


En dat betekent dat ook Schamper er
weer is. Schamper, even gênant voor het
elitaire klootjesvolk aan de unief als de
reïncarnatie van Barry White in een love
suite met Alexandra Colen. • Barry
White, naar mijn mening de grootste
aanstichter van tectonische activiteiten in
de laatste decennia. Is het u ook
opgevallen hoe weinig Turken hun dak
naar beneden zagen komen sedert ‘s
mans overlijden? • Nou, mij niet, oetlul. •
Voor wie nog nooit een Duitse film uit
1919 zag – ik neem automatisch aan dat
zulke mensen móeten bestaan – biedt
Film-Plateau een uit-
gelezen kans: op dins-
dag 21 oktober wordt
Das Kabinett des dr.
Caligari getoond, met
live pianobegeleiding
nog wel. U moet wel
tussen 19u30 en 20u
richting de avondkassa
trekken, alwaar u voor
2,50 euro een kaartje
kan bekomen. • Het ver-
wondert me hoege-
naamd niet dat de
pianobegeleiding bij de
film er heden ten dage
nog snel snel moet
bijgekletst worden: in
1919 moeten piano-
snaren schaarse goede-
ren geweest zijn in Duits-
land, gezien ze in oor-
logstijd traditioneel eer-
der rond de nekwervels
van een landverrader
belandden, en niet in
een piano. En dus niet in
staat waren de hartjes
der cultureel gevoelige Duitsers te
beroeren. • Tracht u zich nu vooral – ter
bescherming van uw spijsvertering –
geen cultureel gevoelige Duitsers voor de
geest te halen. De braadworsten en liters
vuig bier zouden u al snel met uw orale
opening boven het urinoir jagen. • Tress-
passers shall be hung by piano wire, but
don’t mention the bloody war! • Maar ook
minder verheven cultuur mag in Scham-
per aan bod komen: we geven twee maal
tien kaartjes weg voor de voorstelling
‘Solo Slim’, zowel op vrijdag 24 oktober
als op vrijdag 7 november. Solo Slim is
het nieuwe geesteskind van Vlaams
kleinkunstenaar David Dermez. Theater-
liefhebbers mailen naar gert@scham-
per.ugent.be voor hun ticket. • Voer voor

kunstwetenschappers die zich richten op
grootkunst: van 22 tot 24 oktober loopt in
de Expo een beurs over restauratietech-
nieken. Geïnteresseerden – volgens mij
even talrijk als het aantal nog niet door
Filip De Winter op de tafelrand gepakte
secretaressen bij het Vlaams Blok – kun-
nen zich gratis naar dit spektakel
begeven. Een lokkertje, voorwaar. • Wij
kloppen echter met plezier weer onze
klompen tegen elkander en trekken richt-
ing het wond’re Boombal, een bijster
intrigerend fenomeen de laatste jaren.
Folk-dj’s wisselen er de traditionele folk-

groepen af. Folk-dj’s? Klinkt voor mij hui-
veringwekkend genoeg, alhoewel ik me
niet kan voorstellen hoe een grammo-
foonspeler scratcht. Breng in ieder geval
uw kuisheidsgordel-compatibele loper
mee. • Interessanter voor de financieel
minder voorziene student – rechtenstu-
dent, haal nu spontaan uw neus op – is
de Sjacherbeurs, die tijdens het weekend
van 1 en 2 november georganiseerd
wordt in het ICC. U betaalt bij ingang 1,74
euro, maar daarna drukt u de kosten
dramatisch. Waarschijnlijk leidt een in
bodywarmer gehulde kloon van opperfoe-
felaar Alain Van der Biest die een stuk
pseudo-Azteeks cultureel erfgoed staat
aan te prijzen nu ook weer niet tot zo’n
enorme drang om je chequeboekje boven

te halen. U ziet maar. • Hoort u daar ook
het gutsen van een gezonde portie ben-
zine over een kunstig ineengebrosseld
kruis? Ziet u ook die vluchtige kereltjes
met kortgeschoren hoofdhaar vlijtig hen-
nep vlechten? Welja, de linkse kerk heeft
weer een stukje verderfelijke Afrikaanse
cultuur in ons skwoon Vlaanderland bin-
nengesmokkeld. • Voor zij die echter nog
steeds in het volle bezit van geslachtsor-
ganen zijn, is de Afrikaanse dansavond
een leuke aanrader. Vettig tegen elkander
aanwiegende heupen en je handen op
andermans achterwerk leggen zonder de

gekende represailles te
ontvangen, wat wil een
mens nog meer? Ik
begeef me in elk geval
aan kruissnelheid richting
de Fantast op donderda-
gavond 30 oktober om 20
uur des avonds. Meer
info op www.fantast.be. Ik
zie en betast u daar wel,
onpreutse deernen. •
Shake that ass, baby! Op
zaterdag 1 november
slaat de lichtdetector in
Flanders Expo weer tilt,
wanneer reflecterende
pakjes de zalen vullen en
één lichtflits, gecombi-
neerd met de instabiliteit
inherent aan plateau-
zolen, volstaat om een
soort domino-effect te
bereiken. De op dat mo-
ment platliggende menig-
te besluit dan maar over
te gaan tot één grote
gangbang. U begrijpt het,
disco is back in town, en

dat uit zich in een grote disco-party op
voorvermelde datum en plaats. Smeer,
om er bij te horen, toch op voorhand wat
vlokjes bloem of bloemsuiker rond je
neusgaten. Kwestie van geen al te onpro-
fessionele indruk te maken. • En aldus
trok de Ridder der Rechtvaardigheid de
tirette van zijn stalen onderbroek dicht,
schopte de deerne onder zich weg en
zette zijne weg voort. Met andere woor-
den, de eerste Kort zit er al op, en u kunt
nu rustig grasduinen in het woordelijk
orgasme dat Schamper heet.

Buitenwippers alom vieren tegenwoordig hun jaarlijkse hoogmis: de straten vullen zich alweer als
de wagen van een Anderlechts veehandelaar met tonnen langharig tuig, wiens smoelwerken

gewoon om herinrichting vragen. Welja, het academiejaar is overnieuw begonnen. Vergeet dus niet
de Schamperredacteur in de les z’n fooi te geven, of ook u gaat voor de bijl.
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Uit mijn blombakke, of op u muile! KORT

Gert



De socialistische overheidsvakbond ACOD, die de eerste twee weken van dit academie-
jaar beurtstakingen organiseerde in de verschillende universitaire resto’s, is helemaal
niet de koene verdediger der studentenbelangen waar ze zich voor uitgeeft. Integendeel:
vele kersverse Gentse studenten hebben door de acties van het ACOD mogelijk de weg
naar de goedkope studentenrestaurants niet gevonden, en sleten - misschien voorgoed -
hun dagen in prijziger etablissementen. Dat kan niet de bedoeling zijn van een sociaal-
voelende actie, en al zeker niet in het begin van het academiejaar, wanneer rekeningen
voor syllabi en studieboeken de gemiddelde student hoofdbrekens bezorgen.

Waar gaat het nu precies over? Kort gezegd vreest de ACOD voor de privatisering van
de zeven resto’s die nu nog door de universiteit zelf uitgebaat worden. Dit omdat het
Bestuurscollege van de UGent op 11 september besloot om een onderhandelingsproce-
dure op te starten, waarbij wordt onderzocht of de bouw en de exploitatie van een nieuw
studentenrestaurant op de universitaire campus Ardoyen niet via een “publiek-private
samenwerking” kan gebeuren. De socialistische vakbond ziet in deze beslissing een
“nieuwe agressieve poging om privé-bedrijven op de sociale sector los te laten”. 

Dat is echter een wel heel premature conclusie. Het is namelijk niet zo dat de cement-
molens van de bouwgrage privé-sector nu al staan warm te draaien, er is op dit ogenblik
louter beslist om te gaan onderhandelen over de voorwaarden waarop de uitbesteding
eventueel gedaan wordt. Waren de stakingsacties dus o zo dringend nodig? Helemaal
niet. Waren ze echter begrijpelijk? Dat wel.

In het jaar 2000 werd immers nog beslist dat de universiteit op eigen initiatief een restau-
rant zou voorzien op het universitaire technologiepark Ardoyen in Zwijnaarde, waar zo’n
700 studenten en personeelsleden huizen. De plannen werden getekend, de bouwver-
gunning werd aangevraagd – en daarna raakte de zaak in het slop. Wat de ACOD ietwat
oneerlijk vergeet te vermelden, is dat de financiële situatie van de universiteit er drie jaar
geleden een stuk rooskleuriger uitzag. Nu is er een precaire budgettaire situatie waarbij
er voor miljoenen euro’s bespaard moet worden. Eén van de manieren waarop dat kan
gebeuren, is dus het inruilen van de lang geplande resto op Ardoyen voor een privaat
gebouwd en uitgebaat “restaurant-appartementshotel met eventuele fitnessfaciliteiten”.

Maar al laat men daarnaast nog een luxebordeel neerpoten: het gaat ons enkel om de
maaltijdvoorziening. De ACOD meent dat die in handen van de universiteit moet blijven,
omdat dat de enige garantie is voor voldoende grote porties, voedzaamheid en variëteit
van de schotels – aan een sociale prijs. Treft het toch wel dat dit identiek de voorwaar-
den zijn die het universitaire onderhandelingscomité aan de privé-partner wil opleggen!
Daarenboven leverden zowel de Sociale Raad als de Bouwcommissie een positief
advies af voor de onderhandeling, zelfs uitdrukkelijk specificerend dat het hier niet om
een precedent tot privatisering gaat. Geen enkele studentenvertegenwoordiger stemde
tegen. Verschillende critici beweren dan ook dat de vakbond vooral en zelfs uitsluitend
bezorgd is om het voordelige statuut van haar werknemers, en vreest dat die aan
bepaalde verworvenheden zullen moeten inboeten wanneer in de ene, privaat uitgebate
resto andere arbeidsvoorwaarden zullen gelden voor het personeel.

Toch is waakzaamheid geboden. De UGent herbergt namelijk enkele radicale voor-
standers van privatiseringen in de sociale sector, ten voordele van de “core business van
de universiteit” – zijnde onderwijs en onderzoek. De rector himself verklaarde al cryp-
tisch dat “men moet durven nadenken over de instandhouding van bepaalde structuren”.
En professor Geert De Soete (lid van de Bouwcommissie en de Raad van Bestuur)
stelde op een vergadering op 11 juni 2003 zelfs expliciet voor om eenzelfde systeem van
privatisering toe te passen in resto Overpoort. Raad eens wie er ook in het onderhande-
lingscomité zit? Juist ja, professor De Soete. Nogal wiedes dat de vakbond steigert.

Tot nu toe moeten we het onderhandelingscomité echter het voordeel van de twijfel
geven. Het is aan hen om voor de maaltijdvoorziening van de studenten op Ardoyen –
wiens aantal zal blijven groeien – identieke voorwaarden af te dwingen zoals die nu
gelden in de overige resto’s. Als ze daarin slagen, zie ik niet in waarom ook maar één
student bezwaren zou kunnen hebben tegen die stoute “publiek-private samenwerking” –
weliswaar louter als noodmaatregel. Of zoals studentenvertegenwoordigster Ann Van
Hoey het, enigszins cynisch, doch treffend stelde: de meerderheid van de studenten wil
enkel een goede maaltijd aan een zo laag mogelijke prijs.

Elke student heeft in onze ogen zelfs récht op een kwaliteitsvolle en goedkope maaltijd
in de buurt van zijn campus. We kunnen alleen maar hopen dat de universiteit financieel
niet zo erg met de rug tegen de muur staat dat ze bij de onderhandelingen haar sociale
principes gaat verloochenen. Want dán zou het pas tijd zijn voor actie.

Rien Emmery
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Rector De Leenheer bewees dat hij nog
altijd de pragmatische wetenschapper is
zoals iedereen hem kent. Voor hem komt
onderzoek op de eerste plaats maar dat
betekent niet dat onderwijs ondergeschikt
is. Integendeel, de rector wil dat de stu-
denten van zijn universiteit zo kritisch
mogelijk zijn en opgroeien tot volwasse-
nen met een brede kijk op de wereld die
niet zomaar alles voor waar aannemen.

Stokpaardje
In dat verband gaf De Leenheer de pseu-
do-wetenschap een stevige lap: hij
haalde cijfers boven over het weten-
schappelijke inzicht van de Amerikaanse
burgers. 30% van hen zou geloven dat
UFO’s buitenaardse ruimtetuigen zijn,
60% denkt dat telepathie, helderziend-
heid en dergelijke nonsens bestaan, 32%
acht geluksgetallen reëel en 88% vindt
alternatieve geneeskunde aanvaardbaar.
Professor Etienne Vermeersch schoot
voorwaar wakker uit zijn hazenslaapje en
hing breed grijnzend aan de lippen van
de rector.

Om de studenten degelijk wetenschap-
pelijk inzicht te verschaffen, moet men
andere methodes gebruiken dan het
aloude opsommen van wetenschap-
pelijke ontdekkingen en vindingen, aldus
de rector. Bij het overdragen van kennis
wordt veel te weinig uitgelegd hoe die

kennis tot stand komt. Wat ons brengt bij
De Leenheers stokpaardje: gedegen
wetenschappelijk onderzoek. Degelijk
wetenschappelijk ondezoek moet zorgen
voor kritische studenten en die kritische
studenten moeten later zorgen voor
degelijk wetenschappelijk onderzoek. De
cirkel is rond. Welaan.

Wildgroei
Om die “dynamische synergie tussen
gedegen onderwijs en actief onderzoek”
tot stand te brengen, wil rector De Leen-
heer komaf maken met de academicus
die “zichzelf beschouwt als een totaal
onafhankelijke werknemer die doet wat
hij wil, wanneer hij wil en dat met weinig
of geen formele verplichtingen”. Of met
andere woorden: arrogante profs die
denken dat hun navel het centrum van de
wereld is en dat studenten maar te
bespuwen klungels zijn, krijgen een
schop onder hun reet.

De voluntaristische bestuurder in hem
kwam even piepen toen hij stelde dat de
alsmaar toenemende “reglementitis,
administratitis en de zichzelf ver-
menigvuldigende virtuele vergaderingen”
grondig herzien moeten worden. Het is
eveneens niet goed dat steeds dezelfde
personen in verschillende organen ver-
schillende functies bekleden. De Leen-
heer stoort zich daarnaast aan de

begripsverwarring tussen interne demo-
cratie en permanente controle van
iedereen op alles. Volgens hem leidt dat
tot een sfeer van wantrouwen, “bij som-
mige academici zelfs tot een iden-
titeitscrisis”.

Doordachte risico’s
Tussen de regels bedoelt de rector dat
het niet aangenaam besturen is als om
het even wie inspraak heeft in het beleid.
Dat is een blok aan het been voor een
beleidsvoerder die consequent kiest voor
de volle vlucht vooruit. Een nog groter
probleem is de overdreven belangstelling
voor de auditcultuur, de talloze studieop-
drachten en het inwinnen van externe
adviezen. De Leenheer meent dat con-
sultants er beter aan zouden doen
zichzelf eens ter discussie te stellen in
plaats van alles en iedereen rond hen.

Een beroep doen op externe adviseurs is
niet alleen verantwoordelijkheid ont-
wijken, volgens de rector is het ook een
instrument om broodnodige veranderin-
gen te vertragen of zelfs de nek om te
wringen. Daarenboven is hij ervan over-
tuigd dat de expertise van de universiteit
minstens evenwaardig en waarschijnlijk
zelfs groter is dan die van externe con-
sultants. Weg ermee! Ernstig bestuur
betekent dat de bestuurders de moed
moeten opbrengen zich daadwerkelijk te
engageren, zich onafhankelijk op te
stellen en doordachte risico’s te nemen,
dixit rector De Leenheer.

Stromannetje
Studentenvertegenwoordiger Philippe
De Backer kwam daarna aan de beurt en
brak een lans voor rechtstreekse studen-
tenvertegenwoordiging in de universitaire
organen. Dat die niet opgenomen is in het
participatiedecreet van de Vlaamse over-
heid, vindt De Backer een lacune. De
idee van een studentenraad is volgens
het meest enthousiaste lid van de Raad
van Bestuur verwerpelijk als dat ding niet
meer mag doen dan advies uitbrengen.
Studenten moeten mee besturen, vindt
hij.

De Backer heeft een kanjer van een punt
dat rechtstreeks verkozen studenten-
vertegenwoordigers veel meer legitimiteit
hebben in de ogen van het universiteits-
bestuur dan een stromannetje van een

Op 1 oktober 2003 werd het academiejaar voor de zoveelste keer
plechtig geopend in de Aula. Leuk. De opvallendste toespraak kwam

alweer van rector André De Leenheer. Ook studentenvertegenwoordiger
Philippe De Backer speechte er niet naast. Burgemeester Frank Beke
ontgoochelde en minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten deed
wat ze al jaren doet: professioneel neuzelen. Gezellig.

Weg met pseudo-wetenschap
Rector weer visionair op opening academiejaar

‘Studenten moeten
mee besturen’
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studentenraad. Wat De Backer wel
verzwijgt, is dat de verkozen studenten-
vertegenwoordigers vooral op basis van
de looks en onderlinge evenwichten
tussen de faculteiten worden verkozen en
zelden op basis van ervaring of kennis
van de universitaire structuur. Daardoor
moeten studenten met pakken ervaring
bij de studentenraad en de studenten-
werking in het algemeen vaak het onder-
spit delven voor exemplaren die gesteund
worden door grote faculteitskringen en
goed in de markt liggen. Een oplossing is
allicht om van de studentenvertegenwo-
ordigers in de Raad van Bestuur een min-
imum van ervaring te eisen, zoals al lid
geweest zijn van een faculteitsraad.
Enfin, de discussie is nog niet gesloten.

Indommelen
De twee andere sprekers brachten het er
minder goed vanaf. Burgemeester Frank
Beke gaf alwéér dezelfde speech van de
voorbije jaren. Die komt erop neer dat
studenten en de universiteit een zegen
zijn voor de stad maar dat de studenten
zich een beetje moeten inhouden als ze
uitgaan en het niet in hun kop moeten
halen om al te veel overlast te veroorzak-
en. Terwijl hij het de vorige keren klaar en
duidelijk zei, op een toon die wijsheid en
gedrevenheid verried, kwam er nu niet
veel meer dan stuurloos gemompel uit de
mond van de burgemeester. Een gemiste
kans.

Tja, en minister Vanderpoorten, dat blijft
verdorie een moeilijk geval. Opnieuw
neuzelde ze haar tijd vol over de BaMa-
hervorming. Gelukkig was ze er deze
keer in geslaagd een toespraak te
(laten?) schrijven die de helft zo kort was
als die van vorig jaar. Het luide gezucht
van vorig jaar in de Aula zal haar
waarschijnlijk niet ontgaan zijn. De kern
van haar betoog? Joost mag het weten.
Feit was dat opeens opviel hoe comforta-
bel de zetels in de Aula waren en hoe de
warmte noopte tot zachtjes indommelen.
Spannend.

Advertentie

Van der Mensbrugghe



De AUGent (Associatie Universiteit Gent)
is, naar analogie met de vorig jaar ver-
zonnen UGent-afkorting, de nieuwe naam
van deze alliantie tussen universiteiten en
hogescholen. Met 50.000 studenten vor-
mden de Artevelde Hogeschool,
Hogeschool Gent, Hogeschool West-
Vlaanderen en Universiteit Gent sinds 25
april het tweede grootste verbond in
Vlaanderen. Alle info, roddels en nieuwt-
jes over de AUGent vind je op de hoogst
originele website http://www.augent.be.
Creativiteit troef aan onze associatie! Tof
om te bezoeken, maar niet bijster interes-
sant.

De topbenoemingen waren
lang op voorhand voorspeld.
Oud-minister Luc Van Den
Bossche als voorzitter van
de Raad Van Bestuur was al
maanden een certitude en
dat de eeuwige Yannick De
Clercq ook tot regerings-
commissaris van de AUGent
benoemd zou worden, kon je
geen verrassing noemen.
De enige vreemde eend in
de bijt lijkt Ignace Van Din-
genen, directeur van de
AUGent. Hij verdiende zijn
sporen aan de Brusselse
Erasmushogeschool als
Directeur Onderwijs, Onder-
zoek en PR. Aangezien die
hogeschool tot de VUB-unie
behoort, lijkt zijn keuze iet-
wat vreemd. Nog een
vreemd, vaag en ongrijpbaar
concept blijft de associatie
zelf. Reden te over om onze
kersverse directeur een paar vraagjes te
stellen.

SCHAMPER: Hoe komt het dat u
directeur bent geworden van onze
associatie? U was toch niet verbonden
aan de AUGent?
Ignace Van Dingenen: “Ik werkte daar in
een gelijkaardige positie. Ik hield me
bezig met het op poten zetten van de
associatie met de VUB en deed dus het
voorbereidend werk voor een andere
alliantie. In de Vlaamse hogescholenraad
was ik bevoegd voor de contacten met de

universiteiten, en daardoor had ik benul
van mijn huidige taken als directeur.
Daarom deed ik mee aan de selectiepro-
cedure. Nadat een selectiebureau van
unief en hogescholen een dertigtal kandi-
daten over had gehouden, volgde een
assesment-procedure bij De Witte &
Morel en daar kwam ik als beste uit.
Bovendien had ik wel degelijk goede ban-
den met Gent. Ik heb hier mijn licentiaats-
diploma in de Psychologische en Peda-
gogische Wetenschappen behaald en de
jaren daarna werkte ik aan de unief.
Bovendien woon ik nog altijd in het
Gentse.”

SCHAMPER: Alles liep voorheen toch
vlotjes in het huidige onderwijsland-
schap. Vanwaar dan die reusachtige
evolutie nu? Wat zijn de bedoeling en
de missie van de associatie?
Van Dingenen: “Oorspronkelijk is de
associatie op touwen gezet om de BaMa-
hervorming te integreren. In de decreten
hierover was namelijk vastgelegd dat elke
hogeschool zich aan een universiteit
moest binden. De associatie heeft echter
ook andere voordelen, zoals schaalver-
groting en beter op elkaar afstellen van
universitaire en hogeschoolopleidingen.

Ook zullen de hogescholen beter aan het
universitaire onderzoek kunnen mee-
helpen en vice versa.”

SCHAMPER: Blijft de AUGent voorlop-
ig een ver-van-mijn-bed-show opvo-
eren voor de studenten of brengt het
concrete veranderingen op korte ter-
mijn met zich mee?
Van Dingenen: “Op dit moment werken
werkgroepen concrete voorstellen uit en
in de loop van volgend academiejaar zou
de student daarmee geconfronteerd wor-
den. Zowel op het gebied van onderwijs,
onderzoek als sociale voorzieningen wor-
den mogelijkheden bekeken. Zo onder-
handelen we op dit moment met Tiscali
en Telenet om goedkoop internet aan de
studenten aan te bieden. Wegens de
enorme schaal waarop we nu werken,
kunnen we hiervoor wellicht goede voor-
waarden losweken. Ook had je op 15

oktober bijvoorbeeld de Dag
van het Onderzoek, waar
hogescholen en universiteiten
al voor de eerste maal echt de
handen in elkaar sloegen.”

SCHAMPER: Wat maakt de
Gentse associatie bijzonder
in vergelijking met de andere
mastodonten in het Vlaamse
onderwijslandschap?
Van Dingenen: “Eigenlijk zijn
we zelfs dubbel uniek. Ten
eerste zijn we de enige pluralis-
tische associatie. Naast
gewone pluralistische instellin-
gen als de UGent hebben we
met de Artevelde-hogeschool
namelijk ook een katholieke
partner. Een tweede primeur in
Vlaanderen is ons consensus-
model: in onze associatie kan
niemand zijn eigen willetje
doordrukken zonder dat alle
partners akkoord gaan. Dit
model bestaat in geen enkele

andere Vlaamse associatie! Het proces
verloopt daardoor wel wat trager en
moeizamer, maar zal uiteindelijk wellicht
een beter en kostbaarder evenwicht
bereiken.”

Niemand die zijn eigen wil kan door-
drukken, zelfs geen despotische rector!
Daar kunnen andere associaties een
goed voorbeeld aan nemen.
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Lang leve de associatie

Hoera! De associatie is geboren. Het geesteskind van de BaMa-
hervormingen zag de voorbije maanden ook in Gent het le-

venslicht. De voornaamste postjes zijn al ingevuld. Vermits ons
tijdschrift in de tussentijd niet verschenen is, is het de hoogste
tijd voor een round-up over de AUGent.

Gents hoger onderwijs ontgroent

Pieter Everaerts

Ignace Van Dingenen: ‘De AUGent is dubbel uniek
door haar pluralisme en consensusmodel.’



We vroegen ons af wat precies de doel-
stellingen zijn van dit initiatief en op welke
manier men die doelstellingen wenst te
bereiken. Schamper sprak met vice-rec-
tor Marc De Clercq.

SCHAMPER: We kennen in België al
langer een antidiscriminatiewet. Wat
zette de universiteit ertoe aan om zelf
nog een antidiscriminatieverklaring
voorop te stellen?
Marc De Clercq: “Het initiatief is gegroeid
doordat een groep mensen vond dat we
een diversiteitsbeleid moesten ontwikke-
len en met een eigen ontwerp van een
antidiscriminatieverklaring afkwam. Het
universiteitsbestuur oordeelde dat we
hierop moesten reageren. Enerzijds
hebben we een verklaring opgesteld die
nog in de juiste juridische vorm gegoten
moet worden. Je te maken hebt namelijk
te maken met heel wat waarden die alle-
maal belangrijk zijn, zoals vrijheid van
meningsuiting, vrijheid van vereniging,
van onderzoek,... en dan die non-discri-
minatie. We hebben dat toevertrouwd aan
juristen, zowel van buiten als van binnen
de universiteit.”

“Anderzijds is er de piste waarbij we ons
met een werkgroep de vraag hebben
gesteld of we geen positieve maatregelen
kunnen nemen om iets te doen aan de
klaarblijkelijk lagere participatiegraad van
een aantal groepen in het universitair

onderwijs. En dat heeft ertoe geleid dat
we een commissie voor diversiteit
hebben die moet nagaan hoe we de par-
ticipatiegraad kunnen verhogen en een
brug slaan met de allochtone gemeen-
schappen. Hierbij houden we wel reke-
ning met de eigenheid van de Universiteit
Gent, die er een is van actief pluralisme
en van fundamentele waarden zoals
geformuleerd in de opdrachtverklaring
van de universiteit.”

SCHAMPER: Hoe reageert u op de
mogelijke kritiek dat het “positieve”
luik een voorkeursbehandeling voor
bepaalde groepen betekent?
De Clercq: “Het geven van een
voorkeursbehandeling is zeker niet onze
bedoeling, wel het wegwerken van de
moeilijkheden op het vlak van de partici-
patie. Maar eens zij in het normale sys-
teem terecht komen, zullen ze geen
geprivilegieerde behandeling genieten.
Het is helemaal geen positieve discrimi-
natie, want we gaan bijvoorbeeld geen
extra punten geven aan leden van de een
of de andere groep.”

SCHAMPER: Laten we even terugk-
eren tot het repressievere gedeelte.
Boodschappen van haat in de univer-
siteitsgebouwen zou men verwijderen.
Worden daar bepaalde organisaties bij
geviseerd?
De Clercq: “Het is de bedoeling dat we

de antidiscriminatieverklaring opnemen in
het tuchtreglement voor personeel en stu-
denten. Dat wil niet zeggen dat we met
een vergrootglas op zoek zullen gaan om
zoveel mogelijk mensen op de vingers te
tikken. Je moet het positief zien, als een
uitnodiging, terwijl grove inbreuken via
het tuchtreglement gesanctioneerd kun-
nen worden. Daar zal een tuchtcom-
missie over moeten oordelen, op een zo
objectief mogelijke wijze. Het is inder-
daad niet altijd even eenduidig, maar op
zich richten we ons niet tegen specifieke
politieke partijen of groeperingen.”

SCHAMPER: Veel mensen stellen dat
de antidiscriminatiewet een wet pro
forma is. Geldt dat ook voor de antidis-
criminatieverklaring van de univer-
siteit?
De Clercq: “Dat is speculatie, want we
kunnen nog geen evaluatie maken. Het is
echter zeker niet de bedoeling dat het
louter pro forma blijft, al is repressie voor
ons niet het eerste antwoord.”

SCHAMPER: Zijn er op dit moment
veel inbreuken op het principe van
non-discriminatie door personeel of
studenten?
De Clercq: “Nee, daar hebben we geen
aanwijzing voor. Wel is er het objectieve
feit van een te lage participatie van
bepaalde groepen. En wat is discrimi-
natie? De verklaring keert zich bijvoor-
beeld ook tegen indirecte discriminatie,
waarbij een ogenschijnlijk neutrale maa-
tregel door de specifieke aard ervan toch
een schadelijke weerslag heeft op perso-
nen, zover die niet objectief gerecht-
vaardigd is. Objectief gerechtvaardigd
zou een verbod kunnen zijn op het dra-
gen van een hoofddoek wanneer dat niet
zou kunnen wegens van de voorschriften
in een labo.”
”Ik denk dat deze verklaring in de lijn ligt
van de traditie van onze universiteit die
emancipatorisch van aard is en gericht op
de democratisering van het onderwijs.
We menen dat onze initiatieven in ver-
band met diversiteit ook een voorbeeld
kunnen zijn voor de rest van de maat-
schappij.”

Als we het goed begrijpen, kadert de
antidiscriminatieverklaring in een veelzij-
dig diversiteitbeleid dat voor gelijke
kansen kan zorgen. Of dat daadwerkelijk
het geval zal zijn, zal afhangen van ieders
bereidheid om de zaak ernstig te nemen.
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Kevin Van Eeckelen

Heksenjacht of sociale ontvoogding?

UGent tegen discriminatie en voor diversiteit

De Universiteit Gent heeft zich voorgenomen een antidiscrimi-
natieverklaring op te stellen, goed te keuren en in de praktijk

om te zetten. Er rest alleen nog maar de taak om twistpunten op
het vlak van de juridische formulering op te lossen, wat moet
resulteren in een nieuwe tekst die waarschijnlijk spoedig door de
Raad van Bestuur zal worden goedgekeurd.
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Als professoren er de laatste tijd bleek om
de neus uitzien, heeft dat veel te maken
met kopzorgen over de invoering van de
bachelors en de masters. Door het
getreuzel van minister Marleen Vander-
poorten (VLD) bij de omzetting van het
Bologna-akkoord in decreten, moeten de
Vlaamse universiteiten in recordtempo
hun opleidingen herwerken.

Traag
Midden 1999 werd de Bolognaverklaring
ondertekend, maar pas in april 2003
keurde het Vlaams Parlement de defini-
tieve versie van het structuurdecreet
goed. De politiek mocht dus bijna vier jaar
nadenken, terwijl de universiteiten op
goed anderhalf jaar hun deel van het
werk moeten afhaspelen. Dat is waanzin-
nig en onverantwoord. Het gaat hier
immers om een van de meest diep-
gaande en ingrijpende hervormingen ooit
binnen het hoger onderwijs, niet om een
bestelling van krijtjes. De invoering van
de bachelors en de masters is meer dan
een herschikking van de bestaande
richtingen. De minister en de universiteit
verwachten dat de opleidingen ook
inhoudelijk in een nieuw kleedje gestoken
worden.

Snel
Intussen mogen de universiteiten puin
ruimen. In up-tempo worden de richtingen
en de programma’s geherstructureerd.
Uit verschillende hoeken hebben we sig-
nalen opgevangen dat de werkzaamhe-
den in het kader van Bologna al voor
nieuwe werkdruk-records hebben ge-
zorgd. Gelukkig voor de minister zijn de
proffen en assistanten brave en geën-
gageerde lieden die op geen inspanning
meer of minder kijken. De meest naïeven
zien het zelfs als een uitdaging om de
(onderwijs)wereld te verbeteren.

Overigens zijn met de komst van het
structuurdecreet lang niet alle problemen
opgelost. Niemand weet echt goed wat er
bijvoorbeeld met de lerarenopleiding gaat
gebeuren, en over eventuele studieduur-
verlengingen is het laatste woord nog niet
gezegd. Het decreet over de lerarenoplei-
ding wordt ergens in 2004 verwacht.
Iedereen zou echter graag weten hoe dat
er zal uitzien, omdat het gevolgen heeft

voor de invulling van de opleidingen, en
de inpassing van de BaMa-structuur.

De besluiteloosheid in verband met de
studieduur heeft al even vervelende
gevolgen. In de Faculteit Wetenschappen
bijvoorbeeld weten ze ondertussen nog
altijd niet of hun masters nu één – zoals
het nu is – of twee jaar zullen duren.
Daarom moeten er steevast twee
voorstellen opgesteld worden voor de
nieuwe programma’s: een als de studie-
duur verlengd wordt, en een als alles op
vier jaar blijft.

Niet wachten
De verdediging van het kabinet van
onderwijs luidt traditioneel dat er van in
het begin genoeg openheid geweest is
over hoe het eindresultaat er in grote lij-
nen zou uitzien. Er werden regelmatig
sneuvelversies van het structuurdecreet
naar buiten gebracht. Toch is het teke-
nend dat onze universiteit niet heeft
gewacht, of niet heeft kunnen wachten op
een eindresultaat in Brussel. Al in juli
2002 besliste de Raad van Bestuur om op
basis van de toen bekende versie van het
structuurdecreet te starten met de
omvorming.

Naast de laattijdigheid van Vander-
poorten is er nog een tweede opmerking
te maken over de hervorming van de
opleidingen. Die gebeurt, onder andere
door de tijdsdruk, vooral binnen de uni-
versitaire muren. Dat betekent dat er
tussen de instellingen vrij weinig overleg
plaatsvindt. In zijn openingsrede van het
nieuwe academiejaar pleitte rector
Andreas De Leenheer net voor meer
interuniversitaire samenwerking, om een
concurrentieslag te vermijden.

De Leenheer vreest vooral voor twee
uitersten in de invulling van de bachelors.
Een eerste optie is dat instellingen heel
‘brede’ bacheloropleidingen gaan aan-
bieden, waarin een ratjetoe aan invals-
hoeken samengebracht wordt, in de hoop
om twijfelende eerstejaars te kunnen lij-
men. Dat houdt het risico in dat die stu-
denten, om de onweerstaanbare logica
van De Leenheer te parafraseren, te
weinig weten van te veel. Een andere
mogelijkheid is het aanbieden van een

verdiepende bachelor, op het gevaar af
vakidiootjes te kweken. De optie om
zoveel mogelijk studenten aan te trekken
zou het wel eens kunnen halen op de pro-
fessionaliteit die onze rector graag zou
zien primeren.

Lekker strak
Ondertussen is men achter de schermen
druk bezig met herstructuren. Aan de
UGent koos men voor een hervorming in
twee bewegingen. Voor elke fase is een
gedetailleerd draaiboek opgesteld dat
moet helpen alles ordentelijk te laten ver-
lopen. De eerste fase, die deze zomer is
afgerond, stond in het teken van de
omvorming en de herprogrammering van
de huidige opleidingen en graden.
Daaruit bleek dat er geen sprake is van
een massale groei van het aantal afs-
tudeerrichtingen.

De faculteiten zijn nu, het tweede draai-
boek in de hand, aan het werken aan de
inhoudelijke programmatie. Die zou
afgewerkt moeten zijn tegen het einde
van het kalenderjaar. Om de operatie
meer cachet te geven, smijt men er woor-
den tegenaan waarvan je denkt: is dat
niet evident? Uw opleiding zal weldra
immers “doelgericht, functioneel en
gestructureerd opgebouwd” zijn. De richt-
ing moet ook “effectief en efficiënt” zijn.
Tja, dat is dan pech voor wie een
wanordelijke, chaotische, en nietszeg-
gende opleiding zoekt waar je van je
leven niet doorgeraakt.

Een kleine rondvraag op het terrein
leerde dat het werken in twee bewegin-
gen nuttig was. Door de eerste fase
ontstond een raamwerk, om in de tweede
fase de parameters in te vullen. Het
nadeel was dat sommige opleidingen al
vroeger over Bologna hadden gedis-
cussieerd, maar dat de resultaten daar-
van door de eisen uit de draaiboeken
weer weggegooid mochten worden. Om
niet in tijdsnood te komen waren veel
opleidingen trouwens al voor de tweede
fase beginnen praten over de invulling
van de nieuwe bachelors en masters,
omdat de tijdsdruk anders te groot ging
zijn.

Voorlopig verloopt de invoering van de
BaMa-structuur aan de Ugent heel voor-
spoedig. Het is echter duidelijk: veel over-
schot is er niet.
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BaMa-hervorming in laatste rechte lijn

Op 1 oktober 2004 start de invoering van het bachelor-master-
systeem. Dat zal geleidelijk gebeuren, te beginnen met de eer-

stejaars. Achter de universitaire schermen worden aan een razen-
de vaart opleidingen hervormd en herwerkt, want de tijd dringt. De
universiteit heeft daarom een strak draaiboek opgelegd dat alles
in goede banen moet leiden.

Draaiboek legt strak schema op

Tom De Paepe
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Actieve Actieve TheaterTheater- en- en
ExprExpressiecursussenessiecursussen

Improvisatie, Acteren, Bewegingstheater, 
A Capella, Schrijven, Theatergeschiedenis
en Hedendaagse Dans

icvaicva

ICVICVAA vzw theatervzw theater & vorming& vorming
Spitaalpoortstraat 50
9000 Gent
tel. 09/229.21.72
fax 09/229.33.82
mail: icva@skynet.be 
http://surf.to/icva

De nieuwe Gent Verkend is er
Unief betaalt alwéér voor kiezig boeksken

Tom studeerde geneeskunde.
Hem maakten ze niets wijs.

Godverdomme, die klootzakken van
Gent Verkend zijn daar weer met hun
kiezig boeksken. Vorig jaar verscheen
de eerste editie en toen dacht – en
hoopte – iedereen dat er geen vervolg
zou komen wegens te lomp, te vettig, te
grof, te platvloers en te ongeschikt voor
onbezoedelde lezers die nog maar net
van de middelbare school komen.

Maar niet dus. Er kwam een tweede
editie. Zo’n 32 pagina’s dikker, deze
keer volledig in kleur, met veel meer
foto’s, met veel seksistischere cartoons
– al biedt het ontroerende ventje Melo-
man tegenwicht.

Gent Verkend wil zoveel mogelijk infor-
matie verschaffen maar uiteindelijk zal
90 procent van de lezers de informatie-
gids vooral lezen voor de onnozele,
bijna kinderlijke humor, zoals op de car-
toon hiernaast.

Gent Verkend werd volledig door stu-
denten geschreven, getekend, gefoto-
grafeerd en gelay-out. Als je een exem-
plaar wilt, rep je dan naar de studen-
tenkring van je faculteit. Vlug! Voor ze
de deur uit zijn.
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Omdat u het, wat u in uw onschuldigheid
ook moge beweren, toch ooit nodig zal
hebben, biedt Schamper u een bondig
overzicht van de structuur van de Gentse
Universiteit. Volledig gratis dan nog wel!

1: The Top
De Universiteit Gent bestaat uit verschil-
lende niveaus. Het legioen wordt geleid
door de Big Chief, mijnheer de rector, en
zijn luitenant, de vice-rector. Onder hen
staan hoge ambtenaren, zoals de acade-
misch beheerder, die instaat voor het
academische beleid (onderwijs, onder-
zoek), en de logistiek beheerder, die het
logistieke management (infrastructuur,
administratie, sociale sector,...) op zich
neemt. Voorts is er nog een Raad van
Bestuur en een Bestuurscollege, bijge-
staan door een kluwen van raden en
commissies.

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

2: Centrale Diensten
Vervolgens komen we allerlei diensten
tegen, waarvan een aantal in de
gebouwen van het rectoraat zelf huizen,
terwijl andere hun wankel tentje elders
hebben opgezet. Hieronder ressorteren
heel wat interessante en belangrijke dien-
sten voor studenten, zoals de huisves-
tingsdienst, de jobdienst, het adviescen-
trum voor studenten, de studentenartsen,
de Directie Informatica- en Communicati-
etechnologie (DICT), de sociale dienst
voor studenten en andere. Meer infor-
matie vind je in het welkomstpakket voor
nieuw ingeschreven studenten of op de
website van de UGent bij Bestuur en
Administratie.

Belangrijk om aan te stippen is de
algemene studentenadministratie: die
bevindt zich in het gebouw van het rec-

toraat (St.-Pietersnieuwstraat 25) aan de
infobalie. Daar moet je zijn voor inschri-
jvingen, inschrijvingen na 15 oktober,
stopzetting van de studies, enzovoorts
(zie ook http://www.ugent.be/nl/person-
eel/onderwijs/studentenadministratie).

3: Faculteiten
Nog maar eens een trapje lager: de facul-
teiten. De Gentse Universiteit is
samengesteld uit elf faculteiten, die elk
een omschreven onderzoeks- en onder-
wijsgebied omvatten. De faculteiten wor-
den bestuurd door een faculteitsraad,
voorgezeten door de decaan. In elk van
die faculteiten schuilt een examencom-
missie, die in principe samengesteld is uit
alle docenten. Die commissie is bevoegd
voor de organisatie en deliberatie van de
examens, alsmede het goedkeuren van
keuzevakken.

Op facultair niveau wordt ook heel wat
van de studentenadministratie geregeld
(op bijzonder spirituele wijze betiteld als:
Facultaire Studentenadministratie, FSA):

het betreft vooral het curriculum en de
punten van de studenten. Zij zorgen voor
inschrijving voor de examens, examen-
roosters, examenresultaatbriefjes, reg-
istreren van keuzevakken en vrijstellin-
gen, scripties  en inlichtingen over dit
alles (zie ook http://sangoku.ugent.be
/nl/studenten/administratie/Dienstverlen-
ing/fsa.html). De verantwoordelijke voor
de FSA, en dus ook de persoon bij wie je
in nood steeds terecht kunt, noemt men
gemeenzaam de pedel. Hij bijt niet.

4: Vakgroepen
Iedere faculteit is weer onderverdeeld in
verschillende onderzoeksgroepen, voor
het wetenschappelijk onderzoek, en de
vakgroepen, voor het onderwijs. Eertijds
had elke prof zijn eigen ‘dienst’ maar na
een reorganistie zijn verschillende proffen
die met elkaar te maken hadden,
samengevoegd binnen vakgroepen. Die
vakgroepen leveren de lesgevers van
deze of gene vakken en bepalen de
inhoud van lessen en examens.

Het academisch personeel (AP) is als
volgt onderverdeeld. Het Zelfstandig
Academisch Personeel (ZAP) zijn alle
vastbenoemden. Zij worden allen aange-
sproken met de flamboyante titel ‘profes-
sor’. De niet-vastbenoemden zijn
ondergebracht onder de noemer Assis-
terend Academisch Personeel (AAP). Dat
zijn, geloof het of niet, de assistenten. Ten
slotte is er ook het Administratief en Tech-
nisch Personeel (ATP), dat bijna al het
overige omvat, van boekhouder over
kuispersoneel tot computersysteembe-
heerders.

5: Proles
En o ja, we zouden ze bijna vergeten,
helemaal onderaan de hiërarchische lad-
der, zonder enig zicht op beterschap,
bengelen de paria’s van de UGent: de
berooide en verdrukte studenten. Zij vor-
men een bijzonder vervelende, haast
schadelijke plaag, een ware aantasting
van het mooie universitaire hiërarchische
kunstwerk. Maar omdat de overheidstoe-
lagen grotendeels afhangen van het aan-
tal studenten, moeten ze aan onze
eerbiedwaardige instelling nog altijd
getolereerd worden. Helaas!

Structuren van de Universiteit? Wat? Hoe? Wie? En waarmee?
Sinds wanneer? Waarom moet ik mij volgens formulier 3A5bis

tot de pedel richten? Wat is die pedel eigenlijk voor een vreemd-
soortig wezen? En die bende AAP’en die door de universitaire
gangen slingeren, wat voor goeds of kwaads zullen die ons aan-
doen?

he

Wie is wie?

TVDM, MDG, RE en Stef

Rector André De Leenheer:
‘Ja, ik ben de grote baas!’
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Er is geen adelaarsblik voor nodig om het
Adviescentrum voor Studenten terug te
vinden op Sint-Pietersplein 7. Je kan er
informatie, advies en begeleiding krijgen
in verband met studiekeuze, overschake-
len naar een andere studie, studieproble-
men, werken na je studies, studeren in
het buitenland,... Open van 9u tot 12.30u
en van 13.30u tot 17u, telefonisch te
bereiken op 09/264.70.00.
http://www.ugent.be/nl/studenten/studlev
en/nl/studiekiezers/nacsbasis.html

Eveneens op Sint-Pietersplein 7 vind je
de Studentenartsen terug. Die huisart-
sen kennen de studentenproblematiek
van dichtbij en zij werken aan een ver-
laagd tarief. Van maandag tot vrijdag
(overdag) kan je een afspraak maken aan
de infobalie van het Adviescentrum of op
het nummer 09/264.70.00. Tussen 17u
en 19u kan je vrij op consultatie. ‘s Nachts
kan je voor een dringende oproep –
bijvoorbeeld een hond die je been heeft
afgebeten, een verscheurende haai in je
bad, een sadomasochistisch lief – terecht
bij Home Vermeylen op het nummer
09/264.71.00. Zij verbinden je dan door
met de dokter van dienst. In het weekend
bel je 09/236.50.00. en kom je bij de huis-
artsenwachtdienst Groot Gent.
http://www.ugent.be/nl/studenten/studlev
en/nl/studiekiezers/acsINV/nacsartsen.
html

Studentenvoorzieningen
Onder de Dienst Studentenvoorzieningen
zijn de meeste sociale voorzieningen
voor studenten gegroepeerd. http://
www.ugent.be/nl/studenten/studleven

Om te beginnen zijn er de studenten-
restaurants, waar je tegen lage prijzen
een maaltijd of een snack kan krijgen. Als
je een studentenkaart kunt tonen tenmin-
ste. De resto’s en cafetaria’s liggen ver-
spreid over de verschillende gebouwen
en faculteiten van de UGent. Naast de
menu’s voor de komende maand, vind je
een overzicht op volgend adres.
http://www.ugent.be/nl/studenten/studlev
en/resto

Studenten die sociale of juridische pro-
blemen hebben, kunnen advies inwinnen
bij de Sociale Dienst voor Studenten
(St.-Pietersnieuwstraat 47). Ook voor info
over studietoelages en studiefinanciering
kan je daar terecht. Open elke werkdag
van 9u tot 12u, of in de namiddag op
afspraak (09/264.70.74).
http://www.ugent.be/nl/studenten/studlev
en/socialedienst

Als je nog op zoek bent naar een kot, of
je zit op een studentenhome, maar je
hebt daar problemen, wend je dan tot de
Huisvestingsdienst, Stalhof 6. Telefoon:
09/264.71.09. of 09/264.71.00. Veel infor-
matie (en een online lijst van beschikbare
privé-koten) vind je op onderstaande
website. http://www.ugent.be/nl/studen-
ten/studleven/huisvesting

Workaholic
Een appeltje voor de dorst is ook altijd
welkom. Studenten met veel dorst
informeren best bij de Jobdienst. Zowel
tijdens het academiejaar als tijdens de
vakantie kan je er een studentenjob

zoeken. Inschrijven voor de Jobdienst
kan voor universiteitsstudenten via het
Internet. Hogeschoolstudenten moeten
zich in persoon naar de Jobdienst
begeven. Die bevindt zich in de Sint-
Pietersnieuwstraat 47, 09/264.70.74.
Open elke werkdag van 13.30u tot
16.30u. Jobaanbiedingen kan je raadple-
gen op de website. http://www.ugent.be/
nl/studenten/vacature/jobdienst

En dan is er ook nog de Dienst Studen-
tenactiviteiten (DSA), die alle erkende
studentenverenigingen (zoals Scham-
per!) aan de UGent overkoepelt. Voor
meer info over de studentenverenigingen,
wend je tijdens de kantooruren tot het
secretariaat van Studentenhuis De Brug,
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 09/264.70.85.
Of bezoek eens de gloednieuwe portaal-
site http://www.student.ugent.be/

Nog meer...
Er zijn nog veel meer diensten, zoals de
Directie Informatica- en Communicati-
etechnologie (DICT, http://www.ugent.
be/nl/studenten/studleven/nl/studenten/h
elpdesk/informaticadiensten), het Talen-
centrum in de Sint-Pietersnieuwstraat
136 om je talen bij te schaven (http://
www.taalnet.ugent.be), de Centrale Bib-
liotheek van de universiteit (Rozier 9,
http://www.ugent.be) en  het sportcom-
plex van het Gents Universitair Sport-
beheer (GUSB) op de Watersportlaan 3.
http://www.ugent.be/nl/studenten/studlev
en/Sporten_aan_de_UGent

Een goed weboverzicht van de hierboven
vermelde diensten is te vinden op
http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/nkie
zersvoorz/view. De nieuwe website van
de UGent (http://www.ugent.be) is
trouwens even wennen. Twee rubrieken
zijn belangrijk voor de studenten. Onder
‘informatie voor studenten’ vind je
onder andere de studiegids met alle
opleidingsprogramma’s en de academis-
che kalender, links naar alle faculteiten,
de antwoorden op je administratieve vra-
gen, en een volledig overzicht van de
voorzieningen voor studenten. Onder
‘informatie voor studiekiezers’ zijn o.a.
plattegronden te vinden met de ligging
van de universitaire gebouwen, en iets
over Gent als studentenstad.

Laat u vooral niet tegenhouden!

DDW, TVDM, MDG en RE

Saai maar nuttig
Wat zit waar aan de UGent?

Aan de Gentse Universiteit wordt niet alleen les gegeven. Er
zijn heel wat diensten die het zware leven van de student

moeten verlichten. Om alle nieuwkomers, en ook de oudjes die
jaren niets anders dan een toog gezien hebben, een startpunt te
geven, zet Schamper enkele nuttige diensten op een rijtje.
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Sophie Dewaele schopt het tot universitair woordvoerdster

Het is niet de eerste keer dat La Dewaele
haar achterwerk verslijt op een door de
universiteit ingerichte zitplaats. Alhoewel
die bij de eerste aanraking minder com-
fortabel geweest moet zijn: Dewaele
studeerde in Gent wijsbegeerte, nog
geen tien jaar geleden zelfs. Daarna
begon ze haar carrière in de media-
wereld, maakte het als omroepster en
radiopresentatrice, om nu weer de acade-
mische wereld in te stormen. Met de
scalp van haar ex-baas onder de gordel –
ze trouwde met het toenmalige netwerk-
hoofd – beklimt ze nu de volgende klip in
haar carrière. Te volgen, deze dame.

Gewapend
Op een kille doch gezellige donderdag-
ochtend werpt Schamper zich met ware
doodsverachting in het verkeer tussen
studentenhuis De Brug en hetRectoraat,
het command center van de UGent. Op
de derde verdieping vinden we de
bureaus van de top van de universitaire
commandohiërarchie. Het tapijt fluistert
vol ontzag onder onze voeten, terwijl
telegrafen zoemen en bevelen met
gedempte stem heen en weer waaien.
Het bureaus van Dewaele is stijlvol
ingericht, maar sober gevuld. De hele
kamer schreeuwt gewoonweg profession-
alisme uit.

Wij zijn danig onder de indruk. Dewaele
zelf oefent haar job als persattaché
echter perfect uit, en straalt door haar
uiterlijk alleen al een uitnodiging tot een
goed gesprek uit. Haar aangename stem
en smetteloze ontvangst doen de rest.
Gewapend met een flesje bruisend water
en een notablok gaan wij op verkenning
in de intrigerende persoon die Sophie
Dewaele is.

Sterker
SCHAMPER: Waarom ruilde je de VRT
voor de UGent?
Sophie Dewaele: “De functie van persat-
taché heeft me altijd erg aangesproken.
Toen daar plots een vacature voor was
aan de universiteit van Gent, heb ik niet
lang getwijfeld. Ik hou immers heel pret-
tige herinneringen over aan mijn studen-
tentijd in Gent. Bovendien had ik echt zin
in een nieuwe uitdaging. Mijn radio- en tv-
ervaringen van de voorbije jaren komen
trouwens goed van pas. Ik heb mijn
eerste stappen in de mediawereld gezet
bij de West-Vlaamse zender WTV. Daar-

na was de stap naar Radio 2 Oost-Vlaan-
deren snel gezet. Later was ik zes jaar
omroepster bij TV1. Ik heb tijdens die
jaren veel geleerd, maar nu was het tijd
voor iets dat inhoudelijk toch sterker is.
Omroepster ben je niet voor eeuwig. Als
persattaché kun je wél op lange termijn
groeien.”

SCHAMPER: Welke zaken uit je opleid-
ing filosofie kwamen van pas bij je
werk als omroepster?
Dewaele: “Je studeert uiteraard geen
filosofie om omroepster te worden. Mijn
opleiding filosofie heeft me wel een kritis-
che vorming heeft gegeven die me in mijn
beroepsleven goed van pas komt.”

Verderbouwen
SCHAMPER: Maar had je dan niet lie-
ver iets gedaan waarbij je je teksten
zelf schreef, meer eigen inbreng had,
wanneer je een inhoudelijk sterk diplo-
ma als filosofie op zak hebt?
Dewaele: “Het is een grote misvatting dat
de teksten van omroepsters hapklare
afleesbrokken zijn. De omroepsters op
TV1 schrijven hun teksten zelf, en dat
geeft hen de mogelijkheid iets van hun
eigen persoonlijkheid en creativiteit in
een aankondiging te stoppen.”

SCHAMPER: Ervaar je de overstap van
radio en televisie naar de universiteit
niet als een breuk?
Dewaele: “Zeker niet, gezien ik voort-
durend een beroep doe op de kennis die
ik gedurende die periode heb opgesto-
ken. Ik denk maar aan de diverse oplei-
dingen die ik de afgelopen jaren gevolgd
heb, zoals logopedie, radioberichten
schrijven, enzovoort. Ik put ook veel uit
mijn praktijkervaring. En hier kan ik
daarop verderbouwen.”

Ivoren Toren
SCHAMPER: Voel je dat collega’s zich
anders gedragen tegenover jou omdat
je een BV bent?
Dewaele: “Nee, hoor. Ik heb me nooit als
een BV geprofileerd, ook niet toen ik nog
druk in de media actief was. Ik probeer
altijd nuchter te blijven en mensen weten
onmiddellijk wat ze van me mogen
verwachten. Ik vermoed dat ik dat uit-
straal en daardoor gaan mensen zich niet
anders gedragen.”

SCHAMPER: Vind je dat de UGent
moet meestappen in het hele mediage-
beuren?

‘Omroepster ben je niet voor eeuwig’
De UGent werkt aan gelijke kansen en dat zullen we geweten

hebben. Vanaf nu wordt het Gentse woord gevoerd door een
vrouw, en wat voor één! Sophie Dewaele verliet de met bont
gevoerde wereld van het omroepstersbestaan en koos voor de
ruige jungle die tegenwoordig UGent heet. Schamper vroeg zich
af waarom.

‘Ik was een plichtsbewuste
ernstige studente.’
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tot universitair woordvoerdster

 je niet voor eeuwig’
Dewaele: “De UGent zorgt voor onder-
wijs, doet aan onderzoek, en heeft aan-
dacht voor haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Vandaar dat je de maat-
schappij op de hoogte moet houden over
wat er gaande is. We zijn prominent aan-
wezig in de stad Gent, dan kun je je
moeilijk in een ivoren toren opsluiten en je
afsluiten voor de buitenwereld. Het is een
kwestie van verantwoordelijkheid en dien-
stverlening. Ons wetenschappelijk poten-
tieel mag best door de buitenwereld ge-
kend zijn.”

Lievelingsproffen
SCHAMPER: Welke gebeurtenissen
van tijdens je studententijd flitsen je
nog altijd voor de geest?
Dewaele: “Ik was eigenlijk – zoals veel
meisjes misschien – een erg plichtsbe-
wuste, ernstige studente. Eigenlijk moet
je je niets spectaculairs voorstellen bij
mijn studententijd. Voorbeeldig als ik was,
spitste ik me hoofdzakelijk toe op mijn
studies en niet op de fuiven of cafés. Ik
herinner me de lessen zelf heel goed. In
de richting filosofie bestond er werkelijk
een band tussen de professor en de stu-
dent, vooral tijdens de licenties. We wer-
den er op waarde geschat en beoordeeld
als volwassen, professionele onderzoek-
ers.”

SCHAMPER: En welke
prof herinner je je het
best?
Dewaele: “Lievel-
ingsprofessoren?
Het blijven na-
tuurlijk altijd
professoren,
dus is er altijd
een afstand
met de stu-
dent. Maar ik
heb bijvoor-
beeld veel be-
wondering voor
Freddy Mortier,
met wie ik nauwer
kon samenwerken,
aangezien hij promo-
tor was van mijn licen-
tieverhandeling. Ik ben ook
altijd enthousiast naar de lessen
van Etienne Vermeersch geweest. Maar
wellicht ben ik niet de enige. Ik herinner
me nog hoe professor Verbruggen een
heel lijvige cursus kon samenstellen over
het werk van één man, namelijk dat van
Godfried Benn. Of hoe Ronald Com-

mers ons kon meeslepen in zijn passie
voor de opera Don Giovanni, met als
gevolg dat ik na verloop van tijd zelf naar
de opera ging.” 

SCHAMPER: En de knapste van hen
allen is...?
Dewaele: “Dat is moeilijk te zeggen. Ze
stralen elk op hun manier iets uit. En knap
zijn ze allemaal, figuurlijk dan!”

SCHAMPER: Welke ervaring
zal je niet snel ver-

geten?
Dewaele: “Het

afscheidsfeestje
van professor
Jaap Kruithof.
S t u d e n t e n
hadden op
eigen initi-
atief een ver-
rassing voor-
bereid met
alles erop en
eraan: een

heuse taart
met kaarsjes en

de nodige feest-
stemming. Een

sfeerbeeld dat me
nog lang zal bijblijven.”

Helse rit
SCHAMPER: Voor de tweede maal kom
je in het Gentse terecht. Wat ervaar je
anders dan vroeger?
Dewaele: “Eigenlijk is er nog niet veel
veranderd. Ik ga ervan uit dat studenten
zich nog steeds op dezelfde manier ver-

maken als vroeger en dat de sfeer tussen
hen onderling zoals vroeger blijft. Wat me
wel opvalt, is dat mijn perceptie nu hele-
maal verschillend is. Ik bekijk nu heel veel
vanuit het perspectief van een werkende
volwassene. Ik moet toegeven dat ik me
soms erger aan voorbijflitsende fietsers.
Hoe voorzichtig ik zelf ook probeer te zijn,
soms ben ik wel eens verrast door een
fietser. ‘t Is soms een helse rit om tot bij
de oprit van de snelweg te geraken.”

SCHAMPER: Net zoals ik me als stu-
dent soms dooderger aan automobilis-
ten die voor mijn fiets flitsen.
Dewaele: “Voilà, da’s nu net wat ik
bedoel met die perceptie.”

SCHAMPER: Wat heeft de academi-
sche opleiding je in je leven bijge-
bracht?
Dewaele: “Je leert in de eerste plaats hoe
je met kennis moet omgaan. Je leert hoe
je andere visies en meningen moet
bestuderen en je hebt respect voor die
andere meningen. Filosofie leert je
anders te denken. Ik denk dat ik door mijn
opleiding heb geleerd kritisch te zijn. Niet
alles wat wordt gezegd, neem ik zomaar
voor waarheid aan. Ik heb geleerd om bij
iedere situatie de pro’s en contra’s af te
wegen. En het vanuit verschillende per-
spectieven te benaderen. Naast dit alles
heb ik tijdens die periode ook vrienden
voor het leven ontmoet. Da’s heel verrij-
kend voor je persoonlijkheid.”

Gert en Herr Kalki



We leven in een almaar meer gemondi-
aliseerde omgeving. De tijd waarin men
levenslang in zijn geboortedorp bleef
wonen, is al lang voorbij. Meer en meer
zien we ook dat mensen niet in hun
vaderland blijven. In Europa is er,
gelukkig, een vrij verkeer van personen,
maar we zien dat ook mensen van andere
continenten hier komen wonen. Die
mensen ontzeggen we een van de
democratische basisrechten, namelijk het
mee kunnen beslissen over wat er
gebeurt met de samenleving waarin zij
leven.

Pleiten voor het migrantenstemrecht is
pleiten voor de loskoppeling van stem-
recht en nationaliteit. Waarom zouden we
dat doen? Daarvoor moeten we terug-
gaan op wat stemrecht eigenlijk is: de
mogelijkheid om rechtstreeks of onrecht-
streeks mee te beslissen over de regels
die van toepassing zijn op iedereen die
deel uitmaakt van de gemeenschap
waarbinnen je leeft. Een vreemdeling die
in een andere gemeenschap komt leven,
wordt onderworpen aan de regels van die
gemeenschap. Als die persoon zich aan
die regels houdt, en ook voor het overige
volop deelneemt aan het leven binnen die
gemeenschap, onder andere door het
betalen van belastingen, het actief op
zoek gaan naar werk of door op vrijwillige
basis binnen die gemeenschap te helpen,
moet hij ook dezelfde rechten krijgen als
elke andere inwoner. Het aloude ‘No tax-
ation without representation’-principe.

Het is zeer discriminerend om personen
dezelfde plichten op te leggen, maar ze
de bijhorende rechten te ontzeggen en
dat op basis van iets als nationaliteit. Die
nationaliteit is immers niet bepalend voor
de eigenheid van een persoon. Een mens
wordt bepaald door zijn karakter, zijn
voorkeuren, zijn talenten en nog zo veel
meer, maar niet door zijn nationaliteit.
Statistisch kun je bepaalde uitspraken
doen over de kenmerken van iemand met
een bepaalde nationaliteit, maar bij een
concreet iemand kunnen die kenmerken
totaal verschillen. En op basis van sta-
tistiek mensen bepaalde rechten
ontzeggen is ten zeerste inhumaan.

Trouwens, het stemrecht voor migranten
bestaat al gedeeltelijk. Onderdanen van
een EU-lidstaat die hier komen wonen
hebben al gemeentelijk stemrecht.
Migranten uit andere landen daarentegen
niet. Nochtans kan het gebeuren dat die
al veel beter en langer deel uitmaken van
onze gemeenschap, dan een EU-burger
die hier misschien nog maar net verblijft.
We gaan er dus precies van uit dat
migranten per definitie geen deel kunnen
uitmaken van onze samenleving. Dat lijkt
dan gebaseerd te zijn op het feit dat
migranten veelal een andere levens-
beschouwelijke visie hebben. Maar
hebben we zo lang gevochten voor de uit-
bouw van een seculiere staat om dan
mensen rechten te ontzeggen op basis
van godsdienst?

Ook in de ganse integratieproblematiek
kan het migrantenstemrecht een posi-
tieve rol spelen, zonder dat we er nu ook
weer alle heil moeten van verwachten.
Momenteel wordt de discussie over dat
onderwerp grotendeels boven de hoofden
van de migranten gevoerd. Door hun
stemrecht te geven worden de politici ver-
plicht effectief rekening te houden met
hun verzuchtingen en iets te doen aan de
problemen van migranten, zeker in con-
centratiewijken.
Het spreekt voor zich dat het stemrecht
voor migranten een recht moet zijn, geen
plicht. Enkel zo zorgt men er voor dat als
migranten gaan stemmen, zij dat doen
omdat zij willen deelnemen aan onze
democratie en een bewuste keuze
maken. Als zij dan de moeite doen om
naar het stembureau te trekken, geldt dat
als een voldoende voorwaarde om te
mogen stemmen. Hetzelfde geldt uite-
raard voor diegenen die de Belgische
nationaliteit hebben en dus moet ook voor
hen de opkomstplicht afgeschaft worden.

Als het hier over stemrecht gaat, gaat het 

zowel over actief als passief stemrecht.
Het gaat niet op mensen wel te laten
stemmen, maar zich niet verkiesbaar te
laten stellen. Wie mag stemmen, moet
kunnen stemmen op wie hij wil. Ook op
zichzelf.

Het stemrecht voor migranten moet uite-
raard niet verleend worden aan de eerste
de beste die voor korte duur in ons land
terechtkomt. Het moet enkel toegekend
worden aan zij die bestendig in onze
gemeenschap verblijven. Wie hier op reis
is, of hier slechts een korte periode ver-
toeft, moet slechts tijdelijk voldoen aan de
plichten van ons land en kan dan ook
moeilijk het recht opeisen om mee te
beslissen wat die blijvende plichten dan
precies zijn. Daarom moet naast het
belastingplichtig zijn ook voldaan worden
aan de eis hier voldoende lang te verblij-
ven. Het lijkt logisch om de duur van een
legislatuur voorop te stellen als mini-
mumverblijfsduur om van het stemrecht
te mogen genieten.

In deze discussie wordt het tijd dat de li-
beralen eindelijk voor hun mening uit-
komen en het migrantenstemrecht in hun
programma opnemen. Een partijprogram-
ma moet uitgaan van de kracht van de
eigen ideologie en moet geen weer-
spiegeling zijn van een marktonderzoek
bij de kiezers. Liberalen moeten zich om
hun programma te bepalen niet weg-
steken achter wat de meerderheid van de
bevolking zou willen. Liberalen moeten
opkomen voor het migrantenstemrecht en
aan de bevolking uitleggen waarom. Lib-
eralen dienen, hun eigen principes
respecterend, voor het migrantenstem-
recht te pleiten en zich niet, ingegeven
door electorale overwegingen, in allerlei
bochten wringen.

LVSV Gent

Dit is een ingekorte versie van de oor-
spronkelijke tekst, te vinden op de web-
site http://gent.lvsv.be. Daarin worden
ook de tegenargumenten weerlegd en
nuances aangebracht. (Standpunten van
derden vallen buiten de redactionele ver-
antwoordelijkheid van Schamper.)

Stemrecht voor migranten
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‘Het spreekt voor zich dat
het stemrecht voor

migranten een recht moet
zijn, geen plicht.’ 

Standpunt van het Liberaal Vlaams Studentenverbond

Deze opiniepagina is een nieuwigheid in Schamper. Elke
week laten we een studentenvereniging, professor, perso-
neelslid of individuele student aan het woord. Elke week
publiceert Schamper dus, interactief magazine als we zijn,
een harde en onverbloemde mening over een brandend
actueel thema, of het reilen en zeilen aan de Universiteit
Gent. Vindt u dat de Boekentoren een dertig verdiepingen

hoog Thais massagesalon moet worden? Meent u dat de
rector aan de slag moet als kuisvrouw in de universitaire
latrines? Bent u ervan overtuigd dat de Schamperredactie
collectief standrechtelijk gefusilleerd moet worden? Al wie
zich geroepen voelt, zal gehoord worden op schamper@
student.ugent.be. Ingestuurde stukken moeten 5500 tekens
bedragen.



Het was al eerder mogelijk om de chemi-
sche samenstelling van de verfpigmenten
van een kunstwerk te analyseren. Maar
daarvoor moest de onderzoeker met een
naald of een scalpel voorzichtig een schil-
fertje verf losmaken. Daarbij veroorzaakt
hij altijd een lichte beschadiging. Op die
manier is het onmogelijk om de be-
roemde lippen van de Mona Lisa te
onderzoeken, zonder op de brandstapel
te belanden althans. Daarom was er al
een iets minder barbaarse methode
ontwikkeld, namelijk een wattenstaafje
langs de verf wrijven en daarop de
restanten onderzoeken. Al een hele ver-
betering, maar bij een gevernist schilderij
sta je mooi te blinken.

Zo ontstond het idee
van de Mobile Art Analyser. Voor
grondig onderzoek van een
kunstwerk moest men een me-
thode vinden die niet alleen pre-
cies was, maar die ook geen
enkele schade veroorzaakte.
Bovendien moest het apparaat
mobiel zijn. Een kunstwerk van
een museum naar het laboratori-
um vervoeren, is immers altijd
riskant.

Bucht
Een commercieel gedrocht,
PRIM of Portable Raman Imag-
ing Microscope genaamd,
bracht de oplossing. Dat is een
apparaat dat in de auto-industrie
gebruikt wordt om snel en effi-
ciënt soorten plastic te herken-
nen. Onder leiding van Peter
Vandenabeele werd PRIM
aangepast voor de analyse van
kunstwerken. De vakgroep Analytische
Chemie van onze eigenste UGent werkt
hiervoor samen met de Purdue University
in de VS.

Het toestel moest onder andere
kleiner en daardoor makkelijker te ver-
plaatsen worden. Het prototype PRIM
mag dan al ‘Portable’ in zijn naam dragen,
het is hoogstens mobiel te noemen als je
met een man of twaalf bent. Daarom wer-
den de zware monitors van PRIM vervan-
gen door een enkele laptop. Een volgend
probleem was dat voor de werking van
het prototype een felle lichtbron nodig
was. Jammer genoeg mag je een
gevoelig kunstwerk zelfs niet blootstellen

aan fotoflits, laat staan aan een paar
spots. Er moest daarom met een koude
lichtbron gewerkt worden. Daarnaast
moest MArtA ook een heel stuk preciezer
werken dan PRIM. Vandenabeele liet
daarom micromotortjes installeren om het
apparaat op één micrometer nauwkeurig
te focaliseren. Tenslotte schreef hij ook
nog al de software voor het ding.

Blitzproject
MArtA is ondertussen zo goed als af. Het
apparaat kan al ingezet worden voor
chemische analyse van kunst. De vak-
groep is nu volop bezig om een enorme
databank aan te leggen om alle onder-

zoeksresultaten te interpreteren. Daarom
moeten ze een chemisch profiel maken
van alle mogelijke pigmenten die gebruikt
kunnen zijn. Voor de Oudheid tot en met
ongeveer de 17e eeuw is die databank al
zo goed als compleet. Alle moderne pig-
menten in kaart brengen is echter een
ander paar mouwen. De verscheidenheid
van materialen is enorm.

Dat het project al zover staat in
een luttele tien maanden, is spectaculair.
Dat heeft alles te maken met hun grootste
sponsor, namelijk de Vlaamse regering.
Die hoestte meer dan de helft van de
nodige centjes op in het kader van het
Museumdecreet. De bedoeling van het

toestel is dan ook in de eerste plaats een
service voor de Vlaamse musea. De
regering eiste in dit kader van Vanden-
abeele een eindverslag tegen eind sep-
tember. Vandaar het verschroeiende
tempo van het team. Vandenabeele
betreurt die deadline vooral omdat de
vakgroep met meer tijd waarschijnlijk een
nóg geavanceerder apparaat had ontwor-
penen.

Technisch
Voor de wetenschapsfreaks onder ons
volgt hier een technische uitleg over hoe
MArtA precies werkt. Wie dat geen grein
interessant vindt of vermoedt het toch niet
te snappen, gaat beter door naar het vol-
gende tussentiteltje. Komt-ie. MArtA
werkt met de zogenaamde Ramantech-
nologie. Dat komt erop neer dat er een
monochromatisch licht op de te onder-
zoeken moleculen wordt gericht. Dat licht
wordt verstrooid en gedeeltelijk weer

opgevangen door de sonde van
MArtA. Daarna worden de licht-
stralen door een glasvezelkabel
naar het toestel teruggestuurd en
geanalyseerd. Het zal voor
99,99% volledig hetzelfde zijn als
tevoren. Maar dat 0,01 percentje
heeft een ietwat andere energie
gekregen. Hoeveel energiepakket-
jes dat stukje licht verloren of
gewonnen heeft, is uniek voor elke
molecule. Zo kan men elke pig-
mentsoort feilloos herkennen.

Praktisch
Wat kan MArtA nu en wat niet?
Simpel, het kan alle oppervlaktem-
aterialen onderzoeken, behalve
metalen. Het kan doorheen de ver-
nis van een schilderij heen kijken
maar ook de vernis op zich onder-
zoeken. Het kan niet alleen
schilderijen, maar ook beelden,
fossielen of handschriften onder

de loep nemen. Let wel op, MArtA is op
zich niet in staat om een kunstwerk te
dateren of de authenticiteit ervan vast te
stellen. Maar de chemische samen-
stelling van pigmenten kan daarbij wel
een behoorlijk handje helpen. De meeste
vervalsingen vallen immers door de mand
doordat de snoodaard anachronistische
materialen gebruikt heeft. Ook datering
wordt eenvoudiger dankzij MArtA
aangezien elke tijd zo zijn typische pig-
mentsoorten kent. We did it again, leve
de UGent!
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Ilka De Bisschop

Mobile Art Analyser
Het voorbije jaar zwoegde de vakgroep Analytische Chemie

aan een uniek project. Ze voltooide de zoektocht naar een
apparaat om de samenstelling van de verfpigmenten van een
kunstwerk te onderzoeken zonder het te beschadigen. Mobile Art
Analyser heet het ding, MArtA voor de vrienden.

Chemie richt haar blik op kunst



In 1994 keken de Evil Superstars heel
eventjes verweesd tegen de Rock Rally
aan, om het evenement dan maar op Teu-
toonse manier in te palmen. Originele,
pakkende en sexy rock & roll met een vet-
tig randje, het mag duidelijk zijn: de Evil
Superstars leerden hun volk wat muzikaal
wanken was. Samen met die andere
muzikale wankers, dEUS, reisden ze ons
prachtige continent af en lieten alweer
sporen allerhande achter. Gebroken bier-
glazen, ongewenste zwangerschappen
en voor het leven getekende muziek-
liefhebbers, je kon het Duivelse Duo zo
opsporen. Maar veldheer Mauro vond het
na de breuk met de platenmaatschappij
welletjes en ging op zoek naar andere
horizonten. Gitarist Tim Vanhaemel ging
aan de slag bij dEUS om live de leemte
die Craig Ward achter zich liet op te
vullen tijdens de Ideal Crash-tour.

Ondertussen schoor Mauro echter reeds
opnieuw hoge toppen met Mitsoobishy
Jacson. De heren verwierven bekend-
heid vanwege hun speels omgaan met de
popmuziek. Mauro, Pascal Deweze & co
trokken zelfs gedurende korte periode
België door. Daarop volgden nog een
soloproject, Monguito en Shadow-
graphic City.

Vorig jaar ontsproot weer een nieuwe
band aan ’s mans muzikale lendenen. Het
kind kreeg een naam: Mauro & the
Grooms. Agressieve rock & roll, strak als
Halle Berry in één of andere kinky suit,
ruig als Clint Eastwood met een snot-
valling. U begrijpt het, veel zin om een
welverdiend pensioen te trekken heeft
Mauro duidelijk nog niet. Wij ook niet, en
dat vonden we hier al ruim voldoende
aanleiding om de man op te zoeken voor
een stevige tête à tête.

SCHAMPER: Je bent een nieuwe groep
begonnen en ik heb opgevangen dat je
nu ook speelt in een jazz-trio...
Mauro: (onderbreekt) “Geen echt jazz-
trio, meer free-jazz eigenlijk. Een soort
platform voor vrije improvisatie.”

SCHAMPER: Waar haal je die drang,

die motivatie om te blijven verkennen
en alles te proberen?
Mauro: “Ik eis dat niet van mezelf en ik
word niet door een verkenningsdrang
gedwongen. Het is niet in die volgorde dat
de zaken plaatsvinden. Die exploten
beginnen meestal door een simpele ont-
moeting. Het hangt dan van de persoon
die ik ontmoet af hoe de samenwerking
zal klinken. In het geval van Monguito
werd het dus een free-jazz trio, maar dat
hing toen af van die twee andere gasten,
aangezien die geen popmuziek maken,
maar ervoor kiezen te improviseren. En
één keer de band vertrokken is, kan ik
erop terugkijken en wordt het een soort
achterwaarts verkennen. Ik bekijk dan
zelf wat ik gedaan heb. Maar ik denk nooit
op voorhand: ‘ik heb zin in een uitdaging’,
of ‘ik wil iets verkennen’. Ik vertrek altijd
zoals de Rolling Stones, ik wil wel altijd
hetzelfde doen, maar ik kom ook altijd
ergens anders terecht. (lacht) Met plezier
hoor, maar je houdt het niet tegen.”

SCHAMPER: Van welke toevallige ont-
moeting heb je dan het meeste deugd
gehad?
Mauro: “Soms valt het mee, soms valt
het tegen. Meestal valt het mee,

aangezien ik nogal streng ben in mijn
keuzes. Ik ga niet zomaar met de eerste
de beste wildvreemde mee. (lacht) En ja,
die ontmoetingen zijn ook niet zó los. Het
is niet alsof ik zomaar iemand tegenkom
op straat. Er wordt altijd wel wat op voor-
hand gepland om samen te werken.
Aangezien ik veel talen spreek in de
muziek, kan ik ook veel samenwerken.”

SCHAMPER: Ik heb de cd’s van Evil
Superstars en je andere muzikale
avonturen eens goed beluisterd, en er
lijkt altijd vettige bluesrock achter te
zitten als ruggengraat. Welke stijl zou
je zelf je basis noemen?
Mauro: “Welja, vettige bluesrock, dat is
het helemaal. Zelfs als ik improviseer in
de free-jazz, vertrek ik altijd vanuit de vet-
tige bluesrock. Dat is echt de nagel op de
kop.”

SCHAMPER: En waarom precies vet-
tige bluesrock?
Mauro: “Tja, dat weet ik niet. Dat moet
ergens in m’n persoonlijkheid liggen. Ik
ben daar het meest in thuis. Het is zoals
in folkmuziek, met de taal helemaal
gestript tot het hoognodige, zoals bij
gospel. Vettige bluesrock vind ik nog het
meest terug in de religieuze muziek. Het
is ook impulsieve, vastberaden muziek.
Verschillende mensen hebben me al een
driest type genoemd, en dat klopt wel. En
ook dat ik de meest vettige mens ter
wereld ben. (lacht)”

SCHAMPER: Eén zin blijft altijd
hangen, en dat is Smart sex with a win-
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Mauro over vettige bluesrock met gewillige nonnetjes

Clint Eastwood met een snotvalling

Als er één iemand de platenmaatschappijen de laatste jaren
werk gaf door steeds weer een nieuwe groepsnaam te moeten

promoten, was het Mauro wel. Vlaanderens bezige muziekbij zoef-
de van project naar project, een spoor van succes en vernieuwing
achter zich latend. En toch vindt hij nog de tijd een benefiet te
spelen voor Ford Genk. Een genie met een groot hart, voorwaar.

Mauro: ‘Ik ben de meest vettige mens ter wereld’.



ner. Hoe zou je een winner omschri-
jven?
Mauro: “Zonder ironie bedoelde ik echt
“come on down and have smart sex with
a winner”. Het is meer een weergave van
fantasieën die je kan hebben. Elke jongen
kent dat wel, dat verlangen naar een
heroïsche daad. Zo zou hier bijvoorbeeld
iemand het café kunnen overvallen, en
dan sta ik op en maak dubbele salto en
sla iedereen bewusteloos met een moeil-
ijke karateslag en word de held van de
avond. Maar de song is dus letterlijk aan
een soort fantasie ontsproten. Ik ben
zelden een winner, dus het is zeker een
fantasie. Enfin, zelden een winner, ik
woon niet in een ontwikkelingsland, dus
in die zin al wel, maar naar Westerse nor-
men ben ik een grijze mus, shameful
bronze, zoals men in de Simpsons zegt.”

SCHAMPER: Wat is er dan nodig
voor glorious gold?
Mauro: “Ik weet het niet. Wereldster
zijn, misschien? Of een middel tegen
haaruitval uitvinden? Ervoor zorgen
dat iedereen de verkeersregels
respecteert, dat lijkt me wel glorious
gold waard.”

SCHAMPER: Denk je niet dat je in
België al aan glorious gold zit?
Mauro: “Ik ben een heer in het ver-
keer, hoor. (lacht) Als je het in muziek-
termen ziet, heb ik af en toe mijn glorious
gold momenten, maar ook mijn shameful
bronze momenten.”

SCHAMPER: Waaraan kan je je dan
mateloos ergeren in het verkeer? Hier
in Antwerpen gewoon aan alles, neem
ik aan?
Mauro: “Je richtingaanwijzer niet
gebruiken bijvoorbeeld, dat vind ik onaan-
vaardbaar. Soms gaat het er echt grof
aan toe. Maar ik neem aan dat het er alti-
jd zo aan toe ging, dat men vroeger ook
verzuimde z’n arm uit te steken wanneer
men met de huifkar van richting wil te
veranderen.”

SCHAMPER: Denk je dat er een gebrek
aan collectieve verantwoordelijkheid
is, in dat geval?
Mauro: “Daar is het te laat voor, vrees ik.
Ik geloof dat de eerste mens, euh...”

SCHAMPER: Adam..
Mauro: “(lacht) Inderdaad, Adam. De
enige verantwoordelijke daad die hij
stelde, was natuurlijk het aards paradijs
verlaten. Het was immers behoorlijk

onverantwoord om in het paradijs te blij-
ven, want ik denk niet dat dat in de 21ste
eeuw goed afgelopen was.”

SCHAMPER: De muziek van Mit-
soobishy Jacson klonk al heel wat
lichter dan die van de Superstars.
Waren er muzikale verlangens te ver-
wezenlijken, waar je bij de Superstars
geen bevrediging voor vond?
Mauro: “Bij Mitsoobishy Jacson is de
sound enorm beïnvloed door Peter
Houben. Peter is een popmuzikant die
echt van pure pop houdt. Maar dat laat
niet weg dat het een zeer intens muzikant
is, en een arti-
est die

c o n -
stant in het
rood staat. Meer hoef ik niet te hebben.
Die intensiteit die bij Mitsoobishy Jacson
leefde, is net dezelfde als de intensiteit
die bij de Evil Superstars leefde.”

SCHAMPER: Het valt me op dat er een
zweem van symboliek in je songs
hangt. Wat vind je het leukst om te
brengen, de symboliek of de zuivere
muziek?
Mauro: “Die dingen lopen samen hé.
Maar ja, symboliek... Misschien hadden
de Evil Superstars toch een gospelband
moeten zijn, maar dan in de Belgische
traditie. Door die Belgische traditie kwam
er zo’n laagje bovendrijven, wat onvermij-
delijk is. En maar goed ook. Zeker bij die
eerste plaat van de Superstars was dat
zo. Bij de tweede plaat werkten we al
samen met Amerikanen, waardoor ik op
mijn taal begon te letten. Bij de eerste
plaat lette ik daar helemaal niet op, en
dus zong ik potsierlijk Engels als een

Belg. Wat meteen duidelijk maakt dat we
een Belgische rockgroep zijn, even char-
mant als een Oostblokrockgroep die net
Nirvana ontdekte en nu de wereld
instormt.”

SCHAMPER: Wie van de bluesarties-
ten uit de Mississippidelta grijpt je het
meest naar de keel?
Mauro: “Oei, dat zijn er wel veel hoor. Dat
is folkmuziek. Die mensen maakten
muziek uit een andere noodzaak, meer
een soort zoektocht naar vertroosting.
Daardoor besteedden die mensen zo
goed als geen aandacht aan lifestyle en
zo. Vandaar dat er zoveel goede dingen
in voorkomen, omdat die mensen niet
anders konden. Ik ben een grote fan van
Lightning Hopkins, die ooit een plaat
maakte met zijn zus of zijn vrouw als
achtergrondkoor.”

SCHAMPER: Hoe zou het komen
dat er zo weinig vrouwen in de
rockscène zitten?
Mauro: “Als je een goed rock-
muzikant wilt zijn, je een soort
ongezonde geldingsdrang moet
bezitten, wat misschien niet zo
duidelijk aanwezig is bij vrouwen. Je
moet ook een beetje behaagziek

zijn, waardoor een man verwijfd kan
overkomen. Vandaar zoveel verwijfde

jongens in de rock. Er zijn wel vrouwen
als Joni Mitchell, Patti Smith, PJ Harvey
en Carol King die veel goed maken. Maar
als je er goed naar luistert, dan weet je
het wel, die maken muziek die meer
pakt.”

SCHAMPER: Er doen geruchten de
ronde dat de Evil Superstars terug
opgestart zouden worden, hoe con-
creet zijn die?
Mauro: “Heel erg concreet. We stonden
op het podium tijdens de première van
Any Way the Wind Blows, met onze
gitaren ingeplugd. Maar toen kwam
iemand vertellen dat de politie aan de
deur stond, en dat ze vastbesloten waren
boetes uit te delen wegens nachtlawaai.
We hadden zelfs nieuwe nummers, de
drummer begon af te tikken, en toen hield
het op. Dat vond ik een prachtig moment,
de beste come-back die we ons konden
voorstellen. Maar ja, we gaan nog veel
met elkaar om, en we gaan zeker nog
veel muziek maken.”
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Christian Beck, het hoofdpersonage,
was in een vorig leven een succesvol
auteur. Hij heeft zijn pen over de haag
gegooid om from 9 till 5 gebruiksaanwij-
zingen te vertalen in een klein bureautje.
Verder probeert hij voornamelijk om zich
zo onzichtbaar mogelijk door het leven te
bewegen. Op het eerste gezicht lijkt hij
een ordinaire grijze muis, versuft en
enigszins uitgeblust. Zijn vriendin lijkt van
hetzelfde hout gesneden, een vrouw van
middelbare leeftijd die nog steeds het
slaapkleedje draagt van toen ze twaalf
was.

Al snel blijkt dat zowel Beck als zijn
vriendin niet kleurloos zijn, maar naar
normale maatstaven behoorlijk knet-
tergek. Wanneer Becks vrouw terminaal
ziek, besluit ze als goede daad met een
asielzoeker te trouwen om hem aan een
verblijfsvergunning te helpen. Beck,
wiens enige levensdoel het is om zijn

vriendin gelukkig te maken, geeft toe aan
al haar absurde verlangens. Doorheen
het hele verhaal volg je de gedachten van
Beck. Je ziet hoe hij steeds meer zijn grip
op het leven verliest.

Zijn wilde verleden blijft Beck doorheen
het hele verhaal achtervolgen. Voort-
durend verschijnen er flashbacks van hun
leven samen in Eilat ten tijde van de
eerste Golfoorlog. In die passages doet
hij voornamelijk maar drie dingen: wande-
len, naar de hoeren gaan en zelfbedrog
ontmaskeren. Iedereen heeft zo zijn
hobby’s.
Terwijl zijn vriendin in Israël de woestijn in
trekt om onbestemde beesten te
observeren, flaneert hij door de stad en
brengt vooral heel veel tijd door in een
salon – lees: bordeel. Zijzelf laat zich niet
onbetuigd. Ze slaapt met een verminkte
man om aan zichzelf te bewijzen dat er
mensen zijn met ergere pijn dan de hare.

Als wraak begint Beck een uitgemergeld
illegaal hoertje te favoriseren. Dat is
meteen het begin van een drama dat hem
tien jaar later in het rustige Göttingen
opnieuw de das omdoet.

Gelukkig weet Arnon Grunberg deze
loodzware verhaallijn hier en daar op te
smukken met zijn bekende gevoel voor
humor. De personages zijn zo bevreem-
dend dat ze haast karikaturen worden.
Die ironische toets maakt het boek een
heel stuk lichter verteerbaar. Grunberg
waagt zich aan abstracte passages die
de levensfilosofie van Beck uit de doeken
doen. Voor vele schrijvers is zoiets
gewoon dodelijk, maar Grunberg komt er
vlot mee weg.

“De asielzoeker” is een boek dat je
meezuigt van begin tot eind. De beklem-
mende sfeer van het hele werk kruipt
genadeloos onder je vel. De geslaagde
ironie maakt het effect compleet.

Arnon Grunberg heeft het ‘m weer gedaan. “De asielzoeker” is
een boek vol bevreemdende personages die in een wereld

ronddwalen waar ze maar niet thuishoren. De Kafka-fans zullen
verrukt zijn.

De Asielzoeker
BOEKArnon Grunberg in topvorm

Ilka De Bisschop

Eerste kan. Germaanse talen.
Hier ben ik, ik ben nu ‘stu-
dent’. Maar heeft dat an sich
wezenlijk betrekking op mijn
persoon? Identiteiten zijn vlot
inwisselbaar, de rol die we
spelen wordt bepaald door de
regie van ‘het systeem’ met
‘de wereld’ als geconstrueerd
decor. Hoe dwaas te denken
dat deze regie de kern van
mens betreft. En toch, som-
mige acteurs – en acteurs zijn
we allemaal – slagen erin ons
te bereiken, niet zomaar
omdat ze hun rol goed ver-
tolken, maar omdat ze in de
randen van het spel, in de
spaties van hun toneeltekst,
‘het leven’ onthullen, althans
voor wie daarvoor ontvanke-
lijk is, wie zichzelf openstelt
en de beperkingen van de
regie kent. God is dood, het
einde van de regisseur – of
juister: het einde van de als
zinvol ervaren band tussen
regisseur en acteur – het

begin van een herbetoverde
confrontatie met jezelf, met
‘de wereld’ die dan weer
duidelijk in jouw verlengde
ligt, met als grote gevaar het
kritiekloos affirmeren van, of
het verslavende vluchten in
een narcistisch consumen-
tisme, de onzichtbare nieuwe
God.

Gent, de universiteit, het
tramhokje, het perron,... het
zijn decors met een eigen
intentie, met een eigen taal.
Vanwaar dan de vervreemd-
ing die we allemaal wel min
of meer voelen? Vormen die
codes dan toch niet de taal
van jouw bestemming? Stu-
deren zou leiden tot zelfont-
plooiing, maar feitelijk is stu-
deren vooral een nieuwe link
in het netwerk van onze infor-
matiemaatschappij die alles
onthult en ‘showt’, behalve
het wezenlijke dat zich in
geen enkel opzicht laat ‘blok-

ken’ of ‘downloaden’. Is studie
dan zinloos? Als deel van de
waarden en normen in een
maatschappij wel, want die
verwijzen als geheel vooral
naar zichzelf, naar hun sys-
tematiserende en conditio-
nerende werking. Cultuur kan
evenwel ‘tekenen’ bevatten
die verwijzen naar een niet
objectief weer te geven
‘niveau’, de nok tussen huis
en wolken, de afgrond tussen
berg en dal. Daar, op die
denkbeeldige lijn is het geluk
verdwaald, en staat het aan
ieders drempel te wachten
om opgemerkt en binnenge-
laten te worden, een authen-
tiek maar verborgen, want
vaak dubbelzinnig en door
contradictie gekenmerkt
decor. Misschien zijn contra-
dictie en disharmonie wel
mogelijkheidsvoorwaarden
voor geluk.

Gedeeld geluk in boven-

staande zin is Liefde. Liefde
omvat dus ook de pijn die te
maken heeft met het
onbereikbare in het staren in
de verten van je ziel, en van
de ziel die je bemint. Hoe
‘vulgair’ is het utilitaire con-
cept van vreugde en ‘plea-
sure’ in vergelijking met deze
vorm van ervaren, van verlan-
gen zonder welomschreven
doel. Niet haar/zijn mooie
ogen, intelligentie of zelfs
geslacht maar haar/zijn be-
staan als zodanig of de be-
wondering die dat oproept, is
het enige resterende criteri-
um, en dan nog veeleer des-
criptief dan prescriptief want
Liefde laat zich niet forceren,
het gebeurt gewoon. Aan
gene zijde, of – wat mij betre-
ft – dwars doorheen goed en
kwaad schijnt een ongrijpbaar
licht dat me meer mezelf
toont dan ik mezelf ben.

Geluk als verborgen decor

Kevin Van Eeckelen

Filosofie voor de vrolijke massa
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K U toch ook?

Vive La Fête is meer dan Els Pynoo. Niet
veel, maar toch een klein beetje. Er is
namelijk ook nog die dekselse Danny
Mommens, de bassist van dEUS en de
gemaal van mevrouw Pynoo. Een
klootzakje ook trouwens. Hij nam de
plaats in van Stef Kamil Carlens bij
dEUS, hij draagt make-up en hij mag op
de koop toe het bed delen met Els Pynoo.
Zoveel onrecht en jeannetterij verdragen
we moeilijk, maar we moeten ruiterlijk
toegeven dat zonder Mommens de songs
van Vive La Fête nóg minder om het lijf
zouden hebben.

Laat ons eerlijk zijn, dat Vive La Fête
plots zo populair is, is veeleer te wijten
aan de creatieve manier waarop Els
Pynoo met ducttape omgaat dan aan hun
muzikale inhoud. Zelf beweren ze zich

vooral te laten inspireren door Serge
Gainsbourg, maar behalve hun cover
van Lemon Incest is er met de beste wil
van de wereld niets dat aan het oeuvre
van de Fransman kan tippen. Het is na-
tuurlijk geen schande om in de schaduw
van de grootmeester te vertoeven en Vive
La Fête doet dat met stijl. Hun songs
bewijzen met verve dat je met een dood-
simpel melodietje en enkele flarden
toeristenfrans een publiek kan opbouwen
tot in de hoogste regionen van de mod-
ewereld. De yuppies in Parijs en Milaan
zijn niet meteen een kritisch publiek,
maar ook het plebs lijkt hun songs te
smaken, bewijze daarvan zijn hun optre-
dens op de zomerfestivals.

Optredens is eigenlijk geen goed woord,
het zijn meer performances en dat wij een

vreselijk yuppiewoord als performance,
ieuw, in de mond nemen, wil iets zeggen.
Els Pynoo gehuld in weinig verhullende
flarden stof die met haar kirrende stem
het publiek verleidt en Danny Mommens
die ondanks zijn eyeliner erg macho zijn
bas betokkelt. Neem daar een hyperpro-
fessionele lichtshow bij en we kunnen
spreken van een ambiance die zelfs in de
Overpoort zijn gelijke niet kent. Slechte
referentie misschien, maar u snapt ons
wel, als er één iets is dat zelfs mannen
verleidt tot het ritmisch bewegen van
ledematen, dan is het wel Vive La Fête.
Een groep die zijn naam alle eer aandoet.

Ze komen trouwens naar Gent, binnen
afzienbare tijd zelfs. zes november in de
Handelsbeurs, meer bepaald. Het zal je
twaalf en een halve euro armer maken,
ofte tien pinten. De slimmerds gebruiken
natuurlijk hun fantastische cultu-
urcheques en sparen zo negen pinten uit.

Vive La Fête met DJ Low, 6 november,
Handelsbeurs. Tickets: 12,5 euro

Het concept van de cultuurcheques is min
of meer hetzelfde gebleven als vorig jaar.
Je hebt de keuze tussen vier verschil-
lende boekjes met elk tien cheques en dit
voor de luttele prijs van 15 Euro. Mensen,
laat dat goed tot u doordringen, tien
voorstellingen naar keuze en slechts 1,5
euro per keer moeten betalen. Waar
wacht je nog op? Elk boekje bevat boven-
dien een evenwichtige mix van film, the-
ater, dans, concert of tentoonstelling.

Een hele waslijst cultuurinstellingen doet
mee: Studio Skoop, Sfinx, Film-
festival/Plateau, Vooruit, Handelsbeurs,
Victoria, Logos, Vieze Gasten, SMAK,
MIAT, Publiekstheater, Vlaamse Opera,
Rode Pomp, De Centrale, Nieuwpoortthe-
ater, Designmuseum, Huis Van Alijn,
Bijloke, Kopergietery, Sint-Pietersabdij en

het Guislainmuseum. De cultuurcheques
zijn daardoor een ideale manier om ook
met de minder bekende instellingen ken-
nis te maken of een stapje te wagen in
een onontdekt cultureel gebied, zoals
bijvoorbeeld de opera.

Hoe gebruik je zo’n boekje? De tien cul-
tuurcheques die het boekje rijk is, moeten
ingeruild worden aan de kassa van de
cultuurinstelling. Er staat geen datum op,
noch een voorstelling. Dat kies je zelf.
Kan het nog gemakkelijker? De cultuur-
cheques zijn al sinds 15 september
verkrijgbaar bij alle deelnemende hoge-
scholen en de universiteit. Ook nu zijn ze
weer beperkt in aantal en zal je snel
moeten zijn. Boekje I bijvoorbeeld is al
uitgeput. Universiteitsstudenten moeten
ervoor naar de DSA in studentenhuis de

Brug. Of vraag informatie bij je studen-
tenkring.

Als we iets negatiefs moeten zeggen over
de cultuurcheques, is het over de vor-
mgeving. De cheques worden samenge-
houden door een nietig nietje. Praktisch is
anders. Als je je cheque wilt inruilen, moet
je die cheque uit het boekje scheuren.
Gevolg: cheques die doormidden
scheuren of juist helemaal niet willen
scheuren. Maar voor de rest: niets dan
lof.

Filet d’Anvers smaakt des te beter sinds Els Pynoo bekend
maakte dat ze denkt een paard te zijn. Niet omdat we mevrouw

Pynoo een kwaad hart toedragen, integendeel. Het is gewoon een
geruststelling om te weten dat een hengst tussen de boterham
toch zeker één concurrent minder betekent. Darwinisme in zijn
zuiverste vorm.

Wegens het gigantische succes van vorig jaar zijn ze er dit jaar
weer: de cultuurcheques. De Gentse onderwijsinstellingen,

waaronder ook onze eigen Universiteit Gent, en Stad Gent hebben
hun geld samengelegd om ons te laten genieten van het grote
Gentse cultuuraanbod. En dat op een goedkope manier.

Els Pynoo komt

Stefanie

Matthias

De cultuurcheques
Goedkope cultuur voor de student



Over stervende varkens

De boer die sterft. Dat had evengoed de
titel kunnen zijn van de nieuwe film van
de Vlaamse Spielberg. Beeld- en vertel-
technisch hoogstaand, maar de talrijke
universele thema’s waarmee Coninx in
Verder dan de Maan in het rond zwiert,
komen bij ons niet terecht. Op de juiste
momenten probeert hij het publiek een
traantje te doen wegpinken. Maar niet bij
mij.

Volleerd verteller
Vader drinkt, de varkens sterven wegens
ondervoeding, moeder is het beu, protes-
tanten moeten het afleggen tegen
katholieken, dochter is intelligent maar
stoot op onbegrip bij haar familie. Bij de
zoveelste tragedie die een Vlaams
boerengezin te beurt valt, wordt het
moeilijk nog enige moed op te brengen
om mee te leven met zulke toestanden.
Daarvoor is het script van Verder dan de
Maan te licht en doet de film ons te veel
terugdenken aan de Van Paemels en
Van Zichems van weleer. De goede
acteerprestaties kunnen daar jammer
genoeg niets aan verhelpen. Een
ontroerend en indringend portret van een
jonge meisje in een verstikkend milieu?
Sodemieter op! Van mijn erf!

Laat het trouwens niet aan je hart komen
dat ik daarnet een van de pointes van de
film heb verklapt, want zo hoeft u niet te
gaan kijken en kan u uw geld aan ander
en beter materiaal besteden. De nieuwe
film van Michael Haneke bijvoorbeeld,
die ook al op het filmfestival werd
voorgesteld. In Le Temps du Loup gaat
Haneke opnieuw op zoek naar hoe
mensen zich gedragen in ongewone situ-
aties, en trekt hij als een volleerd verteller
de lijn van Funny Games verder door.

Gratis pointes
Nadat ze hardhandig uit hun buitenver-
blijf zijn gezet ontwaakt Anne (een over-
tuigende Isabelle Hupert) samen met
haar twee kinderen (even overtuigend
neergezet door haar twee filmkinderen) in
een ware nachtmerrie. Een niet nader
benoemde streek op een niet nader
bepaald tijdstip lijdt sinds onder een korte
tijd zware hongersnood en de voedsel-
bevoorrading is zo goed als stopgezet.

Overleven kun je enkel in groep. Wie de
regels overtreedt, wordt verbannen.

Deze nachtmerrie kan enkel in het brein
van Haneke ontspruiten, dachten wij, al is
een korte verwijzing naar de beste film
van 2003 hier niet onverantwoord.
“Dogville is elke stad, Dogville is elke
gemeenschap”: dit had de ondertitel van
Lars Von Triers meesterwerk kunnen
zijn, en dat weet ook Haneke. Als je de
leiband niet strak genoeg aanspant, kan
een mens een ander mens wrede dingen
aandoen. Ik geef hier geen pointes gratis
weg, maar ik kan wel zeggen dat dat in
beide films de belangrijkste ondertoon is.
Een pessimistisch mensbeeld en een
hoge graad van Unheimlichkeit hebben
deze twee films in elk geval gemeen,
maar laat ons voorlopig zeggen dat daar
de vergelijking stopt. Als Dogville een
must is, dan is Le Temps du Loup dat
zeker ook.

Verschoning
Over Lars van Trier gesproken: de docu-
mentaire over het leven op de set van
Dogville (16 acteurs, 6 weken, 1 ruimte) is
hoogst vermakelijk. Verwacht met
Dogville Confessions echter geen breed-
voerige uitleg over de filosofische of poli-
tieke ideeën achter de film, maar bereid u
wel voor op een dosis leuke anekdotes en
uitspraken van en over Von Trier. De
makers hebben hun best gedaan om de
mythe rond de regisseur – de Von in Von
Trier zou hij er zelf in een vlaag van
grootheidswaan aan hebben toegevoegd
– levend te houden. Maar toch vreemd
dat uit de mond van een actrice die heel
vaak tekent voor gewaagde projecten
met omstreden regisseurs, geen zinnig
woord komt. Wat is dat toch met Nicole
Kidman?

Verschoning, het is niet aan mij besteed
met modder te gooien naar mensen die
het gemaakt hebben in de filmbusiness,
ik liet me even gaan. Terug naar het
begin: filmfestival. Bij het ter perse gaan

van deze Schamper is het grootste
filmgebeuren van België nog niet op zijn
einde. Vandaar een voorlopige lijst met
onze hoogte- en laagtepunten. Alexan-
dra’s Project is een geslaagde psycholo-
gische thriller, maar de ontknoping is,
echt waar, teleurstellend en bevat
onvolkomenheden. The Day Of The
Wacko is twee minuten grappig en vervalt
dan in pathetische onzin over de zin van
het bestaan. Zo snel mogelijk vergeten!
Net zoals Freddy vs. Jason, de zoveelste
Krueger-film waarin het bloed welig in
alle richtingen rondvliegt. Een beetje
zoals het geld dat nodig was voor deze
film. Liefhebbers van hopen zinloos
geweld, gelieve te wachten tot de release
van Kill Bill dit najaar.

Auteurscinema
Voor wie zin heeft in droge humor en in
een verhaal over vriendschap en de
drang om te onstappen aan maatschap-
pelijke klassenverdeling, is er Kitchen
Stories. Een sobere, gestileerde, maar
weinig verrassende Noorse film met
goeie acteurs en veel sneeuw. Last Party
2000 is dan weer een documentaire
gehost door de voortreffelijke acteur P.S.
Hoffman (de verpleger in Magnolia).
Onmogelijk om naar deze film te kijken
zonder aan Bowling for Columbine te
denken. En dat zegt al genoeg. Even
ambitieus en vanuit een zelfde ver-
meende naïeviteit en neutraliteit, maar
lang niet van hetzelfde kaliber als zijn
voorbeeld. Bij momenten heel grappig.

Als we er voorlopig een hoogtepunt
moeten uit halen, dan is het de Turkse
film Uzak van Nuri Bilge Ceylan. Een
voortreffelijk verfilmd verhaal over het
contrast tussen stad en platteland, over
stilte en eenzaamheid en over overleven
in een land dat de brug naar de eenen-
twintigste eeuw nog lang niet gelegd
heeft. De regisseur zorgde voor zowel het
camerawerk, de productie, de fotografie
en de montage, wat ongebruikelijk is voor
een project van dit formaat. Hij maakte
ook een goede keuze met zijn twee schit-
terende hoofdacteurs. Deze film is meer-
maals bekroond in Cannes dit jaar en is
een must voor wie van minimalistische
auteurscinema houdt, maar ook voor
mensen die kunnen genieten van een
intelligente film over het wedervaren van
de moderne mens.

Tom Barman slaagde er maar half in, Erik Van Looy zal het
waarschijnlijk wel lukken, maar of de nieuwe film van baron

Stijn Coninx het Vlaamse publiek uit zijn zetel zal lokken richting
cinema, is maar zeer de vraag. Van de laatste twee regisseurs
beleefden de films hun wereldpremière beiden op het Internation-
aal Filmfestival van Gent.
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Als je de leiband niet
strak genoeg aanspant,

doen mensen elkaar
wrede dingen aan.



Eerste in de rij was Le Prince de la Nuit,
waarvan de originele albums ook in het
Nederlands vertaald zijn (De Prins van de
Nacht). Van die reeks waren totnogtoe
zes albums verschenen, die nu gebun-
deld zijn in een 290 pagina’s tellende
pocket.

Het verhaal start in de dertiende eeuw
wanneer Jehan de Rougemont de  trou-
badour Kergan ontvangt in zijn kasteel.
Kergan blijkt echter een vampier te zijn.
Wanneer Jehan dat ontdekt, heeft zijn
vrouw al als aperitief gediend. Jehan
besluit zijn verdere leven te wijden aan de
jacht op de vampier, maar slaagt daar niet
in. Hierdoor groeit de zware taak uit tot de
familiequeeste van de Rougemonts:
zolang Kergan ‘leeft’, is iedere oudste
zoon vampierenjager.  Zo volgen we de
familie van de Middeleeuwen tot Parijs in
de jaren dertig van de vorige eeuw, waar
Vincent Rougemont nog altijd jacht maakt
op Kergan.

Zowel tekst als tekeningen zijn van de
hand van Yves Swolfs, ook wel bekend
van reeksen als Durango en Dampierre.
Swolfs heeft een erg herkenbare en real-

istische tekenstijl die speciaal ontwikkeld
lijkt te zijn voor dit soort verhalen. Op
iedere tekening wordt de juiste sfeer
gevat. In de pocketversie werden voor de
meeste pagina’s de originele zwart-wit
tekeningen gebruikt, zonder bijkomende
grijswaarden, en toch ogen de pagina’s
fris en evenwichtig dankzij de sublieme
schaduwpartijen. Op de tekeningen valt
werkelijk niets aan te merken. Helaas
geldt niet hetzelfde voor het scenario. Het
verhaal wordt niet slecht verteld, maar
verwacht vooral niet te veel originaliteit.
Verder dan de gekende vampierenclichés
raakt Swolfs niet en dan zijn driehonderd
pagina’s wel iets te veel.

Uiteindelijk maken de tekeningen het wat
flauwe verhaal ruimschoots goed, waar-
door ik deze strip als een aanrader
beschouw. Wel zou ik Swolfs aanraden
op tijd (lees: nu) een punt te zetten achter
de reeks en iets anders te proberen.

Le Prince de la Nuit, Editions Glénat
(Best-Seller reeks), 9,95 euro
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Liep Jezus op water? Een
prangende vraag die zich al
eeuwen onder de mensheid
manifesteert, een vraag die
tevens een ellenlange peri-
ode niet mocht worden uitge-
sproken. Wie het toch deed,
moest zijn tong naderhand
vantussen de smalle groefjes
van de bankschroef bijeen-
schrapen. Tot er plots een
tijdperk kwam waarin weten-
schap de godsdienstige
moraal overwoekerde. Een
tijd zoals deze. De hoogste
tijd dus om elk onbenullig
pluisje ondersteboven te
keren op zoek naar bruikbare
informatie. Onze reporter ter
plaatse snoof de werksfeer
en de zwoele zweetgeurtjes
vanuit de Galilese putten op
waarin onze Gentse arche-
ologiestudenten het stoffige
zand gepassioneerd
omploegden.

Aan de hand van een
nauwkeurig uitgedokterd del-

vingsplan wisten de studen-
ten gedeeltelijk de waarheid
te doorgronden. Zo ontdekte
men dat het hele voorval zich
op de sabbat afspeelde. Op
die joodse rustdag mag men
slechts 84 stappen zetten.
Het lijkt dus zeer onwaar-
schijnlijk dat Jezus die enkele
stappen daadwerkelijk
gelópen zou hebben, reke-
ning houdende met het
gegeven dat de vloot zich al
op 76 stappen van Zijn vis-
sershutje bevond. Neen, in
feite liep het water onder
Christus in plaats van Chris-
tus over het water. Het zout-
gehalte van de Dode Zee
maakt het er mogelijk ter
plaatse te blijven staan. Het
water onder die zoutfolie blijft
echter verder lopen. Het is
dus juister te stellen dat
Jezus die dag op sandalen
liep.

Verdere schokkende vast-
stellingen: in Zijn kajuit ont-

dekten de aspirant-archeolo-
gen een dvd-speler van het
merk Philips. Momenteel
raakt men er nog altijd niet
aan uit hoe Jezus het appa-
raat heeft kunnen bemachti-
gen en waarvoor Jezus het
toestel heeft aangewend. Het
team is nog altijd duchtig op
zoek naar meer bewijsmateri-
aal. Later op de middag
stootte men nog op twee
buitenbanden, een hoop ver-
roeste duimspijker en een
pizza die in verre staat van
ontbinding verkeerde. Is het
zo dat Christus de Romeinse
keuken apprecieerde en
werpt deze hypothese een
volledig ander licht op ons
hedendaagse geloof in de
Mensenzoon? Was Hij
bijgevolg misschien een
slinkse, opportunistische
sjacheraar die zowel zakenre-
laties onderhield met de
heersers uit die periode als
Zijn eigen volk dom hield met
sprookjesverhaaltjes over Zijn

Vader en Zijn gevolg?
Gebruikte Hij de buitenban-
den alleen maar om lijvige
vissen tekeer te gaan of
waren er ook duistere
bedoelingen in het spel? En
hoe zal de kerkgemeenschap
die levensgevaarlijke spijkers
verklaren? Feit is dat de stu-
denten een wel heel onwel-
riekend potje heeft
opengetrokken.

Professor Johnny De Meule-
meester hoopt tegen eind vol-
gende week, de vertrekdatum
van het vliegtuig richting
Zaventem, een volwaardig en
wetenschappelijk onder-
bouwd punt te kunnen zetten
achter dit project. Het zou
immers niet de eerste keer
zijn dat de universiteit
investeert in een volstrekt
nutteloze onderneming.

Sabbat bederft Christuspizza’s

Onvrijwillige Bloedgiften

Karel Lambert

Herr Kalki

Goed nieuws voor de minder kapitaalkrachtige stripliefhebber:
onlangs heeft Uitgeverij Glénat enkele van haar meest suc-

cesvolle reeksen heruitgegeven als goedkope pockets. Zij het wel
enkel in het Frans.
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ten.
’Nada Mas’ of ‘Nothing More’, geregis-
seerd door Juan Carlos Cremata Mal-
berti, is geïnspireerd door ‘A Bout De
Souffle’ van Jean Luc Godard. Het ver-
haal speelt zich af in een Cubaans
postkantoor waar het hoofdpersonage
Carla Perez, gespeeld door Thais
Valdèz, de brieven moet voorzien van
een stempel. Op zich stelt haar leven
weinig voor. Ze hoopt de Green Card Lot-
tery te winnen. Het is een soort loterij
waarvan de hoofdprijs een nieuw leven in
de Verenigde Staten is. Daar wonen haar
ouders immers al sinds haar vijftiende en
ze doen er alles aan om haar bij hen te
krijgen.

Op een dag stoot ze een kop koffie om
over een brief en ze neemt de brief mee

naar huis om te drogen. Ze wordt
ontroerd door wat ze leest. Sterker nog,
ze besluit hem te herschrijven zodat het
geheel nog mooier overkomt. Verslaafd
aan het schrijven smokkelt ze meer en
meer brieven mee naar huis om er een
emotionelere versie van te maken. Haar
doel: mensen gelukkig maken. De per-
sonages van wie zij het leven verandert,
worden vanop afstand gefilmd, zonder
een stem, een zucht, een geluid. Dat de
film in zwart-wit gefilmd is, doet je denken
aan de oude stomme films.

Hoe verder haar hobby evolueert, hoe
meer haar eigen appartement begint te
lijken op een postkantoor. Haar eigen
kantoortje richt ze meer en meer in als
een huiskamer, met een bloemetje, een
vaasje en een radio. Opmerkelijk zijn de
kleine zaken die ingekleurd zijn en daar-

door fel afsteken tegen de zwart-witte
omgeving.
Malberti houdt er meerdere filmstijlen op
na. Soms lijkt het een dolgedraaide
absurde komedie. De postmeesteres kan
brullen als een leeuw en lijkt op sommige
momenten bijna te transformeren in een
Pokémon. Haar onderdanige assistente
kijkt zo scheel dat je je haast afvraagt wat
ze iemand betalen om op zo’n manier
rond te huppelen. Op andere momenten
is het meer een emotionele liefdesprent
met fraaie fotografische shots. Dit alles
wordt afgewisseld met streepjes
Cubaanse muziek die het sombere zwart-
wit kleur geven. Ik zat alvast te dansen in
mijn stoel.

Het eindresultaat mag er best zijn. Een
onverwachte explosie aan beelden uit
Cuba met de nodige portie humor – zon-
der daarom te schuddebuiken van het
lachen – en een laagje sentiment. In ieder
geval een aanrader voor wie houdt van
een licht verteerbare prent.

Wie denkt dat Cuba alleen maar uit de oude baardige Fidel
Castro bestaat, heeft het goed mis. Dat bewijst ‘Nada Mas’,

een absurde komedie gekoppeld aan een prachtig portret van wat
Cuba te bieden heeft. Degenen die ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie
Poulain’ graag gezien hebben, zullen deze film zeker en vast lus-

Goodbye Lenin FFILMM

Over dat zootje ongeregeld gaat ‘Good-
bye, Lenin!’. Alexander Kerner kan nog
dromen als op 26 augustus 1978 Sig-
mund Jähn als eerste Duitser de ruimte
ingeschoten wordt. Astronaut, dat wil Alex
worden, vaandeldrager voor zijn glorie-
rijke, socialistische vaderland. Het loop
echter, verrassing, helemaal anders. Zijn
vader vlucht naar het Westen, zijn moed-
er krijgt een inzinking en stort zich na een
verblijf in een ‘kliniek’, misschien een
bedoken term voor een kantoor van de
Stasi, vol overgave op het grote socialis-
tische project. Een echte rooie, die moed-
er van Alex.

Elf jaar later, 8 oktober 1989, vlak voor de
Wende, vinden we Alex samen met zijn
moeder terug in een Oost-Berlijnse
buitenwijk. Moeder Kerner is ondertussen
al meermaals onderscheiden als volks-
heldin voor haar onophoudelijke streven
naar een rodere wereld. Aan Alex is als

tv-reparateur een minder heroïsch lot
beschoren. Astronaut is hij blijkbaar nooit
geworden. Misnoegd sluit Alex zich aan
bij de steeds talrijker wordende protest-
marsen. Op de avond van het veertig-
jarige bestaan van de DDR loopt het
echter fout af. Voor de ogen van zijn
moeder wordt Alex door de Stasi ingere-
kend. Het arme mens krijgt het aan haar
hart en valt in een diepe coma.

Op dat punt komt de film in een
stroomversnelling terecht. De muur valt
en als acht maanden later moeder ont-
waakt uit haar coma, heeft het kapital-
isme zijn glorieuze intocht gemaakt in het
Oosten. Als de dokters je vertellen dat je
moeder het vooral rustig aan moet doen
en zelfs de kleinste schok haar einde kan
betekenen, wat doe je dan als je weet dat
het socialisme haar leven is?

Voor de volgende honderd minuten vol-

gen we Alex, zijn zus en een paar kom-
panen die het DDR-wereldje hercreëren
tot het opnemen van valse nieuwsbericht-
en toe. Best wel leuk, maar na een tijdje
heb je het wel gehad. De film duurt een
kwartier te lang. Na een tijdje is het frisse
van het concept er een beetje af en ver-
lang je naar net dat ietsje meer. Meer kri-
tiek op de DDR bijvoorbeeld, en meer
aandacht voor de sociale ellende die de
komst van het kapitalisme bracht. Beide
onderwerpen worden wel aangeraakt
maar moeten te vaak wijken voor opper-
vlakkige witzen.

Al bij al geen slechte film, maar ook niet
de satirische politieke analyse die de titel
doet vermoeden. Als je op zoek bent naar
een leuke film ver van alle Kinepolis-
geweld, dan is je vijf euro hier goed
besteed. Maar verwacht geen wereldfilm,
dat hebben we je nooit beloofd.’

‘Goodbye, Lenin!’ speelt in Studio Skoop

Den Duits heeft het nooit gemakkelijk gehad, altijd weer moet
hij optornen tegen een hele resem vooroordelen. Duitsers zijn

lomp, ze eten te veel worst, ze zijn bloeddorstig, ze kunnen geen
films maken en het zijn allemaal vuile fascisten. Wel, dat laatste is
een grote misvatting, er zijn ook communisten in Duitsland.

Matthias

Deirdre De Cock
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Dentalia Doopcantus

KHK Fuif, Tequila
Politeia Openingsfuif, Vooruit
GUK Repititie
Schamper Vergadering, De Brug, 20u
Fanfare Opendeurdag

AK 12-urenloop, Kunstlaan
VBK Mexican Night, Tamtam
VAK Introductie-avond, De Brug, 19u30
VLK 10-urenloop

GBK Cantus, Salamander
VRG Openings-TD, Vooruit
Romania Openingsfuif, Kitsch
VLK Fuif, Boerenkot Coupure
GUK Stemproeven

Zeus LaTeX lessen
GFK Bierbowling
VEK BBQ op de faculteit, 12u

Germania Peter- en meteravond

Chemica Schachtenverkoop, Salamander
Zeus Bowling, Ingang De Brug, 19u
Germania Achilles (opera)
GFK Schaatsen
Interfacultair sporttoernooi

Romania Cantus, De Hoed
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AGENDACULTUUR

Maandag 20 oktober

Theater: ‘De Naam’ van Jon Fosse,14u,
Theater Groot huis, Sint-Baafsplein 17, 8-
15 euro

Dinsdag 21 oktober
Theater: “De Vagina Monologen”, 20,15u,
Capitole, Graaf van Vlaanderenplein 5, 18
euro
Jam-sessie: “Tussen de tafels”, 20u,
Kraankinderstraat 2, gratis, eigen instru-
ment mee te brengen 

Woensdag 22 oktober
Zelfhulpgroep assertief uitstellen, 20u,
Muinkaai 10, toegang gratis mits geldige
reden (deze vergadering wordt mogelijk
uitgesteld)

Donderdag 23 oktober
West End Story, 20u15, Capitole , Graaf
van Vlaanderenplein 5, 23 euro

Vrijdag 24 oktober
Theater: “Solo Slim” van David Dermez,
Backstage, Sint-Pietersnieuwstraat 128, 10
euro

Maandag 27 oktober
Kooksessie: kanniblisme voor beginners,
rond 20u klaarmaken voor meeting in de
Brug. Inkom kost stukken van mensen

Dinsdag 28 oktober 
Concert: Arid, 20u, Vooruit, 17-14 euro

Woensdag 29 oktober
Theater: “De bloemen, de vogels en de
gruwel”, 20u, Tinnenpotstraat 21, 13-11
euro 

Donderdag 30 oktober
Theater: “Mood on go”, 20u, Vooruit, 10-12
euro
Dans: Afrikaanse avond, 20u, De Fantast,
Burgstraat 24

Vrijdag 31 okober
Lunchconcert Centraal-Europees,12u30,
Schouwburgstraat 3, 4-5 euro
Varia: “De zeven hoofdzonden volgens
Jezus Christus”, 19u, Sint-Baafskathedraal -
naderhand trakteert de Messias abdijbier
als ware het Palmzondag

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

Gezocht

Mensen met zware problemen die hulp
willen van Tante Evelien. Schrijf of e-
mail ons en dan publiceren we jouw brief
samen met een passend antwoord. Hoe
zieliger, hoe beter. Ligt je grootmoeder
flatulerend op sterven, heeft je goudvis
syfilis, heb je last van chronische
maandstonden of priapisme? Mailen
maar! En vergeet niet naam en adres te
vermelden.

Tentoonstellingen

“Vlees in de wei, in de stad en
uit de fabriek”, van 10 oktober
tot 17 januari, open van 10u tot
18u, gesloten op maandag,
MIAT, Minnemeers 9

“Wie is er bang van de grote
boze wolf?” van 12 september
tot 31 december, De Wereld van
Kina: het Huis, Sint-Pietersplein
14, open elke werkdag van 9u
tot 17u, zon en feestdagen van
14u tot 17.30u

Gratis museumbezoek op
zondag van 10 tot 13u in MIAT,
Huis van Alijn, SMAK en Design-
museum Gent voor permanente
en tijdelijke tentoonstellingen
tot 31 december 2003


