een uitspraak waar over
te twisten valt, aangezien Jahjah de voornaamste woordvoerder van de AEL is.
Maar ALS en STeR gaan nog verder in
hun brief aan de rector: “Het zou naïef zijn
te denken dat er van zo’n debat geen herrie zal komen. Zowel Annemans als Jahjah zal z’n gevolg meebrengen.” Dat precies hun eigen tegenactie de olie op het
vuur kan worden, daar wordt klaarblijkelijk
niet aan gedacht.

P a te r n a lis tis c h

De SteR over de actie tegen het debat tussen Annemans en Abou Jahjah (foto):
“De CDS vindt ons onverdraagzaam, en dat is ook zo, maar wél met een reden.”
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Lange tijd was er twijfel of de gespreksavond wel zou kunnen doorgaan, zelfs
zonder tegenactie. Abou Jahjah zat op 3
december namelijk nog in de gevangenis,
nadat hij was opgepakt voor zijn rol tijdens de rellen in Antwerpen eind vorige
maand. Bovendien gebeurde zijn vrijlating onder de voorwaarde dat hij drie
maanden lang niet aan publieke manifestaties zou deelnemen. Een debat blijkt
daar niet toe te behoren, want op 7
december laat Thomas Lenné, voorzitter
van de Christen-Democratische Studenten, op het CDS-forum weten dat de AEL
de deelname van Jahjah aan het debat
bevestigd heeft.
Dat de CDS een tegenactie verwachtte, is
duidelijk. Thomas Lenné vertelt op de
CDS-site het volgende: “De laatste tijd
hebben wij van de STeR berichten ont-

(

Jahj ah-Annemans verhinderen

la a r w él m e t e e n r e d e n ”
vangen waarin zij onder meer stelden dat
zij ‘het debat niet zomaar konden laten
gebeuren’. Zij hebben ons later laten
weten dat zij alles in het werk zullen
stellen om het te verhinderen.” De CDS
manen de geïnteresseerden dan ook
expliciet aan om de website en affiches
“in het oog te houden voor eventuele
wijzigingen van de locatie”.
Thomas Lenné ziet niet in waarom een
debat met Annemans verkeerd is: “Er
wordt geen vrij podium gegeven aan
Annemans of Jahjah. De tegenactie zou
begrijpelijker zijn, mochten wij een
gespreksavond organiseren met alléén
de heer Annemans, waar hij zichzelf kan
ophemelen. Maar het is duidelijk dat dit
niet het geval is. Het moet eens gedaan
met die
paternalistische
houding:
onze studenten zijn intelligent genoeg om
het hunne te denken wat er op het
debat zal gezegd worden.” De SteR verklaarde bovendien verrassend: “De CDS
vindt ons onverdraagzaam, en dat is ook
zo, maar dan wél met een reden.” Niettemin blijft het discutabel dat verenigingen debatten willen verhinderen omwille
van een “in stand te houden traditie”.

Controverse

Een debat met énkel Abou Jahjah en
Annemans als sprekers wekt echter
onvermijdelijk de indruk dat het de CDS in
de eerste plaats om de controverse te
doen is. CDS-preses Thomas Lenné geeft
dit enigszins toe: “Wij zijn de mening
toegedaan dat een dergelijk debat een
extra stimulans kan zijn om de minder in
politiek geïnteresseerde studenten te
wijzen op het bestaan van politieke
verenigingen. We ontkennen ook niet dat
we hiermee ook onze eigen vereniging
bedoelen.” Verder nuanceert hij deze uit-

Rechtzetting
In Schamper 407 publiceerden wij het
artikel Israëli’s en Palestijnen kunnen
ook goeie maatjes zijn. Daar is een
fout in geslopen. De Palestijn Samer
Fares vindt niet dat de Europeanen
hypocriet zijn, hij is zelfs zeer tevreden
met de steun aan Palestina en dat
zorgt ervoor dat hij zich thuis voelt. Hij
denkt alleen dat er nog een lange weg
te gaan is voor de vrijheid van het
Palestijnse volk.

spraak een beetje: “Zowel Annemans als
Abou Jahjah vertolken een visie op de
huidige maatschappij die ver staat van
onze christen-democratische idealen.

CDS-voorzitter Lenné:
“Het moet eens gedaan
met die paternalistische
houding: onze studenten
zijn intelligent genoeg om
het hunne te denken over
het debat.”
Toch lijkt het ons interessant om beide
kanten aan het woord te laten, aangezien
zij een uiting zijn van jarenlang wanbeleid
jegens zowel de Belgische autochtone
bevolking als de migranten-gemeenschap. Maar met de meeste oplossingen
die worden aangeboden door beide heren
kunnen wij onmogelijk akkoord gaan.”
Daarenboven is de moderator van het
debat ook niet geheel onbesproken. Het
gaat hier om Jürgen Verstrepen, bekend
van de politieke talkshow “Zwart of Wit” op
Liberty TV en 4FM. Verstrepen is ook de
voorman van de onafhankelijke site
www.politicsinfo.net. Het Vlaams Blok
beschouwt die politieke site als “een verademing in het medialandschap” omdat

ze “niet politiek correct” zou zijn. Vele
anderen beschouwen Verstrepen dan
weer als een populist en hekelen zijn
“botte-bijl-interviewstijl”.
Het is enigzins te verwonderen dat de
CDS, toch een eerder gematigde organisatie, geen bedaarde centrumfiguur
tussen de twee debaters dropte. Of op
zijn minst zorgde voor een minder gecontesteerde moderator, om het bijna onvermijdelijke dovemansgesprek te voorkomen. Die houding doet nogmaals vermoeden dat het hen voornamelijk om de
aandacht te doen is.

Besluit

Een oplossing ligt niet meteen voor de
hand. Het debat verplaatsen en het dus
niet in één van de universitaire faciliteiten
organiseren, zou een knieval zijn voor het
puriteinse gemekker van ALS en STeR.
En het zou evenmin iets veranderen: de
STeR bevestigde ons dat er ook dan een
- weliswaar kleinere - tegenactie zou
doorgaan. En dat enkel en alleen om de
“traditie om geen Blokkers uit te nodigen”
te bestendigen. Nooit gedacht dat men zo
conservatief kon zijn.

vzw Theater & Vorming
Spitaalpoortstraat 50, 9000 GENT
Tel. 09/220 15 72 fax 09/229 33 82
e-mail: icva@skynet.be website: http://surf.to/ieva
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”De derde cd mo<

Jasper Steverlinck vindt plat'

erwijl dEUS op apengapen ligt, Soulwax de sleutel van de
opnamestudio kwijtgespeeld lijkt te zijn en de Kreuners in het
oudpeetjeshuis liggen te kermen van de reuma, blijft één Belgische popgroep rustig doorrocken. Arid heeft zijn eigen stek
gevonden in het Belgische muzieklandschap en zal zich niet weg
laten jagen. All is Quiet Now? Niet echt.
We ontmoeten Jasper Steverlinck, de
zanger van Arid, op een gure winterdag.
“Ik moet opletten dat ik geen verkoudheid krijg, of de anderen zullen weer vies
zijn op mij”, gromt Steverlinck over het
vriesweer. Hij ziet er goed uit. De lange
eighties-krullen hebben plaatsgemaakt
voor, euh, kortere eighties-krullen. Terwijl hij de hele tijd op zijn stoel heen en
weer zit te schuifelen, vertelt hij over het
rocksterrenbestaan.
SCHAMPER: Nu loopje door het leven
als een rockster. Had je dat ooit
gedacht toen je in je eerste groepje
speelde?
Jasper Steverlinck: “Neen, totaal niet.
Muziek maken interesseerde mij ook niet
echt. Ik werd nochtans wel gepusht om
‘iets muzikaals’ te doen. In het café in
Belzele waar we vaak zaten, waren er
altijd mensen die ons het podium opduwden en ons wilden horen spelen. Maar
ikzelf vond niet dat ik een bijzonder talent had als muzikant. Ik was geen freak
die elke avond een half uur gitaar zat te
spelen thuis. Maar gaandeweg begon ik

wel meer en meer mijn eigen stem te
ontdekken en te oefenen.”
SCHAMPER: Toen jullie eerste cd, LittleThings ofVenom, uitkwam, hadden
jullie te kampen met heel wat jaloezie
van andere muzikanten. Nu nog last
van?
Steverlinck: “Neen, dat is al veel minder. De situatie is ook anders. Bij de
eerste cd kwamen wij opeens uit het
niets tevoorschijn, al meteen met een
contract met een grote Amerikaanse
platenmaatschappij. Dat konden veel
collega’s niet aanvaarden. Zij waren
soms al zes jaar bezig, gaven veel optredens maar hadden nog geen platencontract. Wij hadden al meegedaan aan
Humo’s Rock Rally maar toen hebben
we twee jaar in stilte gewerkt. De meeste
groepen beginnen dan zo vlug mogelijk
op te treden zodat ze al bekend zijn
tegen dat de cd uitkomt. Wij hebben dat
bewust niet gedaan. Daardoor ontstond
die perceptie dat wij opeens uit het niets
opdoken.”

“Ik schrijf mijn nummers en niet mijn omgeving.”
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Heavy Metal

SCHAMPER: Na de Rock Rally was de
kritiek over Arid dat de zanger goed
was en de groep slecht. Waarom ben
je dan niet solo doorgegaan?
Steverlinck: ”De groep waarmee we op
Rock Rally stonden, was eigenlijk nog
niet echt een groep. Ikzelf ben namelijk
nogal toevallig in die wedstrijd gerold. Ik
had mijn eigen groep en David (Duprez,
gitarist - nvdr) maakte met zijn band
harde, instrumentale nummers. Dat was
omdat hij nog geen zanger gevonden
had die hij goed genoeg vond. Via via
kwamen David en ik met elkaar in contact en uiteindelijk zong ik samen met
zijn groep een demo in. Net dat liedje
zonden ze in voor Rock Rally. Ik had
gewoon geen andere keus dan op het
podium te kruipen en te zingen. Maar we
bereikten er wel de finale mee. Het
groepje van op Rock Rally had echter
niets te maken met het Arid van nu. Dat
was vooral een heavy metal-groep, veel
te hard, waar toevallig mijn stem op
stond. Dat klonk niet echt samen. Na
Rock Rally hebben we ons dan een paar
jaar afgezonderd om een eigen sound te
creëren. David en ik begonnen samen
nummers te schrijven. En ik moest niet
langer een zanglijn meer vinden voor
oorspronkelijk instrumentale nummers.”
SCHAMPER: Een vraag die je al beu
bent wellicht: op het eerste album
kwamen heel goeie kritieken. Was er daardoor
geen druk voor het
tweede album, All is
Quiet Now, om beter te
doen?
Steverlinck: “Ja en neen.
Toch niet omdat ik zou
willen dat Piet in de straat
het goed zou vinden, maar
voor mezelf. Ik wil er
gewoon voor mezelf een
betere plaat van maken. En
dan is er altijd wel een
zekere angst: zal het nog
wel gaan? Vooral ook
omdat je omgeving steeds
meer opmerkingen begint
te maken. Bij de eerste cd
hoorden mijn kennissen de
liedjes pas toen ze af
waren. Mijn pa had zich
nog nooit beziggehouden
met mijn muziek vóór ‘Little
Things ofVenom’. Maar nu
komt hij al opmerkingen

I

(

et er sneller

enmaatschappij niet koosjer
geven als ik nog aan een nummer aan
het werken ben. Of dan zegt hij: ‘Oh,
klinkt goed’, als ik op de piano speel en
wat zing, ‘zelf geschreven?’ En dan ben
ik bijvoorbeeld een nummer van Nick
Cave aan het spelen. Enfin, op den duur
begon dat wat ambetant te worden.”

Decadente feestjes

SCHAMPER: Vandaar liedjes gaan
schrijven in Spanje?
Steverlinck: “Dat was eigenlijk vooral
een heel leuke ervaring. Dat moest niet.
We zaten daar in het hotel dat opgekocht

»

is door de manager van dEUS, Filip
Eyckmans. Die man zwemt in het geld
en het was er soms echt maf. Decadente feestjes, altijd lekker eten, noem
maar op. Een heel ontspannen sfeer
waar niemand ons lastig viel. Want dat
speelde inderdaad ergens wel mee. Heel
veel mensen uit mijn directe omgeving
volgden het schrijven op de voet. Dan
kwamen ze aanwijzingen geven of ik een
bepaalde passage niet beter zus of zo
zou doen. Dat was wel goed bedoeld
maar het stoorde omdat de nummers
nog niet af waren. En tenslotte ben ik
degene die ze schrijft en niet mijn
omgeving.”
SCHAMPER: Na Werchter en de Lokerse feesten kwam er dit jaar heel
wat slechte commentaar. Er zat “geen
schwung” in, jullie waren de “oude
nummers duidelijk al moegespeeld”

en hadden “een verveelde uitstraling”. Maar jullie zouden wel enthousiaster geweest zijn over de nieuwe
nummers.
Steverlinck: “Daar is niets van aan. Die
kritiek is flauw. Naar ons gevoel was het
net omgekeerd. Ik vind het nog altijd
even leuk om de oude nummers te spelen. Als we klaarstaan om op te treden,
denk ik niet: shit, nog eens ‘Too Late
Tonight’ spelen. Neen, elke keer als ik
dat nummer breng, is dat een andere
song. Telkens leg ik daar een ander
gevoel in. En ik zie ook aan het publiek

dat ze enthousiaster reageren als we
een liedje spelen van de eerste cd. Dat is
ook normaal. Ik heb dat zelf ook. Als ik
op een optreden ben van een van mijn
favoriete groepen, dan laai je altijd een
beetje als ze een oude klassieker spelen, terwijl je altijd wat onwennig
reageert op nieuw materiaal.”

Meer gezang

SCHAMPER: Zijn jullie nu eigenlijk al
bezig met nieuw materiaal voor de
derde cd?
Steverlinck: “Ja. De derde cd moet er
veel sneller komen. We hebben nu thuis
allemaal een studiootje waarop we zelf al
aan een song kunnen werken. Zo maakt
ieder zijn eigen creaties en wordt dat
later tezamen gesmeten. Ik denk dat dat
de creativiteit zal verhogen. We hopen in
ieder geval dat die derde plaat minder
lang op zich laat wachten dan de

tweede. Die wordt nu overigens alleen
maar in de Benelux verspreid. Ze vragen
ons langs alle kanten wanneer we naar
Amerika komen of wanneer we in
Europa gaan touren. Maar wij weten het
zelf niet. Zolang Sony onze cd niet uitbrengt in het buitenland, zitten wij vast in
een vicieuze cirkel. The Counting
Crows zouden heel graag nog een
tournee doen met ons maar wij kunnen
gewoon niet. Ik vind dat raar. Doublé T
zorgde er wel voor dat onze cd in het
buitenland uitkwam maar een groot label
als Sony kan dat blijkbaar niet.”
SCHAMPER: De tweede cd
klinkt nochtans zeer internationaal, dansbaar bijna. Gingen
jullie bewust op zoek naar een
eigen sound?
Steverlinck: “Neen, Arid had
sowieso al een eigen sound. Dat
was al zo nog voor Little Things
ofVenom opgenomen werd. Toen
ik mijn eerste songs schreef,
probeerde ik bijvoorbeeld te
klinken als Radiohead maar het
klonk nooit hetzelfde. Er zat altijd
iets in dat er niet thuis in hoorde.
Elke keer dacht ik: “fuck, wat is
dat toch”? In het begin vond ik
dat een last. Maar nu blijkt dat
juist goed te zijn. We hebben een
eigen sound met enkele typische
Arid-karakteristieken. All is Quiet
Now klinkt inderdaad anders dan
zijn voorganger maar toch hoor je
meteen dat het Arid is. Voor de
derde cd zou ik wel iets willen dat
"wat minder rockt, meer met
gezang en piano.”
’’Allez, dat zien we nog wel. Nu moeten
we ons concentreren op All is Quiet Now
en hopen dat die ook in het buitenland
verspreid wordt. Het is overigens niet
zo’n ramp als een cd wat op zich laat
wachten. Kijk naar Soulwax. Die hebben al vijf jaar niets nieuws meer uitgebracht. Maar als die gasten met een
nieuw album op de proppen komen,
staan ze meteen weer bovenaan. Als ze
een goede plaat uitbrengen, tenminste.
Als ze afkomen met iets dat op niets
trekt, mogen ze het vergeten natuurlijk.
Ik denk dat iedere artiest met die angst
leeft.”

Van der M ensbrugghe
& A n n elies J ea n n in

13

î~*',£ ,^-£•, '
Werkt RUG Taalunie tegen?
Vlaams en Hollands verschillende talen voor Denen

I

n De Standaard verscheen recent een opiniestuk van Dirk Evers,
de correspondent in Denemarken. Hij trok fel van leer tegen het
feit dat er binnenkort in Denemarken een woordenboek DeensNederlands verschijnt, genaamd ‘hollandsk-dansk ordbog’. Dit
woordenboek werd uitgewerkt aan de Vakgroep Scandinavistiek
van onze universiteit, die door Evers in zijn opiniestuk met de vinger wordt gewezen.
De Denen maken een onderscheid
tussen hollandsk en flamsk. Wij doen dat
hier natuurlijk ook, maar de Denen
denken dat het twee totaal verschillende
talen zijn. Je krijgt het niet in hun hoofd
dat wij ook hollandsk spreken in Vlaanderen. Een woordenboek hollandskdansk werkt die misvatting alleen maar
verder in de hand. Dirk Evers heeft
vooral problemen met de Taalunie, de
opdrachtgever van het project, en de
makers van het woordenboek, zijnde de
vakgroep Scandinavistiek van de RUG. Zij
zouden hier een unieke gelegenheid missen om de term nederlandsk, die wel
bestaat in het Deens, te promoten. Wij
vroegen aan professor Godelieve Laureys om wat meer licht op de situatie te
werpen.
SCHAMPER: Kunt u ons eerst wat
meer uitleg geven over de rol van de
Taalunie in de totstandkoming van dit
woordenboek?
Laureys: “Een van de commissies,
werkzaam onder de Taalunie, is verantwoordelijk voor woordenboeken, namelijk
de commissie voor lexicografische vertaalvoorzieningen. Deze commissie is
verantwoordelijk voor het beleid en de
ondersteuning van woordenboekprojecten, althans de woordenboeken Nederlands-vreemde taal en vreemde taalNederlands waar de markt faalt. Dus niet
de woordenboeken Frans of Engels die
sowieso door de uitgeverijen worden

“Dirk Evers reageerde
te emotioneel”
gerealiseerd. Een aantal projecten zijn
door die commissie uitgeschreven en
daar is dan op ingepikt door verschillende
onderzoeksgroepen. Zo hebben wij onder
andere het Nederlands-Deense project
behandeld, maar ook het NederlandsFinse."
SCHAMPER: Waren jullie zich bewust
van de problematiek in Denemarken en
hoe hebben jullie dat proberen op te
lossen?
Laureys: “Jaja, wij waren ons daar abso-
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luut van bewust en hadden ons er ook op
voorbereid. We vonden ook een oplossing. Het woord ‘Nederlands’ in de
betekenis ‘met betrekking tot Nederland’,
bijvoorbeeld in de verbinding ‘de Nederlandse regering’ wordt in het Deens vertaald met ‘hollandsk’. Als tweede vertaling
hebben we dan ‘nederlansk’ genomen. De
reden hiervoor is dat hollandsk het enige
is dat in Denemarken wordt gebruikt om
aan het land Nederland te refereren. Dus
als je een woordenboek maakt, die een
taal weergeeft die reëel gebruikt wordt,

”J e k rijg t h e t n ie t in h u n
h o o fd d a t w ij o o k
h o lla n d s k s p r e k e n .”
moet je wel kiezen voor de term hollandsk. Als dan toch soms de term nederlansdk gebruikt wordt, dan is het omdat Nederland zelf erop aandringt die term te
gebruiken.”
’’Bij de tweede betekenis van het woord
‘Nederlands’, zijnde ‘met betrekking tot de
taal’, hebben we de volgorde van de vertaling omgedraaid. Als eerste vertaling
gaven we nederlandsk op en als tweede
vertaling hollandsk. We hebben hiervoor
twee argumenten. De officiële Deense
benaming van onze taal in het kader van
de EU is nederlandsk . Een tweede reden
is dat het vak aan de universiteit in de
loop van eind jaren ‘80 omgedoopt is van
hollandsk naar nederlansk. Dus er is daar
voldoende steun om in het woordenboek,
toch een canoniserend instrument, de
term nederlandsk een duwtje te geven
door het als eerste vertaling te plaatsen.
Dat was echt mijn idee daarover en de
Deense redacteurs waren het daar ook
mee eens. We stelden dan ook aan de uitgever voor om de titel van het woordenboek nederlandsk-dansk te noemen.
Tegelijkertijd wisten wij wel dat het een
stuk taalpolitiek was en dat het er niet
zonder slag of stoot zou komen.”
SCHAMPER: Hoe reageerde de uitgever?
Laureys: “De uitgever Gyldendal was
hierover natuurlijk verbaasd en stelde van

meet af aan dat het hollandsk-dansk
moest zijn. Zij baseerden zich hiervoor op
het reële taalgebruik. De term nederlandsk komt niet veel voor en wordt bijna uitsluitend gebruikt in EU-teksten. De uitgever weigerde daarom om nederlandsk
te gebruiken. We kunnen enkel besluiten
dat het op zich jammer is, dat de uitgeverij niet meer taalbeleid heeft willen
voeren. Maar natuurlijk, het taalbeleid kan
het taalgebruik niet forceren.”
SCHAMPER: Hoe reageert u op de
beschuldigingen van Dirk Evers,
bijvoorbeeld dat u hem genegeerd
heeft?
Laureys: “Dirk Evers heeft maanden
geleden met ons contact opgenomen.
Daar is dan ook op geantwoord. Wij
hebben toen uiteengezet dat het nederlandsk ging worden, want dat was ook
ons streven. Dan heeft hij inderdaad een
paar weken voor hij dit artikel schreef een
enorm boze fax gestuurd over het feit dat
hij de hele situatie in Denemarken kotsbeu was. Ik heb er niet onmiddellijk op
geantwoord, omdat ik vond dat hij te emotioneel reageerde. Kort daarna ben ik
naar Scandinavië vertrokken met het
vaste voornemen hem in Kopenhagen
eens te spreken, nu ik daar toch zou zijn.
Terwijl ik daar nog was, heeft hij dat
artikel geschreven.”
”lk heb natuurlijk nadien nog met hem
gesproken. Hij had een campagne
opgezet onder de Deense journalisten
om zoveel mogelijk de term nederlansk te
gebruiken. Wij zouden nu met één pennentrek al zijn inspanningen teniet doen.
Maar hij dacht ook dat ik in het kamp zat
van diegenen die de term hollandsk
verdedigen, wat dus absoluut niet het
geval is. Het was ook niet mijn keuze. Ik
heb tot het einde geprobeerd, maar op
een bepaald ogenblik moet je tot een
vergelijk komen. Het is ook jammer. Als
Dirk Evers iets in beweging had willen
zetten, had hij dat in Denemarken zelf
moeten doen in plaats van hier. Nu
dreigde de misvatting te ontstaan dat ook
hier dat woordenboek zou verschijnen
onder de titel Hollands-Deens. Dat zou
inderdaad helemaal niet kunnen.”
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Semestersysteem binnenkort
voor iedereen

tudenten die nog het jaarsysteem hebben: you’d better get on
your knees and pray, ‘cause panic is on its way! Binnen dit en
zes jaar zullen we het jaarsysteem in onze geschiedenisboekjes
kunnen opnemen, maar de vraag blijft natuurlijk: wat, waarom,
waar, hoe en wanneer?
Waar zouden we terecht kunnen met al
deze vragen? Laten we de site van de
Gentse Studentenraad eens proberen.
Daar kan je lezen dat de BaMa-verklaring
in onze universiteit ingevoerd wordt op 1
oktober 2002. Qué? Mijn vertrouwen in
deze organisatie daalde tot een ongekend dieptepunt, maar moedig en dapper
trok ik ten strijde.
Informatie over het systeem wordt maar
mondjesmaat verstrekt en wordt ook nog
eens graag weggemoffeld achter stoelen
en banken. Een gevoelig onderwerp, tijd
om eens grondig uitgespit te worden. Uw
nederige dienaar trok de vrieskoude in en
hoopt een en ander duidelijker te maken.

Bemiddeld

De BaMa-hervorming maakt deel uit van
de Bologna-verklaring heeft als doel het
Europese onderwijsbeleid te uniformiseren. Er komt een structuur met, drie
bachelor-jaren, gevolgd door één of
meerdere masterjaren. Het moet mogelijk
zijn om na de bachelors reeds door te
stromen naar de arbeidsmarkt. Eerste
probleem dat hier rijst: heel Europa heeft
een master van twee jaar, wij een master
van één jaar. Je kan natuurlijk altijd een
tweede bijdoen, maar dit is dan niet
langer gesubsidiëerd door de overheid en
is dus alleen weggelegd voor de beter
bemiddelden onder ons. Deze BaMa-hervorming wordt op onze unief gradueel
ingevoerd vanaf 1 oktober 2004. Men zal
dus eerst de eerstekannertjes lastig vallen. Met deze BaMa-hervorming heb je
niet meer te kiezen, het semestersysteem
komt er dan sowieso.
Het systeem vandaag is dat alle faculteiten voor zichzelf kunnen uitmaken of ze
kiezen voor een semestersysteem of een
jaarsysteem. De Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte besloot af te wachten tot de
BaMa erdoor kwam, de Faculteit Politieke
en Sociale Wetenschappen was veel minder geduldig en besloot vanaf volgend
jaar in alle jaren het semestersysteem in
te voeren. Maar hoe besluit je van de een
op de andere dag datje heel het systeem
ondersteboven gaat draaien?
Ik legde deze vraag voor aan professor
Carl Devos. Die wist mij te vertellen dat
zo’n discussie al jaren aansleept. Vier jaar
geleden was er een degelijke nota
gekomen met pro’s en contra’s en sinds-

dien telden ze elk jaar de koppen voor en
tegen. Dit jaar blijken er een aantal hoofdjes de andere kant te zijn opgedraaid en
komt er dus dat semesestersysteem.
Zelfs voor studenten die in hun tweede
licentie zitten en toch die verandering
zullen moeten combineren met hun thesis. Door het systeem in alle jaren tegelijk
in te voeren, wil de opleidingscommissie
voorkomen dat lAJ’ers en mensen die
cumul doen in de problemen komen. Ook
met mensen die keuzevakken hebben
willen ze rekening houden.

BOE!

Wat zijn nu de grote nadelen van dit
semestersysteem? Je krijgt veel minder
tijd om met alles bezig te zijn, de studiedruk verhoogt en je moet intensiever
bezig zijn met je leerstof. Als je bijvoorbeeld drie maanden krijgt om een paper
te schrijven kan je al eens een boek
doornemen waar niets bruikbaars in
staat, maar als je daarentegen slechts
een maand de tijd krijgt heb je al veel minder foutenmarge. Je lessenrooster zal
ook voller zijn, waardoor het moeilijker zal
zijn om nog actief te blijven in vereningingen, sportclubs,... Ook werkstudenten
hebben een groot probleem, want wat
moeten zij doen als ze nu twee maal per
jaar vakantie moeten aanvragen om te
blokken? Je hoort mensen die zelf
moeten werken voor hun studies altijd
zeggen dat ze hopen op een eerste zit
want een tweede zit zou een financiële
ramp zijn. Zadelen we deze mensen dan
nu niet op met een soort van ‘verplichte
tweede zit’? Als je dan nog eens een
echte tweede zit hebt, zijn er dus drie
examenperiodens. In Leuven is er een
systeem waar je je herexamens van januari kan doen samen met je examens in
juni, maar dit systeem werd in Gent niet
aanvaard.
Eerlijk is eerlijk, laten we ook even naar
de voordelen kijken. Doordat je elk vak
een paar maal per week voorgeschoteld
zal krijgen, zal je ook tijdens de examens
niet echt diep moeten graven om je te
herinneren waarover dat vak nu ook al
weer ging. De hoeveelheid leerstof zal
ook veel minder zijn, de tijd van de
pakken leerstof die je rond maart her en
der moest beginnen verzamelen bij die
ene vriend en die andere vriendin is voorgoed voorbij. Volgens de pedagogen zou
je ook minder moeten blokken omdat er

een zeker geheugeneffect optreedt doordat je zoveel met de lessen bezig bent.

Maar wat doet dat systeem met de professoren? In een studie aangevraagd
door de KUL staat dat het stresserender
is voor de proffen, dat het de unief meer
geld kost, dat de leerkrachten minder tijd
krijgen om hun stof te geven,...Zeer eigenaardig: alleen maar nadelen en toch
willen de proffen het per se invoeren. Op
zoek naar motieven!
Een eerste motief is vrij duidelijk. De auditoria in Gent zijn zodanig klein dat een
prof vaak twee dezelfde lessen in één
week moet geven. Het is begijpelijk dat de
prof dit liever spreidt, dus één lessenreeks laten beginnen in oktober en de
andere in januari. Een tweede motief dat
al veel minder duidelijk is en meteen ook
al veel minder nobel is alweer: geld! De
belangrijkste functie van een professor is
nog altijd publiceren en dit komt meteen
ook het prestige van de vakgroep en de
hele universiteit ten goede, steunen dus
die handel! Dus als je het semestersysteem invoert, geef je de prof de kans om
al zijn contacturen in een semester te foefelen en dus in het andere semester
verder te werken aan een onderzoek of te
schrijven aan een boek. Het is eigelijk om
het even wat de prof doet als het maar
winstgevend is voor de unief: lesgeven
behoort alleszins niet tot die taken.
Waarom weten wij hier nu niets over? We
hebben toch van die studentenvertegenwoordigers rondlopen? Die beweren
soms niet te kunnen optornen tegen het
intellectuele gewicht van de proffen waardoor ze er niet in slagen om de proffen
onder tafel te debatteren. Bovendien worden deze vertegenwoordigers niet
verkozen, aangezien er zo weinig vrijwilligers in de opleidingscommissie zitten.
We kunnen niet anders dan ze te aanvaarden.
Toch zijn er heel wat communicatiemogelijkheden. We hebben RUGwebmail en overal ad valvassen, maar
nergens enig woordje uitleg over de
semestersystemen. Tot de studentenvertegenwoordigers zou ik zeggen: ‘trek
je mule open’ en communiceer in godsnaam met je medestudenten. Ook de
proffen zouden in hun les toch af en toe
eens wat meer uitleg mogen geven.
Ga nu in vrede student, feest en zingt en
vrijt en drinkt en denk eraan misschien is
het je laatste keer in deze periode!

E llen
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Archeologen begraven foor

H

et is je waarschijnlijk al opgevallen: er ligt een grote hoop
zand op het Sint-Pietersplein, met daarnaast iets dat lijkt op
opgravingen. Meer nog, het zijn opgravingen! Geen nieuws zal de
echte student zeggen, dat ligt daar al een tijdje en buiten de enkeling die zijn auto op het plein wil parkeren heeft niemand er last
van. Maar wat niet is kan nog komen, want heeft er al iemand aan
gedacht waar de Halfvastenfoor zal staan ais de helft van de
plaats ingenomen wordt door botten, grachten en scherven?
Natuurlijk heeft er al iemand aan gedacht.
Het ging zelfs als een lopend vuurtje door
Gent dat de foor er volgend jaar niet meer
zou staan. Ook mijn neefje van twaalf - al
twee jaar vaste klant van de Halfvastenfoor - had de logica al door: Plein kapot
dus foor weg! Nu we toch logisch bezig
zijn: als de kermis er in onze volgende
blokperiode niet zal staan, is dat natuurlijk
de schuld van de archeologen! Zij zijn
schuldig aan het openbreken van het
Sint-Pietersplein, ontkennen heeft
geen zin. Nuanceren is hier toch even
op zijn plaats: de archeologen treft
niet de volledige schuld. De oorzaak
ligt in de beslissing om een ondergrondse parking aan te leggen. Het
Sint-Pietersplein moet er dus aan
geloven, hoe dan ook.
Dit alles was al geweten maar het
vraagstuk waar de foor nu terecht
moet, is daarmee nog niet opgelost.
De zoektocht naar de harde feiten
brengt ons al snel bij de heer Ignace
De Meyer, directeur van het Stadsbedrijf Markten en Foren van Gent.
Ook al was het ongeloof groot dat
zo’n dienst werkelijk bestond, de heer
De Meyer weet waarover hij spreekt
als we het probleem aankaarten.
“Momenteel is er nog geen enkele
beslissing geno-men waar de foor volgend jaar zal doorgaan. We bekijken de
optie - op vraag van de foorreizigers - om
deze nog één jaar te laten doorgaan op
het resterend gedeelte van het SintPieters-plein en de aanpalende straten.”
Dat het plein ‘top spot’ blijft om hét evenement van het voorjaar te dragen is
duidelijk, maar wat als het praktisch niet
meer mogelijk is? Bovendien stelt het
probleem zich niet alleen voor dit academiejaar, in het jaar 2004 zijn de opgravingen misschien allemaal achter de rug,
maar dan komt het grote werk er nog aan!
Dit academiejaar of het jaar erop, er komt
dus een dag dat we de vertrouwde
oliebollen en spookhuizen ergens anders
moeten gaan zoeken. “Er zijn nog drie
mogelijkheden in de running: Flanders
Expo, de Watersportbaan en de terreinen
rond het dienstencentrum in Gentbrugge.
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Dit zijn de enige mogelijkheden waar we
voldoende oppervlakte hebben.” Ver weg
van het centrum blijkt de enige optie te
zijn. Maar zullen de studenten, toch de
groep waar de Gentse foor het voor een
groot deel van moet hebben, volgen? “Het
probleem is dat we geen locatie hebben
in de studentenbuurt die groot genoeg is”.
Het Sint-Pietersplein was bovendien heel
geschikt om al die studenten op te vangen, het lag op een route waar veel stu-

denten moeten passeren. Iets dat over de
mogelijke alternatieven niet gezegd kan
worden. Maar het Stadsbedrijf de Markten en Foren van Gent zit zelf met de handen in het haar, alle hulp is welkom want
“alle voorstellen worden onderzocht”.
Bovendien maakt het Stadsbedrijf er een
zaak van om alle voor-stellen eerst te
bespreken met de vier foorbonden. Een
tijdrovende bezigheid, ook al hebben ze
wel nog wat tijd om te beslissen.
De Belgische Foorfederatie ziet het ook
helemaal niet zitten. De heer Guido Herman, voorzitter van die federatie, is zich
bewust van het probleem dat zich boven
de hoofden van zijn collega’s bevindt. “We
hebben inderdaad een enorme accommodatie nodig, en we zijn zeker niet
gelukkig met het idee te moeten verhuizen. Zeker als het te ver van de studenten is, vrezen wij het ergste. De plannen om de foor dan in Gentbrugge te

plaatsen, of op de site aan het station
Gent-Dampoort, hebben wij dan ook
volledig afgekeurd en dat is ook zo
aangenomen door het stadsbestuur. Flanders Expo en de Watersportbaan zijn
voor ons ook niet echt ideaal te noemen,
al is de Watersportbaan het minst slecht
van alle slechte alternatieven. Maar
daarover is het stadsbestuur dan weer
niet enthousiast vanwege de omwonenden.” Zijn er nog plaatsen waar de foor
kan staan en komt de foor er wel volgend
jaar? “De foor zal er zeker weer bij zijn.
Vergeet niet dat het hier over 110 gezinnen gaat die een maand lang moeten
leven van die foor! En dat is dan nog zonder de Gentse middenstand gerekend die
nog eens zoveel extra gezinnen moet
voeden, daar wordt toch ook nog een
mooie cent aan verdiend. Maar
aangezien alle alternatieven ofwel voor
de Belgische Foorfederatie, ofwel voor
het stadsbestuur niet aanvaardbaar
zijn, denken wij nu aan een andere
piste. We willen graag het Citadelpark en de Charles de Kerkhovelaan
gebruiken om de Halfvastenfoor te
plaatsen. Het probleem met deze
mogelijkheid is dat het verboden is
om de rust van parken te verstoren,
dat is zo in een decreet vastgelegd.
Daarom gaan we minister Van
Grembergen ervan proberen overtuigen om voor de Halfvastenfoor
een uitzondering te maken Als dat
ons lukt, heeft het stadsbestuur niet
veel argumenten over om dit alternatief tegen te houden. Ook al ziet
het stadsbe-stuur het niet echt zitten, alweer vanwege de omwonenden maar ook omdat de Charles de
Kerkhovelaan dan afgesloten moet worden.” Volgens dit plan moeten de studenten alleszins niet te ver lopen.
De complete discussie is nog volop aan
de gang en het ziet er niet naar uit dat
daar heel binnenkort een oplossing
gevonden wordt.
De traditie van de Halfvastenfoor op het
Sint-Pietersplein - volgens Guido Herman al meer dan 500 jaar - zal gebroken
worden, dat is zeker. Of moet de traditie
enkel buigen en kan ze later met goede
moed terugkeren? Studentenminnend
Gent hoopt op het laatste en liefst in een
zo kort mogelijke termijn zodat het
‘oliebollen eten’ als voornaamste tijdverdrijf in de blokperiode kan blijven bestaan.

Ram on

RUG bestrijdt armoede

En kan misschien bij zichzelf beginnen
A

rm o e d e b e s trijd in g is de la a tste ja re n een heet h a n g ijze r. N iet
z o z e e r in p o litie k e m id d e n s - d ie h e b ben n a m e lijk w e l w a t
b e te rs te d o e n dan zich te b e ko m m e re n om het leed van e nke le
m ilja rd e n m ensen - m aar w e l b ij het g ro e ie n d a an tal b e vlo g e n
v rijw illig e rs d ie z ic h w ille n in ze tte n ‘v o o r een be te re w e re ld ’. O nze
A lm a M ater s p e e lt g re tig in o p deze tre n d en o rg a n is e e rt v a n a f d it
ja a r de v o rm in g s c u rs u s “ A rm o e d e en p a rtic ip a tie ” .
Het zijn niet alleen de stinkend rijke voetballers Ronaldo en Zidane die ons door
middel van een spotje wensen duidelijk te
maken dat ze bekommerd zijn om de
groeiende armoedekloof. Ook de Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen besloot actie te ondernemen
en startte de cursus “armoede en participatie”, kortweg armoedebestrijding dus.
Doel van de lessen, voornamelijk lezingen, is de wetenschappelijke kennis die
de universiteit heeft te bieden te verzoenen met de praktijkervaring van de sprekers. De sprekers is men op verschillende
plaatsen gaan halen. Zo vonden ze aan
onze universiteit bijvoorbeeld professor
Ruddy Doom die de slotlezing verzorgt.
De cursus is door de universiteit officieel
erkend als postacademische opleiding.
Dit jaar werden echter nog geen
studiepunten toegekend. Op dit moment
wordt de mogelijkheid onderzocht om wel
een aantal studiepunten toe te kennen
zodat de studenten de cursus ook als
keuzevak kunnen volgen. We vroegen wat
meer uitleg aan de verantwoordelijke voor
deze cursus, Anja Claeys.

P ra k tijk g e ric h te th e o r ie

SCHAMPER: Waarom zijn jullie met
deze cursus over armoedebstrijding
gestart?
Claeys: “Er is al veel onderzoeksmateriaal rond armoede voorhanden. Ook vanuit de Universiteit Gent en meer bepaald
de Vakgroep Sociale Agogiek wordt
hierover onderzoek gedaan. Moeten de
uitgangspunten en theoreti-sche concepten die al zijn ontwikkeld niet worden
aangevuld met ervaringskennis, opgebouwd door mensen die in armoede
leven? Dit is echter nog een braak terrein
dat klaarligt om door onze vakgroep ontgonnen te worden.”
’Tegelijk blijkt dat verenigingen die
werken met mensen in armoedesituaties
de vraag krijgen naar vorming van hun
vrijwilligers. Deze mensen verzorgen
ondermeer lezingen over de armoedeproblematiek, geven vorming in scholen,
enzovoort. Het is belangrijk dat zij dit op
een deskundige wijze kunnen doen. We

stelden vast dat, naast vrijwilligers uit de
armoedebewegingen, ook professionelen
uit het onderwijs, jeugdwerk, opbouwwerk, centra maatschappelijk werk en
OCMW’s inzichten willen opdoen inzake
armoedebestrijding.
Dus zowel het
onderzoek dat de vakgroep wil aanvatten
als de vraag naar betere vorming vormden de aanleiding om deze postacademische vorming op te zetten.”
SCHAMPER: Bereiken jullie alle sectoren die u hierboven opsomde?
Claeys: “We hadden vooropgesteld om
met deze cursus uitdrukkelijk dwarsverbindingen te realiseren tussen verschillende sectoren zoals het onderwijs,
de gezondheidszorg, justitie, enzovoort.
Uit de inschrijvingen blijkt dat deze verschillende sectoren bereikt worden.”
SCHAMPER: En heeft de cursus al veel
succes?
Claeys: Momenteel is het maximum aantal inschrijvingen reeds bereikt. 31
mensen nemen dit jaar deel aan de cursus. Het inschrijvingsgeld - 235 euro - is
bewust laag gehouden. Vijftig euro hiervan gaat naar de universiteit. Voor de
overige 185 euro worden elf lessen
gegeven. Dat is zeventien euro per les.
Hiervan wordt het cursusmateriaal, het
handboek, de folder, de lesgevers
(behalve zij die aan de vakgroep zijn verbonden), de verwarming en de koffie
betaald. We werken samen met de
Beweging voor Mensen met een Laag
Inkomen en Kinderen en deze samenwerking maakt het mogelijk om indien
nodig financieel tussen te komen. Elke
vraag hiervoor wordt samen met de aanvrager besproken.”

Verrijking

SCHAMPER: Ik veronderstel dat er
heel wat mensen geïnteresseerd zijn
die niet het vereiste diploma psychologie of pedagogie hebben. Of is het
alternatieve toelatingsgesprek mild.
Claeys: “We hebben bij het opzet van
deze cursus bewust rekening gehouden
met het feit dat een universitair diploma
een van de mogelijkheden is om
deskundigheid op te bouwen, doch dat

mensen op diverse wijzen competenties
kunnen verwerven. Aan de mensen die
geen universitair diploma hebben, wordt
gevraagd om een brief te sturen met hun
achtergrond en motivatie om de cursus te
volgen. Op basis hiervan worden zij
uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.
Tijdens dit gesprek wordt het opzet van
de cursus uit de doeken gedaan en wordt
er duidelijk gesteld wat er van de cursisten wordt verwacht, zowel op het vlak van
inbreng tijdens de cursus als wat betreft

het engagement naar een afsluitende
reflectiepaper. “
“Vanuit de doelstelling van de cursus zien
we de diversiteit onder de deelnemers als
een verrijking voor het uitwisselen en
opbouwen van verschillende inzichten
inzake armoedebestrijding.”
SCHAMPER: Is het eigenlijk niet meer
een veredelde lezingenreeks dan een
échte cursus?
Claeys: “Van de cursisten wordt meer
verwacht dan alleen maar te luisteren.
Elke les is interactief en de lesgevers worden daar didactisch ook op aangesproken. De cursus werd vorig jaar proefgedraaid en op basis van die ervaringen
werd onder andere beslist het aantal
effectieve lesuren uit te breiden. Er wordt
ook aan de cursisten gevraagd om tegen
het einde van de cursus een paper te
maken over de inzichten die zij in de loop
van de cursus hebben opgedaan en die
voor te stellen. De verschillende lessen
vormen onderling ook één geheel en
regelmatig zal de koppeling worden
gemaakt met het referentiekader dat in de
eerste les wordt voorgesteld.”

Pierewiet
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D ove D octor d oet
E

Gonzalez Van Driessche b

lk jaar behaalt aan onze universiteit een aanzienlijk aantal
licentiaten zijn doctoraatsbul. Slechts heel af en toe springt
een van deze kersverse doctoren ons in het oog, Gonzalez Van
Driessche bijvoorbeeld, die hierin slaagde ondanks zijn zware
auditieve handicap.
Sinds dit academiejaar mag Gonzalez
Van Driessche zich Doctor in de Wetenschappen - Biochemie noemen. Omdat hij
de eerste dove academicus is die een
doctoraat behaalde in Vlaanderen, was
onze interesse gewekt naar het hoe en
waarom van zijn universitaire loopbaan.
We stelden hem enkele vraagjes.
SCHAMPER: Hoe communiceert u met
horenden? Kent u doventaal, leest u lip
of kan u nog voldoende horen?
Dr. Van Driessche: “Ik ben volledig doof,
maar kan vrij goed liplezen zolang de

Van Driessche: “Veel mensen weten niet
zoveel af van doofheid. Mensen gaan
vaak schreeuwen tegen een dove of ze
weten niet hoe ze moeten reageren en
zeggen dan maar niets. Ook wordt hier en
daar nog steeds over ‘doofstommen’
gesproken. Dat woord stamt uit de tijd dat
doven geen onderwijs kregen en dus
inderdaad doof en stom waren. ‘Stom’
slaat vooral op het niet kunnen produceren van geluid. In de loop der jaren heeft
de uitdrukking doofstom echter ook een
negatieve lading gekregen, namelijk ‘doof
én dom’. Tegenwoordig leren doven op

“Ik hoop dat mijn benoeming tot doctor ook andere mensen
stimuleert om door te zetten.”
tegenpartij goed meewerkt en een beetje
school ook praten. Hoewel de klanken
moeite wil doen. Ik bedoel daarmee een- van doven anders klinken dan die van
voudige zaken zoals niet te snel praten,
horenden zijn de meeste doven niet bij
goede articulatie en niet al te vaak lange voorbaat ‘stom’. Laten we het dus maar
zinnen gebruiken. Als dan blijkt dat het gewoon op ‘doof’ houden.”
nog niet zo goed lukt, kunnen we nog altijd terugvallen op pen en papier. Dat is SCHAMPER: Lag het voor de hand dat
bijvoorbeeld bijzonder nuttig als het over u universitaire studies aanvatte of
moeilijke of weinig gebruikte woorden in heeft u lang getwijfeld?
de omgangstaal gaat. Persoonlijk verkies Van Driessche: “Al sinds mijn jeugd, wou
ik gewoon in het Nederlands te praten,
ik aan de universiteit gaan studeren. Toch
eventueel aangevuld met eenvoudige
was het advies van het toenmalige PMS
gebaren om iets duidelijk te maken of niet zo gunstig. Ze raadden mij vooral aan
elders nadruk op te leggen.”
om een meer technische richting te
kiezen, maar koppig als ik ben wou ik het
toch eens proberen aan de universiteit.
SCHAMPER: De term ‘doofstom’ ligt Over mijn eerste jaar heb ik vier zittijden
nogal gevoelig bij u. Waarom?
nodig gehad, maar nadien ging het wat

Wel doof, niet stom
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vlotter. Na mijn studies heb ik stage
gelopen bij professor Van Beeumen, mijn
latere promotor. Mijn interesse om wetenschappelijk onderzoek te doen was
gewekt. Ik bekwaamde mij op het gebied
van de eiwitbiochemie, meer bepaald
over hoe eiwitten in staat zijn hun biologische rol te vervullen.”

Verdediging

SCHAMPER: Uiteindelijk nam u het
besluit om aan een doctoraat te beginnen.
Van Driessche: “Mijn promotor van mijn
licentiaatsverhandeling vroeg mij of ik het
niet wou proberen. Uiteindelijk viel alles
wel mee, maar voor mijn doctoraatsverdediging was ik wel wat bang.
Omdat een publieke verdediging van mijn
eigen werk mij niet echt aansprak, zijn we
tot een andere oplossing moeten komen.
Die werd gevonden in een regeling waarbij ik zelf de presentatie met bijbehorende
tekst deed. Voor de verdediging zelf werd
mijn tekst aangepast door doctor Arm
Brigé zodat zij voor de verdediging kon
instaan. De vragen van de juryleden werden op voorhand gesteld en aan mij overhandigd. Ik kon dan met behulp van een
laptop de antwoorden op een scherm
typen. Dit lijkt allemaal nogal omslachtig
en niet echt praktisch, maar uiteindelijk
viel het wel mee en was iedereen best
tevreden - denk ik toch.”
SCHAMPER: Toch heeft u vrij lang
gedaan over uw doctoraat. Hoe kwam
dat?
Van Driessche: “Ik werkte het grootste
deel van mijn doctoraatsperiode aan
diverse projecten. Die hebben geleid tot
een zesentwintigtal publicaties in internationale tijdschriften. Tussendoor werkte ik
dan aan mijn doctoraatsonderzoek,
daarom duurde het wat langer om te
voltooien.”
SCHAMPER: Waren er bepaalde uitzonderingen of faciliteiten die de universiteit voorzag om u te steunen bij
uw studie?
Van Driessche: “Omdat ik per se aan de
universiteit Gent wou studeren, had het
PMS contact opgenomen met de sociale
dienst van de RUG. We zijn dan samen
rond de tafel gaan zitten om te zien hoe
bepaalde problemen opgevangen konden
worden. Als ik mij goed herinner heeft de
verantwoordelijke van de sociale dienst
met de toenmalige decaan van de Faculteit Wetenschappen afgesproken dat ik
vrijstelling kreeg van de lessen. Ik ging
dus enkel naar de practica en die deed ik

van zich sp rek en

ehaalt doctoraatsdiploma
bijzonder graag. Daar heb ik ook wat
vrienden gemaakt.”

’’Soms ging ik wel eens naar de lessen,
maar dat bleek toch niet echt goed te
gaan. Het tempo lag veel te hoog en ik
verstond de professoren bijna niet.,
omdat ze voortdurend rondliepen of iets
op het bord schreven of zo. Vermits ik in
een heel goede groep was terecht-

”Ik roei gewoon met de
riemen die ik heb.”
gekomen, kon ik vaak iemands nota’s
lenen of kopiëren. Zo kon ik nalatigheden
van de professoren in hun cursussen zoals omgewisselde figuren of verkeerde
formules - verbeteren, zodat ik op de examens deze fouten niet zou overnemen.”
’Tijdens practica werd ik wel vaker in het
oog gehouden door de assistenten die
deze practica moesten geven. Ze zeiden
me vaak waar ik op moest letten zoals
zaken die vaak mondeling werden
gezegd, ter aanvulling van de practicumnota’s.”
SCHAMPER: Met welk onderzoek bent
u momenteel bezig?
Van Driessche: “Nu werk ik aan een project rond vloeistofchromatografie en massaspectrometrie waarbij de helft van mijn
salaris door de universiteit via een toe-

lage van de Provincie Oost-Vlaanderen.”

Bena- en bevoordelen

SCHAMPER: Hebt u ooit het gevoel
gehad dat u bent benadeeld omwille
van uw handicap of net het tegenovergestelde?
Van Driessche: “Benadeeld of bevoordeeld? Het is maar hoe men het bekijkt. Ik
roei gewoon met de riemen die ik heb en
geniet enorm van de kleine dingen des
levens, zoals met vrienden op café gaan,
plezier maken, enzovoort. En ook leren
leven met de dingen die ik heb..”
SCHAMPER: Op uw persoonlijke website geeft u blijk van enkele vreemde
interesses, zoals tekenfilms (voornamelijk
Speedy
Gonzalez!)
en
hiërogliefen. Houdt u zich hier nog altijd mee bezig of heeft u nu andere
interesses naast uw academische
bezigheden?
Van Driessche: “Momenteel hou ik mij in
mijn vrije tijd bezig met boeken en kranten te lezen om mijn taalvaardigheid op te
krikken.”
SCHAMPER: Naast uw eigen site, bent
u ook webmaster van de website van
de vakgroep Biochemie, Fysiologie en
Microbiologie. Een andere interesse?
Van Driessche: “Computers hebben mij
altijd geïnteresseerd, vooral toepassingen
met bestaande software zoals Photo-

\

shop,
Excel,
Word,
Powerpoint,
enzovoort. Toen ik nog stage liep bij professor Van Beeumen nam ik mijn eigen
PC mee naar het labo waar ik een kleine
spreadsheet-toepassing voor diverse
berekeningen van verschillende onderzoeksresultaten ontwikkelde.”
”ICT interesseert mij ook enorm omdat
het een interessant medium vormt voor
de verspreiding van gegevens en de presentatie van ons laboratorium en onze
vakgroep aan de internationale onderzoeksgemeenschap. Maar natuurlijk ook
als communicatiemiddel zoals e-mail,
chat en webconferencing.”
SCHAMPER: Wat vindt u eigenlijk van
de aandacht die u krijgt door uw
benoeming tot doctor?
Van Driessche: “Ik hoop dat mijn
benoeming tot doctor ook andere
mensen, niet alleen gehandicapten of
mindervaliden, stimuleert om door te
zetten en hun eigen wensen waar te
maken. Het kan wel eens voorvallen dat
het op sommige momenten wat tegenvalt,
maar met de hulp van vrienden en kennissen moet het toch ooit lukken. Dus
streef ernaar en bedenk: Wie niet waagt,
niet wint!”
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Blauw —groen huwelijk al 25 jaar een feit
V
o lg e n s de p s y c h o lo g ie b o e k je s is het een n ie u w e tre n d m aar
e ig e n lijk is het s to k o u d . B e ke n d e p o litic i b e w ijze n d a t h e t m in s te n s 25 ja a r g e le d e n al b e s to n d . We h e b ben het o v e r g e tro u w d e
v ro u w e n d ie tijd e n s hu n s tu d e n te n tijd a lle rle i le s b is c h e a v o n tu u rtje s b e le e fd e n en n a d ie n a lle s o p hun c a rriè re ze tte n . Een v e rh a a l
o v e r s to m e n d e s e ks en v e rd o k e n fa n ta s ie ë n . K o rto m het w a re
leven van F ie n tje en Vera m e t in de b ijro lle n : Freya, Ja m e s, R o os
en helem aal v o o r n ie ts : S teve.
Joséphine Rebecca M., zoals de nieuwste coming lady van de VLD officieel heet,
zag op 19 oktober 1958 het levenslicht in
uw favoriete studentenstad. Mama M.
getuigt dat Fientje “een hele brave was”.
“Op school nooit geen problemen gehad,
meneer. Zelfs met de jongens niet, nee.
En ze heeft een schoenen diplom, nietwaar.” Dat van die jongens willen we best
geloven...
Wij namen contact op met haar mentor
die ze leerde kennen als haar leraar
zedenleer aan het Koninklijk Atheneum
van Gent. Dhr. J. K. d’Armangeau, bekend om zijn rosse baard, heeft zich
samen met zijn vriend teruggetrokken in
de streek rond het drielandenpunt. “Vele
leerlingen konden goed met mij praten.
Ook juffrouw M., ja. Over allerlei onderwerpen en dat was voor 1976 nog uitzonderlijk. Ik probeerde altijd zo open
mogelijk te zijn. Uiteraard is er nooit iets
meer geweest!”, besluit d’Armangeau
geïrriteerd. Het was dan ook niet omdat
hij bij meisjes aantastelijk zou zijn
geweest dat Dhr. d’Armangeau enkele
jaren later onstlagen zou worden.
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Lekker wijf

Fientje M. ging samen met enkele
vriendinnetjes rechten studeren aan de
RUG. Samen met haar boezemvriendin en dat mag u in dit geval letterlijk nemen
- Claudine dook ze ijverig in de boeken.
Deze boeken werden al snel met bedden
verwisseld en beide dames leerden
samen de wereld kennen. “Ze was een
vurig raspaard en altijd te vinden voor een
nieuw speeltje”, getuigt Claudine glimlachend. “Maar ze wou meer en van de
ene op de andere dag stapte Joséphine
in die beruchte Roze Balletten”, klinkt het
rancuneus.
Daar leert de Margeret Thatcher van de
Vlaamse liberalen het schoolvoorbeeld
van het mestoverschot in Vlaanderen
kennen: Vera D. Deze groene diva was
volop aan het doctoreren in de landbouwkunde en vertoefde toen eveneens
in het roze leefmilieu. “Vera is een lekker
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wijf met zalige vingertjes en dat talent
gebruikt ze niet alleen om geitenwollensokken te breien”, schrijft M. in 1983 aan
Claudine vanuit de V.S. “Onze relatie was
hevig. De drang naar seks was groter dan
de nood aan voedsel. Vera liet mij soms
alle hoeken van de kamer zien. Maar dat
miste ik nu net bij jou, Claudine.” Hun
relatie was toen al uiteengespat en M.
probeert in New York haar Bar Exam tot
een goed einde te brengen.

Steve Stuntkloot

Op een moment als dit zou ondergetekende het leuk vinden mocht het niet zijn
fucking journalistieke plicht zijn om al
deze beerputjes open te trekken. De gortige details van hun split willen we u
echter niet onthouden. Gevoelige lezers
passen beter voor dit stukje maar het zou
zonde zijn de déontologie te laten
primeren op de waarheid.
Agalev-frontvrouw D. probeerde met
enkele andere verlichtte zielen in de
zomer van ’81 enkele bomen te redden
die een niet nader genoemde firma op
één van haar terreinen wou rooien. De
olijke Steve S. uit het Hasseltse had
kostenloos
zijn
vergaderzaal
ter
beschikking gesteld van de fronters om
een persconferentie te beleggen. Fientje
vond deze actie maar zever en wou dat
het zuivere kapitalisme zijn lusten maar
moest kunnen botvieren op “die onnozele
strontbomen”. De dames waren dan ook
luidkeels hun zoveelste ideologische
ruzie aan het beslechten toen de symphatieke cafébaas de gemoederen wou
bedaren door hen een gratis consumptie
aan te bieden. Hierdoor deelde ook hij in
de klappen. “Dat die dwaas eerst maar
aan een gratis portie ballen ziet te geraken vooraleer hij die naïeve groentjes
probeert binnen te draaien. Have fun met
uwen Steve Stuntkloot!”, schreeuwde M.
uitzinnig van woede. Over haar toeren
rende ze het café uit.

Onnozele bostrut

Wat daarop volgde is gewoon wansmakelijk. De toemalige lokale pers schreef dat

“de persontmoeting nog maar net
aangevangen was of een hysterische
jongedame stormde de zaal binnen. J. R.
M. uit G. hield in de ene hand een levende kip en in de andere een levende
eend.” Volgens de eveneens aanwezige
Claudine verscheurde Fientje de nek van
de kip tot het lijf van het beest levensloos
voor de voeten van Vera viel. Terwijl de liberale diva de eend dood probeerde te
slaan op een tafeltje, slingerde ze D. de
volgende legendarische woorden naar
het hoofd: “Hierzie, dat vind ik van uw
klotemilieu, onnozele bostrut.” Enkele
veganistische sojavreters werden zo wit
als een laken. Fientje stapte enkele
dagen in een wijlen Sabena-toestel richting de Harvard Law School waar ze Master of Laws zou worden.

Geile Bond girls

Aanleiding van ons gesprek met Claudine
was eigenlijk een supergeheime reünie
van de inmiddels - naar verluidt
ongelukkig - getrouwde politieke deernes
en enkele andere lesbische dames. De
plaats van het gebeuren was een
exclusieve avant-première van Die Another Day in de door de Hasseltse belastingbetaler gratis geschonken illegale privébioscoop. Het tuinhuisje van Steve S.,
zoals het stulpje op het gewestplan ingekleurd staat, werd gevuld met fantasieën
van de meiden. Nu de open debatcultuur
zo goed ingeburgerd is als de allochtonen
dat niet zijn, waren zelfs Vera D. en Fientje M. present.
”De opperkip van de groenen vond Halle
Berry maar niks als Bond girl” vertelt
Claudine ons. “Want hoe kan je nu botergeil worden van zo een negerinnetje?”,
vroeg Vera zich af. “Geef mij maar een
echte Gentse zoals Freya V.D.B. of Roos
V.A.”, bekent de groene godin. Maar daar
was de blauwe politica, die zelfs een
baarddwerg die de hielen van de koning
der Belgen likt moet voorlaten op de
kamerlijst van de VLD, het niet mee eens:
“Dat rode vaderskindje kan alleen maar
kabinetchefs in haar bed krijgen maar
een echt wijf heeft dat vijfde wiel aan het
teletubbie wagen nog niet mogen temmen.” Volgens Claudine zag Fientje DCup V.A. wel zitten. “Maar het geile pluche
van de macht is nu veel belangrijker dan
al die stomme wijven”, besluit toekomstig
minister M.

Frederik De Swaef
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Tres Tigres Tristes

p 3 december trad Tres Tigres Tristes op in de Handelsbeurs.
Wij herinnerden o n s hun schitterende optreden tijdens Saint
Amour en wilden heel graag zien wat er van hen geworden w as.
Aangezien wij nog zo een toffe cultuurcheque v o o r de H a n d e ls beurs liggen hadden, w a s dat geen probleem.
Wie ooit al in de Handelsbeurs is
geweest, weet dat de restaurateurs een
prachtige job gedaan hebben. Alles ziet er
heel stijlvol en chic uit. Het hele interieur
brengt je meteen in de mood voor een tof
concert. Een tip voor wie gaat: check out
the toilets. Nog nooit heb je zulke designtoiletten gezien. De concertzaal zelf heeft
een fenomenale akoestiek. Bovendien is
ze zo ingericht dat de afstand tussen
podium en publiek nooit te groot is. Ik heb
nu al enkele concerten meegemaakt in de
Handelsbeurs, en elke keer valt me de
ongelooflijk toffe sfeer tussen het publiek
en de artiesten op. Het publiek heeft er
elke keer zin in en de artiesten hebben
niets liever.
Tres Tigres Tristes bestaat uit Benjamin
Boutreur, Bart Voet en Esmé Bos. Allen
spelen bij El Tattoo del Tigre. De groep
was in het leven geroepen ter gelegenheid van Saint Amour, en hun optreden
toen liet een grote indruk na. Wat vooral
bijbleef waren de schitterende zuivere en

soepele stem van Esmé Bos en de eenvoudige schoonheid van de liedjes die ze
brachten. De groep bleef daarna bestaan
en heeft zelfs een cd uit waarmee ze nu
in Vlaanderen rondtoert. Op de tour worden Tres Tigres Tristes vergezeld door
Gulli Gudmundsson op contrabas en
Louis Debij op slagwerk.
De groep begon met hun optreden te
omschrijven als een ‘auditieve tentoonstelling’. Dat deed al het ergste vermoeden. Het eerste liedje was een eigen
compositie op een tekst van Pablo Neruda. Net als bij Saint Amour werd de vertaling geprojecteerd op een scherm. De
stem van Bos was ook nog even hemels,
maar meteen werd ook duidelijk waar het
schoentje in het optreden ging wringen.
Waar vroeger de begeleiding uiterst eenvoudig werd gehouden om de schoonheid
van de tekst, melodie en stem des te
meer te laten uitkomen, was er nu plots
een overdaad aan niet altijd even gepaste
instrumentale begeleiding. Soms was het

erop, even zo vaak grandioos ernaast.

De groep wordt in de pers ook altijd
voorgesteld als ‘brenger van het melancholische levenslied’. Dit gaat van
Spaanse plakkers tot de jazzy Duke
Ellington tot country met Joni Mitchell.
Vreemd genoeg storen al die verschillende genres niet. Behalve wanneer de
IJslandse bassist plots een IJslands rockliedje brengt. Rock past Tres Tigres Tristes
duidelijk niet en bovendien kan de bassist
absoluut niet zingen, ook al is hij van Ijs land afkomstig. Ook de andere leden
mochten hun zangkunsten even demonstreren. Een leuk moment was het liedje
gebracht door Louis Debij. Die gast, al is
hij wat gevorderd in leeftijd, kent wat van
percussie. Maar uiteindelijk was ik toch
blij toen Bos weer mocht zingen.
Hoewel niet altijd alles even geslaagd
was, leek het publiek het optreden toch te
smaken. De artiesten waren ook heel
relaxed en maakten voortdurend grapjes.
Uiteindelijk werden ze beloond met een
staande ovatie.
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Stefanie

Een tekeningetje op je bord

D

Een pizza op zijn Turks

o n d e rd a g is o n ze va ste re s ta u ra n td a g en w e g in g e n o n s eens
te g o e d d o e n aan de In d is c h e keuke n, s p ijtig g e n o e g w a s het
u itv e rk o re n re s ta u ra n t o v e r de m id d a g g e s lo te n w a a rd o o r we
even v e rd e ro p de T u rkse p izze ria G ü h la n b e zo ch te n .
We werden met een glimlach naar een
tafeltje voor zes aan het raam begeleid.
Niet dat dat veel uitmaakte, het uitzicht op
de Sleepstraat kan je bezwaarlijk pittoresk noemen. We keken dan maar op
de menukaart en vóór we bestelden,
probeerden we een tafelgenoot die Turks
kan ervan te overtuigen onze bestelling in
het Turks door te geven. Helaas weigerde
de jongeman.
Alle disgenoten hielden het bij een pizza.
We moesten er echter wel wat op wachten. Wat ook wel spijtig was, was dat we
niet allemaaal tegelijkertijd onze maaltijd
voorgeschoteld kregen. Hierdoor was de
pizza van de een al bijna op was toen de
rest zijn lekkers voorgeschoteld kreeg.
Omdat het onbeleefd is met volle mond te
praten was het nogal stil aan tafel. Enkel
wat goedkeurend gegrom steeg op uit
ons midden. Er werd natuurlijk ook hier en

daar een stukje pizza overgestoken om
de ander van het lekkere gerecht te laten
meegenieten, wat resulteerde in nog
meer goedkeurend gegrom. We merkten
dat we het eten op geperso-naliseerde
borden voorgeschoteld kregen. Er blijkt
een voorstelling op te staan van een
bakoven met daarvoor een dikkerd die de
pizza de oven induwt met als opschrift
‘Pizza Gülhan’. Als je het volledige prentje wilt zien, moet je je bord helemaal
leegeten. Ideaal voor jonge voedselweigeraars.
Het eten was erg lekker, één van de beste
pizza’s die ik ooit gegeten heb. Het
voordeel bij Turkse pizza’s is dat je naast
een pizza er ook nog een slaatje, overgoten met een heerlijke dressing, bij krijgt. Bij Gülhan kan je niet alleen pizza
eten, ook voor stoofpotjes kan je er
terecht. Die zijn ook heerlijk, al heb ik dat
slechts van horen zeggen. Na ie maaltijd.

als je afgerekend hebt, krijg je nog een
glaasje bananenlikeur, de Turkse tegenhanger van het Italiaanse ‘na-gedrankje’.
Die bananenlikeur is naar mijn bescheiden mening lekkerder dan het Italiaanse
‘toetje’," maar het is wel mierzoet en volgens mij en de meerderheid van mijn
tafelgenoten niet gespeend van alcohol.

Tot slot het interieur: dat laat wel degelijk
te wensen over. Ik weet niet hoe ze het
doen, maar de meeste pizzeria’s komen
bij de inrichting van hun etablissement
niet verder dan eenvoudige doch spuuglelijke bruine tafels, vergezeld door even
bruine stoelen met een uit stro gevlochten
zitting. Aan de muur de obligate jaren
zeventig-kiekjes van Turkijes toeristische
trekpleisters. Ondanks die aanslag op
onze esthetische zin, is het toch de
moeite waard om eens langs te gaan. Al
was het maar voor ‘de goedkoop’ - als er
ondertussen al geen horden Hollanders
zitten.

Evel B
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e d e n k t to c h w e l tw e e m aal na b ij h e t b u ite n k o m e n van deze
film . De v a d e rlijk e raad d ie G us P o rto k a lo s aan z ijn d o c h te r
g e e ft - “ Ga tro u w e n , m aak k in d e re n !” - w il je e c h t n ie t o p iedereen
to e g e p a s t zien. M aar na la ng o v e rle g bleek d it n ie t de e s s e n tie van
“ M y b ig fa t G reek W e d d in g ” te z ijn : de m o g e lijk h e id van een cu ltu u rm ix k o m t al d ic h te r in de b u u rt.
Het verhaal op zich hebben we al eens in
de cinemazaal ontmoet: lelijk eendje
wordt knappe meid en vindt de man van
haar leven. Het is bovendien geen levensmoeilijke opdracht om dat allemaal in
een komisch kleedje te steken, op de
gepaste momenten uiteraard voorzien
van een wijze levensles. Ook deze
‘Griekse bruiloft’ is in hetzelfde bedje ziek.
Toula Portokalos (Nia Vardalos) is dertig
en mag zich niet echt Miss Universe noemen. Ze besluit haar leven een andere
wending te geven en bloeit helemaal
open in het reisagentschap van haar
tante waarbij ze en passant ook nog eens
die knapperd ontmoet waar ze een tijdje
geleden nog helemaal gek van liep. Maar
de kern van het verhaal is eigenlijk het
verschil tussen Amerikanen en Grieken.
Toula is opgevoed met ontbijtgesprekken
als “Noem mij drie grondslagen van de
moderne Westerse maatschappij die

afkomstig zijn uit Griekenland” en wordt
dus verondersteld een Griekse te zijn in
hart en nieren, zoals de rest van haar
familie. Daarom moet ze zo snel mogelijk
trouwen met een respectvolle Griek en
Griekse kinderen ter wereld brengen.
Langzaam maar zeker probeert ze tegen
die stroom in te gaan, zonder te breken
met haar Griekse tradities. Tot overmaat
van ramp wordt ze dan ook nog verliefd
op een niet-Griek. lan Miller (John Corbett) is de man in kwestie en zijn familie
moet dan weer model staan voor ‘the
American way’. De ‘clash of civilizations’
is enorm als deze twee uitersten van families moeten samensmelten Ook dit zagen
we al vaker op het witte scherm. Helemaal verfrissend is het concept dus niet
maar grappig is het wel!

V

Zo zou onder andere cultregisseur Jim
Jarmush een hevige fan zijn van Kaurismaki. Aki is de meester van de moderne
Finse filmschool en zijn films zijn zonder
veel concurrentie de belangrijkste exportproducten van de Finse filmmarkt. Zijn
stijl is somber, berekend en statisch, de
dialogen zijn raadselachtig, hartroerend
en vol zwarte humor. Dit is ook niet
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Een “komedie van fijn formaat” zei de kenner die achter mij in de zaal zat, mijn
buurman die al een half uur lag te slapen
kon zich daar niet bij aansluiten.Sommige
Griekse tradities zijn inderdaad grappig,
en vader Gus die denkt dat hij het hoofd
van de familie is terwijl zijn vrouw hem in
alle richtingen manipuleert is betoverend.
Maar verder dan de categorie ‘charmant’
moeten we “My big fat Greek Wedding”
niet plaatsen, en er zijn mensen die ‘charmant’ niet voldoende vinden.

Geen grote namen op de affiche of het
zou Joey Fatone moeten zijn, naar het

o o r ve le n m ag K a u ris m a k i dan w e l een n o b e le o n b e k e n d e z ijn ,
in de c u ltfilm -s c e n e is h ij d a t s te llig niet. M et z ijn e ig e n z in n ig e
en o o rs p ro n k e lijk e film s tijl h e e ft h ij z ic h al ja re n een s te v ig e
p la a ts v e rw o rv e n in het p a n th e o n van de o n a fh a n k e lijk e film re g is s e u rs . Z ijn la a tste p re n t is w a a rs c h ijn lijk zijn m e e st to e g a n k e lijk e to tn o g to e .

Dat verklaart ook de belangstelling en de
waardering die deze film de laatste maanden ten deel viel. In Cannes ging Aki
Kaurismaki dit jaar aan de haal met de
juryprijs en in Gent won The Man without
a Past de Grote Prijs van het Filmfestival
van Vlaanderen. Het is de eerste keer dat
Finlands
beruchtste
drinkebroer
dergelijke internationale erkenning krijgt
en daar zal hij wel niet rauwig om zijn.
Want lokale erkenning had hij wel
genoeg, al kwam ze steeds uit dezelfde
kleine cinefiele hoek.

schijnt een lid van de boysband ‘NSync.
Niemand bekend dus en dat merk je sporadisch wel eens aan de acteerprestaties.
Geen enkele Hollywood-ster en toch een
kaskraker van formaat in de VS? De
naam Tom Hanks zal hier wel iets mee te
maken hebben. Neen, Tommie ‘ik loop
met Oscar door de straten van Philadelphia op zoek naar Ryan’ Hanks speelt niet
mee maar hij was de producer van deze
Griekse aangelegenheid. Of dit nu de
reden voor George met de pet geweest is
om de film te gaan bekijken durf ik niet
beweren.

anders bij zijn laatste film. Dit kolderhumoristische treurspel grijpt je bij
momenten naar de keel door zijn droefgeestigheid, maar brengt ook regelmatig
tranen in je ogen van het lachen. De film
gaat over hoe het verder moet met de
zwijgzame M (Markku Peltola) die, nadat
hij hardhandig is aangepakt door een
bende schorriemorrie, zijn geheugen is
kwijt geraakt.
Met een sobere trefzekerheid, die bovendien vaak doet denken aan de onvolprezen stijl van Roy Orbison of Johnny
Cash, en zonder zich daarbij te veel vragen te stellen, leert hij overleven met wat
voorhanden is. De lotgenoten die hij in
zijn bidonville leert kennen, zijn al even
eenvoudig en bizar als de man die zijn
eigen verleden niet kent. Op meerdere
niveaus lijkt de film sterk op de laatste
twee films van die andere Amerikaanse
cultregisseur, David Lynch. Maar de ver-

schillen zijn talrijk.
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De film is misschien wel even onvatbaar
en straalt nu en dan een soortgelijke mysterieuze ambiance uit als wat Lynch soms
van zichzelf laat zien. Maar The Man without A Past moet het ook hebben van
indringende karaktertekeningen en doorbreekt af en toe het absurde register
waarin de film is gevat om even bij de
sympathieke personages binnen te
kijken. De romantische interactie tussen
M en een gereserveerde officier van het
Leger des Heils (Kati Outinen) leidt
soms tot bijzonder grappige en tegelijkertijd ontroerende taferelen. Die laatstgenoemde werd in Cannes overigens ook
beloond met de Palm voor de beste
actrice.
The Man without A Past is een film met
vele gezichten. Het is naast een zwarte
komedie met subtiele slapstickhumor ook
een vriendelijke aanklacht tegen een
bureaucratisch systeem dat het leven van
Finse zwervers zuur maakt. Het is een
minimalistisch gefilmd staaltje Finse arthousecinema. Het is lo-fi van de bovenste
plank.

J o o st V a n d en b ro ele

k r in g e n en
konventen
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Politeia

AAGENDA

Einde Gotcha + gratis vat, 22u, Kitsch

16 DECEMBER
DINSDAG
17 DECEMBER

Chemica

Lord of the Rings 1, 11 u, Aud. 4
Ledeganck

KHKen VPPK

Cantus, 20u, Salamander

VGK-FLWI
Politeia

Glühwein aan de Blandijn
Discofuif, Tequila

VRG

Assistentenpleitoefening, 19u, Justitiepaleis

CDS

Debat Abou Jahjah -Annemans, 20u,
Blandijn

M«132 » » F ill

18 DECEMBER

Bsaiigiagiii

AK

Massacantus, ICC

Klassieke Kring

Spaanse avond, ‘t Patijntje

Geologica
VDK
Tempi Misti

Kerstreceptie
Schaatscantus

11.11.11-RUG
WVK

Afrikaanse Avond, 20u, De Brug
Fuif, Sioux

Kerstconcert, 20u, Sint-Niklaaskerk

VBK

Receptie

VTK

Galabal, Salons Mantovani Oudenaarde

VG

Nieuwelingen Fun Weekend

V o lle d ig e a g e n d a is te v in d e n op:
: //w w w . student, rug. ac .b e

Colofon
Schamper is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universteit Gent. De
Redactie bestaat uit vrijw illigers en komt
elke dinsdag samen om 19u op het volgende
adres:
Schamperredactie
Studentenhuis De Brug
St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35
Lezersbrieven z ijn w elkom , lie fs t op diske tte . Naamloos is prullenm and. Vermeld
ook stu d ie rich tin g , ja a r en contactadres.
Op grondig gem otiveerd verzoek laten
w ij uw naam weg. Lezersbrieven dienen
betrekking te hebben op de studentenp roblem atiek en de RUG in het algemeen
o f a rtike ls in Schamper in het bijzonder.
De redactie behoudt het recht voor om
ingezonden stukken ve rko rt weer te
geven, o f om technische reden n ie t te
plaatsen.
Oplage:
5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s
en homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:
Jef Van Baelen
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:
Druk in de Weer c.v.
Forelstraat 35
9000 Gent

Redactie:

Hoofdredacteur
Jef Van Baelen
Coördinator
Evelien Baeten
Advertenties
Ellen Bernaers
Eindredactie
Jef Van Baelen, Pieter Loncke,
Tom De Paepe, Annelies Jeannin,
Stefanie Deman, Frederik De Swaef, Mieke
Boone, llka De Bisschop , Tim F. Van der
Mensbrugghe
Redactie
Evelien Tofuburger’ Baeten, Ellen 'Bloedpens’ Bernaers, Gert 'Stoofvlees’ Boel,
Mieke 'W aterkonijn’ Boone, Bruno 'Runderkw artier’ Claeys, llka 'Fricassee’ De Bisschop, Bastiaan 'Hamburger’ Debruyne, Tom
'Bal Gehakt’ De Paepe, Thijs 'Saté’ De
Smet, Frederik 'Curryworst’ De Swaef, Stefanie 'Pepersteak’ Deman, Stefaan 'Eendenborst’ Duc, Rinus 'Lamsbout’ Emmery, Piete r 'Struisvogelvlees’ Everaerts, Annelies
'B itte rba l’ Jeannin, Karei 'Speklap’ Lambert, Rik 'Drumstick’ Lievens, Pieter 'Blinde Vink’ Loncke, Christophe 'Ham m etje’
Ramont, Stijn 'Entrecöte’ Segers, Eva 'Varkensgebraad’ Thienpont, Jef 'Ganzenlever’
Van Baelen, Joost 'Kalfslap’ Vandenbroele,
Tim F. 'Rib’ Van der Mensbrugghe, Jan
'Ossenstaart’ Vermeulen
Vormgeving
Papieren versie: Rinus L. Emmery, Pieter
Loncke, Tom De Paepe,
Tim F. Van der Mensbrugghe
Internet versie: StijN Segers,
Cover: Tim F. Van der Mensbrugghe
Cartoons
Valère, Tim F. Van der Mensbrugghe, Bruno
Foto’s
Evelien Baeten, Tim F. Van der Mensbrugghe, Jef Van Baelen
Schamper op internet
www.schamper.rug.ac.be

CULTUUR
• D in s d a g 1 7 d e c e m ber
Film : "H e t begon m e t
'd rie d o zijn rode ro z e n '"
- F ilm -P la teau , 20u
G e m e e n te ra a d :
19u,
S ta d h u is, B o te rm a rk t
W oensdag 18 d e ce m b e r
F ilm p ara de: De ja re n 60
van G o d ard to t C ass a v e te s "F aces", C assavetes - S phin x, 20u
T h e a te r: "W a a w " (T ryo u t), 15u - bij 'D e Vieze
G asten', g ra tis
• D o n d e rd a g 1 9 d e cem ber
Film : "C h im e s a t M idn ig h t", O rson W elles,
F ilm -P la teau , 20u
Film : "Tu ne ve rra s pas
V era paz"- d o c u m e n ta ire
o v e r h e t G entse e m ig ra tie v e rle d e n - C aerm e rs k lo o s te r,
V ro u w e broedersstr. 6
L ite ra tu u r: De Paarse
Z e te l: een passie v o o r
psych ologie , René Appel
- Z u id, von 12u30 bis
zum 1 3 u l5
Man & M achine, Logos
T e tra h e d ro n , 20u

• W oensdag 25 d ecem ber
L ijfs tijl:
W e re ld w o e n s d a g -d a g , s a m e n k o m s t op
de V rijd a g m a rk t, 19u
L e zin g : Jezus is geen
ste e n b o k! - o v e r de p re m a tu re
g e b o o rte
van
C hristu s - Isaac N e w to n plein 23 - 19u, g ra tis
• D o n d e rd a g 2 6 d e cem ber
C o m p u te rb e u rs ,
ICC,
C ita d e lp a rk
• V r ijd a g 2 7 d e c e m b e r
Fuifke: Body to Body Org. d o o r de I love Techn o -p lo e g , 2 2 u , C u ltu re
Club (tic k e ts : Fnac)
• M aandag 30 decem ber
C once rt: D ja m e l, 21u [T re fp u n t, bij S tJ a c o b s g ra tis

W e r k e n v a n 5 G e n ts e
k u n s te n a a r s - E uropah o te l, G ordun akaa i 59 g ra tis - to t 17 /1

S p é c ia lité s d e la m a ison - A m sab, B a g a tte n s tra a t 174 - g ra tis - to t
1 5 /3
T w e e lin g e n in k u n s t
en w e te n s c h a p , M useum Dr. G uislain, to t
0 3 /2 0 0 3
G e a n im e e rd e te n to o n s te llin g o v e r g e z ic h ts b e d ro g , H et Illu s e u m to t 3 1 /1 2
G e s c h ie d e n is v a n d e
p s y c h ia trie , M useum
Dr. G uislain, to t 3 1 /1 2
7 0 0 0 ja a r P e rz is c h e
K u n s t, K unsthal S in tP ie te rsa b d ij, to t 5 /0 1
E et es g e n e tis c h : in te ra ctie ve te n to o n s te llin g
o ve r b io te c h n o lo g ie in de
land bou w en v o e d in g ,
H ortus Michel T hiery,
B erouw 55, to t 3 0 /0 9
B u s te h o u d e r, p ro je c t
rond p re v e n tie van
bo rstka n ke r, S c h o o lm u seum Michel T h iery, S in tP ietersplein 14, to t

22/12

• V r ijd a g 2 0 d e c e m ber
C once rt: H ow ard W ong,
b a rito n en B o te rb e rg ,
piano - liederen op te k s t
van
W illia m
B lake,
2 0 u 3 0 , De Rode Pomp

G e rd R o th m a n n :
A m u le t en T a lis m a n V illa De B ondt, K rijg s Ia a n 124 - g ra tis - to t
2 3 /1 2

• M aandag 23 d ecem ber
C o nce rt: Aedo, 21u T re fp u n t, bij S tJ a c o b s g ra tis

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

