Kaalgeschoren nazihoeren KORT
E

en nieuwe lente, een nieuw bomalarm. Naar mijn mening is heel die internationale politiek eigenlijk te herleiden tot een stelletje ruziënde kleuters tijdens de middagpauze. Terwijl kleine Saddam
graag verstoppertje zou spelen, hebben George en Tony meer zin in een wel héél gevaarlijk spelletje Risk. Jacques, Gerhard en Vladimir hebben daarop geen zin meer om mee te doen. Lekker puh!
Pas op, of ik ga het zeggen aan de juf! Of zoiets.

De Halfvastenfoor staat weer op het SintPietersplein - tot 13 april overigens - dus
naar aloude studententraditie weet u wat
dat betekent: nu niet beginnen blokken is
buizen. Nog maar de vraag hoe goed
blokken lukt, terwijl uw pancreas in die
portie vettige oliebollen aan het
marineren is. • Kwijl, Johnny’s, kwijl: op 5
en 6 april komt de Tuning & Racing
Show naar Flanders Expo. Dit “evenement voor liefhebbers van sportwagens
en geluidsinstallaties” is jullie op het lijf
geschreven. • Er moest alleen nog een
standje met glimmende velgen en gouden
kettingen bij, en alle accessoires zouden
voorhanden zijn. • Het onvolprezen studentenorkest Tempi Misti speelt op 1
april om 20 uur gratis ten dans in de St.
Michielskerk. Namelijk het requiem van
Fauré, wat vast dolle pret oplevert. • Het
staat erin, zie je, kunnen jullie me dan nu
komen losmaken, kerels? Die cellosnaren
snijden nogal in mijn vlees. • Slijters van
megafoons doen waarschijnlijk gouden
zaken deze tijd, aangezien de Actief
Linkse Studenten en de MarxistischLeninistische Beweging op een indrukwekkende manier zowat alle anti-oorlogsacties gerecupereerd hebben, in de hoop
langs die weg nieuwe leden aan te
trekken. Het zegt veel over de wervende
kracht van het trotskisme en het stalin-

isme, doch dat terzijde. • Veel fijne
klassiekers in de ci-nema de volgende
weken. Zoals “Once Upon a Time in the
West” van Sergio Leone (Sphinx, 26
maart, 20 uur). “Apo-calypse Now
(Redux)” van Francis Ford Coppola
(zelfde plaats, zelfde tijd, op 23 april),
“Blue Velvet” van David Lynch (Film
Plateau, 1 april, 20 uur) en “Touch of Evil”
van Orson Welles (MIAT, 11 mei, 10 uur).
Voor dat laatste, zie www.miat. gent.be. •
Eh-er is er eeh-eentje jáááárig: op 21
maart was het weer Dies Natalis, die fijne
24 uur vakantie die ook nog eens de verjaardag van de Universiteit Gent moet
voorstellen. En de dag waarop de UGent
traditioneel een paar eredoctora-ten
uitreikt. De laatste jaren wordt er met die
dingen zo gesmeten dat elke kuisvrouw
er vast ook eentje kan krijgen, verstopt
achter ginds dressoir in het rectoraat. • Ik
ben trouwens benieuwd hoeveel koppen
Douwe Egberts de aanwezige eredoctor
Kofi Annan die dag ongevraagd in zijn
handen kreeg gedrukt. Ik zie het al voor
me: overijverige serveuses die hem
“Koffie?” voorstellen, waarop hij telkens
“Yes” antwoordt, omdat hij denkt dat men
hem aanspreekt. • Op 29 maart gaat in
zaal Regniers op de Wiedauwkaai vanaf
21 uur een wel héél fijn “concert met
diner” door. Muzikale opluistering is er
door: Liliane SaintPierre! Eddy Wally!
Frank
Galan!
Mama’s Jasje! Zeg
nog eens dat de
inlandse schlagerscène niet aan werk
geraakt. Kaarten kan
je
bestellen
op
09/225.54.51. Hulp
bij zelfmoordplannen
op 02/649.95.55. • In
onze categorie “zo
hip als Elly en
Rikkert” doet de
happening “Het nut
van de poëzie” erg
zijn best. Geïnteresseerden begeven
zich niettemin op 3
april naar de Logos
Tetraëder in de
Bomastraat, om 20
uur. • Het nut van de
poëzie is overigens,
als u het nog niet

wist, net als bij alle andere kunsten simpelweg “de wijven binnendoen”. • Nog
steeds speelt de theaterbewerking van
“De Kleine Prins” in Gent, maar ik ga nog
liever een kloeke grizzlybeer knuffelen
dan dat ik hier de data en tijdstippen
meedeel. • Stukken beter: “Proust 1: de
kant van Swann” in een regie van Guy
Cassiers. Onder andere op 11 april in de
Vooruit, en meer info daarover vind je op
www.vooruit.be. • Geheel zonder aanleiding: een vraagje aan de mensen van het
Anarchistisch Kollektief. Als je gelooft
dat “la propriété le vol” is, en je koopt een
boek van Proudhon, ben je dan een dief?
• Denk daar maar eens over na. • Op 3
april komt Raymond Van het Groenewoud naar de Stedelijke Openbare
Bibliotheek. Dit in de reeks “De Paarse
Zetel”, georganiseerd door de Dienst Culturele Zaken van de Stad Gent. Hij brengt
de brassband Panta Rhei mee, en het
geheel vangt aan om 12u30. • Een interessante lezing lijkt me wel “De repressie.
Ja voor kaalgeschoren nazihoeren?” door
eer-waarde Desmet, in het parochiaal
centrum van Sint-Anna. De pastoor zal er
op 1 april om 21 uur onder meer over zijn
eigen ervaringen vertellen. Reserveren is
aangeraden op 09/264.70.87. • Voor de
liefhebbers van leggings en spannende
kledingsstukken allerhande: de Open Belgische Kampioenschappen Aerobics vinden dit jaar plaats te Gent, op 10 en 11
mei in Sportarena Tolhuis. • Vleesgeworden foulard Herbert Flack speelt op 26
maart zijn monoloog “Vrouwen!” in de
Handelsbeurs. Vooral dat uitroepteken
baart me een beetje zorgen. • Ja hoor, het
is zover: de eerste ruiter van de Apocalyps is in aantocht. We hebben het niet
over Colin Powell, maar over de schabouwelijke klucht “Boeing Boeing”, die
naar de Capitole komt. Met Danni Heylen,
Pascale Bal, Joyce De Troch, Els Tibau
en Marijn Devalck in psychologisch
ongetwijfeld zeer uitgewerkte rollen. Het
onding speelt op zoveel dagen dat u best
even
een
kijkje
neemt
op
www.musichall.be. De beste tickets
kosten 30 euro. • Zelfs met de SchamperVisakaart: never in this life.

Rien Emmery
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Een schaamteloze onderbudgettering zorgt ervoor dat ik jullie met spijt in het
hart moet melden dat dit de laatste Schamper van dit academiejaar wordt.
Maar niet getreurd: voor die laatste keer hebben we besloten de remmen wel
héél radicaal los te laten. Sta me daarom dus even toe een woordje te placeren over een zaak die velen onder u - maar volgens mij veel te weinig bezighoudt.
Het is de voltallige Schamperredactie namelijk opgevallen dat de Gentse studenten in toenemende mate zich uiterst bourgeois opstellen op seksueel vlak.
En dan niet bourgeois in de decadente fin-de-siècle-sfeer van weleer (Komáán
mensen. Er is een nieuwe eeuw begonnen. Er wordt dan een zekere vorm van
dandy-losbandigheid van je verwácht). Neenee. We bedoelen bourgeois zoals
de gelijknamige politicus, stijf als een bos uien. Verstoken van elke seksuele
uitspatting en met een diepgegroefd calvinistisch gelaat de zaak overpeinzend. Het soort bourgeoismentaliteit waar wij als Schamperredactie graag
een fel standpunt tegen willen innemen.
Wat is er immers gebeurd met de o zo geprezen promiscuïteit van de Gentse
student en/of studente? Waar blijven die wellustige orgieën, die occasionele
nachtelijke partnerruil, die laaiende golf van geslachtsziekten? Ik zeg u, voorwaar met spijt in het hart, ze zijn niet meer. De huidige studentenpopulatie ziet
het wat wufter. Ze brengen hun donderdagavonden liever door met een gezellig spelletje whist en een koel portootje in de hand, terwijl in de achtergrond
fijnzinnige melodieën genre the Cheeky Song of de nieuwe single van Raffaele galmen. Droevig, mensen, droevig.
Het is nochtans helemaal niet moeilijk om de innige liefde van uw medemens
in uw hart te ontvangen, of in verscheidene andere gedeelten van uw lichaam
wat dat betreft. Ook ú zou zonder probleem opnieuw een diep inwendig genot
kunnen ervaren. Diep, dieper, oneindig diep, kunnen we daaraan nog toevoegen. En langdurig. Héél de nacht lang minstens. Of tot wanneer we moe zijn
althans. Maar het mag dus blijkbaar niet zijn.
We moeten hier toch ook wel een beschuldigende vinger uitsteken naar de
vrouwelijke studenten. Goed, eeuwen maagdelijkheidsideaal veeg je niet zo
maar in een wip weg, dat begrijpen we. En ergens vinden we uw remmingen
wel charmant natuurlijk. Maar toch dames: get over it. Of under. Daar doen we
allemaal niet moeilijk over.
Ik weet dat ik voor veel mannelijke studenten spreek - en voor onze studentenbeheerder Axel Ronse in het bijzonder - wanneer ik zeg: dames, gooi uw
boeien af! Of beter nog: doe uw boeien weer ààn. Bij voorkeur rond de bedstijlen of eventueel de tafelpoten. Whatever.
Zo las ik laatst nog dat het aantal tienerzwangerschappen in de laatste drie
decennia meer dan gehalveerd is. Tegelijk zien we vandaag dat Interbrew
onthutsend lage omzetscijfers aankondigd. Coincidence? I think not. Ziet de
Gentse student dan niet dat hij door zijn/haar preutse gedrag de Belgische
economie rechtsreeks een zware klap toebrengt? En het is zo al crisis. Dan
niet schrikken als den Amerikaan hier morgen de dienst uitmaakt.
Laten we dus kort resumeren. Een volmondig jà aan de promiscuïteit!

Jef Van Baelen
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Dreigende oorlog met Leuven
nog te vermijden?
KUL lanceert grootscheeps offensief

e Katholieke Universiteit Leuven (KUL) is blijkbaar vastbesloten om haar marktaandeel opnieuw te vergroten. Overal sluipen de melige, clichématige affiches van de KUL in beeld. In De
Zevende Dag kwamen ze ‘onopvallend’ een tiental keer in beeld,
met het logo van de KUL in close-up. Ze palmden zelfs een bladzijde in de Humo de Luxe in.

De Universiteit Gent (UGent) spreekt zich
niet uit over dit reclameoffensief van haar
grootste concurrent, is de reactie van
Tom De Smedt, de communicatieverantwoordelijke van onze universiteit. Wel
geeft hij toe dat de rector en de pr-dienst
de campagne met argusogen volgen. Al
jaren bestaat er immers de stilzwijgende
overeenkomst tussen de Vlaamse universiteiten om zich ver af te houden van
louter commerciële reclame. Die unwritten law heeft de KUL nu overduidelijk
doorbroken. Men vraagt zich terecht af of
dit niet de eerste stap is naar platte commercialiteit.

vense concurrent.

Nu zou het natuurlijk spectaculair zijn als
de UGent binnen dit en veertien dagen
een tegenoffensief zou lanceren. Kunnen
we allemaal lekker affiches van de KUL
gaan overplakken of reclamefolders publiekelijk verbranden. Helaas is de
Gentse universiteit voorlopig niet van
plan om oorlogje te spelen met de Leu-

Het is ook de vraag of de peperdure
affiches en spots van de KUL hun
uitwerking zullen hebben. Bij een belangrijke beslissing als je studiekeuze laat je
je nu eenmaal niet leiden door een catchy
slogan. Tenzij je een volslagen randdebiel
bent natuurlijk. Daarom lijkt het De Smedt
& co niet meteen nuttig om een even
grote campagne te lanceren.

Oorlogje spelen

De Smedt vertelt dat de communicatiedienst van de UGent echter niet stilzit. Ze
werkt aan een marktonderzoek om te
bepalen wat de strategie zal zijn in de
toekomst. De Smedt sluit een commerciële reclamecampagne niet helemaal uit,

Wij zijn geen wasproduct.

maar er zijn voorlopig geen plannen voor.
“Wij zijn geen wasproduct,” benadrukt hij.
“Het is belangrijker om potentiële studenten en investeerders te informeren over
onze troeven. Het moet meer zijn dan
holle frasen die je gaat verkondigen.”

Daarnaast is een reclamestrategie als die van de KUL, die
bestaat uit een wat dromerige
foto en enkele weinig zeggende
clichés, vooral bruikbaar om het
publiek op het bestaan te wijzen
van een of andere illustere
hogeschool in de Kempen, maar
de meeste mensen hebben al
opgemerkt dat Leuven een universiteit bezit.

Spitsvondigheid ten
top
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Laten we nu even kijken naar
een van de affiches van de KUL
zelf. Bovenaan staat de zeer
vernieuwende slogan: “In Leuven krijg je een beeld van de
toekomst.” Om deze ijzersterke
frase kracht bij te zetten, staat er
een foto bij van de gebeeldhouwde hoofden op het Paaseiland. Mooie foto, daar niet van,
maar of een eeuwenoud monument de belofte op een beeld
van de toekomst geloofwaardig
maakt?

Bovendien springt het meteen in het oog
dat het meisje met de laptop er vlotjes
bijgeplakt is. Vooral de laptop lijkt ergens
in het ijle boven het zonovergoten gras te
zweven. Maar waarschijnlijk heeft de
fotografieclub van de KUL al voldoende
studenten, ook zonder extra publiciteit.
De tekst dan. Wat dacht je hiervan?
“Informatie krijg je zo al genoeg, via je
computer of in de media.” Ze hebben er
blijkbaar wel zin in in Leuven. Waarom
zich moe maken als de studenten op hun
eentje ook wel voor hun opleiding zorgen? Enkele regels verder bevestigen ze
deze doe-het-zelf-filosofie: de KULeuven
“spoort je aan om zelf op verkenning te
gaan.” Nog in dezelfde paragraaf staat er:
“Wat je nodig hebt is een kritische kijk,
een brede visie, een open geest.” Vooral
de K in KUL doet me bij deze regel toch
even de wenkbrauwen fronsen.
De volgende paragraaf bevat nog meer
schitterende spitsvondigheden. “Wat je
ontdekt, is niet alleen de studierichting
van je keuze...” Nog een geluk dat we een
foto van een gigantisch stenen hoofd krijgen om de studierichting van onze keuze
te helpen bepalen, anders was het niet
gelukt. Ik vraag me trouwens af welke
studierichtingen Leuven zoal te bieden
heeft die je niet op elke andere universiteit ergens in de verwoeste gewesten
kan gaan volgen. O ja, Theologie natuurlijk.
Nog een regeltje om te onthouden: je ontdekt in Leuven blijkbaar ook “Een nieuwe
vriendenkring. Jezelf.” Gelukkig maar, van
te veel andere mensen dan jezelf kennen,
komt toch alleen maar narigheid.
Een schitterende uitsmijter van formaat
mocht natuurlijk niet ontbreken. de
reclametekst eindigt dan ook met het bijzonder uitnodigende “Daarna zoek je het
zelf maar uit”.
Kortom, de campagne van de KUL is
duidelijk waterdicht. Zelfs het Leuvense
studentenblad Veto, door onze kersvers
verkozen hoofdredacteur ooit de studentenversie van het Staatsblad genoemd,
kon het niet laten om het onding eens
grondig door de mangel te halen. Wij
kijken al uit naar de volgende affiches van
de VUB.

Ilka De Bisschop

Vakgroep Communicatiewetenschappen in de prijzen

p woensdag 19 maart was er naar jaarlijkse gewoonte de uitreiking van de Skepptische prijzen. Twee medewerkers van de
faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen mochten met de
Zesde Vijs naar huis. Aansluitend was er nog een debat.
De prijzen worden uitgereikt door SKEPP,
de Studiekring voor Kritische Evaluatie
van Pseudo-Wetenschap en het Paranormale. Met die prijs wil de vereniging de
personen belonen die zich verdienstelijk
maken in het verspreiden van objectieve
kennis omtrent pseudo-wetenschap en
het paranormale. Skepp is ook de
vereniging die het gewaagd heeft om de
discussie aan te gaan met Mark Peeters
(Schamper 409). U weet wel, de man die
gelooft dat de ruimtevaart een fabeltje is.

Vijzen

De prijzen werden dit jaar uitgereikt aan
professor Els De Bens en aan Karin
Raeymaeckers. Beiden zijn verbonden
aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen van onze universiteit. Populaire
media en ongeschoolde redacteurs doen
soms wel eens ongefundeerde uitspraak,
zoals misleidende raadgevingen over
belangrijke
aspecten
van
de
geneeskunde en de gezondheidszorg.
Beide personen hebben dit fenomeen

aan de kaak gesteld en verdienden
daarom de prijzen, motiveerde de jury.

Zij kregen de Zesde Vijs mee naar huis,
een symbolische prijs. Normaal gezien
heeft
men
maar
vijf
vijzen, liefst
op een rij,
maar
sommige mensen
zijn
behept
met
een
zesde exemplaar doordat
zij zich kritisch
opstellen en
houden van
De laureate, Prof. Els een grondig
De Bens.
g e d o c u menteerd
debat. Een bekende laureaat van deze
prijs is het Radio 1 programma Jongens
en Wetenschap.

Skepptische Put

De tegenpool van de Zesde Vijs is de
Skepptische Put. Deze minder welriekende prijs is bestemd voor wie zich
onkritisch opstelt en de popularisering
van wetenschap en kennis niet zo goed
begrepen heeft. VTM-babe Ingeborg
mocht een aantal jaren geleden de prijs in
ontvangst nemen. Het wichtje deed
nochtans zo haar best om eenzame
harten bijeen te brengen.
Na de uitreiking was er nog een debat
rond de thema’s ‘zin en onzin van de historische Jezus’ en ‘opkomst van New Age
en sekten’. De immer hippe Etienne Vermeersch nam het op tegen zijn collega
Paul Cliteur uit Leiden en Delft. Als u
wilde weten wat we kunnen te weten
komen vanuit een sceptische of kritische
benadering over onze goede vriend
Jezus, dan was aanwezigheid aangeraden. Zo reisde de vraag of de Zijn leer
nog enige relevantie heeft heden ten
dage, zeg maar de vraag of we hem met
een plumeau mogen afstoffen of hem
verder mogen laten wegkwijnen aan zijn
kruis.

Stefaan

Advertentie

O

Uitreiking SKEPP-prijzen

Verkiezingskoo
D

e verkiezingen van 18 mei naderen met rasse schreden!
Paniek alom, tenzij u weet op wie stemmen natuurlijk. In de
eerste kan Pol & Soc weten ze het al lang. Zij hielden namelijk een
themaweek over de verkiezingen en mochten oefenen in een
stemhokje.

“Vorig jaar werd er voor de eerste keer
een projectweek georganiseerd”, vertelt
Pieter Rogiers, preses van Politeia. “Dit
jaar was het beter wegens meer volk op
het debat doordat de verkiezingsuitslag
bekendgemaakt werd. Blijkbaar waren
nogal wat eerstekanners benieuwd naar
de uitslag.”
Maar liefst 377 of 73,3% van de
eerstekanners van de Pol & Soc namen
deel aan die stemming. Er werden in de
uitslag geen verschillen waargenomen
tussen geslachten, provincies en studenten met of zonder studiebeurs. Er waren
wel opvallend meer SP.A/Spirit-stemmers
(Kamer 38,2% en Senaat 38,5%) dan in
het ‘echt’. Ook Agalev (17,8% en 16,7%)
scoort opmerkelijk hoger. “Men moet zich
hoeden voor elke vorm van veralgemening, maar ik wil niet verhullen dat ik
met de uitslag kan leven”, lacht decaan
Ruddy Doom eufemistisch.

een heel andere richting. Toen bleken
vooral Agalev en VLD populair te zijn.”
Ondanks een harde kern actieve leden
van de PvdA-jongeren in de eerste kan,
kon die partij samen met Vivant en het
Liberaal Appel onder de noemer
“anderen” maar 2,9% en 3,4% van de
kiezers bekoren. “Men moet deze test
ieder jaar opnieuw doen in eerste kan”,
vindt Politeia-preses Rogiers. “Dan kan

“Proefverkiezingen
moeten ook in hogeren
jaren!”

men jaar na jaar de verschuivingen
meten. Men zou de verkiezingen ook in
tweede licentie moeten organiseren, dan
kan men zien hoe de politieke attitude van
de Pol & Soccer veranderd is in zijn car-

VB geen optie
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andere thema’s uit. Ook al is het Vlaams
Blok zelf niet populair, haar favoriete
thema’s zijn dat duidelijk wel.

Bij de populaire Vlaamse politici wint SP.A
minister Frank Vandenbroucke (12,7%).
Hij wordt gevolgd door Steve Stevaert
(10,3%), Jean-Luc Dehaene (8,8%),
Guy Verhofstadt (8,5%) en ondanks zijn
beperkt succes bij de vrouwen mag Geert
Bourgeois (4,8%) de top vijf afsluiten.
Een kleine 1,6% komt in hogere sferen
van Senator Q (Vincent Van Quickenborne) die, mocht u hem begrijpelijkerwijs
kwijt zijn, nu bij de VLD zit. Opmerkelijk is
ten slotte dat Louis Michel van de MR op
de vraag naar de beste Vlaamse politicus
4,2% van de eerste kan achter zich krijgt.
Stof genoeg dus om over te debatteren.
Daarvoor werden mindere goden, of
opkomende talenten zo u wil, uitgenodigd, waaronder Bruno Stevenheydens, ondervoorzitter Vlaams Blok Jongeren, tot ongenoegen van vele proffen
en studenten. “Moeilijke kwes-tie”, vindt
professor De Vos. “Er is daar lang en
intens over gedebatteerd en de beslissing
die genomen werd, ondersteun
ik dan ook.”

VB een optie

“Als je de verkiezingsuitslag bekijkt, blijkt dat de eerste kan Pol &
Soc gemiddeld linkser stemt dan
de hele bevolking”, bevestigt
Rogiers. “Dat is niet zo verbazend.
Dat de Nieuw-Vlaamse Alliantie
(N-VA) de kiesdrempel ruim haalt,
vind ik ook niet verrassend. Ik
denk dat er bij de Gentse student
immers een Vlaams gevoel leeft
maar dat het Vlaams Blok geen
optie is bij de meerderheid .” De
N-VA (6,9% en 6,1%) zal wel nog
iets moeten doen aan het sex
appeal van partijleider Geert
Bourgeois. De N-VA scoort
gemiddeld namelijk twee procent
lager bij meisjes dan bij jongens.
Het Vlaams Blok is met respectievelijk
1,9% en 1,1% voor Kamer en Senaat een
optie voor slechts een negental Pol &
Soccers. Ook CD&V (9,0% en 10,9%) is
ondervertegenwoordigd. De VLD (21,8 en
22,3) scoort dan weer even goed als in
heel Vlaanderen. “Toch verrassend”, vindt
Hendrik De Vos van de Vakgroep Politieke Wetenschappen: “SP.A als grootste
partij heeft mij verrast. Niet zo lang geleden wezen peilingen onder studenten in

Pol&Soc’ers mogen

rière aan onze faculteit. Zo kan men
eventueel een verschil bemerken tussen
de verschillende afstudeerrichtingen. Een
goed initiatief.”

Onveilige Pol & Soc

Er werd ook gepeild naar het belangrijkste verkiezingsthema en de populairste
politicus. De migrantenproblematiek
(17,8%) en de (on)veiligheid (13,3%)
staken met kop en schouder boven

“Als je de politieke situatie in
Vlaanderen wilt ontleden, dan
kun je niet rond het fenomeen
Vlaams Blok”, stelt decaan
Doom. “Het heeft voor een universitaire gemeenschap geen
zin om de koudwatervrees te
institutionaliseren door het Blok
niet uit te nodigen. Indien in een
faculteit Pol & Soc door de
lessen en de projectweek zelf
niet kan worden aangetoond
hoe een democratisch systeem
functioneert, dan zijn wij er niet
in geslaagd de studenten een
kritische zin bij te brengen. Tenandere, het al dan niet uitnodigen werd op voorhand met alle
geledingen besproken.”
“Ach, dit blijft een moeilijke kwestie”,
antwoordt De Vos. “Ik kan me zowel vinden in de argumenten van de voorstanders als in de argumenten van de
tegenstanders. Als men na lang en rijp
beraad - waarbij ik niet betrokken was tot de beslissing komt om hen uit te nodigen, dan neem ik aan dat dat het meest
wijze besluit was.”

oorts in Pol&Soc

gen proefstemmen
Mindere goden

“Caroline Gennez van de SP.A had
duidelijk meer métier en inhoud dan de
andere”, analyseert Doom. Moeilijk was
dat niet want als schepen was zij de enige
met wat politiek ervaring. Johny Vansevenant, journalist bij de VRT, koos bovendien ver-van-ons-bed onderwerpen, zoals
de crisis met Irak en achterhaalde
thema’s zoals stemrecht op 16 jaar. Het
debat verzandde daardoor een beetje.
Trees Van Eykeren, ondervoorzitster van
CD&V Jongeren, maakte daarenboven
een belabberde indruk maar deed toch
een opmerkelijke uitspraak.
De Trees van CD&V gaf Caroline Gennez
gelijk toen die voor pluralisme in het vrij
onderwijs pleitte. “Ik sluit mij aan bij de
SP.A”, stelde Van Eykeren. “Voor mijn part
moeten onderricht in de islam en andere
godsdiensten ook kunnen in katholieke
scholen.” Misschien moet haar achtste
plaats op de senaatslijst voor CD&V nog
eens in vraag worden gesteld.
Er was op het debat bijzonder veel volk in
de zaal. Blijkbaar lest Politeia de debatdorst onvoldoende tijdens het academiejaar. “Dit jaar is er geen debatpreses. Op
1 april helpen we wel mee aan een
verkiezingsdebat van De Standaard in de
Bijloke maar zelf heeft Politeia geen debat
georganiseerd”,
bevestigt
Rogier.
“Waarom niet? Omdat we de noodzaak er
niet van inzien. Er zijn al genoeg debatten. Daarvoor zijn de studentenverenigingen van het PFK er. Bij mijn weten organiseren andere FK-kringen ook geen
debatten, of toch niet regelmatig.”

“Ja, en nu komt de reactie dat we Pol &
Soccers zijn en dat wij gemiddeld kritischer en meer politiek geïnteresseerd
zouden zijn”, gaat de paeses van Politeia
door. “Maar dat is relatief. Waarom was er
zo veel volk op dat debat in het ICC met
Dyab Abou Jahjah en Gerolf Annemans? Pure sensatie. Iedereen wist dat
er met verwijten gegooid zou worden door
beide partijen. Abou Jahjah was toen een
hype, hij was constant in het nieuws. Als
je er dan nog eens een mondige Blokker
tegenover plaatst, is vuurwerk gegarandeerd. Organiseer op hetzelfde moment
een debat tussen Karel De Gucht, Patrick
Janssens en Stefaan De Clercq, om er nu

”Islam moet kunnen in
katholieke scholen”

maar drie te noemen, en je krijgt de zaal
niet half gevuld terwijl zo’n debat veel
interessanter zou zijn dan het eerste.”
“Bovendien denk ik dat de studenten al
een overaanbod krijgen om hun dag in te
vullen”, besluit Rogiers. Ik kan ze het niet
kwalijk nemen. Ook ik ben in politiek geïnteresseerd, maar ‘s avonds doe ik liever
wat anders dan naar een debat gaan.
Politeia heeft al meer dan genoeg
activiteiten.”

Meer dan politiek

De projectweek bood natuurlijk meer dan
verkiezingen en een debat alleen. Zo
waren er heel de week workshops over
de verkiezingen. We gingen luisteren naar
Noël Slangen, de communicatieadviseur
van de VLD. Hij antwoordde in een

geanimeerd debat op “kritische vragen”.
Slangen gaf toe Derk-Jan Eppinck onder
druk te hebben gezet om te stoppen met
zijn commentaar op Verhofstadt in de
krant De Standaard. “Ofwel werkt hij voor
de liberale partij ofwel schrijft hij
columns”, zei Slangen. “Je moet leren
kiezen.” Slangen deed het proces dat
boven zijn hoofd hangt wegens bedrieglijk
verkrijgen van overheidsopdrachten af als
“het lot van elke communicatieadviseur in
Europa”.

Zap & Aap

De workshops waren een groot succes.
Toch kan het nog beter vindt de decaan
van de Pol & Soc. “Wij hebben ons al suf
gedacht hoe je de studenten actiever kunt
betrekken bij de politiek”, stelt Doom. “In
de workshops komt men al tot vragen
maar het hele opzet blijft zich afspelen
binnen de krijtlijnen die de ZAP’ers en de
AAP’en - de proffen en assistenten - uittekenen. Het is enerzijds een zegen dat
we zo veel studenten hebben maar de
macht der grote getallen slaat ook een
kloof met de individuele Pol & Soccer. Ik
vrees dat het een utopie zal blijven dat de
studenten zélf een initiatief zouden ontplooien om een projectweek op poten te
zetten.”
Achttien Pol & Soccers namen wél zelf
initiatief en schreven een opiniestuk. De
jury van wijzen lauwerde terecht Sem
Vandekerckhove met zijn stuk “Wie bent
U”. Sem klaagt in zijn stuk tv-democratie
aan waarbij de man op de straat zijn
mening komt verkondigen. Het was volgens de jury “zowel qua stijl als inhoud de
meest frisse bijdrage”.
Om de week in schoonheid af te sluiten
werd de filmklassieker Citizen Kane van
Orson Welles uit ’41 ontstoft. De eerste
kan Pol & Soc kon moe maar tevreden
terugkijken op een geslaagde projectweek. De Pol & Soccers die zo’n drukte niet gewoon zijn, genoten dan ook
dubbel van het verlengde Carnavalweekend.
Op http://www.psw.rug.ac.be/projectweek
kan u de winnende opiniestukken en de
volledige verkiezingsuitslag vinden.

Frederik De Swaef
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KVHV en SK vliegen

Studentenbeheerder vraagt

E

r lijkt maar geen einde te komen aan de vete tussen het Senioren Konvent (SK) en het Katholiek Vlaams Studenten Verbond (KVHV). De twee organisaties proberen elkaar nu via de
Dienst Studentenactiviteiten te bestrijden. Opmerkelijk is dat ze
elkaar allebei discriminatie verwijten.

Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten
Verbond (KVHV) zal binnenkort een
dossier over het SK - “Operatie Propere
Handen” - voorleggen aan de Dienst Studentenactiviteiten (DSA), de universitaire
dienst die alle studentenverenigingen
ondersteunt. Zowat tegelijkertijd heeft het
Senioren Konvent een motie van
wantrouwen tegen het KVHV ingediend.
Voor de leken: het KVHV is een
katholieke, Vlaams-nationalistische en
studentikoze beweging die deel uitmaakt
van het Politiek en Filosofisch Konvent.
Het Senioren Konvent is de door de Universiteit Gent erkende koepel van
streekgebonden en studentikoze clubs.

Hypocriet

Het KVHV baseert zich voor haar klacht
tegen het SK op artikel 19 van het subsidiereglement van de DSA. Het SK zou op
een aantal vlakken niet naar behoren
functioneren en het KVHV voelt zich
tevens als vereniging door het convent
gediscrimineerd. Daarom vragen ze Axel
Ronse, coördinator van de Dienst Studentenactiviteiten, om een onderzoek in
te stellen naar de activiteiten, subsidiëring en werking van het SK.
Het KVHV smeert het SK onder meer
inbreuken op het subsidiereglement van
de DSA aan. Het SK heeft momenteel de
status van convent, maar voldoet volgens
het KVHV niet aan de specifieke voorwaarden daartoe. Zo organiseert het SK

activiteiten die niet exclusief voor studenten van de UGent bedoeld zijn. Een
tikkeltje hypocriet, want KVHV-preses
Tom Vandendriessche verklaarde
eerder al dat ook zijn eigen Verbond voor
de helft uit niet-UGent-studenten bestaat.
Verder volgen nog opmerkingen over de
subsidieverdeling door het SK, over de
onbestaande toetredingsaanvragen en
statuten van aspirant SK-clubs en andere
administratieve zaken die niet in orde
blijken. Het SK heeft ook geen lidverenigingen in de strikte zin van het
woord, ook een vereiste voor een convent.

Weinig mensen beschouwen het SK
echter als een archetypisch convent. Het
SK heeft een soort uitzonderingspositie,
hoewel het al tientallen jaren de naam
“convent” draagt. We kunnen spreken
over een historisch misgroeide situatie
die door het KVHV terecht aangekaart
wordt. Een mogelijke oplossing is om het
SK de status van “een aan een convent
gelijkgeschakelde vereniging” te geven,
de positie die Schamper en studentenradio URGent bekleden. Ook studentenbeheerder Ronse meent dat dit beter met de
realiteit overeenkomt.

Discriminatie

Het KVHV goochelt verder met de Rechten van de Mens en de grondwet om
enkele “discriminerende” artikels in de
statuten van het SK te counteren. Ze voelen zich gediscrimineerd omdat ze
niet worden toegelaten op de door
het SK georganiseerde Gravensteenfeesten. Het
KVHV beweert dat
dit
aan
hun
Vlaamse
en
katholiek karakter
te wijten is, en dat
het SK “gedomineerd wordt door
een rabiaat vrijzinnige, anti-Vlaamse
kliek”. Het SK wijt
de weigering van
“Studentenbeheerder Axel Ronse schuift de zwarte het KVHV gewoon
aan “problemen met

8

piet door naar de juridische dienst.”

de neutraliteit in het verleden”.

Onlangs werd ook de Brugse Universitaire Kring (BUK) heropgericht, nu aspirant-club van het SK. KVHV-preses Tom
Vandendriessche - zelf Bruggeling - wou
deze club vervoegen, maar Olivier De
Moor (senior seniorum van het Senioren
Konvent) lobbyde om hem dit te weigeren.
Het KVHV ziet hierin discriminatie op
basis van geloof en politieke overtuiging.
Het SK maakt zich echter sterk dat elke
club mensen kan weigeren, en dat de
weigering van Vandendriessche een puur
persoonlijke aangelegenheid is, die niks
te maken heeft met zijn functie bij het
KVHV. Blijkbaar vinden ze gewoon hem
niet zo’n toffe kerel.

Homofobie

Het SK heeft op zijn beurt een motie van
wantrouwen tegen het KVHV ingediend.
Aanleiding was een caféruzie tussen SKman Olivier De Moor, KVHV-man Tom
Vandendriessche en hun beider kompanen. Een homoseksuele oud-senior
seniorum van het SK wou een discussie
tussen Vandendriessche en De Moor vervoegen. Dit stond Vandendriessche niet
aan, omdat hij met een “serieuze discussie” bezig was, en de nieuwe
gesprekspartner zich volgens hem “te
studentikoos” gedroeg.
Hierna lopen de getuigenissen uiteen.
Vandendriessche zou enkele KVHV’ers
“met een vingerknip een commando”
hebben gegeven om de homoseksuele
caféganger te verwijderen, wat dan ook
prompt en “hardhandig” gebeurde. Zo
luidt althans de versie van het SK. Vandendriessche zelf beweert dat hij “al
lachende” zijn praetor vroeg om “die
mens eens twee meter te verzetten eerder studentikoos dan wat anders
hoor”. Of hoe “studentikoos” iemand
wegsleuren een serieuze discussie kan
redden.
Hierop vroeg De Moor aan Vandendriessche of holebi’s welkom waren in het
KVHV. Volgens het SK antwoordde de
KVHV-preses hier negatief op, met als
motivatie dat “het indruist tegen de regels
van de katholieke Kerk”. Volgens Vandendriessche zelf antwoordde hij positief,
maar “vroeg hij zich af hoe holebi’s hun
geaardheid met het katholieke aspect van
het KVHV rijmen”. Verder benadrukte hij
dat iedereen die de brede idealen van het
katholicisme huldigt, lid kan worden van
het KVHV.

en elkaar in de haren

agt advies juridische dienst
Het is maar de vraag of Vandenriessche
holebiseksualiteit beschouwt als compatibel met die “brede katholieke idealen”. Hij
liet zich als eerder ontvallen dat hij “als
katholiek homoseksualiteit afkeurt”, dat
“homoseksualiteit een zonde is” en dat
deze uitspraken niet discriminerend zijn,
maar “een inzicht in de natuurlijke orde
der dingen”.

De motie van wantrouwen werd dus ingediend omdat het KVHV volgens het SK
artikel 24 van de PFK-statuten schendt:
door geen holebi’s toe te laten, handelen
ze in strijd met de Rechten van de Mens.

H

Motivatie

Het is maar de vraag hoezeer deze beide
klachten niet ingegeven zijn door iets
volledig anders, namelijk de rivaliteit
tussen KVHV en SK met betrekking tot
het Gentse clubleven, een wereldje waar
ze beiden een claim op leggen. Terwijl het
SK de door de Universiteit Gent erkende
clubkoepel is, heeft ook het KVHV een
koepel van clubs opgericht: het Gents
Studentenkorps (GSK). KVHV-preses
Tom Vandendriessche vertelt daarenboven iedereen die het al dan niet wil
weten dat het SK de tradities van het
clubleven laat verloederen en vervalt in
“boertigheid”.

Studentenbeheerder Axel Ronse heeft al
laten weten dat hij de juridische dienst
van de UGent om advies zal vragen.
Vooral de SK-motie is volgens hem een
zaak zonder hard bewijs en met enkel
tegengestelde
getuigenissen.
Om
dezelfde reden is hij niet ingegaan op de
vraag om het KVHV preventief te schorsen. Naargelang het advies van de juridische dienst zal hij zelf een oordeel vellen,
of de zwartepiet doorsturen naar de
Sociale Raad en het Bestuurscollege.
Afwachten.

Rien Emmery

“Stemmen!” met het PFK

et Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) groepeert de politieke studentenverenigingen aan de Universiteit Gent. Het PFK
kampt echter al jaren met een imagoprobleem. Het convent wordt
door velen beschouwd als een louter ideologische praatbarak
waar de links-rechtstegenstelling nog steeds hoogtij viert.

Wim Aerts, voorzitter van het Politiek
Filosofisch Konvent, wil daar iets aan
veranderen. Daarom grijpt hij de nationale
verkiezingen van 18 mei aan om - net
zoals vier jaar geleden - een groot
verkiezingsdebat te organiseren. Dit initiatief, passend Stemmen! genaamd, moet
het PFK en haar lidverenigingen in de
eerste plaats bekender maken bij de studenten, en ondertussen helpen het huidige imago van een orgaan vol
bakkeleiende rivalen wat op te poetsen.

Triomfalistisch

In een behoorlijk triomfalistisch persberichtje meldt Aerts aan de Schamperredactie dat “voor de eerste keer in de
geschiedenis quasi alle ideologische
tegenstellingen overbrugd worden om
samen te werken aan een constructief
project”. Verder noemt hij het evenement
“een unieke gelegenheid om de samenwerking
tussen
ideologisch
tegengestelde verenigingen op te
bouwen en te testen”. Volgens Aerts
“kadert een verkiezingsdebat volledig in
de filosofie en de opdracht van het PFK
en de universiteit om studenten
maatschappelijk te vormen en de kritische geest te scherpen”.
De politiek-filosofische tegenstellingen in
het PFK zijn inderdaad legendarisch te
noemen. Momenteel herbergt het convent
negen studentenverenigingen, waar het

niet altijd tussen botert.
Vooral de Actief Linkse Studenten en
het Katholiek Vlaams Hoogstudenten
Verbond kennen een jarenlange vete, die
al resulteerde in een heel aantal moties
van wantrouwen tegen het KVHV. De
Actief Linkse Studenten zijn trouwens de
enige vereniging die niet actief meewerkt
aan het debat. Ze kunnen het niet goedkeuren dat ook een spreker van het
Vlaams Blok aanwezig zal zijn, en hadden liever dat het debat doorging “in een
volkswijk zoals de Brugse Poort”. PFKvoorzitter Aerts zegt echter dat de ALS
het debat niet zullen proberen te verhinderen.

Deelnemers

Lange tijd was er onduidelijkheid hoe men
de sprekers zou uitnodigen: op basis van
de partijgebondenheid van de lidverenigingen, of gewoon alle partijen die
in het Vlaams Parlement zetelen. Van de
negen PFK-leden zijn er echter maar drie
organisaties verbonden aan een politieke
partij: de Marxistisch-Leninistische
Beweging (de Partij van de Arbeid), de
ALS (de Linkse Socialistische Partij) en
Ronduit N-VA (de Nieuw-Vlaamse
Alliantie). Uiteindelijk werd geopteerd
voor een vertegenwoordiging van alle
partijen in het parlement, aangevuld met
een vertegenwoordiger van de PvdA.
Nog niet alle sprekers liggen vast, en ook

een moderator moet nog gezocht worden,
maar enkele grote namen hebben al
bevestigd. Onder andere Fientje Moerman (VLD), Jos Geysels (Agalev), Bart
De Wever (N-VA), Peter Mertens (PvdA)
en Filip Dewinter (Vlaams Blok) zullen
aanwezig zijn. Voor SP.A-Spirit en CD&V
zoekt men nog een beschikbare debater.

Vernieuwend is wel dat een proffenpanel
duiding zal geven bij de verschillende
aspecten van de discussie. Het panel
bestaat uit Marc Cogen van de vakgroep
Internationaal Publiekrecht, moraalprof
Martin Commers die het over de ethische kwesties zal hebben, professor Carl
Devos - een specialist binnenlandse politiek - en Tom Verbeke van de vakgroep
Algemene Economie. Zij zullen een oogje
houden op de argumenten van de verschillende sprekers.

Promotie

Het is ook de bedoeling om alle verenigingen de mogelijkheid te geven om promotie te maken voor hun werking. Wim
Aerts legt uit: “Voor de aanvang van het
debat, in de gang naar de zaal, mag elke
lidvereniging van het PFK een informatiestandje inrichten. Het is de bedoeling
gebruik te maken van de politieke interesse van degenen die op het debat
afkomen.” En hoewel ze tegen het debat
gekant zijn, nam de ALS dit promovoorstel wél aan. Nou nou.
Het debat gaat door op woensdag 26
maart in het Internationaal Congrescentrum in het Citadelpark. Het geheel vangt
aan om 19 uur, en de inkom bedraagt 1
euro.

Rien Emmery
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Bio-ingenieurs protesteren
tegen studiedruk

Decanaat heeft oren naar klachten

p dinsdag 18 maart 2003 hielden de studenten van de Faculteit Landbouwwetenschappen en Toegepaste Biomedische
Wetenschappen een ludieke protestactie. De studenten vinden
namelijk dat de studiedruk te hoog ligt. Decaan Herman Van Langenhove liet weten rekening te zullen houden met hun klachten.
Volgens de studenten is er een opeenvolging van problemen die voor de onvrede
zorgt. Zij vinden het jammer dat de
adviezen van de Visitatiecommissie door
veel proffen zonder veel schroom in de
wind worden geslagen. Die Visitatiecommissie bracht vier jaar geleden een
bezoek aan het Boerenkot om alle opleidingen door te lichen. Eén van haar
opmerkingen waren dat er veel te veel ex
cathedra lesgegeven werd. De studenten
zouden meer zelfstandig werk moeten
maken.

Zonder schroom

De faculteitsraad volgde de adviezen van
de visitatiecommissie en voerde een
blokkensysteem in. In dat systeem wordt
er in blokken van drie uur lesgegeven. Per
blok is er wel een pauze voorzien van een
kwartier en een kwartier om van lokaal te
wisselen. Een snood deel van het
geprofte negeert die regeling echter
straal. Daarenboven overschrijden vele
professoren zonder schroom het aantal
uur dat voor een vak is vastgesteld, een
dertigtal meestal.

Boeren

”De faculteitsraad besliste dat er van die
30 uur, maar 24 uur colleges mogen zijn.
De overige zes uur waren louter en alleen
voorzien voor al dan niet begeleide taken
en andere opdrachten,” zeggen de studenten. Die beslissing werd echter leukweg in de wind geslagen. De proffen
passen namelijk een systeem toe waarbij
een vak twaalf weken lang gegeven wordt
met drie uur les per week. “In totaal zijn
dat dus 36 uur. Daarbij zijn de zes uren
die we aan zelfstandig werk moeten besteden niet eens meegerekend.” Een
echte teuterbil dus.
De studenten eisen daarenboven dat hun
vrije tijd niet langer versnipperd wordt
door springuren en -kwartieren. Ook over
het aantal keuzevakken klagen de
actievoerders. Die zouden namelijk
enorm verminderd zijn in enkele opleidingen - al zegt decaan Herman Van Langenhove dat er opleidingen zijn die wél
veel keuzevakken hebben. Een ander
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probleem is dat sommige docenten er niet
beter op vonden dan twee cursussen
ineen te smelten terwijl het aantal
studiepunten gelijk bleef. “Dat kan niet”,
weten de boeren in spe.

Spelletjes

”Om al die problemen op te lossen,
stellen wij een systeem voor met blokken
van twee uur, waarbij de transfertijd niet
meegerekend is. Als een vak dan twaalf
weken gegeven wordt, kom je aan 24 uur
les, wat de afspraak in de faculteitsraad
was.” Die 24 uur zouden in plaats van de
30 uur in het lesrooster moeten worden
geprogrammeerd.” Op de koop toe eisen

problemen zijn en nu kunnen we kijken
waar we moeten bijschaven.” Nochtans
was het protest van vorige week dinsdag
niet het eerste signaal waarmee de landbouwingenieurs hun ongenoegen lieten
blijken. “Eind februari al zonden we een email naar de proffen om onze onvrede te
uiten maar jammer genoeg bleken er toch
enkele dove proffen te zijn. Vandaar ook
dat we, nogal snel, een échte actie organiseerden.”
Volgens decaan Van Langenhove zal het
dossier stap voor stap worden behandeld.
“We willen de studenten niet bemoederen
en nemen hun klachten serieus. We
zullen het probleem intern oplossen en
praten met de betrokken partijen, zowel
proffen als studenten. Ze afwimpelen zal
zeker niet gebeuren.” Het dossier zal naar
de Kwaliteitscel Onderwijs gaan en daar
besproken worden. Er zal gezocht worden
naar consensus. Er is uiteraard enige
spanning maar de studenten hebben een
heel duidelijk signaal gegeven en nu
moeten we oplossingen zoeken.”

Laten doen

de studenten dat er een herziening komt
van de studiepunten in functie van de
studiebelasting.
De actie die de studenten hielden om die
eisen kracht bij te zetten, was veeleer
ludiek aangezien ze niets liever willen dan
de dialoog met het decanaat open
houden. ‘s Morgens was er ontbijt
voorzien en daarna hielden de studenten
een dodenwake door de faculteit. Een
kartonnen kist stond symbool voor de
door overdreven studiedruk overleden
student. Daarna was er een officiële (!)
pauze met veel muziek en kabaal in de
gangen, gevolgd door - hoho! - spelletjes
op het grasveld.

Spanningen

Op het decanaat neemt men akte van het
signaal van de studenten. Decaan Herman Van Langenhove: “De studenten
hebben met hun actie laten weten dat er

De organisatoren zijn zeker al tevreden
dat ze gehoord worden maar ze zijn minstens even blij over de grote opkomst. “De
bio-ingenieurs leven weer!” hoorden we er
eentje zeggen. “Er kwamen veel mensen
die we nog nooit hadden gezien. Dat is
toch een teken dat de Bologna-hervormingen de studenten niet koud laat.
We zagen zelfs studenten uit richtingen
die allesbehalve sociaal voelend zijn.”
Decaan van Langenhove gniffelt. “Er is
inderdaad een grote bio-diversiteit op
onze faculteit”, glimlacht hij.
De landbouwstudenten hebben hun slag
dus zo goed als thuisgehaald. Daarenboven gaven ze het geprofte niet alleen lik
op stuk door te tonen dat hun actie niet
alleen effect kan hebben maar ook door
écht iets protestachtigs te doen. Eén professor zei namelijk: “Wij zouden ons niet
zo laten doen hebben toen we jong
waren.” De bevolking van het Boerenkot
heeft echter bewezen dat ze niet over zich
laten lopen.
Ook de redactie weet niet wat het woord
teuterbil betekent en wenst er zich
daarom volledig van te distantiëren.

Van der Mensbrugghe

Immodatabank op stapel
Kotenjungle weldra keurige achtertuin?

D

e Stad Gent werkt aan een Immodatabank die via het Internet
bereikbaar moet zijn. De databank zou ervoor moeten zorgen
dat studenten makkelijker een kot vinden in de buurt van de faculteit waar ze les hebben. Het is de bedoeling dat er ook specifieke
informatie, zoals de prijs en de aard van het kot, te vinden is.

Om de zoektocht naar het ideale kot wat
makkelijker te maken, bestaan er wel
enkele plaatsen waar informatie en
adressen te rapen vallen. De kotbewoner
in spé kan onder andere terecht op de
website van de stad Gent, en ook op de
sites van de UGent en de hogescholen
kan hij zijn licht opsteken. Vaak kan je er
ook een aantal zoekcriteria ingeven die
de speurtocht al een stuk vereenvoudigen. Wie niet goed weet waar te beginnen
kan daar alvast een deel van het antwoord vinden.
Het grote probleem is echter dat al die
informatie versnipperd en vaak verouderd
is. In de studentenraden
weerklinkt dan ook al geruime
tijd de roep om een centrale
databank over de grenzen van
hogescholen en universiteit
heen. Dat idee kwam in een
stroomversnelling terecht toen
de stad Gent aankondigde dat
ze plannen had om naar
Antwerps voorbeeld - in
Vlaanderen hèt voorbeeld van
hoe een stad gerund moet
worden - een immodatabank
aan te leggen. Een immodatabank is in feite een goed
bekkend woord voor een pagina op de website van de stad,
geheel gewijd aan wonen en
vooral aan de beschikbare
plaatsen om dat te doen. Alle
burgers kunnen er informatie opvragen
over beschikbare woningen in de stad en
alles wat daarmee te maken heeft. Aan
die databank zou dan een zoekprogramma gekoppeld worden waarop criteria als
ligging, kostprijs, aard van de woning en
zo meer ingegeven kunnen worden. Zo
slaat de stad twee vliegen in één klap:
extra dienstverlening aan de inwoners en
een extra controleorgaan. Wie zijn te
verkopen of te verhuren pand op de
immodatabank wil zien, moet immers aan
de wetten en reglementen van de stad en
de overheid voldoen. Het is echter niet de
bedoeling dat het een soort virtuele
immobiliënmarkt wordt: één van de
grondprincipes van de immodatabank is
dat ze geen fiscale of publicitaire doeleinden mag hebben. Geen veel-kleurige
pop-ups die riante woningen aanprijzen

of zonovergoten foto’s van ruime koten
dus.

Konijnenhokken

De studentenraden van de universiteit en
de hogescholen sprongen mee op de kar
en overleggen momenteel met de stad
over de principes van samenwerking.
Concrete informatie is er nog niet, maar
het staat wel vast dat binnen de immodatabank de studentenhuisvesting een
eigen stek zal krijgen. Daarop zou dan
informatie staan die specifiek op de student is toegespitst. Die website zou dan
samen met de huisvestingsdienst van de
sociale voorzieningen opgesteld en

onderhouden worden. Het is de bedoeling er zowat alles waar eventueel een
student in kan wonen, samen te brengen.
Van de bemeubelde konijnenhokken in de
homes over gewone kamers tot zelfs
kleine woningen, alles komt in aanmerking.
Vastgoedeigenaars kunnen hun informatie op de databank plaatsen via een
centraal meldpunt dat door de stad Gent
bemand zal worden. De stad staat vervolgens in voor de controle van de aangeboden kamers en zal zorgen dat ze conform
het Kamerreglement van de stad Gent
zijn. Ook het onderhoud van de site zou
door de stad gebeuren. Voor dit alles
zouden de hogescholen en de UGent dan
gezamenlijk zo’n 25 000 euro per jaar
ophoesten. Voor de begeleiding van de

studenten en eventuele geschillen
omtrent het huurcontract blijven de
huisvestingsdiensten voor studenten
instaan. Die zullen ook een modelcontract
opstellen dat via de website voor de studenten gedownload kan worden, samen
met andere informatie rond het huren en
wonen op een kot.

Juni

Wanneer die Immodatabank precies
online zal zijn is voorlopig nog onduidelijk.
Voor de studenten zal in elk geval
geprobeerd worden tegen eind juni van
dit jaar een lijst operationeel te hebben.
Die zou voorlopig dan wel enkel in het
Nederlands te raadplegen zijn, en
locaties buiten Gent vallen voorlopig ook
nog uit de boot. De toekomstige veearts
die op zoek is naar een kot in Merelbeke
blijft dus nog even in de kou staan, maar
ook dat zou snel verholpen zijn.
Is dit nu het mooiste initiatief
sinds travestieten beslisten hun
beenhaar aan chemopatiënten
af te staan? Fraai klinkt het in
elk geval. Wie een kot zoekt via
de immodatabank kan er in
principe zeker van zijn dat zijn
toekomstige woonst aan een
aantal regels inzake comfort en
veiligheid voldoet. Het bespaart
de onervaren kotzoeker bovendien een pak tijd en zoekwerk,
en de aangeboden informatie
zou up–to–date en accuraat
moeten zijn. Toch waagt hier en
daar een onverlaat het een kritisch vingertje op te steken: het
kostenplaatje van zo’n miljoen
oude Belgische Frankskes
(weliswaar verdeeld over alle
participanten) is niet mis en het is nog
maar de vraag of de Immodatabank veel
misbruiken uit de wereld zal helpen. Kotbazen met Scrooge–allures zullen er altijd zijn, en daar zal ook nu niet veel aan
veranderen. Hoogstens geeft de databank diegenen die wel aan de regels voldoen een streepje voor. Het kind met het
badwater weggooien zou echter ook verkeerd zijn. De immodatabank heeft als
voornaamste functie te informeren en een
zekere controle uit te oefenen. Eens de
planfase voorbij is, zal wel blijken wat er
ook daadwerkelijk van terecht komt.
Schamper houdt in elk geval een argusoogje in het zeil.

Dries
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Schamper tegen de oorlog (of kregen we ons boeksken niet vol?).
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Met Oxfam n

E

en weekje vakantie in Algerije. Een mooie zonsondergang,
zoete thee, tenten met kleurrijke tapijten, glasheldere sterrenhemel en een onderdrukt volk. Kortom alles waar een mens van
droomt. Truus Barremaecker, een 21 jarige studente Vergelijkende
Cultuurwetenschappen, maakte die droom waar.

SCHAMPER: Hoe kwam je terecht in
Algerije?
Truus: “Een goede vriend van mij woont
in het pittoreske Geel. Dat stadje is
verzusterd met Smara, een vluchtelingenkamp in het zuiden van Algerije. Uit
Smara kwam de vraag of een delegatie
Belgische jongeren het kamp wou
bezoeken. Een tiental jaar geleden was al
een groep uit Geel met een afgedankte
lijnbus tot daar gereden. Die lijnbus mocht
in de Sahara een nieuw leven beginnen.
De Sahrawi’s, de plaatselijke bevolking,
waren daar zeer blij mee. Toen mij
gevraagd werd of ik mee wilde met de volgende delegatie, die gesteund wordt door
Oxfam, heb ik niet lang getwijfeld.”
Samen met Truus vertrokken negentig
jongelingen uit Geel naar de woestijn.
Burgemeester Frans Peeters ging eveneens mee, al was het maar om zijn Visakaart te gebruiken. De Sahrawi’s wonen
in lemen hutten en laten de tenten liever
staan omdat ze zo snel mogelijk het
vluchtelingenkamp willen verlaten. Hun
geld gebruiken ze om naast overleven, de
gewapende strijd tegen de Marokkanen
te voeren.
SCHAMPER: Wat zitten de Sahrawi’s

eigenlijk in dat vluchtenlingenkamp te
doen?
Truus: “De Sahrawi’s trokken oorspronkelijk als nomaden doorheen de Westelijke
Sahara, aan de kustlijn. Na de Spaanse
kolonisatie bepaalde de VN dat het volk
zich door een democratisch re-ferendum
onafhankelijk kon verklaren. Maar
Marokko bezette hun gebied zodat de
Sahrawi’s sinds 1975 in een vluchtelingenkamp leven in de Sahara, op dor
Algerijns grondgebied. Het referendum

“Geel schonk Smara al
afgedankte lijnbus.”

werd door de VN telkens opnieuw uitgesteld omdat de onderhandelingen
geblokkeerd werden door Marokko.
Truus:”Na dertig jaar koesteren de
Sahrawi’s nog altijd hun droom van een
repatriëring naar een onafhankelijke
Democratische Arabische Republiek
Sahrawi aan de Westelijke Sahara. Hun
huidige leven in barre en mensonwaardige omstandigheden is vol te houden door
solidariteit en samenhorigheid. Iedereen
in het kamp heeft zwarte tanden door het
slechte water dat met tanks op en aan

Fietsen voor

wordt gereden naar het kamp. De
kinderen hebben een groeiachterstand
van twee jaar omdat de internationaal
geregelde voedselbevoorrading vezelarm
is: op normale dagen blijft het bij rijst,
melkpoeder, meel, suiker en thee.”

De burgemeester van Geel en Oxfam
hadden de gastgezinnen waar de
negentig enthousiastelingen logeerden
wat geld toegeschoven om het eten tijdens hun verblijf te verbeteren. Toch
belandde de schaarse opbrengst van de
moestuintjes van de Sahrawi’s niet op het
bord van Truus en co. Linzensoep en witte
pasta’s werden hun deel.
Terwijl de Geelenaars bij hun eerste reis
nog een afgedankte bus meezeulden,
brachten ze nu enkel een fiets mee. “Ook
toiletartikelen voor de vrouwen staken in
onze rugzak”, vertrouwt Truus ons toe.
Burgervader Peeters wou eerst ook nog
de uitdieping van hun waterput
financieren maar dat zouden de
Sahrawi’s geweigerd hebben. Ze willen zo
vlug mogelijk weg en hoe dieper hun
waterput zou worden hoe meer ze gesettled geraken.
SCHAMPER: Wat hebben jullie zoal in
de woestijn uitgestoken?
Truus:”Ik heb een week lang het leven in
het woestijnkamp van de Sahrawivluchtelingen ondervonden. We zijn ook
op Jeep-safari gegaan naar het front met
Marokko. Terwijl de vrouwen thuis het
dagelijkse leven regelen en beslissingen
nemen, vechten de mannen aan het Protisaria-front. Het heeft een onuitwisbare
indruk op me nagelaten.”
De Sahrawi’s zijn gematigde moslisms.
De vrouwen lopen weliswaar volledig gesluierd rond maar hebben allemaal onderwijs genoten. Zij hebben de touw-tjes in
handen in het gezin en zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de
kinderen. Maar godsdienst lijkt niet hun
hoofdbekommernis. Hun slechte levenskwaliteit en het terugkrijgen van hun land
is dat wel.
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Snel, mama heeft geen visjes gebakken!

Truus: “Dat was de hoofdbedoeling van
het project: wie mee was, is doordrongen
van hun lot en probeert hier als ambassadeur andere mensen van hun situatie
bewust te maken, misschien zelfs op
internationaal niveau. Onderhandeling
door de VN is namelijk hun enige hoop op
een vredevolle toekomst. De Sahrawi’s
zijn heel trots op de manier waarop ze het

naar Sahara

or Sahrawi’s

Het zijn kapoenen!

kamp tot nu toe georganiseerd hebben,
en terecht. Zo hebben we onder andere
een ziekenhuis en schooltjes bezocht. In
gespreksgroepen – met een tolk – wisselde de Sahrawi-jeugd gedachten met
de jeugd van Geel.”

SCHAMPER: Wat liet
het meeste indruk op
jou na?
Truus: “De beste
ervaring was het gastgezin waar ik die tijd bij
logeerde. In die korte
tijd dat ik bij hen
verbleef, groeide er
een hechte vriendschapsband,
misschien gewoon omdat
we dagelijks urenlang
mierzoete thee zaten
te drinken. Bij het
afscheid vloeiden er
tranen.
Hoe
erbarmelijk de levensomstandigheden in het
stoffige kamp ook zijn,
de mensen leven
rustig en dicht bij elkaar. De hele buurt liep
het kleien hutje in en
uit, en ’s avonds werd
er gedanst.”
“Op een nacht heb ik met twee plasticzakjes rond mijn voeten en handen geslapen,
omdat de vrouwen van de buurt er hennamotiefjes op hadden aangebracht die
nog wat moesten intrekken. We hebben

ook een paar keer onder de blote hemel
geslapen. De sterren fonkelden helderder
dan ik ooit gezien had. Waar je ook ging,
er liepen altijd ontzettend veel kinderen
met je mee doorheen de straatjes tussen
lemen huizen en tenten. Waar je ook ging,
overal rond je was zand.”
SCHAMPER: Viel er ook iets tegen tijdens je bezoek?
Truus: “Wel, de cultuurschok die ik in het
vluchtelingenkamp heb ervaren was
sterk. En een weekje in de hitte, zonder je
te wassen, zonder privacy en met taai
kamelenvlees tussen je tanden was best
wel moeilijk. Maar een peulschil als je
weet dat dat voor die mensen dagelijkse
kost is.”
SCHAMPER: Ben je in de toekomst
nog van plan om terug te keren?
Truus: “We gaan zeker terug. Waarschijnlijk maar met een vijftal personen want
alle negentig mensen weer bij elkaar
brengen, lijkt mij nogal moeilijk. We willen
teruggaan, zelfs al was het maar om de
contacten te onderhouden. Maar misschien kunnen we ook meer helpen. Het
unieke burengevoel dat in het dorpje
heerst, zou ik eveneens opnieuw willen
opsnuiven.”

Frederik De Swaef

Een sfeerbeeld van de anti-oorlogsbetogingen van donderdag 20 maart.
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Katholieken fnuiken
studenteninspraak

CD&V tegen bemoeizieke studenten in associatie

D

e studenten zullen op de instellingen moeten rekenen als ze
enige inspraak willen in de associaties. De CD&V heeft er
namelijk voor gezorgd dat de studentenvertegenwoordiging ‘optioneel’ blijft op het niveau van de associatie. Voelen wij daar de
alomtegenwoordige hand van rector André Oosterlinck van de
Katholieke Universiteit Leuven?

In Gent hebben de studentenvertegenwoordigers van de Raad van Bestuur
ervoor gezorgd dat er genoeg studenten
in de bestuursorganen van de associatie
van de Universiteit Gent zullen zitten.
Daarvoor moesten ze eerst wel enige
heibel zoeken (zie Schamper 411) maar
uiteindelijk toonde rector André De Leenheer zich bereid om hun eisen in te willigen. De Gentse universiteit gaf daarmee
– per ongeluk, want aanvankelijk waren
de studentenvertegenwoordigers wél
ondervertegenwoordigd in de associatie
– het goede voorbeeld. De andere
Vlaamse universiteiten keken ondertussen de kat uit de boom en wachtten op

dentenparticipatie die bleef staan in het
decreet was de verplichting om een studentenraad op te richten die geraadpleegd moest worden. Een lege doos,
aangezien het advies van de studenten
niet opgevolgd moet worden. De CD&V
werd er daarom door de studenten
meteen van verdacht onder één hoedje te
spelen met de Leuvense rector André
Oosterlinck. Die man krijgt namelijk de
stuipen van studentenvertegenwoordiging en heeft er het liefst zo weinig
mogelijk last van. In Leuven ziet het er
dan ook niet goed uit voor de studentenvertegenwoordigers. Zo zit er voorlopig
nog geen enkele student in de Raad van
Bestuur of de
Algemene
Vergadering van de
Associatie van de
KULeuven.

Niet gerust

Bij LOKO, de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, het orgaan
dat de belangen
van de Leuvense
studenten verde
digt, is men er
daarom niet gerust
in. “Er komt bin“Als de studenten in Leuven inspraak willen, zal beto- nenkort een participatiedecreet dat
gen niet heldpen!”;
het
structuurdehet structuurdecreet van de Vlaamse creet moet aanvullen. Als daar niet explioverheid.
ciet in staat dat de studenten ook een
stem moeten hebben, zullen we geen
stem krijgen.”
Eén hoedje
In het ontwerp van dat structuurdecreet
stonden enkele paragrafen die moesten De kans zit er overigens dik in dat – als er
garanderen dat er toch énige vertegen- al paragrafen zijn die daarvoor zouden
woordiging der studenten was op het zorgen – een verplichting om studenten
niveau van de associatie. Toen er echter op te nemen in het bestuur van de assoover dat decreet gestemd zou worden in ciaties ook uit het participatiedecreet
de Vlaamse Raad, liet de CD&V die para- wordt geschrapt door de CD&V. Officieel
grafen, op één na, schrappen. In ruil zou ontkennen zij namelijk elke band met de
ze mee voor een tweederde meerderheid Katholieke Universiteit Leuven en haar
zorgen. Ach, zo’n lekker ouderwets rector, André Oosterlinck, en dragen
katholieke koehandel, dat kan toch deugd andere redenen aan om de bewuste passages uit het decreet te weren.
doen.
De enige paragraaf in verband met stu-
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Och here

De CD&V gebruikte immers het argument
dat de overheid een vzw – de associaties
dus – niet kan opleggen hoe die
samengesteld is. Er is namelijk zoiets als
vrijheid van vergadering en vrijheid van
vereniging. De CD&V heeft daarmee een
dijk van een argument. Het is dus zo goed
als zeker dat ook het participatiedecreet
geen verplichting zal bevatten om studenten te laten participeren in het bestuur
van de associatie. André Oosterlincks
bedje is daarmee gespreid.
Dat is een enorme ramp voor het hele
Vlaamse hoger onderwijs. De associatie
van de KULeuven is namelijk zo groot –
van de kust tot de Kempen in de terminologie van Gents rector André De Leenheer – dat een immens deel van de
Vlaamse studenten niet meer vertegenwoordigd zal zijn in de organen die over
hun lot en leven oordelen. In Gent mag de
rector dan wel geplooid zijn voor de
stoute studenten die ook hun zegje willen
doen maar, och here, wat stelt de Gentse
associatie voor? Eén universiteit en drie
hogescholen. Een peulschil in het
Vlaamse onderwijslandschap dus.

Barmhartig

Oosterlinck doet overigens niet meer dan
handig inspelen op een – onbewuste en
onbedoelde – fout van de Vlaamse overheid. Die zorgde er namelijk voor dat de
associaties in een vzw-structuur gewrongen werden. Dat leek aanvankelijk een
goed idee – de regering wou de associaties onafhankelijk houden – maar net die
onafhankelijkheid geeft opportunisten de
kans hun despotische willetjes door te
drukken. Een weinig minder onafhankelijkheid had de belangen der studenten
waarschijnlijk veel meer beschermd.
De studenten kunnen nu hopen op twee
dingen. Ten eerste dat de Vlaamse overheid haar werk overdoet en een volledig
nieuw structuurdecreet opstelt dat de
associaties afhankelijker en beter controleerbaar maakt en ten tweede dat de
universitaire bonzen in een vlaag van
meelij en christelijke barmhartigheid
alsnog voor voldoende studenteninspraak
zorgen. Het lijkt moeilijk te geloven maar
de eerste optie is realisti-scher dan de
tweede. In Leuven buigen ze namelijk
zelfs niet voor massaal studentenprotest,
zoals vorig academiejaar tegen de invoering van het semestersysteem in Leuven.

Van der Mensbrugghe

D

Use-It zorgt voor
cultuurcheques
Leve Cultuur!

e cultuurcheques zijn er volgend jaar weer, en dat zullen we
geweten hebben. Dit jaar liep het allemaal nog een beetje
stroef, maar de zaak werd dit keer uitbesteed aan Use-It. Zij zorgen
er voor dat de studenten zich volgend jaar als zwijnen op de culturele parels zullen kunnen storten. En dit allemaal aan een voordelig prijsje.

De cultuurcheques voor studenten verschenen begin dit academiejaar voor het
eerst. Voor een prikje kon een student tien
kaarten verkrijgen voor verschillende cultuurgelegenheden naar keuze. Mooi
voornemen, maar er zat een adder van
formaat onder het gras te sluimeren.
Aangezien men de cheques per thema
kon verkrijgen, stortten de studenten zich
en masse als een bende uitgehongerde
leeuwen met cultureel schuim op de bek
op de filmcheques. De cheques voor het
theater en de minder bekende zalen bleven eenzaam
achter.
Van
de
3500
voorziene pakketten bleven
er 1500 liggen in het secretariaat van studentenhuis De
Brug.

Nicholas Courant, medewerker van studentenbeheerder
Axel
Ronse,
beweert dat het over het
algemeen vrij goed liep dit
jaar, op enkele kinderziekten
na. Naast het feit dat alle
filmcheques meteen weg
waren en de andere slechts
met moeite de deur uit gingen, blijkt ook dat de
verkochte tickets niet altijd
verbruikt worden. De de tickets voor de grote zalen, genre NTG, en
de bekende kunstgalerijen, zoals het
onvermijdelijke SMAK, werden wel
gebruikt. De kleine, “alternatieve” musea
en cultuurplekken als het MIAT, de Kopergieterij en de Rode Pomp merkten
echter bitter weinig van de stormloop.

Anders en Beter

Om dat volgend jaar te veranderen,
stelden de studenten van UGent voor de
pakketjes niet meer per thema te
verkopen. In plaats daarvan zouden per
pakketje van tien twee filmtickets voorzien
zijn. Deze zouden dan de studenten
moeten verleiden de om pakketjes te
kopen, waarna ze ook de andere zullen
gebruiken, worden op dit moment enkele
onderzoeken uitgevoerd die moeten uitzoeken wat een ideale inhoudelijke

verdeling per pakket zou kunnen zijn. De
uitkomst van die onderzoeken wordt in
juni verwacht, waardoor er nog tijd
genoeg is om het drukken en de verdeling
uit te voeren. Het is evenwel mogelijk dat
hier nog andere pistes behandeld worden. Uiteraard gebiedt het realisme er bij
te voegen dat niet alle tic-kets verbruikt
zullen worden, maar het zal toch een hele
verbetering zijn.
Een ander probleem is dat de cheques
niet genummerd waren . Blijkbaar een

technisch probleem bij de drukkerij van
Stad Gent, maar het stelde de verantwoordelijken wel voor enkele serieuze
problemen. Zo kon men immers niet controleren wat de herkomst van de cheques
was. Aangezien het verschil in prijs – zo
maar eventjes 45 euro per pakketje van
tien – door de onderwijsinstelling van de
gebruiker terug diende
te worden
betaald, was een zekere aanduiding door
welke onderwijsinstelling de cheques uitgeschreven waren toch geen overbodige
luxe. Vooral aangezien ook de Katholieke
Hogescholen in het complot zitten, en ze
kunnen toch moeilijk verwachten dat we
die mietjes nu ook voordelig naar het theater sturen. Nu diende bij de verdeling
echter handmatig een nummer aangebracht te worden, wat administratief uiteraard tot verwarring moét leiden. To cut a

long story short, de facturering aan de
instellingen op het einde van dit jaar wordt
een moeilijke zaak, zo vertelt ons studentenbeheerder Axel Ronse, al zou Stad
Gent eventuele betwistingen terugbetalen.

Use-it brengt Soelaas

Gelukkig is ook daar weer reddende
engel Use-It, die wel de druktechniek
meester zijn ,zij hadden wel al van ene
Gutenberg gehoord – waardoor de
cheques volgend jaar wel genummerd
zullen zijn. Bovendien zal ook de promotie
met grote sprongen vooruit gaan, terwijl
die dit jaar slechts met haken en ogen
aan elkaar hing. Volgend jaar zal elke
nieuwe student in eerste kandidatuur een
flyer krijgen die de cheques promoot bij
het welkomstpakketje krijgen.
Maar dat is niet alles. Het
logo krijgt een modern en
flashy uitzicht, altijd belangrijk om de modegevoelige
medestudent te kunnen
bekoren. Bovendien zal een
kaart verdeeld worden,
waarop alle cultuurhuizen
die meewerken terug te vinden zijn, wat uiteraard ook
een vrij groot gemak is voor
de koper. Ook zal de kaart
aangeven waar de zalen in
kwestie voor staan en wat
ze brengen. Geen overbodige luxe, aangezien dat
vele studenten, zeker nietGentenaren die nog nooit
van de Kopergieterij of
andere kleinere zalen gehoord hadden,
waarschijnlijk niet echt wisten waar ze
zich aan mochten verwachten.

Nieuwe start

Met andere woorden, na de onvermijdelijke problemen die het debuutjaar
met zich meebrachten, hebben de organisatoren besloten dit initiatief in een
nieuw kleedje te steken, om volgend jaar
effectiever het beoogde doel te bereiken.
De gemiddelde student dichter bij de
kleinere cultuurevenementen brengen, en
de drempel tot andere cultuur dan een
avondje film of zuipen gevoelig verlagen,
that is…

Kamiel
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Duits danstoneel m

Vander Linden is er w

e Mens is weer voorbij de verjaardagsfestiviteiten, en alles is
back to normal voor één van Vlaanderens meest nuchtere
rockgroepen. De nieuwe schijf “Blond” ligt wanneer u dit leest al
in de rekken, en de groep schuimt weer het Vlaamse land af om
menige landelijke schuur of stedelijke cultuurtempel in vuur en
vlam te zetten.

De nieuwe cd is een stevige rockplaat
geworden, nadat hun vorige cd Liefde
toch ietwat meer in het zachtere
rondzweefde. Bij een van hun eerste
optredens, in Merelbeke, had de groep iet
of wat tijd nodig om los te komen, maar
daarna brak de gekende Mens-gekte los.
Met stevige rock en een gezonde zin voor
relativeren en de bijna legendarische fantasierijke teksten sloegen ze de zaal, tot
de nok gevuld met extreem kritische
scoutslui (met typische roofdierblik) plat.
Wij gingen eens met de hoofdman van de
onversaagde bende spreken.
Schamper: Je hebt een opleiding
tot germanist, hoe vaak helpt die
opleiding je bij je teksten?
Vander Linden: “In feite ben ik licentiaat communicatiewetenschappen.
Maar velen denken dat ik germanist
ben, ik zal dat maar als een compliment opvatten zeker? Maar ik had de
universiteit nodig omdat ik op mijn
18de heel erg onvolwassen was, en
de meeste dingen die ik daarna
gedaan heb, eerst in de journalistiek
en daarna in de muziek, niet had
kunnen doen toen ik 18 jaar was. Ik
ben blij dat ik gedurende vier jaar
enkele dingen heb kunnen oppikken,
toegang tot de bibliotheek, interessante medestudenten, niet al te veel
verplichtingen, wat ruimte creëert om
dingen zelf uit te zoeken.”

Schamper: Waarover dacht je dan het
ging?
VDL: “Ik weet het niet, ik had daar zelfs
geen enkele gedachte over, ik vond het
gewoon zeer funky, met die vrouwen-

Schamper: Anders ga je teveel
nuanceren?
VDL: “Voila, en de volgende stap is
relativeren, wat ik gezond vind.
Mochten Saddam en Bush wat
meer relativeren, dan zouden we nu
niet in de shit zitten. Maar inderdaad, de Manic Street Preachers
zongen het ook: Doesn’t anybody
sing a protest song any more? Ik
vind zuivere protestliederen ook wel
een beetje saai. Het zijn een soort
gebruiksvoorwerpen, en het feit dat
We shall overcome nog steeds
gezongen wordt op protestmarsen,
is juist omdat dat zo’n universele
song is. Je kan het werkelijk overal
zingen. En ten tweede, je noemt
Woody Guthrie, maar Woody heeft
ook
honderden
kinderliedjes
geschreven. Het is wel grappig dat
je Woody Guthrie zegt, want ik heb
de vertaling gemaakt van Woodykinderliedjes voor een theaterstuk,
Woody. Ik vind het wel leuk dat je
Woody vernoemt, want toen ik 15
“Mochten Saddam en Bush wat meer relative- was waren dat de dingen waar ik
ren, dan zouden we nu niet in de shit zitten.” mee bezig was.”

Schamper: Je teksten zijn bijzonder abstract. Is dat om de mensen
de ruimte te laten er zelf dingen bij
te denken?
VDL:”Of is het een gebrek aan concreet denkvermogen? Nee, ik denk
dat je eerste analyse correct is. Het is
rockmuziek, en als ik iets helemaal eenduidig naar voor wil brengen, dan zou ik
een vrije tribune naar de krant opsturen.
Ik denk dat de lezer die vraag zelf best
kan beantwoorden door vijf van hun
favoriete nummers op te schrijven en dan
zichzelf de vraag stellen over wat die liedjes nu eigenlijk gaan. In de meeste
gevallen kan je dat niet precies zeggen,
maar je voelt wel waar het over gaat, en
je kan er de gevoelens uithalen die voor
jou belangrijk zijn.”
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Schamper: Heb je zelf ook een nummer dat waaraan je eerst een totaal
andere betekenis dan de echte
gehangen had?
VDL: “Ik heb dat voortdurend. Toen ik 9
was, was mijn eerste single 20th Century
Boy van T-Rex, een nummer over seks,
maar toen waren negenjarigen nog niet
zo goed op de hoogte daarover.”

Schamper: Een ander mooi nummer
van Iggy is The Passenger, maar het
valt op dat het, net als zoveel muziek,
eerder vanuit een standpunt als
toeschouwer geschreven is. Vind je
het jammer dat er geen echte subjectieve strijdliedjes zoals die van Young,
Dylan en Guthrie meer zijn?
VDL: “Ja, maar Dylan is daar snel van
afgestapt, en eigenlijk verpersoonlijkt hij
een beetje een evolutie in de wereld, en
dat heeft te maken met de overdaad van
informatie in de maatschappij. Er is nu
veel meer geweten dan vroeger, overal
camera’s, kranten, het internet. Met
zoveel informatie is het steeds moeilijker
om een standpunt naar voor te brengen
als het zaligmakende. Je zou jezelf als
schrijver van strijdliederen moeten
asluiten van informatie van buitenaf.”

stemmen en zware gitaarriff, zeer
opwindend. Maar ik heb dat nog steeds.
Ik ben een geweldige Iggy Pop-fan, maar
als ik de tekst van Lust for Life woord voor
woord opschrijf, en mezelf dan afvraag
waar dat over gaat, dan gaat dat niet. Het
is een heel instictief gevoel, Lust for Life,
levenslust, maar tegelijkertijd, wie Iggy
een beetje kent weet dat dat ook geen
“tralalala”-levenslust is. Het gaat eerder
over levenslust ondanks alle tegenslagen.”

Schamper: Je bent begonnen als
bluesgitarist. Zijn rock & roll en blues
sterk met elkaar verweven?
VDL: “Zeker wel, in blues begint bijvoorbeeld die traditie dat je zelf een beetje
kan lezen wat je wil in de muziek. Blues is
een ruwere muziekvorm vergeleken met
de heel traditionele Franse en
Amerikaanse chansons, waarin echt een
verhaal verteld wordt. In bluessongs zit
meer die Afrikaanse traditie, waarin de
verteller iets vertelt, maar als hij drie

l met allochtonen?

er wel voor te vinden!
verzen later zin heeft om iets anders te
vertellen, dan doet hij dat ook. Eigenlijk
typisch Afrikaans: ze praten wel graag
over iets, maar als ze daarna kunnen
uitweiden over iets anders, doen ze dat
ook. Het gaat meer om het sociaal contact dan de boodschap. Bij blues is het
een beetje hetzelfde: het begint met O
wee, mijn vrouw heeft mij verlaten en in
de derde vers gaat het over de hond, en
in de vierde vers over whiskey, waarna hij
in de gevangenis belandt, om dan weer
terug te keren op het onderwerp van zijn
vrouw. Een hele vrije traditie, wat
me altijd heeft aangesproken,
omdat taal daarin echt als muziek
gebruikt wordt, of het nu Arno of
Robert Johnson is.”

er gewoon niet naar. Ik doe het minder
dan vroeger, want in het begin kreeg ik
verwijten dat ik te veel babbelde.”
Schamper: Er was iemand bij me in
Merelbeke, die beweerde dat je vorige
keer toch grappiger was. Vind je het
erg dat mensen daarvoor komen?
VDL: “Dat is iets persoonlijk, maar dan
moet je maar naar het juiste concert
komen. Henry Rollins zegt bijvoorbeeld
niets tussen zijn nummers, maar soms
doet hij spoken word optredens, waar hij

anders altijd een enorme druk op een
groep legt. Als Nederlandstalige groep
heb je dat natuurlijk niet. Dat heeft ook
wel te maken met de ambachtelijke
manier waarop we werken. Dat is dan
weer die bluesachtergrond. Er is daar ook
altijd een eerlijke relatie tussen het werk
en het loon geweest. Bluesmuzikanten
noemden optreden ook “a gig” of “a job”.
Zelfs Charlie Parker, die overigens een
genie was, zo zot als een draaideur en
even verslaafd als 10 Kurt Cobains, sprak
over a job. Jazzmuzikanten zijn daar heel
Rock & Roll in: ze doen hun zin,
maar verwachten dan wel dat ze
daarna geld in hun handen krijgen. Dat is ook de meest eerlijke
relatie met het publiek.”

Schamper: Welke raad zou je
meegeven aan de nauwkijkende cultuursnobisten?
VDL: “Het is interessant als alle
hokjes naar beneden komen.
Heel veel cultuursnobisten zijn
daar mee bezig, met het crossover idee. Dat is zowat hun
obsessie, daar worden ze warm
achter de oortjes van. Duits
toneel vermengd met dans en
twee allochtonen die er ook nog
iets bij doen, dat is hét van hét.
Heel goed, kruisbestuiving heeft
onder andere de rock & roll in de
hand gewerkt. Maar het vreemde
is dan dat hun neus niet ver
genoeg reikt om voorbij de Canvas-barrière te raken. Ze stellen
automatisch Radio Donna gelijk
Schamper: Het valt wel op dat De
aan kak en StuBru gelijk aan
Mens altijd anders speelt. Vind je
goed, of alleen het programma
dat je je moet aanpassen volgens
Duyster. Die obsessie met kruishet publiek?
VDL: “Ik zou het droevig vinden in- “Het is interessant als alle hokjes naar beneden bestuiving kan ook limiterend
komen.”
werken, en als je dan toch bezig
dien we in alle omstandigheden hetzelfde zouden spelen. Het is wel zo dat bijzonder grappig is. Als ik bijvoorbeeld bent met je geest open te stellen voor
Blond een poging is om nog eens dichter een solotournee begin, dan heb ik de vrij- andere culturen en andere genres, dan
bij onze live rocksound te staan. Dat heeft heid al iets tussendoor te zeggen, maar moet je ze helemaal openstellen. De
te maken met het feit dat we buiten onze als ik met De Mens op het podium sta, nieuwe single van de Kreuners, bijvoorverjaardagsconcerten een jaartje bewust dan zou ik het onbeschoft tegenover beeld, is geschreven door Mauro, die er
hebben stilgelegen, en dat het laatste wat Michel (De Coster, bassist) en Dirk ook gitaar op speelt. Ik kan daar enorm
we daarvoor deden was een theater- (Jans, drummer) om de concerttijd op te van genieten hoe de verwachtingen van
tournee. Daaraan hebben we heel hard gebruiken aan oeverloze uitweidingen, mensen in de war gestuurd worden.”
gewerkt om het echt een theatertournee bovendien kunnen ook zij grappig uit de
te maken. Maar daardoor kweek je echt hoek komen. Maar goed, verontschuldig De nieuwe van De Mens, Blond, is verkrime bij je vriend dat er muziek tussen de jg-baar bij PIAS. Info over de Woodyeen soort zin om weer luid te spelen.”
tournee vind je op www.luxemburgvzw.
grappen gespeeld werd (lacht).”
be.
Schamper: Je tussenteksten hebben
de reputatie behoorlijk grappig te zijn. Schamper: De Mens is al tien jaar
Vind je het niet lastig dat de mensen samen in dezelfde bezetting. Hoe uitzonderlijk is dat?
altijd humor van je verwachten?
VDL: “Niet lastig, maar soms is het wel VDL: “We hebben het geluk gehad nooit
een beetje druk, en soms staat mijn hoofd internationaal te moeten gaan, wat
Schamper: Het valt altijd op hoe
sterk De Mens rock & roll is...
VDL: “Qua attitude zeer zeker, en
ook muzikaal, omdat de belangrijkste norm is dat het moet swingen.
De twee andere leden van De Mens
respecteren mij, denk ik (lachje), als
tekstschrijver, maar op repetitie
werken wij echt aan de zaken laten
swingen. Ze vertrouwen mij wat de
teksten betreft, en op repetitie
werken wij een beetje aan de
groove. En live, wanneer je dan een
nummer brengt dat de mensen nog
niet van cd kennen, dan is het
belangrijk dat je dat basisgevoel
overbrengt, de tekst volgt wel
vanzelf.”

Gert
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Minister van Defensie verkracht

O

Studenten protesteren tegen vredeslogica

L I E G E N D E

vermorgen, 26 maart 2003, werd minister van Defensie Roger
Flachet in zijn eigen huis principieel verkracht door leden van
de Studenten Voor Oorlog (Stuvo). Met die actie wil de Gentse studentenvereniging ervoor zorgen dat de regering afstapt van haar
pogingen om de vrede te bewaren. “Diplomatie en vrede zijn geen
optie”, stellen ze. “Alleen oorlog kan welvaart en vooruitgang
garanderen.”
De verkrachters werden na hun protestactie administratief opgepakt en na
ondervraging weer vrijgelaten. Minister
Roger Flachet wou geen commentaar
kwijt over het incident maar naar verluidt
zou hij door Stuvo toch een meer oorlogszuchtig beleid gaan voeren. “Zo zie je
maar dat je geen 100.000 man nodig hebt
om politici op andere ideeën te brengen”,
zegt voorzitter Dries Tomassen trots.

Vlaemsche erectie

R E P O R T E R

Tomassen, penningmeester Paul Peeters
en drie sympathisanten van Stuvo
drongen het huis van de minister
binnen een half uur voor hij thuis
kwam. Toen Flachet de deur achter
zich dichtsloeg en naar de keuken
stapte, sprongen de drie sympathisanten te voorschijn en smeten
de defensieminister tegen de
grond. Terwijl er hem twee stevig
vasthielden, maakte de derde sympathisant Flachets broek los en
wreef de aarsopening van de
excellentie in met glijmiddel.
Aangezien zij nog geen lid van
Stuvo waren, mochten ze ze zelf
geen lol in Flachets hol beleven.
Toen het ministeriële achterwerk
ontbloot en ingevet was, schoof de
voorzitter als eerste zijn ferme
Vlaemsche erectie in de Waalse anus van
de minister. “Dat ging heel gemakkelijk”,
vertelt Tomassen. “Flachet weet dat het
minder pijn doet als je je sluitspier
ontspant. Die man komt namelijk uit het
leger, daar horen verkrachtingstechnieken bij de opleiding.” Na Tomassen
kwam Peeters aan de beurt en ook hij
droeg zijn steentje met veel enthousiasme bij.
Na hun rebelse daad legden de vijf het
doel van hun protestactie uit aan de minister. “We zegden hem dat we niet akkoord gingen met zijn vredesinitiatieven.
Het ligt namelijk in onze Westerse aard
om oorlog te voeren en niet om internationale problemen, zoals met Irak, diplomatisch op te lossen. De Europese
geschiedenis leert ons dat we geweld
moeten gebruiken als dat nodig is of als
we er voordeel uit kunnen halen.”
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Koteren in hol

Volgens Stuvo worden aan beide voorwaarden voldaan in Irak. “Enerzijds is het
noodzakelijk om die dictator van een
Hoessein van de macht te verdrijven”,
weet Peeters, “en anderzijds zal de olie
het Westen weer heel wat terecht financieel gewin opleveren. Bovendien worden
er in een oorlog altijd zeer veel uitvindingen gedaan die nuttig zijn voor de hele
samenleving.” Stuvo snapt dan ook niet
dat België zich blijft verzetten tegen een
nieuwe Golfoorlog. “Al dat irrationele,

linkse gedoe, sorry, maar ik krijg daar het
schijt van”, declameert Tomassen.
“Europa is geen liefdadigheidsinstelling
maar moet gerund worden als een winstgevend bedrijf. Wat we nu echter zien, is
een bedrijf dat zijn concurrenten helpt ten
koste van zichzelf. Dat vinden wij verkeerd.”
Nadat ze hun doel hadden uitgelegd aan
Flachet, verstuurden ze een persbericht
naar de nationale en internationale media
met de computer van de minister. “Die
mens was heel behulpzaam en luisterbereid en hij heeft ons zelfs geholpen met
een Franse versie van het persbericht”,
herinnert Peeters zich. “Ik denk dat hij
veel liever heeft dat twee knapen een
uurtje in zijn hol koteren dan dat er
100.000 randdebielen de hele dag op
straat staan te roepen dat ze een ander
beleid willen”, vult Tomassen aan. “Onze

aanpak is tenminste subtiel.

Legaal verkrachten

Na het verspreiden van het persbericht
werd de actie van Stuvo vermeld in het
radionieuws. “Dat doet je toch iets, zo op
de nationale radio over een protestactie
horen praten waar jij bij was. Het geeft je
het gevoel dat je echt iets aan de
maatschappij kunt veranderen en dat je
als gewone burger de wereld toch een
betere plek kunt maken.” Staatsveiligheid
hoorde het nieuws echter ook en kwam
meteen ter plaatse. De vijf werden admnistratief aangehouden en meegenomen
naar het dichtstbijzijnde politiebureau
voor ondervraging. Verkrachting is
namelijk nog altijd verboden in België.
Daarom is professor Urbain Armagneau,
van de Vakgroep Omgangsleer, woest op
Stuvo. Armagneau pleit immers al lang
voor een legalisering van
verkrachting en vindt dat zijn campagne ernstige schade opgelopen
heeft door de actie van de vijf studenten. “Door een minister een
penis in zijn aars te duwen,
hebben zij van verkrachting een
politiek drukkingsmiddel gemaakt.
Iemand verkrachten moet een
louter persoonlijke bezigheid bliven en geen instrument om ideologische doelen te bereiken.”
Professor Armagneau, twee jaar
geleden nog veroordeeld voor de
seksuele aanranding van zijn oudste zoon, eist dat verkrachting uit
het strafrecht wordt gehaald.
“Verkrachters worden meestal
beschouwd als perverten terwijl
ze niemand kwaad doen”, meent Armagneau. “Ze willen zichzelf plezier bezorgen
zonder iemand anders te pijnigen.” Hij
beseft wel dat er restricties zijn.
“Verkrachting mag alleen in de privé-sfeer
en voor persoonlijke doeleinden. Zodra
het maatschappelijke overlast veroozaakt
of problematisch wordt, moet de overheid
ingrijpen. Paarsgroen zou daarenboven
een preventiecampagne moeten opzetten
voor de jeugd. Dat is veel beter dan
repressief op te treden.” De Studenten
Voor Oorlog zorgen er echter voor,
hoewel ze volgens Armagneau een nobel
doel nastreven, dat verkrachting een politiek etiket opgeplakt krijgt en daardoor
moeilijker verkoopbaar is aan de publieke
opinie.

Van der Mensbrugghe

Het vroege uur zorgt ervoor dat we als
enige in het restaurant zitten. De bediening is dan ook bijzonder vlot: we krijgen
nauwelijks de kans onze neus tussen de
kaart te stoppen of de vrouw des huizes
staat al aan onze tafel te trappelen.
Uiteindelijk gaan we voor een menu met
kippensoep, een hoofdschotel met
varkensvlees, lam en scampi’s met look
en Chinees fruit als dessert. Niet meteen
het goedkoopste, maar de iets minder
gevulde beurs komt hier ook al aan zijn
trekken voor 10 euro. Alle gerechten zijn
naar goede Chinese gewoonte ook meeneembaar en dan krijg je 10 % korting. Je
kan er bovendien ook tijdens de middag
terecht.
Ondertussen krijgen we op de achtergrond te horen waarom ons aller Eddy
Wally het in “Siena” zo goed deed. Ik
beklaag de presentatoren van de Chinese radio, al hebben die misschien nog
het geluk dat ze in het Land van de

Maar goed, we waren gekomen om te
eten, en gegeten hebben we! De kippensoep is een beetje drabbig maar best te
pruimen. Echt veel tijd om van de nasmaak te genieten krijgen we echter niet
want nauwelijks drie minuten later komt
de hoofdschotel in volle galop aandraven.
De rijst, gemengd met groentjes en
stukken vlees is overheerlijk, en de
scampi’s met look verzekeren mij en mijn
tafelgenote voor de komende dagen van
een ruime plaats op de bus. Links van die
scampi’s doet het lamsvlees een bijzonder geslaagde imitatie van het
varkensvlees aan de overkant. Een minpuntje, maar we laten er onze broeksknoop niet voor dicht. Nadat we de fles
rode huiswijn soldaat hadden gemaakt
volgt dan nog het dessert. “Chinees fruit”

“Chinese Garden” is een gezellig restaurantje voor de dove medemens. De
anderen raden we aan het eten mee te
nemen.

Dries

Wreed sprookje

Over scenarist Yann hadden we het
al in Schamper nummer 412, maar
helaas ging het toen over één van
zijn mindere albums, wat van de
eekhoornprins niet kan gezegd worden. Wat opvalt aan dit album is dat
het meer weg heeft van een geïllustreerde vertelling dan van een strip.
Het leeuwendeel van de tekst is
afkomstig van de verteller, slechts
een klein stukje bestaat uit dialogen.
Deze manier van werken doet
denken aan strips van een honderdtal jaar geleden. Dit gewaagde
probeersel bleek een geslaagde
wijze om een sprookje in stripvorm te
brengen.

P

harde tijden en het tengere beestje delft
altijd het onderspit in de strijd om voedsel.
Dat
verandert echter wanneer ons
eekhoorntje een tovernootje verorbert waardoor hij in een mens verandert. Dwaallicht beseft ten volle de
macht waarover hij nu beschikt en
geeft zich volledig over aan zijn haat
jegens het eekhoornras. Als sprookje voor het slapengaan is dit dus niet
erg geschikt.

I

De eekhoornprins is een sprookje in
stripvorm, met in de hoofdrol een
eekhoorntje dat Dwaallicht heet. Het zijn

Al even geslaagd zijn de tekeningen van
de hand van Hausman. De sfeer die
wordt uitgeademd door de getekende
taferelen is volledig in harmonie met die
van het verhaal. Dat hoeft ons echter niet
helemaal te verbazen. Yann schrijft zijn
verhalen namelijk steeds met de eigen
stijl van de tekenaar in het hoofd, terwijl
Hausman een heel bijzondere tekenstijl
heeft die je, eens je ermee kennis
gemaakt hebt, zal blijven herkennen. Wat
meteen opvalt aan zijn werk is de liefde
voor de natuur. Yann wist dus dat Hausman zich volledig zou kunnen uitleven
met dit sprookje. Bovendien hadden de
twee al eens samengewerkt aan het
album Drie grijze haren zodat ze wel wisten wat ze van elkaar konden verwachten.

R

eeft u ook wel eens genoeg van al die brave verhaaltjes? Kikkert u ook zo op bij het aanschouwen van andermans miserie? Dan moet u zeker eens De eekhoornprins lezen. En uit mijn
buurt blijven.

Deze strip is ondertussen al vijf jaar oud
en ik blijf het maar herlezen. Wat mij
betreft een klassieker.

T

H

Rijzende zon de repeat–knop nog niet uitgevonden hebben. Hier in het Westen
maken ze er anders gretig gebruik van,
tot wanhoop van mijn zenuwbanen.

blijkt gelijk te zijn aan vier ontpitte lychees
in eigen nat. Niet echt spectaculair, en
wanneer “Ye Shanghai” voor de derde
keer door de boxen galmt, besluiten we
wijselijk de rekening te vragen voor het
rotdeuntje zich definitief een weg naar
ons geheugen vreet. Als afsluiter krijgen
we nog een glaasje kir dat zich het best
als “slokdarmvernietigend” laat omschrijven en een klein geschenkje.
Even later staan we weer buiten voor de
poort van het Gravensteen. Melancholisch als ik word bij het zien van stenen met anciënniteit schiet plots een
gedachte door mijn hoofd: die middeleeuwers konden dan wel niet even
naar de Chinees lopen als ze zin hadden,
als de muziek hen niet aanstond lieten ze
gewoon de zanger onthoofden. Voorwaar
wijze woorden.

R E S T A I R A N T

et interieur van de Chinese Garden ziet er rasecht Chinees uit:
manshoge vazen, gouden draken en de obligate goudvissen.
Aan het zoeken naar een originele, moderne inrichting is ook nog
nooit een Chinese restauranteigenaar gestorven.

De eekhoornprins, door Hausman en
Yann, collectie Vrije Vlucht bij Dupuis

S

H

Eddy Wally in Oosters vestje

Karel Lambert
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Adaptation - Nooit saai FFILMM
T

erwijl hij bezig is met de verfilming van de televisiereeks Jackass geniet wonderkind Spike Jonze met volle teugen van de
aandacht en de prijzen die hij voor zijn nieuwste prent kreeg. En
terecht, de man weet wat films maken is.
“Een film over een boek? Daar zit meer
in”, moet scenarist Charlie Kaufman
gedacht hebben toen hij het plan om The
Orchid Thief te verfilmen onder zijn neus
geduwd kreeg. Net zoals bij zijn vorige
script Being John Malkovich, inspireerde
het scenario van Kaufman Spike Jonze
tot het maken van een originele film. Alsof
men in Hollywood was vergeten dat een
film zonder romantiek, achtervolgingen,
New Yorkse intellectuelen, vreemde
plotwendingen of schietpartijen ook wel
best interessant kan zijn. En toch zit in
Adaptation al het voorgenoemde. Wat
maakt Adaptation dan een originele film?
Het kader waarin het hele verhaal zich
afspeelt, is op zijn zachtst gezegd goed
gevonden. Adaptation gaat over de adaptatie van een boek tot een film over dat
boek in een film over film. Te moeilijk?
Helemaal niet. Zonder dat je nodeloos op
zoek moet gaan naar verbanden tussen
de verschillende verhaallijnen, kun je de
wirwar van verhaaltjes gemakkelijk vol-

The Guru
E

gen. De film vertelt (en parodieert)
zichzelf waardoor je als kijker niets
anders moet doen dan met de personages op een verrassende ontkno-ping
wachten. Hierdoor wordt de film nooit
voorspelbaar, saai of doorzichtig. En dat
is op zich al een hele verdienste voor een
film met een zelfingenomen script als dit.

Want wanneer een scenarist zich waagt
aan een film met ingenieuze plotwendingen en bovendien probeert op een intelligente manier de grenzen tussen realiteit
en fictie af te tasten, vervalt hij al snel in
vergezochte spelletjes. Kaufman maakte
zichzelf tot hoofdpersonage van zijn
script. Maar dat critici en publiek in het
imitatiegedoe rond Adaptation geloven,
bewijzen niet alleen de positieve reacties
maar ook het feit dat zowel Charlie als
Donald Kaufman op de eindgeneriek als
scenarist en coscenarist voorkomen.
Charlie bestaat echt en schreef onlangs
nog mee aan het regiedebuut van acteur

r heerst algemene bloedarmoede en blokzwijnerij bij onze cultuurredacteurs - “Werk dat we hebben! Wérk!” is zowat de
meest gehoorde quote in onze kelder. Soit, u dient te weten dat
het enkel dáárom is dat ik hier vast erg professioneel “The Guru”
recenseer. Dit alles kaderend in de verregaande “Pffff, whatever!”mentaliteit die Schamper op het einde van het jaar pleegt te ontwikkelen.

Ik zag The Guru tijdens de première op
het Filmfestival van Gent. Een tijdje geleden dus, maar toen ik op de officiële site
nog eens de trailer zag, schoot mijn
langetermijngeheugen ietwat hortend
weer in actie.

The Guru is een kruising tussen een Bollywood-parodie, een derderangs American Dream-flick en een ordinaire voorspelbare lovestory. En toch heeft de film
iets onbestemds dat het waard maakt om
op een blauwe maandag er je avond aan
op te offeren. Het is namelijk vooral ongecompromitteerde fun, compleet onthechte
silliness en daar houden we van.
In twee zinnen gaat het verhaal over
Ramu Gupta, een Indische dansleraar
die naar Amerika komt om een ster te
worden. Na mislukte carrières als ober en
pornoacteur wordt hij door een serie mis-
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verstanden, de hulp van een bewonderaarster en de raad van een porno-actrice
een soortement seksgoeroe.
Sleutelmoment in zijn carrièrewending is
een feestje bij een familie new agelievende snobs. Daar dient hij de poppadums op, maar wanneer de échte goeroe
- de attractie op het feestje - zich
bewusteloos zuipt, dient Ramu hem te
vervangen. U ziet, er is vast nachten over
gebrainstormd.

Make no mistake about it: in The Guru
wordt slecht geacteerd. Hysterisch bijwijlen, epileptisch gesticulerend bij
andere wijlen, soms irritant drammerig,
maar in de regel gewoon slecht. Hoofdrol
is voor de Brits-Indische acteur Jimi Mistry. En nee, dat is niet de naam van het
personage, maar wel degelijk Jimi’s échte
naam. De man lijkt te zijn gecast omwille

George Clooney (Confessions of a Dangerous Mind). Terwijl Donald de verzonnen tweelingbroer is van Charlie en hij als
personage onontbeerlijk was voor Jonze
en Kaufman om de vragen te stellen die
ze in deze film wilden stellen.
Welke ingrediënten moet een film bevatten zodat hij scoort bij het grote publiek?
Hoe trouw moeten scenarist en regisseur
vasthouden aan de originele plot van een
boek? Werkt een voice-over nog in de
21ste eeuw? Zit Hollywood te wachten op
een pathetische, getormenteerde zielenpoot met een writer’s block in een film van
twee uur? Mag een scenarist zichzelf parodiëren? De antwoorden vindt u sinds
vorige week op het witte doek.
Het verhaal primeert, maar dat betekent
niet dat de fotografie, het camerawerk en
de acteerprestaties moeten onderdoen.
Jonze bewijst zich opnieuw als een groot
talent. Meryl Streep en Chris Cooper
zijn goed als schrijfster en orchideeënverzamelaar, en Nicholas Cage hebben
we lang niet meer zo overtuigend zien
worstelen met zichzelf.

Joost

FFILMM

van zijn naïeve blik - nodig in de film - en
zijn bekwaamheid in het produceren van
een extreem dom, overbodig en clichématig Indisch accent. Denk Apu uit de
Simpsons, en huiver. Zeker als je weet
dat Mistry in het echte leven bekakt
Oxford-Engels spreekt.
Heather Graham brengt het er als de
porno-actrice en love-interest Sharonna
nog het beste van af. Ook in de vele
dansnummertjes - switchend van Bollywood naar Grease - is ze best te genieten. Ze mag ons overigens ten allen
tijde wel eens een thorough spanking
komen geven.
Er zitten heel wat goeie grappen in The
Guru, en het scenario is helemaal niet
slechter dan de middelmaat. Alleen de
acteerprestaties maken alles wat schreeuwerig en melig. Een soort kitscherige
Bombay-versie van American Pie. Voor
de liefhebbers, kortom.
The Guru speelt ongeveer in elke cinema,
behalve in Gent. Damn. Kijk in elk geval
eens naar de trailer en snippets op
www.thegurumovie.com.

Rien

k r i n g e n e n AAGENDAA
konventen

MAANDAG
24 MAART

Politeia

Clubnight, Kitsch, 22.00u

VDK
VGK-FGEN,

1ste kan fuif
Gamerz U-night, Tap 6

WOENSDAG
26 MAART

Dentalia
Germania
HILOK
Romania
VGK-FGEN

Vlaamse opera: Ariodante
Karaokeavond
Rolling; Oude Stad
Chocoladefondue
Bloedgeefdag, lokaaal 003 en 002

DONDERDAG
27 MAART

Lombrosiana
Politeia
VGK

Afsluitfuif, Rector
Exotic party, Tequila, 22.00u
Bowling, 20.00u

MAANDAG
31 MAART

Chemica

Cantus, Salamander, 20.00u

ALS

Hongaarse avond, café De Sikkel,
goelag a volonté
Pijpenkrullen leggen, Badhuis Zug
Rijdt de trein naar Auschwitz nog? (en
andere belangrijke vragen; café
Stovebuzze
Bezoek aan het koningshuis, vertrek
6.00u stipt( huisdieren niet toegelaten)
Kom eens uit de kast-avond, The Pink
Flamingo’s, 19.00u
Verzoeningsfuif, De Roeland met
afterparty in de Vooruit
La grande bouffe, brasserie
Ethiopië,19.00u
Galabal, Balzaal Vooruit, toegang:
gratis voor zwartjassen en rode baret
ten, anderen 100 euro, drank inbe
grepen

DINSDAG
25 MAART

DINSDAG
1 APRIL

NSV
RKV
AK
GUV
KVHV & ALS
Attac
Schamper

WOENDSDAG
2 APRIL

GFK
VGK-FGEN
VLK

Intrafacultair minivoetbal
Fuif
Paasrock met Gorki, Feestzaal,
22.00u

VRIJDAG
4 APRIL

KK

Griekse avond, Zaal Reinaert,19.00u

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

Colofon
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of artikels in Schamper in het bijzonder.
De redactie behoudt het recht voor om
ingezonden stukken verkort weer te
geven, of om technische reden niet te
plaatsen.
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CULTUUR AGENDA
•Maandag 24 maart
Fuif: Boombal - Bal Folk,
folkfeest met balorkest
(Kadril) - De Centrale,
18u
Lezing; Johan Simons,
‘Historie IV’ - Victoria,
20u30 (reserveren)
Bluesrock’n’countryroll:
Catfish - De Fantast, 22u
Concert: ‘Danny Guinnan
& Red’, singer typewriter Trefpunt, 21u (gratis)
•Dinsdag 25 maart
Fuif: Boombal - Bal Folk De Centrale, 20u

•Woensdag 26 maart
Filmparade: ’Once Upon a
Time in the West’ - Leone,
VS, 1969 - Sphinx, 20u

•Donderdag 27 maart
Film: Kiumak-kortfilms uit
Baskenland
FilmPlateau, Paddenhoek 3,
20u
Lezing: De ontgrenzing
2003: Het erf van mijn
moeder. Drie generaties
vrouwen in land- en tuinbouw - Huis van Alijn
Kapel, 20u
•Vrijdag 28 maart
Film: ‘Le fabuleux destin
d’Amélie Poulin’ - Jeunet,
Fr., 2001 - De Centrale,
20u
•Zaterdag 29 maart
Poplife - Vooruit, 22u

•Zondag 30 maart
Film: 7 bekroonde kortfilms:
‘Bloody
Olive’,
‘Bruxelles Minuit’, e.a. Sphinx, 10u30
•Maandag 31 maart

Film:
‘Ukumbusho,
Mémoire de Lubumbashi’ Film-Plateau, 20u
Concert: ‘Sara Prove Trio’
(jas, latijn, volk, bloes) De Fantast, 22u
Solidariteitsbetoging:
Bombardeer ook het rectoraat! (org. Studenten
Nemen Hun Verantwoordelijkheid) - 19u, Zuidplein

•Dinsdag 1 april
Film: ‘Blue Velvet’, David
Lynch - Film-Plateau, 20u
Concert: Griebo - Trefpunt, 21u
•Woensdag 2 april
Filmparade: ‘Pierrot le
fou’, Godard, Fr., 1965 Sphinx, 20u
Stille filmklassieker: ‘La
passion de Jeanne d’Arc’
met live muziek, Berger,
piano - De Rode Pomp,
Nieuwpoort 59, 20u30

•Donderdag 3 april
Film: ‘La nuit américaine’,
Truffaut - Film-Plateau,
20u
De Paarse Zetel, Raymond
v/h Groenewoud en Brassband Panta - Openbare
Bibliotheek, 12u30-13u15
Het nut van de poëzie:
W.M.
Roggeman,
Y.
T’Sjoene, N. Rowan Logos
Tetraëder,
20u
(gratis)

Keramiek: 50 werken
van 50 internationale
kunstenaars, Frank
Steyaert Gallery, Tinnenpotstraat 16, tot 20/04/03
Maria Magdalena, zondares van de Middeleeuwen tot
vandaag, Museum voor
Schone Kunsten, tot
6/04/03

Eet es genetisch: interactieve tentoonstelling
over biotechnologie, Hortus Thiery, Berouw 55, tot
30/09/03 - gratis

Dialogica, waar autisme
en hedendaagse kunst
elkaar kruisen: Eskimopand, Wiedauwkaai 25,
tot 13/04/03
Jurassic Polderland,
interactieve tentoonstelling over ambifieën en
reptielen, Hortus Michel
Thiery,
Berouw 55, tot 15/04/03

K(ei)tof! Beschilderde
eieren van kinderen van 0
tot 12 jaar: Kunstgalerie
De Muze, Rekelingestraat,
van 05/04/03 tot
20/04/03
Goede minnaars: tentoonstelling rond sexualiteit voor jongeren,
Museum Michel Thiery,
Sint-Pietersplein, tot
17/08/03

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

