


‘Sinterklaasjes Grote Avontuur’, een
poppenspel voor kinderen, dit jaar
exclusief met de voornoemde Sinterklazi,
zal naar onze mening enkele
kinderhartjes breken. Al vanaf het
moment van de preselecties, waarbij
enkele onpartijdige juryleden een selectie
zullen maken op basis van ras, geslacht
en afkomst. Ein Volk, ein Reich, ein
Mandarieneken de Man! Tijdens de
voorstelling delen Piet Annemans, Piet
Dewinter en Piet Vanhecke IJzeren
Kruisen uit aan de brave kindertjes, en
leuke kleefsterretjes aan de anderen. •
Kogelkoppen • In dezelfde trant: hoe voed
ik mijn kind op in 400 stappen door Pieter
De Crem: de film ‘Les 400 Coups’ van
Truffaut. Andere mensen die heimwee
hebben naar de tijd toen je voor lijfstraffen
nog geen donker kamertje en peperdure
apparatuur nodig had, maar het gewoon
met een broeksriem lekker open en bloot
op je erf kon, sleuren hun kroost
omstreeks 20u naar de Film-Plateau.•
Kindschenden • Jeanne d’Arc, de film
over de rebelse maagd in middeleeuws
Frankrijk, speelt met live muziek in
theater De Rode Pomp op 3 december.
Een rebelse maagd in middeleeuws
Frankrijk? Hoe dat te combineren was
met een actief sociaal leven tussen een
bende boers, geil voetvolk dat niet anders
dan erotische gipsbeeldjes van Maria
Magdalena had, weten we zelf niet.
Wedden dat de kuisheidsgordel gesmeed
werd in de smidse van de toenmalige
broertjes Van Rompuy? • Visvogelen •
Sommige perverselingen raken

gewoonweg vergroeid met hun habitat,
en zo kwam dat struikgewas op de torso
van Gène Bervoets. Die bosaap is te
bezichtigen op de beurs ‘Kokerello’, van 6
tot 8 december in Flanders Expo, naast
de aars van Herwig Vanhove de enige
ruimte in Vlaanderen die de capaciteit en
luchtverversingssystemen bezit om zo’n
evenement enigszins aangenaam te
houden. De aars van Vanhove zou echter
na de samenwerking met Felice niet
hygiënisch genoeg meer zijn om voedsel
in te bereiden. Als gesloten asielcentrum
bewijst ze echter nog dagelijks haar nut. •
Als u nu verdwaasd naar het verband
tussen de aars van Felice en de eighties
zoekt, zullen wij de tip van de sluier letter
per letter oplichten. A. I. D. S. • In de
Vooruit kunt u zich op 6 december aan
hoeveelheden spandex vergapen die
normaal gezien enkel door Albanese
pooiers worden aangeschaft. Bejaarde
yuppies klappen rond 22u hun laptop
dicht, slaan hun therapeut op zijn bakkes,
ploffen een roestige veiligheidsspeld in
hun neusbeen en trekken naar de
afgesproken plek. • Dwergwerpen •
Negentiende-eeuws pijpen? Het bestond,
en het bestaat nog, mits het betalen van
2,50 euro aan de ingang van het Huis van
Alijn. Over het pijpgedrag van de 19de-
eeuwse mens gaan we hier niet
uitweiden, dat laten we over aan uw
fantasie. Neen, niet aan die van u daar,
met die witte vlekken rond de
mondhoeken. • Speervangen • De
Zweedse rip-off van Nicole & Hugo,
ABBA, leeft weer op in de Vlaamse

hartjes. Immers, tussen 26 november en
7 december heerst Abbamania in de
Capitole. Vrienden, stopt met dat
olifantenpijpen, trek eraan, euh, ik
bedoel, trek ze aan, en oefen op een
gelaatsuitdrukking die extreme vochtig-
heid impliceert. Het spul loopt tijdens
weekdagen rond 20u, en tijdens het
weekend vangt het al rond 15u aan. •
Seks met Donaat Deriemaker • Op 12
december organiseert het MIAT een
colloquium onder de noemer ‘Overheid
en Huisdier’. Een duidelijke stap in de
goeie richting van de totale verkleutering
van de politiek. Aanwezig zullen zijn: de
schaamluizen van Steve Stevaert, het
schaap van Stefaan De Clerck en Freya
Van Den Bossche als zichzelf. De pitbull
van Filip Dewinter moet helaas verstek
laten gaan aangezien die overreden werd
door de elektrisch aangedreven Smart
van Jos Geysels toen hij  een
ruggelingse aanslag op de kuisheid van
Phaedra Hoste’s teef wenste te plegen. •
Negationisme • Jan Hoet heeft duidelijk
weer een slof sigaretten en een Fiat van
Carlo Todarello gekocht. De tegen-
prestatie is, naar goede maffiose ge-
woonte, weer afgrijselijk: we worden, net
als in de jaren ’60, weer overspoeld met
Italiaanse overschotten. Alleen kunnen
we ze nu niet in een Limburgse mijn
proppen, dus namen we maar de op één
na onveiligste werkplaats in België: het
SMAK. De tentoonstelling met kunst-
werken van zeven jonge Italiaanse
kunstenaars en één oude knar loopt nog
de hele maand. Hoogstwaarschijnlijk
trekken ze naar België omdat ze in Italië
tegenwoordig niets anders mogen doen
dan pornografische gravures maken voor
Silvio Berlusconi. • Spaghettivreten •
Baden in de Ganges terwijl u naar een
goedkope Bollywoodfilm kijkt, om u
nadien met een grote smile op uw
smoelwerk Sahib te laten noemen en op
bedelaars te gaan jagen op de rug van
een olifant. Kortweg, Indian Vibes. Alweer
een karmaverhogende activiteit in de
Fantast, lopend tot 15 december.
Aanwezigen uit de hogere kasten mogen
zich tijdens de pauze vergapen aan Miss
India 2003, zij uit de lagere kasten
moeten het stellen met verkreukelde (ligt
het aan het papier of gewoon aan de
persoon zelf?) naaktfoto’s van Mahatma
Ghandi. • Voetbal.

Onder invloed van één of ander kruid dat een schimmige Indiër ons meegaf, stelden wij ons plots
de vraag hoe de wereld zou zijn mocht de Sint zich een partijkaart van het Vlaams Blok

aanschaffen. Moet in ieder geval een enorme aanpassing voor Zwarte Piet zijn, die gewend is
néérwaarts door de schouw gejaagd te worden.
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De Sint, vrind van uw Arisch kind!

Gert & Dries

KORT
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Rien Emmery

WOAR DA’T OP NEERKOMT IS DA GULDER ALLEMAAL KLUUTZAKKE EN
SMIERLAPPE ZAAT EN DAMME WULDER VAN SCHAMPER NIETS MEE ULDER
TE MOAKEN ZOEN WILL’N ÊN. GE KUNT GODVEROMME ONS KLUTE KOME

KUSSCHE. VANEIGENS GOAN W’ULDER SUBIET AANGIEVE BAA DE FLIKE!
NAAR DE KLOTEN

“Het PFK stelt zich tot doel de interesse voor maatschappelijk, politieke en
levensbeschouwelijke vraagstukken bij de studenten te stimuleren. Het PFK wenst
het actief maatschappelijk en/of politiek engagement van de UGent-studenten te
bevorderen.” Deze gevleugelde woorden maken deel uit van artikel 1 van de statuten
van het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK). Nogal sneu is dat dit nobele doel
zelden of nooit bereikt wordt: elk gezamenlijk initiatief gaat de laatste jaren verloren
in onderling gekibbel.

Het Politiek en Filosofisch Konvent, één van de tien conventen binnen de Dienst
Studentenactiviteiten (DSA), overkoepelt de politieke en filosofische
studentenverenigingen aan de Universiteit Gent. Al een paar jaar is het PFK echter
niks meer dan een ideologische praatbarak, waar een handvol piepkleine
organisaties weinig meer ambiëren dan elkaar moties van wantrouwen aansmeren
en de grootste brok van de schaarse subsidies binnenhalen. Zaken die de modale
student met een gezonde politieke interesse kunnen aanbelangen, staan daardoor
nogal laag en verdrukt op het prioriteitenlijstje. Vooral de verenigingen aan de
uitersten van het politieke spectrum doen goed hun best om elk zinnig debat te
verstoren met onzinnige moties, provocaties en geruzie.

Laat ik het zootje ongeregeld dat in het PFK huist maar even aan u voorstellen. We
openen met een knaller: de Actief Linkse Studenten (ALS). Deze trotskistische
studentenvereniging gebruikt het gros van het haar toegewezen budget om een
stortvloed aan pamfletten en affiches te drukken. Niet zelden verlenen de ALS ook
hand- en spandiensten aan Blokbuster en Internationaal Verzet, twee van hun
mantelverenigingen die via populaire thema’s als anti-racisme en andersglobalisme
de onschuldige jeugd tot het communisme trachten te bekeren.

Samen met de COMAC, de jongeren van de stalinistische PVDA, waren de Actief
Linkse Studenten ook de voornaamste plegers van een wel zeer desinformerende
petitie omtrent de zogenaamde “privatiseringen van de studentenrestaurants”. U
herinnert zich nog wel de stakingen van het ACOD in de resto’s begin dit
academiejaar. Omdat de universiteit louter overwéégt om een nieuwe resto door een
privé-partner te laten uitbaten, leuren de extreemlinkse verenigingen momenteel in
de auditoria met een petitie waarin rampscenario’s over uit de pan swingende prijzen
en kleinere porties de hoofdtoon vormen. De inspanningen die de UGent levert om
zijn studenten dezelfde prijs en kwaliteit te leveren laten ze strategisch onvermeld.
Behoorlijk schandalig, want nu lopen de duizenden mensen die de petitie getekend
hebben, vast onterecht rond met existentiële vragen over hun goedkope middageten,
dat vanzelfsprekend wél verzekerd blijft.

Het rechtse Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, waar verschillende Vlaams
Blok Jongeren de dienst uitmaken, doet er dan weer alles aan om de linkse
verenigingen te provoceren - wat hen overigens zéér goed lukt. Dat gaat van
opdagen op vergaderingen met een “kapitalistisch” ijsemmertje champagne, tot
eucharistievieringen “ter herdenking van de 200 miljoen doden van het
communisme”. Vorig jaar dienden ze zelfs een motie in om de vergaderingen op te
schorten indien Het Laatste Oordeel zou aanvangen. U leest het goed, de ruiters van
de Apocalyps. Het KVHV deed dit enkel en alleen omdat de PFK-statuten stipuleren
dat aanwezigheid op de vergaderingen niet verplicht is in perioden van
“revolutionaire strijd” – wat ze natuurlijk verderfelijk marxistisch gezwets vonden.

Verder zijn er nog een paar randfenomenen zoals het Anarchistisch Kollektief, dat
buiten het besloten Gentse krakersmilieu weinig actief is, en de International
Fellowship of Christian Students, die weinig meer doen dan wat gebedsavonden
inrichten. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen, zoals het Liberaal Vlaams
Studentenverbond, dat een wat verzoenende functie wil spelen. Maar eigenlijk is het
huilen met de pet op.

Opdoeken dan maar, die handel? Vergaderingen afschaffen, subsidies verdelen via
de DSA en elke politieke fractie in zijn eigen kleine wereldje zijn revoluties laten
uitdenken? Ach, waarom ook niet. Het convent is toch al naar de kloten.

“Als je bij de vuilkar
geen werk vindt,
kun je nog altijd

advocaat worden.”

Professor doctor
een of ander recht

Baudewijn Bouckaert

Quote van de week:
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De studieduur in het bachelor-
mastersysteem heeft al voor heel wat
controverse gezorgd. In Vlaanderen
duurt het grootste deel van de
opleidingen vier jaar, terwijl de tradionele
bama-opleiding vijf jaar duurt. Oorspron-
kelijk wou Vanderpoorten niet weten van
een studieduurverlenging, maar ze lijkt
haar stelling te verlaten. De oorzaak ligt
bij de lepe faculteiten wetenschappen.
Die hadden zich aan de klaagmuur gezet
omdat ze met een vierjarige opleiding
internationaal uitgerangeerd zouden
worden.

Onderzoek
Daarom groeide het idee om naast een
driejarige bachelor en een eenjarige
master nog een eenjarige onderzoeks-
master in te voeren. Blijkbaar heeft de
minister aangevoeld dat het niet houd-
baar is om alleen in de wetenschappen
dergelijke piste te bewandelen en de
andere richtingen in de kou te laten.
Daarom heeft ze plots aan de Vlir
(Vlaamse Interuniversitaire Raad)
gevraagd om te onderzoeken wat het zou
geven als er in alle opleidingen zo’n
onderzoeksmaster zou bijkomen. Tegelijk
houdt Vanderpoorten de boot af: ze blijft
beklemtonen dat de Vlaamse regering
principieel vasthoudt aan het behoud van
de huidige studieduur, en dat elk voorstel
per opleiding bekeken moet worden. Het
is duidelijk dat dit dossier nog niet van de
baan is, al was het maar omdat er ook
een financieel plaatje aan deze discussie
vasthangt.

Ondertussen woedt de strijd met de
invoering van Bologna op meerdere
fronten. Aan de universiteiten en de
hogescholen wordt volop gewerkt aan de
invulling van de bachelors en de masters.
De strevers van de KULeuven hebben
hun huiswerk zelfs al afgewerkt en laten
op hun speciale Bolognasite in hun
kaarten kijken. De eerste kans worden er
volgend jaar, net als bij alle andere uniefs
en hogescholen, overboord gegooid en
vervangen door zestig bachelors. Het is
nog even wachten op de Gentse
resultaten, die verwacht worden na
nieuwjaar.

Decreten
In de Vlaamse regering en het Vlaams
Parlement worden intussen in ijltemp
decreten opgesteld die het onderwijs-
landschap moeten aanpassen aan
Bologna. De grote lijnen van de
hervorming van het hoger onderwijs in
het kader van Bologna zijn uiteengezet in
het zogenaamde structuurdecreet.
Minister Vanderpoorten heeft ervoor
geopteerd om de meer concrete
uitwerking door te voeren via aanbouw-
en aanvullingsdecreten. De eerste soort
bouwen het structuurdecreet verder uit,
terwijl de tweede reeks decreten een
noodzakelijke aanvulling vormen van de
nieuwe situatie die door Bologna zal
ontstaan.

Op het vlak van de aanbouw zijn er
voorlopig nog maar twee grote projecten
afgewerkt, namelijk het flexibilisering-
sdecreet en het decreet voor de
studiefinanciering en de studenten-
voorzieningen. Een van de centrale
doelstellingen van Bologna is het creëren
van een flexibel studietraject. De
opleidingen blijven het uitgangspunt,
alleen is het de bedoeling om af te
stappen van de huidige strakke jaar-
indeling. Een opleiding zal in het vervolg
bestaan uit opleidingsonderdelen,
maximum twaalf per zestig studiepunten.
Eens je geslaagd bent voor zo’n
opleidingsonderdeel krijg je een attest
waardoor je in principe levenslang vrij-
gesteld bent. Omdat kennis evolueert zal
een unief of hogeschool na vijf jaar je wel
een actualiseringsprogramma kunnen
opleggen.

Het aspect flexibilisering komt duidelijk
tot uiting in het begrip studiecontract. Dat
sluit je af met de instelling, en kan
variëren van het volgen van een vol-of
deeltijds programma, het volgen van
enkele opleidingsonderdelen of enkel het
afleggen van een aantal examens. In
Leuven waren ze alleszins duidelijk toen
ze hun nieuwe opleidingen voorstelden:
het is de bedoeling om niet te veel te
veranderen tegenover de huidige situatie.

Inspraak
Er is ook al duidelijkheid over de inspraak
die studenten zullen genieten in de
nieuwe structuur. Centraal in dat debat
staan de associaties, de nieuwe organen
die opgericht zijn om de samenwerking
tussen de universiteiten en de
hogescholen te regelen. In het decreet
zijn twee mogelijkheden voorzien: een
model met medebestuur en een
participatief model. In beide modellen is
er sprake van een studentenraad,
gekozen onder en door de studenten,
maar als het echte inspraak aankomt zijn
er belangrijke verschillen. Bij het
medebestuur moeten studenten 10% van
de leden van de raad van bestuur
uitmaken, met stemrecht. In het andere
geval moet er minstens een student
aanwezig zijn, die dan nog slechts een
raadgevende stem heeft.

Aan de Gentse universiteit heerst een
traditie van studenteninspraak, en die
wordt in de associatie voortgezet. De
studenten zetelen mee in de Raad van
Bestuur en hebben stemrecht. In Leuven
zijn ze duidelijk iets minder gewoon. Het
lokale studentenblad Veto kopte in vette,
lyrische letters dat de studenten in de
associatie inspraak kregen. Even
verderop bleek dat werelden kunnen
verschillen: de studenten hebben daar
enkel een raadgevende stem.

In tegenstelling tot hun Vlaamse collega’s
zijn de Waalse studenten niet echt gerust
in de hervorming van het hoger onder-
wijs. Een duizendtal hogeschoolstuden-
ten trok door de Waalse hoofdstad
Namen om te protesteren aan het kabinet
van hun minister van onderwijs, de alom
bekende Françoise Dupuis. Ze
vinden dat ze volledig in de hoek
gedrumd worden en dat alle aandacht
gaat naar de aanpassing van de
universiteiten. Meteen vrezen ze voor
een neergang van de reputatie en de
kwaliteit van de hogeschoolopleidingen.
En zeg nog eens dat Waalse proffen
geen toffe peren zijn: ze hadden de
lessen gewoon geschorst, zodat
iedereen kon gaan betogen.

Meer info over de verschillende decreten
vind je op www.ond.vlaanderen.be/
bolognaproces.

Er is zowaar een verband tussen het Bologna-akkoord en een
Amerikaanse clusterbom. Beiden zijn op hun eentje goed voor

commotie her en der. Zo zorgden uitlatingen van minister van
onderwijs Vanderpoorten voor verwarring over de studieduur en
kwamen misnoegde Waalse studenten op straat tegen Bologna.
Ondertussen komen er steeds meer decreten die de omtovering
in goede banen moeten leiden.

Clusterbom Bologna

Tom De Paepe

Hervorming zorgt voor ambiance op verschillende fronten
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Het PFK (Politiek & Filosofisch
Konvent) zou een prachtig platform
kunnen zijn waar de bonte verscheiden-
heid aan politiek-filosofische verengingen
die onze universiteit rijk is, elkaar op
neutraal terrein ontmoeten en van me-
ning wisselen. Te mooi om waar te zijn,
spijtig genoeg. Al enkele jaren wordt het
PFK gegijzeld door talloze hoog-
oplaaiende links-rechts-discussies, waar-
door de normale werking volledig in het
slop zit. Vorig jaar leek er even een
lichtpuntje aan de einder te verschijnen:
de nieuwe voorzitter, Wim Aerts (Liberaal
Vlaams Studentenverbond), was vast-
besloten het gekibbel te overstijgen en
het eens goed te laten tochten in de muffe
praatbarak die het PFK geworden was.
Hij was zelfs van plan om een heuse
rondetafelconferentie te organiseren met
prominente leden uit alle kibbelende
kampen. Vernieuwing, verfrissing, lente!

Goodwill hunting
“’t Kan verkeren”, zei Bredero en de
feiten lijken onze Hollandse vriend
allerminst ongelijk te geven. Een goed
jaar na zijn aanstelling lijkt Aerts zijn
oorspronkelijke enthousiasme volledig
kwijt te zijn. Het rondetafelcongres werd
een fiasco en links en rechts bleven
elkaar als viswijven in de haren vliegen.
Men zou van minder wanhopig worden.
We schrijven dit eind november en de
Algemene Vergadering (AV) van het PFK
is nog altijd niet samengeroepen,
ondanks de expliciete verplichting
daartoe in artikel 15 van haar eigen
statuten. Uiteindelijk, na aandringen van
Nicholas Courant, medewerker van het
Dienst Studentenactiviteiten (DSA) en
verantwoordelijke voor de goede werking
van de conventen, werd een vergadering
afgekondigd op donderdag 27 november.
Gevraagd naar de reden voor het getalm
vertelt Aerts ons dat “er weinig vraag om
was van de leden”. Dat zal wel waar zijn,
nemen we aan, maar er viel meer te
bespreken dan alleen interne zaken.

Animositeit alom
Animo Gent (de jongerenbeweging van
de SP.A) diende namelijk een aanvraag
tot lidmaatschap in. Die aanvraag werd in
duplo afgegeven aan zowel Aerts als
Courant. Christophe Ramont (voorzitter
van Animo Gent) wist op woensdag 26
november, daags voor de eerste

vergadering, nog niet eens of zijn
aanvraag ter tafel zou komen. Meer nog,
de agenda was niet rondgestuurd zo
bleek, terwijl dat volgens de statuten
tenminste vijf werkdagen voor de  AV
moet gebeuren.

“Wij weten haast letterlijk nergens van”,
zo horen we van Ramont, “Dat is niet
alleen vervelend, we dreigen zo ook onze
subsidies mis te lopen als we niet voor
het begin van het burgerlijk jaar uitsluitsel
hebben over ons lidmaatschap.” Als blijkt
dat de kandidatuur van Animo Gent

daadwerkelijk ontbreekt op de agenda,
dan mogen ze hun lidmaatschap zo goed
als zeker vergeten. Zelfs al komt er in
december nog een AV, de kans dat men
geen commentaar of vragen heeft bij de
kandidatuur is bitter klein. Dat is
vervelend, omdat een antwoord op veel
van de mogelijke vervelende vragen om
logistieke redenen pas de volgende AV
gegeven kan worden.

Ook al staat de aanvraag op de agenda,
dan nog is er een kans dat de erkenning
op zich laat wachten. Als de agenda
namelijk niet vijf werkdagen voor de AV
rondgestuurd werd, kan een lid van de
vergadering een punt weigeren te
bespreken. De spijtige reputatie van het
PFK in acht nemende, is de kans reëel
dat ook dat weer uitgebuit zou kunnen
worden door mensen die baat hebben bij
het eeuwige getouwtrek tussen links en
rechts.

Het pas erkende Gentse Studenten-

pastoraal (GPS) dreigt eveneens het
slachtoffer te worden van de heersende
onzekerheid. Ze weten nog niet of hun
budget goedgekeurd wordt, maar omdat
ze nu eenmaal niet eeuwig kunnen blijven
wachten, hebben ze dit academiejaar wel
al onkosten gemaakt.

Melaatsenkolonie?
De reputatie van het PFK snelt haar
ondertussen voorbij. Het is al zo erg dat
verenigingen die technisch gezien het
best onder de hoede van het PFK zouden
operen, kiezen om lid te worden van het
WVK (Werkgroepen & Vereningingen
Konvent). Dit jaar was er bijvoorbeeld
een aanvraag van de Achturengroep,
een debatclub die zich vooral op politieke
thema’s toespitst. Een typische kandidaat
voor het PFK. Ook Courant denkt dat.
“Misschien kunnen centrumgroepen als
de Achturengroep een neutraliserende
invloed hebben op het PFK”, zegt hij.
Toch kozen zij, wars van alle smeek-
bedes, voor het WKV. Hun goed recht,
maar een gemiste kans voor het PFK.

Misschien heeft het convent nood aan
een goede opvolger voor Aerts. Iemand
die net als hij blijft proberen de bruggen
tussen links en rechts te dichten, ook al
staan beide partijen met messen tussen
de tanden tegenover elkaar. Dat niemand
happig is om die Augiasstal een goede
schrobbeurt te geven, was ook één van
de redenen waarom het zolang duurde
voor de AV samenkwam. Blijkbaar heeft
niemand van de strijdende partijen zin om
enige verantwoordelijkheid op te nemen,
want de nieuwe kandidaat-voorzitter komt
alweer uit LVSV-kringen. Pieter-Willem
Van den Broucke is de naam en ambitie
is hem niet vreemd.

“Als buitenstaander kan ik misschien op
een objectieve manier een einde maken
aan al het gekibbel.” Wil hij dan zo graag
voorzitter worden? “Oorspronkelijk niet,
maar aangezien er bij de andere leden
van het PFK een doodse stilte klonk, heb
ik besloten mijn verantwoordelijkheid te
nemen.” Als een echte Sint-Fransiscus de
melaatsen omarmen, het verdient
respect. Bij het ter perse gaan van
Schamper zal de nieuwe voorzitter
officieel bekend zijn. We hopen dat de AV
kiest voor een nieuwe koers, weg van al
het kleinzielig geruzie, want niemand
heeft baat bij een nieuw bedrijf in het
droevig schouwtoneel dat het PFK
onderhand geworden is.

Het PFK is altijd al een beetje het zwarte broertje geweest
binnen de conventenwereld, maar de laatste jaren maken ze

het wel heel bont. De sfeer werd broeieriger en de ruzies bitsiger.
Een climax lijkt op handen.

De stuiptrekkingen van het PFK
Vernieuwing, verfrissing, lente!

Matthias Jacxsens

Pieter-Willem Van den Broucke
wil het gekibbel beëindigen.



SCHAMPER: Waarom zijn zoveel
gebieden op de sukkel geraakt?
Doom: “Er is een historisch proces van
globalisering geweest, en Europa was
daar de drager van. Dat proces gebeurde
in fasen. Kolonisering, en nu het
wereldsysteem met centrum en periferie.
We hebben lang gedacht dat het centrum
per definitie blank was maar het
kapitalisme is kleurenblind. Zo is het niet
uitgesloten dat China binnen opklimt naar
het centrum. De illusie is vaak dat twee
personen die ruilen, er beiden evenveel
belang bij hebben. Uiteindelijk betalen de
zwakkeren toch de prijs. In die periferie
verkruimelt de samenleving en ontwaar je
vaak een strijd om de schaarse middelen.
Je hebt landen als Kongo, waar men
enkel intern vecht om de middelen, je
hebt ook bewegingen als Al-Qaeda, die,
op een totaal verkeerde manier, proberen
het centrum te treffen. Er zijn zowel
internationale, nationale als lokale
dimensies waarin mensen terecht kunnen
komen in a culture of violence.”

SCHAMPER: Welke gebieden glijden
momenteel af naar de periferie?
Doom: “Je merkt dat de periodes waarin
één land absolute hegemonie over een
deel van de wereld bezit, steeds korter
worden. Engeland kon dat een paar
honderd jaar, de Verenigde Staten zullen
het zo lang niet trekken. Het gevaar voor
de VS bestaat dat ze aan overstretch
doen. Ze zijn militair bijzonder sterk maar
hun economie doet het niet briljant. Neem
hun staatsbudget: een ontwikkelingsland
met zo’n schuld zou door het IMF onder
curatele geplaatst worden. Daarentegen
zijn nieuwe landen in aantocht. Neem
bijvoorbeeld China en grote delen van
Azië. We moeten ons ook bezinnen over
de gedachte dat wij de navel van de
wereld zijn. Ik kan die gedachte met geen
enkel argument staven. Het centrum zou
bijvoorbeeld heel goed naar de Pacific
kunnen verschuiven, en als we geen
maatregelen treffen, gaan we naar het
midden van het peleton.”

SCHAMPER: Die tegenstelling tussen
periferie en centrum lijkt fatalistisch.
Zijn er alternatieven mogelijk?
Doom: “Er was een tijd dat men dacht dat
men niet uit de periferie naar het centrum
kon klimmen. Dat was uit de tijd dat de
blanken bij voorbaat superieur werden
gedacht. Behalve Japan dan, maar dat
was een ‘uitzondering’. Toen kwamen de
Little Tigers in Azië, maar ook dat was
een uitzondering. Op den duur waren er
zo veel uitzonderingen dat je het een
regel kan noemen. Landen kunnen wel
degelijk uit de periferie opklimmen, en
omgekeerd. Je moet je ze natuurlijk niet
allemaal over dezelfde kam scheren.
Neem nu Indonesië en Kongo. In 1960
was het Indonesischz BNP lager dan dat
van Kongo. Het feit dat Kongo nu
helemaal onderaan bengelt, is ook niet
exlusief de schuld van het Westen. De
machtshebbers in Kongo hebben elke
gelegenheid om de zaak om zeep te
helpen met twee handen aangegrepen.
Je kan niet blijven jammeren over de
schuld van het Westen: als je het zelf
naar de kloten helpt, ben je zelf
gedeeltelijk verantwoordelijk.”

SCHAMPER: Door technologische
innovatie neemt men de periferie nu in
een globale dimensie waar. Was dat
systeem voor de kolonisatie ook niet
in wat wij nu de Derde Wereld noemen
aanwezig?
Doom: “Je hebt dat altijd gehad: één van
de mooiste voorbeelden daarvan zijn de
Azteken en de Inka’s. Voor de kolonisatie
waren ze een centrum, en ze aarzelden
absoluut geen moment om hun periferie
uit te buiten en, à la limite, uit te moorden.
We zijn niet de enigen die op dat vlak
weinig moraliteit koesteren. Op het
ogenblik dat de Europeanen er komen,
worden die rijken van de kaart geveegd.
Nu zijn de Indianen in hun eigen land een
periferie bínnen de periferie. Je hebt nu
eenmaal winners en losers, maar de
winners van vandaag kunnen de losers

van morgen zijn, en vice versa. Zij die
onderdrukt worden, kunnen morgen even
vrolijk een ander onderdrukken. De drang
tot onderdrukken is geen genetisch
bepaalde eigenschap van de blanken.
Toen de Japanners de Oost-Aziatische
welvaartszone trachten op te zetten,
tussen de twee wereldoorlogen in,
aarzelden zij niet om in Mantsjoerije of
China de mensen bij bosjes over de kling
te jagen. Het is een grote geruststelling:
de wens om anderen uit te buiten is
universeel.”

SCHAMPER: Er zijn zoveel producten
uit de Derde Wereld die hier enorm
zouden moeten aanslaan Waarom lukt
dat niet?
Doom: “Omdat de markt, ondanks wat
men beweert, geen vrije markt is. Er
zitten monopolies en gevestigde
belangen op. Je hebt vaak de staat op de
achtergrond. Denk maar aan de land-
bouwsector, die zwaar gesubsidieerd
wordt. Het is niet dat je duizenden kopers
en verkopers hebt. Zo simpel werkt het
niet. Daar zitten oligopolies achter, en
macht wordt gebruikt en misbruikt. Kijk
maar naar het Europese suikerdossier:
als men kan, laat men suiker uit andere
landen niet toe, of maar met mondjes-
maat. En wat noemt men multicultureel?
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‘Wat ben je met een kruis als je geen land hebt?’

Gezien onze redactie steeds opnieuw vol ligt met redacteurs
die er als hongerige armoezaaiers uitzien, een vrij nauw-

keurig decor van een oorlogsgebied zou kunnen zijn en boven-
dien een winstgebied voor allerhande doortrapte entrepreneurs
is, gingen wij te rade bij professor Ruddy Doom over ons ongeluk.
Wat bleek: bij vele anderen ervaren dezelfde shit. Ongeveer drie
vierden van de wereldbevolking om correct te zijn.

Ruddy Doom over de problemen van de Derde Wereld

Ruddy Doom:
‘Het is een grote
geruststelling dat de wens
om anderen uit te buiten
universeel is’



Het is niet omdat je een keer couscous
eet, dat je multicultureel bent en de Derde
Wereld helpt. (lacht)”

SCHAMPER: Kloppen de beweringen
dat de Derde Wereld er momenteel
beter aan toe is dan voor de
kolonisatie, gezien de technologische
innovatie en “superieure moraal” die
het Westen bracht?
Doom: “Laten we beginnen met de
moraliteit: complete onzin. Een mooie
uitspraak van een Zuid-Afrikaans chief
over die kwestie is: “Ik heb nu een kruis,
maar geen land meer.” Ten tweede moet
je er bijzonder genuanceerd over denken.
Merkwaardig is dat gedurende de
negentiende eeuw zowel de liberalen als
Marx dezelfde lofzang uitzwaaien over
het eenmaken van de wereld, het
industrialiseren, de technische vooruit-
gang in de wereld enzovoorts. Je kan niet
ontkennen dat we daar een enorme boost
in gegeven hebben. In ons eigen Kongo
hebben we op grote schaal de mijnbouw
geïntroduceerd. Wat ze daar zelf van
geplukt hebben, is minimaal. We hebben
de landbouw gemoderniseerd, te weten
de landbouw die door de blanken
bedreven werd. De meeste zwarte
mensen in Kongo trokken de kolonisering
in met een hakje om de aarde om te
wroeten, en kwamen er ook zo uit. Dat
het Westen die landen technisch enorm
geholpen zou hebben, is een doekje voor
het bloeden: we deden het niet om te
helpen. Als ze er beter van werden, dan is
dat een neveneffect en niet het
hoofdmotief. Wat niet belet dat bepaalde
kolonisatoren idealistische motieven
koesterden. Het is niet zwart-wit, maar de

hoofdbedoeling was niet humanitair, maar
economisch voordeel halen, politieke
macht, prestige, die dingen”

SCHAMPER: Zou de recente bezorgd-
heid om armere gebieden kunnen
helpen bij het dichten van de kloof
tussen arm en rijk?
Doom: “Ik denk dat bij elke fase die het
kapitalisme begint, je bijna een nood hebt
aan absolute uitbuiting. Maar ook toen
men het op andere manieren probeerde,
bijvoorbeeld in Rusland, had je nood aan
absolute uitbuiting. Op een bepaald
moment kun je het je echter veroorloven
om je eigen arbeiders meer te betalen. Ik
kan geen reden bedenken waarom
mensen in de Derde Wereld over honderd
jaar nog zouden moeten omkomen van
de honger. Dat is uiteraard een bijzonder
magere troost: in the long run, we are all
dead. Je kan dat daar niet gaan
uitleggen: nu nog een beetje honger
lijden, binnen drie generaties gaat het
weer beter. Wil die verbetering op lange
termijn betekenen dat je ondertussen zelf
niets moet ondernemen om bij te sturen?
Natuurlijk moet je ingrijpen. Alleen ben ik
bijzonder sceptisch: is bezorgdheid om
de medemens een centrale doelstelling
op het internationale schouwspel? Ik heb
de indruk dat het veelal als schaamlap
fungeert voor andere zaken. Dat is niet
het meest optimistische mensbeeld dat je
kan hebben, maar een pessimist is een
optimist met ervaring.”

SCHAMPER: Stel dat Europa zou
afglijden naar de periferie. Zou de
infrastructuur die we tot nu toe
opbouwden, beletten dat we in

complete armoede vervallen?
Doom: “Ik ben Nostradamus niet, maar ik
denk niet dat het zo’n vaart loopt. Het
loopt zo geen vaart op korte termijn, en
het hoeft niet op de lange termijn. Maar in
de jaren ’30 stonden de mensen ook in de
rij voor een bord soep. Stel dat het bergaf
gaat. We zouden wel eens tot een duale
samenleving kunnen komen. In de VS is
dat al zo. Daar wonen zowel de rijkste als
de armste mensen. Een land op zich gaat
zelden failliet. Eén bepaalde groep draagt
de last, een ander kan er zelfs van
profiteren.”

SCHAMPER: Dat lijkt allemaal vrij
uitzichtloos. Koestert u zelf nog
dromen?
Doom: “Tja, wanneer je je eigen dromen
op je zolderkamertje morgen zonder
meer ten uitvoer wenst te brengen, loop
je tegen de lamp. Streven naar het
haalbare is het enige mogelijke, hoezeer
dat een platitude is. Je kan het haalbare
natuurlijk zo minimaal zien dat je al
tevreden bent voor je begonnen bent. Je
moet blijven duwen aan die kar om de
verhoudingen te veranderen. Dat moet
via politieke weg. Je moet daarbij in het
oog houden dat het niet meteen zal
lukken.”

SCHAMPER: Wat is praktisch gezien
een grote stap in de goede richting?
Doom: “Als men eindelijk wat
consequentie zou tonen en in de globale
handel de eigen normen zou respecteren,
zou je al een grote stap vooruit nemen.
We meten eigenlijk nog altijd met twee
maten en gewichten. Wat volgens mij een
goede oplossing is, is ‘verlicht eigen-
belang’. We hebben er zelf belang bij dat
zij in de Derde Wereld niet over the edge
geduwd worden. Wanneer ze in eigen
dorp omver zouden vallen van de honger,
dat is niet mooi, maar we hebben er niet
zo’n problemen mee. Echter, we zouden
de migratie niet onder controle krijgen, we
gaan met de globalisering ook niet
beletten dat frustraties geëxporteerd
worden. In zekere zin, en ik hoed me hier
voor een eenvoudige conclusie, is de
voedingsbodem voor Al Qaeda die
frustratie. Zoals we konden zien, kan dat
even goed aan onze eigen achterdeur
uitgevochten worden. Denk misschien
even na voor je kortstondige voordelen
binnen wenst te rijven ten koste van de
voorspoed op de lange duur.”
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ruis als je geen land hebt?’

oblemen van de Derde Wereld

Gert



Aan een tafeltje, nippend aan een kopje
koffie zit Justin Gevaert voor zich uit te
staren. Justin studeerde vorig jaar af als
licentiaat Politieke en Sociale Weten-
schappen. En wat dan nog? Wel, Justin
combineerde zijn studie succesvol met
roeien op topniveau.

SCHAMPER: Hoe kwam je erbij om
toproeier te worden?
Justin Gevaert: “Mijn twee broers
roeiden en zo ben ook ik in het roei-
wereldje verzeild geraakt. Achteraf ben ik
te weten gekomen dat mijn grootvader
eveens lid is geweest van dezelfde
roeiclub. Ik vertegenwoordig de derde
generatie Gevaerts en dat vind ik
speciaal. Roeien zit in mijn bloed.”

SCHAMPER: Was pol&soc makkelijk
te combineren met roeien?
Gevaert: “Eigenlijk wel. De eerste drie
jaar verliepen normaal maar het laatste
jaar heb ik gesplitst. Zo had ik een jaar
voor m’n vakken en een jaar voor mijn
thesis. Ik kon ook gebruik maken van het
topsportstatuut maar dat heeft alleen
betrekking op de examens. Daarnaast
mocht ik het zwembad en alle faciliteiten
in het GUSB gratis gebruiken. Dat was
echt heel positief.”

SCHAMPER: Waarom is roeien in
België voor velen een onbekende
sport, terwijl het in onze buurlanden
ontzettend populair is?
Gevaert: “In België is er een gebrek aan

professionalisme. Zo heeft ons land een
vijftal toproeiers, waarvan niemand echt
op professioneel niveau roeit. In andere
landen krijgen roeiers veel meer kansen
om professioneel bezig te zijn met hun
sport. Daarom kunnen we moeilijk
concurreren met de rest. Dat heeft te
maken met het ontbreken van een traditie
in België. Kijk maar naar Groot-Brittannië.
Daar maakt roeien deel uit van de
universiteit, net zoals in Nederland. De
jaarlijkse bootrace tussen Oxford en
Cambridge is heel belangrijk voor het
prestige van de universiteiten en zo
krijgen talentvolle roeiers de kans om
door te breken.

SCHAMPER: Zijn er veel plaatsen in
België waar je kunt trainen?
Gevaert: “Eigenlijk wel, ja. België is een
luxeland. We hebben twee watersport-
banen, waaronder een Olympische roei-
baan (Hazewinkel, nvdr), waar veel top-
landen op stage komen. De Nederlanders
zijn echt jaloers op ons.

SCHAMPER: In België heb je al een
pak titels gewonnen. Heb je ook
internationale ervaring?

Gevaert: “Ik roei
in de discipline
‘licht-gewicht dub-
bel twee’, dat is
met twee in een
boot. Op Belgisch
niveau hebben we
een dertigtal titels,
maar in België zijn
er maar een kleine
vijfhonderd roeiers
en dat is heel
weinig.”
“Op internationaal
niveau heb ik al
een paar keer
meegedaan aan
grote wedstrijden.
Zo eindigden we
bij onze eerste
deelname aan het
WK voor junioren

op de zesde plaats. Van 2000 tot 2002
hebben we meegedaan aan het WK –23.
Zo haalden we zowel in 2001 als 2002 de
finale, maar we vielen telkens net naast
het podium. Ik heb ook al drie jaar
meegedaan aan het WK senior en daar
strandden we op een 12e, 13e en 14e
plaats. Dat is een achteruitgang in
plaatsen maar wel een vooruitgang in tijd.
De concurrentie staat ook niet stil.”

SCHAMPER: Komen de Olympische
Spelen van 2004 in Athene nog te
vroeg, of het is het je ambitie om deel
te nemen?
Gevaert: “Twee jaar geleden stelde het
Belgisch Olympisch Interfederaal Comité
(BOIC) de Spelen van 2008 voor als
streefdoel maar we gaan toch proberen
om ons te kwalificeren voor de Spelen in
Athene. Dit jaar is het net niet gelukt. We
zijn vijfde geëindigd op 30 boten en enkel
de eerste vier Europese boten kregen
een rechtstreeks ticket. De norm die het
BOIC oplegt, is nog zwaarder dan de
Olympische, want we moeten twee
wereldbekerfinales halen om naar de
Olympische Spelen te mogen.”

SCHAMPER: Is het typisch Belgisch
om de norm zo hoog te leggen, alsof
ze niet willen dat ons land met een
grote delegatie afzakt naar Athene?
Gevaert: “Er is een duidelijke reden
waarom het BOIC de norm zo hoog heeft
gelegd. De vorige spelen in Sydney
waren een heel grote ontgoocheling en
daarom heeft het BOIC beslist om enkel
de top naar Athene te sturen. Op dit
moment hebben een twintigtal atleten
hun ticket op zak en nog eens 60 zijn
onderverdeeld op drie lijsten: A, B en C.
Wij staan op de C-lijst.”

SCHAMPER: De sportwereld werd
onlangs opgeschrikt door een nieuwe
drug, THG. Is er dopingmisbruik in de
roeisport?
Gevaert: “Ik denk het niet. Roeien is
waarschijnlijk de meest gedisciplineerde
sport ter wereld. THG zou ook niet zo
succesvol zijn in de roeisport omdat die
drug vooral invloed heeft op de
explosieve kracht. Daarom worden vooral
sprinters betrapt op THG. Zij moeten op
een korte tijd heel veel kracht uitoefenen.
Roeiers halen er geen voordeel uit. Wij
moeten ons redden door een intensieve
duurtraining!”
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‘Roeien zit in mijn bloed’

Voor het tweede jaar op rij is de Fortis-prijs Topsport en Studie
van de UGent gewonnen door een roeier. Schamper haalde z’n

zwembandjes uit de kast en ging op bezoek bij Justin Gevaert.

Topsport aan de Gentse universiteit

Sofie
Justin Gevaert: ‘In België is er een gebrek aan
professionalisme.’

Justin Gevaert:
‘Roeien is de meest
gedisciplineerde sport
ter wereld’



De meesten weten het niet, sommigen
hebben het al aan den lijve ondervonden,
maar er bestaat een tuchtreglement voor
studenten. Denk dus maar niet dat u alles
mag doen. Tucht und Ordnung ook aan
de UGent. De huidige versie is door de
Raad van Bestuur (RvB) goedgekeurd.
De RvB is het hoogste orgaan van onze
unief, waar een hoop mensen denken dat
ze belangrijk zijn omdat ze hun luie kont
in een of andere duister vergader-
zaaltje in een duur betaald stoeltje
kunnen ploffen.

Mensenrechten
Het reglement is van toepassing
op de voltijdse en deeltijdse
studenten, de vrije studenten, de
exchange students en de
bewoners van de homes. Van die
mensen wordt verwacht dat ze
hun gedragingen zowel binnen als
buiten de unief laten leiden door
eerbied voor de rechten en
vrijheden van de mens. Vindt u die
waarden niet zo fijn en knuppelt u
in uw vrije tijd graag in het
Citadelpark een andersgeaarde
medemens ineen, dan bestaat de
kans dat u onderworpen wordt aan
een tuchtsanctie.

In het reglement zijn er gevallen
opgesomd waarmee u een tucht-
sanctie kan verdienen. Inhoudelijk
blijft de nieuwe regeling zowat bij
het oude, maar gevallen waarbij
schade berokkend wordt aan
personen krijgen nu prioriteit
boven de gevallen waarbij schade
aanbracht wordt aan gebouwen.
Omdat mensen belangrijk zijn, ook
aan onze unief. Belangrijk is dat
niet alleen de student die de feiten
gepleegd heeft gesanctioneerd
kan worden, maar elke student die
anderen tot dergelijke feiten aanzet.

Uitsluiting
De unief beschikt over een ruim gamma
aan mogelijke sancties. Er kan gekozen
worden uit onder meer een terecht-
wijzing, een tijdelijk verbod om gebruik te
maken van bepaalde diensten of bepaal-
de colleges bij te wonen, een tucht-
schorsing, eventueel ook voor de exa-
mens, een schorsing van het huur-
contract van een homebewoner, een

onmiddellijke verbreking van het
huurcontract en de uitsluiting. U komt er
dus niet van af met een tik van rector
André De Leenheer. Bepaalde sancties
kunnen slechts voor een bepaalde tijd
uitgesproken worden. Het verbod om
gebruik te maken van bepaalde diensten
kan bijvoorbeeld maar voor één jaar van
toepassing zijn. De zwaarste sanctie, de
uitsluiting, wordt slechts uitgesproken

indien er duidelijk sprake is van opzet. U
kan dan ook voor een periode van tien
jaar het recht verliezen u opnieuw in te
schrijven.

Er zijn verschillende tuchtorganen: de
olijke rector, de Tuchtcommissie en het
Bestuurscollege. De Commissie is het
orgaan in eerste aanleg. Bent u het niet
eens met de beslissing, dan kan u hoger
beroep aantekenen bij het Bestuurs-
college. In de Tuchtcommissie zetelen

ook studenten, waarvan er niet meer dan
twee van dezelfde faculteit mogen zijn.
Van rechtswege maken de decaan en de
vertegenwoordiger van de studenten van
de betrokken faculteit deel uit van de
Commissie. Het Bestuurscollege bestaat
uit twaalf leden: de rector, zijn lakei de
vice-rector, zes andere mensen met
beslissende stem en vier met een raad-
gevende. Een mens zou zich afvragen
hoe het komt dat er nog altijd zo veel
werkloosheid is.

Diefstal
De antidiscriminatieverklaring werd in het

reglement opgenomen. De unief
profileert zich als een
pluralistische instelling en vindt
het daarom niet zo leuk dat
personen anders behandeld wor-
den wegens hun geslacht, huids-
kleur, sociale achtergrond en
meer van die zaken. U zou beter
niet te veel tijd besteden aan
graffiti met een inhoud die aanzet
tot haat of agressie, want die zal
zo snel mogelijk verwijderd
worden.

U weet het waarschijnlijk al, maar
Schamper is een gegeerd object
voor bepaalde mensen, niet
omdat ze dit literaire hoogstandje
zo graag lezen, maar omdat ze er
minder nobele bedoelingen mee
hebben. Geregeld verdwijnen
honderden Schampers tegelijker-
tijd uit hun bakjes. Welke snoo-
daards ook achter die diefstallen
zitten, ze kunnen maar beter het
tuchtreglement lezen. Elk exem-
plaar van Schamper is namelijk
eigendom van de Universiteit
Gent. Als u al het bovenstaande
gelezen hebt, dan weet u nu dat
diefstal van universitair eigendom
kan leiden tot een sanctie. Na
een strafrechtelijke veroordeling
geldt in principe het beginsel non
bis in idem, tenzij de feiten zo
ernstig waren dat ze tot een
uitsluiting aanleiding geven. Niet

alleen de dieven zelf lopen overigens het
gevaar een sanctie op te lopen, maar ook
de mensen die hen daar eventueel toe
aangezet hebben. Welke nitwits het dus
ook gemunt hebben op het Blad van
Papier, Uncle Dreeten is watching you.

Stefaan Duc

Tuchtreglement UGent gewijzigd

De Raad van Bestuur van 14 november wijzigde het
tuchtreglement voor studenten. Ook de antidiscriminatie-

verklaring wordt in het reglement opgenomen. De nieuwe versie
treedt in werking op 1 december.
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Schamper-dieven, weest op uw hoede
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The Fart Analyser
Misdaad en scheten

De Loochenende Lotuseter

Aangetrokken door dat nieuwtje repte
Schamper zich naar het technologiepark
in Zwijnaarde voor een afspraak met het
brein achter het concept. Alvorens we
onze pen bovenhaalden, moesten we
hem plechtig beloven dat we er, ondanks
de lachwekkende inhoud, een serieuze,
wetenschappelijke reportage van zouden
maken. De man had er duidelijk geen
idee van met welke titanische opdracht hij
ons opzadelde.

SCHAMPER: Hoe kwam u op
het idee voor de Fart Analyser?
Deprez: "Het idee kwam van een
student die een domme opmer-
king maakte tijdens mijn hoor-
college. Onbewust heeft de
jongeman aanleiding gegeven tot
het project dat nu eindelijk, na
vier jaar intensief onderzoek,
gerealiseerd is."

SCHAMPER: Wat doet het
toestel precies?
Deprez: "The Fart Analyser is
ontworpen om de samenstelling
van flatulentiegassen te achter-
halen. Zo kun je min of meer
weten wat die persoon gegeten
heeft en maakt het toestel een
haarscherpe voorstelling van de
DNA-structuur van die persoon."

SCHAMPER: In welke situatie
zou zo’n apparaat van enig nut
kunnen zijn?
Deprez: "Het zou een handig hulp-
instrument kunnen worden voor onder-
zoeksrechters. De daad waarbij men
iemand vermoordt, is sowieso een
handeling waar heel wat stress bij komt
kijken. Moordenaars laten daarbij,  mees-
tal onbewust, verteringsgassen ontsnap-
pen. Dat kan een spoor zijn voor de
rechercheurs."

SCHAMPER: Hoe kun je een scheet
analyseren die drie uur voorheen het
daglicht zag? Lossen die dampen niet
op in de lucht?
Deprez: "Dat is een grote misvatting die
onder de mensen leeft. Een wind bestaat
namelijk hoofdzakelijk uit methaan. Dat is
een gas. Er is inderdaad sprake van

diffusie met de binnenlucht. Je moet
echter ook weten dat een licht en warm
gas als vers gelaten methaan naar boven
stijgt. Daarom ruiken mensen een wind
na verloop van tijd niet meer ruiken. Het
gas verplaatst zich zeer snel buiten het
bereik van de geurperceptie. Hoe klein de
concentratie methaangas ook is, tot 48
uur na moord is het nog mogelijk om een
analyse te voeren van de gassen die zich
net onder het plafond van de moordplaats
bevinden."

SCHAMPER: Kan er een test worden
afgenomen als de moord zich
buitenshuis heeft afgespeeld?
Deprez: “(grijnst) Daar hebt u een nadeel
blootgelegd van mijn uitvinding. Neen,
het is logischerwijze onmogelijk om een
gas te ontleden dat al lang vervlogen is.
Tenzij de rechercheurs ter plaatse zijn en
het gas onmiddelijk opvangen in een
recepiënt. Al zullen ze op zo’n moment
andere prioriteiten hebben, dat spreekt
voor zich (ginnegappend)"

SCHAMPER: In de toekomst zullen
criminelen dus niet alleen hand-
schoenen moeten aanschaffen, maar
ook een kurk om hun aars mee af te
sluiten?

Deprez: "Ik raad het jullie radicale lezers
in geen geval aan!"

SCHAMPER: Waarom dan niet?
Spreekt u uit ervaring?
Deprez: "De facto wel ja. Vorig jaar heb ik
in mijn praktijk een stukje kurk uit
iemands anus moeten verwijderen en ik
kan u verzekeren dat dat een heel erg
pijnlijke operatie is, des te meer omdat
kurk nogal makkelijk afbreekt."

SCHAMPER: De kurkentrekker boven-
halen dan maar?
Deprez: "Ik denk dat u minder zou lachen
als u op dat moment in mijn schoenen
had gestaan. Gelukkig hadden we een
goede maagpompinstallatie staan."

SCHAMPER: Denkt u
verdachten in de toekomst
naast een vingerafdruk ook een
scheet zullen moeten over-
handigen aan de politie?
Deprez: “(lacht) Neen, natuurlijk
niet. Dat hoop ik in ieder geval
voor ons toekomstig politiekorps.
(lacht) Serieus nu. We hebben
genoeg met DNA-materiaal. Een
simpel haartje of een stevige
klodder speeksel volstaan om
databases op te bouwen van de
bevolking."

SCHAMPER: In hoeverre kunt u
de samenstelling van de vorige
maaltijd bepalen?
Deprez: "We kunnen altijd zien
wanneer iemand bijvoorbeeld
koolgewassen heeft gegeten. Ook
vlees is makkelijk terug te vinden.
Mensen die veel vezels ver-

slinden, zouden zich voortaan beter uit
het moordcircuit terug-trekken."

SCHAMPER: Hoe betrouwbaar is uw
uitvinding?
Deprez: "Op voorwaarde dat we onze
vaststellingen binnen de 48 uur
voltrekken, kan het toestel op negen van
de tien gevallen de DNA-structuur perfect
weergeven. In dat ene geval waarin de
technologie geen uitsluitsel geeft, kunnen
we afgaan op de voedingssamenstelling.
Als de verdachte niet kan bewijzen wat hij
die dag geconsumeerd heeft, moeten we
overstappen naar ander onderzoeks-
materiaal."

Het Vlaamse uitvinderslandschap davert sinds lang opnieuw
op haar grondvesten. Professor Rudy Deprez lanceerde

namelijk zijn eindelijk op punt gestelde project: The Fart Analyser,
een ingenieus machientje dat scheten analyseert.

Herr Kalki
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Wat een geluk. Net op het moment dat we
het museum gratis binnenwandelen, komt
een kleine groep binnengesjokt. Door hun
reservatie krijgen ze een rondleiding en
wij mogen van de medewerkers aan-
schuiven in het rijtje en meeluisteren. De
wondere reis naar de wereld van
gedemodeerde meetinstrumenten en
Gentse wetenschapscoryfeeën kan be-
ginnen.

Een eerste deel van de opstelling bestaat
uit meetapparatuur uit de ‘jaren stillekes’.
Kolossale weegschalen waarmee wij als
digitale jeugd alleen maar meewarig
lachen. In ouderwetse houten laboratoria
vertoeft chemische apparatuur waarvan
je met de beste wil van de wereld de
werking niet meer zou kunnen achter-
halen. Idem met het sterrenkundige
instrumentarium. Je voelt je bijna in een
rariteitenkabinet. Onze metgezellen
blijken overigens allemaal begin jaren ’50
afgestudeerd te zijn en dat zootje was
toen high-tech. Nog hilarischer zijn de
analoge computers die hier hun laatste
rustplaats kregen. Reusachtige monsters
die de huidige dwergen in de verste verte
niet kunnen volgen. Integreren en
afleiden gebeurde heel tof met capaci-
teiten. Logisch, want de stroom-
spanningswet van een capaciteit is
stroom = capaciteit x afgeleide van de
spanning. Toch gaan je ogen pas volledig
open wanneer je zoiets aanschouwt. Je
denkt er vaak niet aan dat de eerste
computers op zo’n ingenieuze manier
heel eenvoudige principes hanteerden en
daarmee nauwkeurige resultaten ver-
kregen. Oude NMR-toestellen uit het
ziekenhuis versieren eveneens het
interieur van het museum. Ondertussen
zijn ook zij al een beetje antiek.

Historische figuren beslaan het volgende
deel van het museum. De allergrootsten
uit onze universitaire wetenschappelijke
geschiedenis worden op een rijtje gezet.
Primo de in Gent onvermijdelijke Jozef
Plateau. Overal kom je hem tegen, van
prijzen over universiteitsgebouwen tot
filmclubs, een terechte hommage voor
zijn baanbrekend onderzoek. Zelfs
Michael Faraday, die wereldberoemd
werd met zijn kooi, heeft Plateau ooit op
een voetstuk geplaatst. Plateau was

vooral actief op het gebeid van optica.
Optische illusies waren zijn vakdomein en
de bekende phenakistiscoop als voor-
loper van de tekenfilm en film ontbreken
uiteraard niet.

Het volgende genie dat zijn broek heeft
versleten aan onze universiteit en
daarmee een plekje voor zichzelf en zijn
volledige laboratorium in het museum
heeft verzilverd, is August Kékulé. Die
Duitser heeft maar een kleine periode
aan de Gentse universiteit gewerkt maar

er wel zijn voornaamste werk verricht.
Kékulé was een negentiende-eeuwse
chemicus die de structuur van benzeen
ontrafelde. Hij bedacht dat die
mysterieuze molecule opgebouwd was uit
een zeshoek met alternerend een
dubbele binding, zodat elk koolstofatoom
met één enkele en één dubbele binding
aan zijn twee buren verbonden is. Finaal
is het ook aan een waterstofatoom
gekoppeld. Gelukkig had je in die tijd nog
geen benul van bucky-balls, want als je al
problemen hebt met een zeshoek, wat
geeft een koolstofvoetbal met 60 hoeken
dan? Jezus Mina.

De beroemdste telg van het universitaire
erudietengeslacht zal wellicht Leo
Baekeland zijn. Als self-made man in de
Verenigde Staten bracht die oud-student
van de UGent eerst een nieuw soort
fotopapier en ontwikkelingsprocédé op de
markt. Eastman-Kodak zag zijn quasi
monopolie al de dieperik in duikelen en
besloot het patent af te kopen. Baekeland

kreeg zo’n royale smak geld toegeworpen
dat zijn broodje voor eeuwig gebakken
was en zijn bedje gespreid. Toen hij zijn
overwinning wou vieren in Gent met zijn
oude studiemakkers, kwam uit
jaloersheid bijna niemand opdagen. Voor
Baekeland het teken om met Gent te
breken. Geniale Leo stampte dan maar
een chemisch fabriekje uit de grond met
het geld van Kodak. In dat fabriekje
ontwikkelde hij bakeliet, de eerste
kunststof. Zijn beide uitvindingen en zijn
levensverhaal zijn te bewonderen in het
museum. Zijn grootste wetenschappelijke
triomf, bakeliet, zou hem met gouden
letters in de geschiedenisboeken terecht
doen komen. In de Time top-20 van
20ste-eeuwse wetenschappers staat hij
zelfs op de derde plaats, net achter
Albert Einstein.

Die laatste is trouwens de perfecte
overgang naar Verschaffelt. Die Neder-
lander en goede vriend van Einstein was
de eerste Nederlandstalige professor
fysica aan onze universiteit. De UGent
wou toen namelijk onze mooie moertaal
als voertaal maar had daar geen proffen
voor. Dus werd Verschaffelt uit Nederland
weggehaald. De nauwe contacten tussen
hem en Einstein hebben een tof hoekje
opgeleverd. Hun schriftelijke communi-
catie ligt daar open en bloot tentoon-
gespreid. Je leest er hoe Einstein vanuit
zijn buitenverblijf in Le-Coq-Sur-Mer (De
Haan) overlegt met Verschaffelt over de
toekomst van hem en de andere Duitse
topwetenschappers in het Nazi-rijk. Het
scheelde geen haar of de wereldtop van
de kwantumfysica had zich in Gent
genesteld. De beperkte geografische
barrière met Hitlers Derde Rijk wierp
echter roet in het eten.

Ook de bioloog Van Monckhoven wordt
besproken, maar aangezien het groepje
waarmee we meeglipten vooral uit
wiskundigen en fysici bestaat, slaan we
hem over. Een kleine tijdelijke tentoon-
stelling behoort ook altijd tot de mogelijk-
heden. Die worden enkele malen per jaar
vervangen. Over een of ander onderwerp
stuift men in de opslagruimte om er
vanalles van onder het stof te halen. Dat
levert vaak interessant materiaal op. Op
dit moment loopt de tentoonstelling:
‘Verborgen voor het oog’. Een aanrader.

Op zoek naar de verborgen kantjes van onze universiteit stoot
je op een unieke verzameling uniefmusea. Eén van de leukste

bevindt zich op campus De Sterre. Houd je van geschiedenis en
snak je naar fysica, chemie en biologie, ga dan zeker een kijkje
nemen in het Museum Van de Geschiedenis der Wetenschappen.
Voor nerds als jij en ik meer dan de moeite. 

Bijna, maar de geschiedenis besloot er anders over

Pieter Everaerts
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Vrouwen in de menopauze produceren
drastisch minder vrouwelijke hormonen.
In de periode dat hun lichaam zich aan
die verandering aanpast, ervaren ze
vervelende symptomen als de beruchte
vapeurs. MenoHop vult de hoeveelheid
vrouwelijke hormonen opnieuw aan,
waardoor de klachten verdwijnen. Zo
simpel als wat. De menopauze verhoogt
ook het risico op botontkalking en
cardiovasculaire ziekten. Aan die twee
problemen kan MenoHop echter niets
doen.

Professor Denis De Keukeleire, ver-
bonden aan de Faculteit Farmaceutische
Wetenschappen van onze universiteit,
was de leidende figuur bij de ontwikkeling
van MenoHop. Hij en zijn medewerkers
isoleerden enkele stoffen uit de hopplant:
hopeïne heeft een sterke oestrogene
werking en xanthohumol is kanker-
inhiberend.

Borstkanker
De werkzame verbindingen zijn zoge-
naamde polyfenolen. Ze vormen de
natuurlijke verdediging van planten tegen
schimmels en dergelijke. Morfine en
canabis zijn wellicht de bekendste poly-
fenolen. De actieve bestanddelen van
hop zitten in het lupuline, kleine, felgele
korreltjes die tevoorschijn komen tussen
de blaadjes van rijpe, vrouwelijke hop-
belletjes. Die hopbelletjes worden ook
gebruikt bij bier brouwen, dat eveneens
hopeïne bevat. Als je de moodswings van
je oma beu bent, giet haar dan een
stevige trippel in. Jammer genoeg is er
ongeveer drie liter bier nodig om dezelfde
dosis van een pilletje MenoHop te
bereiken. Benieuwd of een ladderzatte
oma even lollig is als eentje met vapeurs.

Doordat het uit volledig natuurlijke
plantenextracten bestaat, is MenoHop
geen geneesmiddel en kan het vrij
verkocht worden in de apotheek. Dat
MenoHop als voedingssupplement en
niet als geneesmiddel beschouwd wordt,
bespaart de producent Biodynamics
bovendien honderdduizenden euro’s aan
registratiekosten. Je oma kost het dan
weer meer, want zij krijgt haar menoHop
niet terugbetaald van het ziekenfonds.

Voorlopig zijn er nog geen kwalijke

nevenwerkingen van MenoHop bekend.
Effecten op langere termijn zijn moeilijk te
voorspellen. Met de alarmerende
geluiden omtrent synthetische hormonen,
die het risico op borstkanker
verdubbelen, in het achterhoofd, deed
men al onderzoek op muizen om het
effect van een hoge dosis MenoHop op
borstkanker te controleren. Hopeïne in
combinatie met een grote hoeveelheid
xanthohumol, bleek geen enkel effect te
hebben op de groei van de kanker.

Borstspanning
Hop is niet de enige plant die een
oestrogene werking heeft. Rode klaver en
vooral soja worden al jaren gebruikt om
vrouwen in de menopauze van vapeurs te
helpen. Alleen is hopeïne ongeveer tien
keer zo sterk als zijn concurrenten.
Daardoor verdwijnen de ongemakken van
de menopauze met MenoHop al na
enkele dagen. Het geheim van hopeïne is
dat het de chemische structuur en de
werking van de natuurlijk oestrogenen het
dichtst benadert.

Dat hop een effect had op de
hormonenhuishouding, was al langer
bekend. Men merkte immers dat
hoppluksters enkele op zijn minst vreemd
te noemen symptomen vertoonden. Zo
begonnen ze tijdens de pluk na enkele

dagen spontaan te menstrueren en
kregen ze borstspanningen. Ook het
effect van de andere planten met
oestrogene werking ontdekte men
meestal per toeval. Rode klaver werd
ontdekt doordat schapen die op
klaverweiden graasden, afwijkingen in
hun hormonenhuishouding kregen.
Sommige schapen werden er zelfs
infertiel van.

Verkeerd patent
MenoHop werd ondertussen gepaten-
teerd door Biodynamics. In de kranten
stond dat ze daarmee Amerikaanse con-
currenten voor waren. Volgens De
Keukeleire is dat overdreven. Er hebben
een heleboel labo’s onafhankelijke
onderzoeken gevoerd naar de uitwerking
van hop, maar al die onderzoeken waren
gebaseerd op een publicatie van onze
universiteit. Er was geen snelheidsrace
bezig die Biodynamics toevallig gewon-
nen heeft. De Keukeleire ontkent echter
niet dat er wellicht kapers op de kust
waren. Het bedrijf Berkem in Frankrijk
bijvoorbeeld patenteerde een deel van de
hopstructuur. Aangezien het bedrijf niet
op de hoogte was van de precieze inhoud
van het onderzoek, patenteerden ze
echter het verkeerde deel.
Ondertussen boert Biodynamics goed
voort. Ze plannen om vijftig nieuwe
werknemers aan te nemen. Aangezien er
tot nu toe maar 49 werken, is dat
behoorlijk spectaculair. Die groei is echter
niet volledig te wijten aan het succes van
MenoHop. Biodynamics produceert nog
andere voedingssupplementen. De hop-
sector in Vlaanderen zou wel een boost
kunnen krijgen door MenoHop.

Broccoli
De Keukeleire vertrouwde ons toe dat er
momenteel een haalbaarheidsstudie
wordt gehouden voor een spin-off van de
universiteit. Zoals het er nu uitziet, zal dat
bedrijfje er hoogstwaarschijnlijk komen.
De universiteit zal de kennis en een klein
beetje subsidies leveren. Biodynamics en
andere partners zorgen voor de serieuze
financiële steun. Dat bedrijf zal het niet
enkel bij MenoHop houden. Het wil
soortgelijk onderzoek doen naar andere
heilzame stoffen in planten. In broccoli
zitten bijvoorbeeld sterke anti-kanker-
stoffen. Ook caroteen uit worteltjes zal
onder de loep genomen worden.

Hop bevat een stof met een sterke oestrogene werking,
hopeïne. Daardoor is het een zegen voor vrouwen in de

menopauze. Gedaan met vapeurs en herverdelingen van het
vetweefsel! Mimi Smith kan weer opgelucht ademen.

MenoHop redt vrouwen van menopauze
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De weigering van de Vlaamse politieke
partijen om samen te werken met het
Vlaams Blok op politiek vlak kwam er pas
eind jaren ’80 op initiatief van toenmalig
Agalev-voorman Jos Geysels. Tezelfder-
tijd werd de houding in de media een stuk
vijandiger en werd de partij niet meer
uitgenodigd op politieke debatten. Ook de
vijandigheid van de politieke partijen nam
toe. Het recent bestempelen van promi-
nente Vlaams Blok’ers als “mestkevers”
door VLD-voorzitter Karel De Gucht
geldt daarbij als meest flagrante voor-
beeld.

De politieke en juridische strijd tegen het
Vlaams Blok heeft het politieke toneel
niet enkel bitsiger gemaakt. Het heeft in
vele gevallen verhinderd dat belangrijke
thema’s ten gronde worden gevoerd.
Staatshervorming, criminaliteitscijfers, de
multiculturele samenleving,… Al die en
nog meer hete hangijzers bleven tot
ontevredenheid van de kiezer niet
bespreekbaar. Enquêtes en opeenvol-
gende verkiezingsoverwinningen gaven
aan dat men de voorkeur gaf aan een
rechts-conservatief antwoord. Het cordon
sanitaire betekende echter voor partijen
als VLD en CD&V een de facto verbod
om via een rechtse coalitie aan de wil van
de bevolking uiting te geven. Neem
daarbij de tweespalt tussen de laatste
twee partijen om de titel van “volkspartij”
en het beeld wordt duidelijk. Ondanks de
grote verschillen worden afwisselend
VLD en CD&V gedreven in de armen van
SP.A om tot een meerderheid te komen. 

Terwijl bij de laatste verkiezing slechts
een kwart van de Vlamingen links had
gestemd, kregen ze toch zo’n regering.
Over de wil van de kiezer gesproken!
Langs de linkerzijde werd dezelfde
schroom nooit aan de dag gelegd om met
Agalev in zee te gaan. Nochtans vindt
men ook daar voldoende vooraanstaan-
den die zich in een niet zo ver verleden

tot het communisme bekenden, ook niet
bepaald een uitdrukking van demo-
cratische gezindheid.

Uiteraard staat het elke politieke partij vrij
te bepalen met wie ze samenwerkt en
met wie niet. In het Belgische
representatieve stelsel zit de zaak echter
complexer ineen dan dat. In landen als
Groot-Brittannië en Frankrijk kan de
kiezer in de tweede ronde stemmen over
twee alternatieve kandidaten en bepalen
met wie hij zich het best kan identificeren
via het zogenaamde majoritair systeem.
Wie de meerderheid van het electoraat
achter zich krijgt, wint. In België betekent
een stem voor partij A niet noodzakelijk
het afwijzen van het standpunt van partij
B. Enkel dat men zich het best kan
terugvinden in die partij. Uit politico-
logisch onderzoek lijkt het te verwon-
deren dat VLD kiest voor een paars
project. Men weet nochtans dat haar
kiezers eerder een coalitie zien zitten met
één de huidige oppositiepartijen (CD&V
of VB) dan met de socialisten. Verkeer-
delijk interpreteert VLD-voorzitter Karel
De Gucht een stem voor zijn partij als een
stem tegen het Vlaams Blok. Bij de
burgemeester-verkiezingen van Antwer-
pen zouden heel wat liberale kiezers wel
eens in de verleiding kunnen komen Filip
De Winter te prefereren boven Patrick
Janssens. Via het stemhokje zal men
dan kunnen tonen wat het cordon
sanitaire nog waard is.

Zal het echt zo’n vaart lopen dat met het
Vlaams Blok in een coalitie de demo-
cratie wordt teruggeschroefd en de
gelaarsde milities weer de straat zullen
innemen? Buitenlandse ervaring in onder
andere Denemarken en Nederland tonen
aan dat rechts-nationale partijen zich
schikken naar de democratische regels
en daarop ook worden afgerekend. In
Frankrijk deed het Front National in
bepaalde gemeenten goed werk en kon

het voortdoen. In andere bleek er
corruptie te zijn en werd ze weggestemd.
Op nationaal vlak zien we elders
hetzelfde. Voor het Vlaams Blok is het
meer dan twintig jaar gemakkelijk
geweest oppositie te voeren. Het cordon
maakte dat de rangen altijd gesloten
bleven en dat haar alternatieven nooit de
toets van de praktijk dienden te door-
staan. Men roept voortdurend in de pers
dat ze het niet kunnen, maar keer op keer
maakt de kiezer haar stem luider in het
parlementaire halfrond. Wordt het dan
niet hoog tijd om ze uit democratisch
respect eens mee in het bad te gooien en
te zien hoe ze het hoofd boven water
houden?

Buitenlandse ervaring, maar ook het
aanvoelen dat het bestrijden van het
Vlaams Blok via het cordon sanitaire
contraproductief is gebleken, zetten dat
politiek initiatief meer en meer op de
helling. De electorale winst van die partij,
maar ook de afkeer binnen andere
partijen, doet vermoeden dat de laatste
dagen zijn geteld van de politieke
schutskring. Het is goed mogelijk dat het
brede verzet, georganiseerd via “Pro
Flandria”, met ondermeer ondernemers,
zakenlui en professoren als Baudewijn
Bouckaert en Matthias Storme de
laatste twijfelaars over de streep kan
helpen. Door de kiesdrempel beloven de
verkiezingen van 2004 een strijd te
worden tussen vier grote politieke
families. Het zal de kiezer zijn die in alle
vrijheid de krachtsverhoudingen kan en
zou moeten bepalen. Zoals het hoort in
een democratie. Daarvoor heeft men
geen politiek-correct schoolmeesters-
vingertje van een gebuisd politicus als
Jos Geysels nodig.

Enig in haar soort, is het zogenaamde cordon sanitaire de laatste jaren steeds meer onder druk
komen te staan. Het feit dat overal in Europa nationalistische partijen probleemloos het beleid

helpen bepalen op een democratische en legale manier (Oostenrijk, Italië, Denemarken,
Nederland,…) doet vragen stellen waarom België op die regel een uitzondering hoeft te vormen. Ook
van de politici zelf komt kritiek. De noodzakelijke stemmen van de nationalistische partij maken
SP.A en VLD ontvankelijk voor kritiek op het cordon, maar misschien wil men ook liever de handen
vrij hebben bij de coalitiegesprekken na de verkiezingen van volgend jaar?

Elke week laat Schamper een studentenvereniging,
professor, personeelslid 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
Schamper-redactie collectief standrechtelijk gefusilleerd
moet worden? Al wie  zich geroepen voelt, zal gehoord
worden op schamper@student.ugent.be. Ingestuurde
stukken moeten 5500 tekens bedragen. De redactie is op
geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

S T A N D P U N THet einde van het cordon sanitaire?

KVHV-Gent



Aldus wachtten we geduldig in café
Zeezicht tot er een anarchist kwam
opdagen. Snugger als we waren, wisten
we natuurlijk niet hoe de persoon met wie
we hadden afgesproken, eruitzag. Onder-
tussen verdreven we de verveling met het
ontleden van de rechts geïnspireerde
dialogen over de vremden aan het rechts
aangrenzende tafeltje. Na vele tele-
foontjes naar de manager kwam er
anderhalf uur na afspraak toch nog een
lid van de groep, Simon Lenski,  opda-
gen. Duidelijk gegeneerd door de
anarchistische vergeetachtigheid van zijn
broer trakteerde hij Schamper op klein-
burgerlijke warme chocomelk. Simon is
een eenvoudige, sympathieke Antwerpe-
naar die het verschijnsel DAAU in alle
toonaarden relativeert.

SCHAMPER: Waarom noemen jullie
jezelf anarchistisch?
Lenski: “Het anarchisme waar onze
groep voor staat beperkt zich voor-
namelijk tot muzikale openheid, zodat er
geen muzikale grenzen worden gesteld
tussen stijlen en mogelijkheden. Verder
zijn wij nogal chaotisch door bijvoorbeeld
niet op te dagen op afspraken voor
interviews en zo. (lacht)”

SCHAMPER: Te druk bezig met de
opname van een volgende cd?
Lenski: “We zijn daar inderdaad veel
mee bezig. De laatste tijd repeteren we
voornamelijk nieuwe nummers. Ook in
functie van die nieuwe cd gaan we die
optredens doen, zodat we het nieuwe
materiaal al een keer goed live gespeeld
hebben. Dat helpt altijd heel veel als je
een plaat opneemt.”

SCHAMPER: Jullie vier cd’s klinken
zeer verschillend. Zijn jullie nog op
zoek naar een eigen sound of is dat het
resultaat van voortdurend experimen-
teren?
Lenski: “Experimenteren kan zoeken
zijn, maar los daarvan denk ik dat we
zeker een tijd geleden heel hard zochten
naar muzikale mogelijkheden om weg te
komen van die vier instrumenten (cello,
contrabas, viool en accordeon, nvdr) en
meer andere elementen bij onze muziek
te betrekken. We maken altijd de muziek
waar we op een bepaald moment
goesting in hebben. Als dat nu iets
helemaal anders is dan op de vorige
plaat, dan is dat maar zo. Dat zal met de
volgende plaat waarschijnlijk weer het

geval zijn.”

SCHAMPER: In welke zin zal die plaat
zo anders klinken?
Lenski: “Dat is nog niet helemaal
duidelijk, maar we gaan in ieder geval
weer naar de vier instrumenten terug-
gaan, en ons niet zozeer met elektronica
bezighouden. We zullen nog andere
instrumenten gebruiken, maar dan
minder in functie van het experiment.”

SCHAMPER: Kortom: een plaat die
meer naar ‘het drieslagstelsel’ neigt
dan naar ‘Live Transmission’?
Lenski: “Wat klankbeeld betreft zal dat
denk ik het geval zijn, maar de muziek zal
verschillen. We zijn ondertussen
geëvolueerd en bijgevolg maken we
andere muziek.”

SCHAMPER: Zijn jullie na tien jaar
DAAU betere muzikanten geworden?
Lenski: “We zijn niet per se technisch
beter geworden. Na jaren van nummers
in elkaar breidelen en muziek spelen
leren we wel een beter gevoel te
ontwikkelen voor het maken van
nummers. Althans, dat hoop ik toch.” (kijkt
hopend)

SCHAMPER: Vijf jaar geleden wist
niemand wie jullie waren. Sinds ‘Life
Transmission’ zijn jullie al beter
bekend, met optredens op Werchter en
Dranouter. Is een redelijk ontoe-
gankelijke groep als DAAU te vinden
voor zulke massafestiviteiten?
Lenski: “Grote festivals en kleine
zaaloptredens hebben allebei hun voor-
en nadelen. Er hangt bij beide aan-
gelegenheden een specifieke sfeer. Je
speelt ook op een andere manier. Wij
spelen graag in kleine clubs, maar
natuurlijk was dat het leuk om op een
groot festival te staan. Dat is sowieso een
belevenis. De afwisseling is wel
belangrijk. Als je enkel grote festivals
aandoet, is een intiemer optreden altijd
heel erg welkom.”

SCHAMPER: Hoe moeilijk is het om als
kleine Belgische klassieke groep
naambekendheid te verwerven?
Lenski: “In België is dat goed doenbaar,
tenminste als je een beetje degelijke
muziek maakt. Je moet natuurlijk geluk
hebben en het is altijd handig als er
mensen zijn om je daarbij te helpen. In
België zijn er zeker kanalen waar jonge
groepen terecht kunnen. Internationale
naambekendheid is minder evident als
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Die Anarchistische Abendunderhaltung

Chaos is muziek

Naar aanleiding van hun nieuwe tournee met folkband
Troissoeur boekte Schamper een kort interview met Die

Anarchistische Abendunderhaltung, beter bekend als DAAU. Een
gesprek over platenfirma’s en muzikaal experiment.

Kleine rechtzetting: deze foto stond vorige week bij het artikel
over het Gents Universitair Koor. Echter, de mens is níet de
dirigent van het GUK maar slechts violist bij DAAU. Sorry.



Belgische groep. Het is moeilijker om
vanuit België platen te verkopen in het
buitenland, daar heb je al een goede
distributie voor nodig”.

SCHAMPER: Waren jullie optredens
met 16 Horsepower en Björk geen
opstapje?
Lenski: “Die optredens waren een
succes, maar uiteindelijk is dat te
relativeren. In België is het veel eenvoudi-
ger om door optredens bekender te
worden. Dan kun je na je optredens een
paar plaatjes verkopen. Dat als Belg in
Frankrijk te proberen is al veel moeilijker.
Dan moet je er ofwel wonen, ofwel veel
geld uitgeven aan hotels en zo.”

SCHAMPER: In die zin is ons Belgen-
landje nog klein te noemen.
Lenski: “Ja, en daarenboven hebben we
hier in Vlaanderen ook het geluk dat we
een hele goede infrastructuur hebben. Als
je bijvoorbeeld naar Wallonië gaat, dan
merk je dat er daar veel minder zalen zijn
en er is er ook veel minder gerief wat
internet en zo betreft.”

SCHAMPER: Tegenwoordig hebben
jullie je eigen platenlabel. Heeft dat

invloed op jullie muziek?
Lenski: “De problemen die we hadden
met Sony Classical, ons vorige
platenlabel, waren veeleer kleine
problemen. Daardoor kwamen we tot de
constatie dat het niet zo’n goed idee was
om samen te werken. We dachten op
verschillende manieren over hoe we met
onze groep om wilden gaan. Toen
dachten we even dat het voor ons genoeg
was geweest. Op zich hebben we daaruit
geleerd, maar of we er vrijer door

geworden zijn? Ik denk van niet. Toen we
met de vorige platenfirma werkten,
konden we altijd doen wat we wilden
doen. Op bepaalde gebieden is het met
ons eigen label makkelijker omdat je
helemaal op je eigen bezig bent maar
anderzijds is het moeilijker omdat je geen
financiële ondersteuning hebt van zo’n
grote firma.”

SCHAMPER: Zijn jullie van plan om
andere producties te maken met dit

label?
Lenski: “We hebben er al over
nagedacht, maar voorlopig brengen we er
enkel onze eigen platen mee uit.”

SCHAMPER: Hoe zit het met de
tournee ‘DAAU vs. Troissoeur’?
Lenski: “Dat is niet meer dan een
gezellig avondje waarop je twee
optredens kunt zien, dat van ons en dat
van Troissoeur. We zullen wel een paar
nummertjes samen spelen.”

SCHAMPER: Troissoeur maakt voor-
namelijk folk. In hoeverre verschilt hun
muziek met die van jullie?
Lenski: Er is een vrij groot verschil van
stijl, hoewel we over stijl moeilijk kunnen
praten gezien we zelf niet zouden weten
wat onze stijl en die van hen is. Het is in
ieder geval een heel andere manier van
muziek maken. We verschillen funda-
menteel. Wat dat juist inhoudt, kan ik je
niet vertellen.”

17

he Abendunderhaltung

 is muziek

Herr Kalki

‘Na vier cd’s zijn we
technisch niet per se
betere muzikanten’

Als je in Marialand, een straat die
evenwijdig loopt met de Coupure, komt,
valt ‘t Genoegen meteen op. Kan moeilijk
anders: het is het enige etablissement dat
in die straat te vinden is. Maar dan nog.
Zet ‘t Genoegen middenin de Overpoort,
en het blijft zelfs daar het eerste café dat
gezwind in je oog springt. De gevel hangt
namelijk vol kerstlichtjes en andere brol.
Geen koude, afstotende neonreclame
maar uitnodigende rommeligheid. Die
gevel kan zonder veel moeite
concurreren met het mottige speelgoed-
museum van Mechelen.

Binnen is er niet minder rommel per
vierkante meter maar gelukkig hangt die
alleen aan de muur en het plafond, zodat
je zonder struikelen aan een van de
tafeltjes kunt gaan zitten. Het etablisse-
ment is zeer ruim maar eveneens zeer

gezellig dankzij het vele hout en, alweer,
de rommel. Het volk dat je er ziet varieert
van studenten over alcoholische
kunstenaars tot geestig Gents klappende
volksmensen. Omdat het in zo’n stil
straatje ligt, zit het er nooit echt vol en
heb je gegarandeerd plaats.

Wie komt om te zuipen, zet zich aan de
toog. Van daaruit heb je namelijk het
beste zicht op de vele hilarische
krantenkoppen die op het interieur
plakken. Wie komt om te eten en er niets
van ziet, krijgt ter compensatie een
papieren tafelkleedbeschermer (hoe heet
zoiets?) vol grappige oneliners. Wij
vergaten alras dat we eigenlijk kwamen
om te eten.

Enfin, om tot de essentie te komen: de
spijskaart ziet er goed uit. Veel soorten

drank, verschillende broodjes, de obligate
snacks, waaronder lekkere spaghetti voor
amper vijf euro en klassieke maar
daarom niet minder heerlijke desserts. En
dat doet er zelfs allemaal niet toe. Als je in
‘t Genoegen komt, vraag je gewoon de
dagschotel, zo simpel is dat. Al dat getuur
op de kaart is voor verwerpelijke snobs.

Wij kregen zeer spoedig elk een kiekenbil
met patatten. En godverdomme, lekker
dat het was. Eenvoudig bereid maar fijn.
Met de juiste kruiden, de aardappelen
perfect gekookt en overgoten met de
heerlijke kippenjus en gegarneerd met
enige groene dingen die we voor het
gemak onbekende doch smakelijke verse
groenten (veldsla, kan dat?) noemen en
een weinig bieslook. Man, en met het
frisse pintje erbij voelden we ons echt de
koning te rijk. De prijs? Boh, dagschotel
en pint tesamen een luttele 8,30 euro.
Een batje. Een bijzonder lekker batje.

Geniet van ‘t Genoegen

Wie gelooft dat je in de universitaire resto’s echt eet zoals
thuis, is veel te naïef of heeft een moeder die niet koken kan.

Waar je wél eet zoals thuis, en waarschijnlijk zelfs beter, is in ‘t
Genoegen, een etablissement dat je nog het best kunt vergelijken
met een herberg van in tijden toen mannen nog venten waren.

RESTAURANT

Van der Mensbrugghe
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Classroom online (kortweg: Claroline)
behoeft haast geen voorstelling meer:
steeds meer professoren stellen hun
cursussen online ter beschikking via dat
leerplatform. Wat oorspronkelijk een
proefjaar moest worden, groeit nu uit tot
een groot succes. Zowel docenten als
studenten zijn de hefboom van het
project. De mensen erachter, zoals
professor Tine Lenaerts en professor
Willem Wieme, voorspellen dat volgend
jaar zo’n 90% van alle docenten het
systeem zal gebruiken.

Pilootjaar
Oorspronkelijk was een proefproject
voorzien met 22 professoren en
maximum 5000 studenten. Het is anders
uitgedraaid. Er werd een periode van
ongeveer zes maanden tot een jaar
ingeschat alvorens een elektronische
leeromgeving als Claroline technisch
gezien op volle toeren kon draaien.
Dankzij de grote inzet werd dat algauw
gereduceerd tot slechts vier maand,
waardoor Claroline op 15 september uit
de startblokken kon schieten.

Dit jaar wordt enkel als een pilootjaar
gezien voor professoren en studenten die
ermee moeten leren werken. Dat werken
met Claroline blijkt helemaal niet moeilijk
te zijn: na een korte uitleg zijn de meeste
professoren al razend enthousiast, zeker
omdat het geen technische kennis van
computertalen als html vereist.

Gebruikersaantal
Niet alleen voor professoren is Claroline
gebruiksvriendelijk, ook voor de
studenten. Dat blijkt uit het hoge aantal
dat er eind november al gebruik van
maakte, namelijk 11.710 van uw
medestudenten. Van een beperking tot
eerste kan is helemaal geen sprake. Een
pluim gaat naar de Faculteit Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen, waar
al zo’n 75% actief gebruik maakt van het
systeem. Helaas is dat niet in elke
faculteit het geval: de Faculteit Letteren
en Wijsbegeerte is bijvoorbeeld
ondervertegenwoordigd. Exacte cijfers
kregen we echter niet te horen. De
Blandijn, niet toevallig de Blandijn.

Student en internet
Zonder internet, geen Claroline. Dat is de
grootste zwakte van het hele systeem.
Maar het is sowieso erg moeilijk om,
ongeacht Claroline, zonder internet aan
de universiteit te overleven, aldus
professor Lenaerts. Een mogelijke oplos-
sing voor dat probleem is de betaalbare
toegang tot internet die de universiteit
momenteel voor zowel docenten als
studenten aanbiedt: voor “slechts” 25
euro per maand kan de student zich van
die toegang voorzien. Een andere
oplossing zijn de talrijke computer-
klassen, al vormen de openingsuren vaak
een probleem. Anderzijds, wil men die
computerklassen langer ter beschikking
stellen, dan moeten er een pak meer
werkuren betaald worden.

Momenteel is er een overaanbod van
didactische middelen: advalvasprik-
borden, advalvasschermen, forums,
persoonlijke websites van de proffen,
Claroline, noem maar op. Binnen een jaar
of twee zou dat, volgens de dragers van
Claroline althans, sterk weggeëbd
moeten zijn. Proffen kunnen de student
via het systeem immers veel makkelijker
bereiken. Met een klik op de knop een e-
mail ‘naar alle gebruikers sturen’ is zeer
eenvoudig en men is er zeker van dat
iedere student het bericht in zijn UGent-
mailaccount gekregen heeft.

Vernieuwingen
Het is echter niet de bedoeling om
Claroline de lessen te laten vervangen.
Ook boeken zullen er nooit integraal op
verschijnen. Dat zou volgens de
organisatoren enkel in het voordeel
spelen van talloze firma’s die hun
printerinkt nu al aan hoge prijzen
verkopen.

Al zou dat met de huidige computer-
generatie weleens kunnen veranderen.

De jongelui van tegenwoordig zitten toch
hele dagen achter de computer en
misschien is er een groot aantal onder
hen dat steeds beter kan leren van het
scherm. Dan zien ze bij Claroline maar
weinig problemen meer: is de server vol,
wordt er een nieuwe bijgeplaatst.

Dat Claroline nog maar net uit de
startblokken geschoten is, blijkt uit de
vele plannen die ze nog koesteren. Na
aanpassingen aan het forum, en het
verschijnen van studentenlijsten, valven
en een nieuwe inlog-procedure staan er
een hele boel veranderingen op til. Tegen
het tweede semester moet er bijvoor-
beeld een gezamenlijke agenda per
opleidingsjaar komen, terwijl je nu per
geactiveerd vak over een agenda
beschikt. 

Feedback
Verder zullen de links in categorieën
onderverdeeld worden, terwijl ze nu in
een lijst weergegeven zijn. Dat is nuttig
wanneer de professoren duizenden (!)
links ter beschikking van de studenten
willen stellen. Ook wanneer er iets nieuws
van een vak op Claroline staat, zal dat
expliciet vermeld worden. Als laatste, en
dat zal de populariteit van Claroline
misschien nog verbeteren, zal er een poll-
functie in het systeem geïntegreerd
worden. Daardoor kan de student zich
zeer gemakkelijk uitspreken over een
paar stellingen, zoals “wat zou er nog op
deze site moeten komen”.

Die feedback zal de ontwikkeling in ieder
geval ten goede komen. Professoren,
evenals technische mensen, zullen
waarschijnlijk meer te weten komen wat
de student van Claroline vindt. Nu kunnen
de studenten een mail sturen, maar vaak
kaarten ze niet het werkelijke probleem
aan. Het antwoord op vele van die vragen
is overigens al gegeven in de FAQ-lijsten,
die tot op heden slechts weinig werden
gebruikt.

Info:

https://claroline.ugent.be

www.claroline.net

Een elektronische leeromgeving bestaat uit software-
componenten waardoor je zonder kennis van html informatie

beschikbaar kunt stellen, communicatie kunt organiseren en
toetsen kunt maken. De Universiteit Gent heeft als
universiteitsbrede elektronische leeromgeving gekozen voor
Claroline.

Claroline: project van de toekomst?

Bart Bleyaert

Het is erg moeilijk om
zonder internetverbinding
aan de universiteit te
overleven



C O L U M N

Hoewel Jacqueline Govaerts niet zou
misstaan in een cataloog voor seksueel
gefrustreerde Thailanders op zoek naar
een exotisch vrouwtje, is ze met haar
bolle wangetjes en aardig wipneusje een
iets te licht gewichtje op het grote podium.
Aardige melodietjes, mooie compositie,
daar niet van, maar hun muzikale gamma
straalt een net iets te groot calvinistisch
gevoel uit. U weet wel, nummers
geschreven om de grote massa te
bekoren, zolang het maar aanslaat (en
verkoopt!), maar we gaan toch niet te wild
doen, nietwaar?

De vermoedens als zouden de nummers
van Krezip geschreven worden met de
verkoopscijfers en algemene aaibaar-
heidsfactor in het achterhoofd, worden
nog gesterkt door de opleidingen die
verschillende van de groepsleden volgen
aan de rockacademie van Tilburg. U leest
het goed: ROCKACADEMIE. En wij

naïeve utopisten maar denken dat rock &
roll ultieme vrijheid betekende, los van
alle regeltjes en structuren je muzikale
ding doen. Mogelijk interpreteerden onze
Noorderburen een hit van de Ramones
verkeerd, be that as it may, het is en blijft
een lelijk ding, die rockacademie.

Een beetje nuance in al die gal is
natuurlijk niet bepaald ongepast. Zo zijn
de melodietjes van Krezip vaak, zoals al
gezegd, vrij aardig. Zeggen dat Jacueline
Govaerts geen muzikaal talent bezit, zou
dan een gefrustreerde uitspraak ge-
noemd kunnen worden. Voor de on-
kritische fan is Krezip een lust voor het
oog en misschien ook een beetje voor het
oor. Mooi verzorgde choreografieën, een
imposante show en nummertjes die door
hun professionele opbouw vaak wat
ambiance in de keet brengen.

Maar dan komen we weer bij dat duivelse

calvinisme uit. Het lijkt een aangeboren
mentaliteit die Krezip maar niet los kan
schudden. Alles staat er, maar ook niets
meer. Een perfect ingeoefende act die
loopt als een trein kun je moeilijk een
goeie rock & roll-show noemen, of je
moet het al erg goed brengen, bijna op
het niveau van de Rolling Stones anno
2003 dus. Het is niet dat Govaerts niet
probeert een wild en geïnspireerd rock
child te zijn, vast wel, maar het zit er
gewoon niet in.

Een gevolg daarvan is dat de shows van
Krezip droger zijn dan de reet van die
eeuwige Sandra Colen (VB), en ons
bijgevolg niet bepaald weten te bekoren
(zowel die reet als hun shows). Wie wél
fan is van gezellige kaasboerenrock kan
zich evenwel op 2 december naar de
Vooruit begeven, waar Krezip unplugged
het beste van zichzelf zal geven. Zij die
dat beste bijlange nog niet goed genoeg
vinden, gaan beter naar een ander
optreden.

Krijsende Hollandse wijven met zakeninstinct tracht men altijd
met zachte aandrang richting een carrière in de zuivelbranche

te duwen. Af en toe durft daar eentje aan te ontsnappen, en komen
er bijvoorbeeld in de rockschool terecht. Aldus ontstond Krezip.

GESPROKEN ALS EEN ECHTE HEER

Krezip - gezellige kaasboerenrock

Als obligatoire
vrouwenkenner met een
doctoraat in antifeminisme
vinden de meeste mensen mij
een geobsedeerd
manspersoontje. Zo ook de
vrouwen die na een kort
gesprek hun weledele knie in
mijn scrotum plaatsen – op
een manier die niet vaak
getuigt van respect voor het
orgaan dat hen kinderen zou
schenken. Omdat ik de
mensen niet graag
ontgoochel, besloot ik in mijn
andere pen te kruipen om
enkele misverstanden over de
Adams en Eva's uit de wereld
te helpen.

Vrouwen zijn anders dan
mannen, een waarheid over
koeien als een koe. Toch zijn
we helemaal niet zó
verschillend. Eten wij niet
allen, drinken wij niet allen,
wassen we onszelf niet allen
met Sunlight-zeep? Oké,

concrete informatie zul je niet
krijgen van een edele
vrouwenkenner. Ik ben het
soort expert dat vindt dat je
het best zelf op onderzoek
trekt – en zo een gekneusde
admiraal en blozende wangen
oploopt.
Een heel leuk experiment dat
je thuis kunt uittesten – beter
op café of op een fuif om
eventuele incestueuze... Soit,
je neemt het eerste het beste
vrouwelijke wicht dat je pad
en je gezichtsveld kruist, en
onbeschroomd en vol
vertrouwen stel je haar de
vraag of ze eventueel een
leven lang jouw liefdesslaaf
wil zijn. Voor de mindere
taalvirtuozen onder ons
volstaat een simpele "toon
eens je tetten". Het resultaat
zal in alle gevallen
onbevredigend zijn. Bij míj
was het toch zo.

De conclusie van dit klein,

leeg experiment stelt ons
eindelijk voor het grootste
verschil tussen de twee
seksen: een man weet wat hij
wil en een vrouw duidelijk
niet. Het klinkt hard en
ongeloofwaardig, maar als je
het voorbeeld erbij neemt,
kan ontkennen niet meer. De
man wil zijn primitieve
behoefte bevredigen. De
vrouw wil niet ingaan op het
voorstel van de heer. Maar
toch wil de vrouw dat ooit
delen met een heer. Niet de
heer uit het voorbeeld, zo
blijkt, maar voor de heer is
dat niet zo persoons-
gebonden. Dus de man weet
wat hij wil, de vrouw duidelijk
niet. Natuurlijk ben ik de
laatste om daar een oordeel
over te vellen.

Niemand kan ontkennen dat
dit voor het vrouwelijk
geslacht ontelbare praktische
problemen met zich

meebrengt: wat draag je op
een feestje, welke
openingsdans en wie is je
beste vriendin, want ze
roddelen toch allemaal achter
je rug. Voor de meeste
mannen blijken die dilemma's
niet veel moeite in te houden.
Kleren voor het feest: die die
het dichtst liggen en niet
stinken. Openingsdans:
‘Smoke on the Water’. En wat
het laatste betreft: Eva, want
de fantasie van elke man is
om in bed te duiken met de
beste vriendin van zijn lief.

Bruno

muziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziek

Gert
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Personeel UGent aan het schilderen geslagen

Geladen met vooroordelen en veel, heel
veel clichématige grappen kwam
Schamper toe in de Aula in de
Volderstraat in een bijzonder lege zaal vol
affreuze kunstwerken. Gelukkig waren er
per ‘kunstenaar’ maar vier werken te
bekijken en waren er tout court niet veel
participanten.

Lachen met Picasso 
Heldhaftig dat die mensen hun werken
durven tonen, daar niet van, maar het
eerste dat we zagen, was echt een
onding. Klaprozen omhuld door prikkel-
draad tegen een fluogroene achtergrond.
M-José Deschoolmeester had het
bedoeld als ode aan de soldaten van de
Eerste Wereldoorlog. De titel  van het
schilderij was het legendarische gedicht
‘In Flanders Fields’ . Potentieel een mooi
geheel ware het niet dat de kleuren-
combinatie ongepast was. Die M-José
moet zeker nog Den Grooten Oorlog
meegemaakt hebben en ondertussen al
vijftig jaar stekeblind zijn.

De volgende deelnemer dan maar.
Blijkbaar probeerde die in de voetstappen
te treden van Picasso. Al leek het veeleer
een dikke middelvinger in diens richting.
Die mens zou een heel jaar liggen woelen
in zijn graf als hij het scharminkel ooit te
zien kreeg.  Het ergste waren echter de
mislukte wandtapijten. Ze deden denken
aan oma’s breiwerken. Geen patroon te
bespeuren, gewoon een groot uitgevallen
muts. Handig voor de strenge winter, dat
wel.

Arme Tijger
Het was verbazend hoe weinig fantasie al
die ‘kunstenaars’ hebben. Een naam van
een kunstwerk mag best  iets over het
kunstwerk zelf zeggen maar een vaas
gewoonweg ‘vaas’ noemen, is al gedaan
toen dat nog provoceerde en komt in
deze tijde behoorlijk lullig over.. Raf
Heyde is de absolute kampioen in zulke
lulligheden. Hij was trouwens ook
absoluut de slechtste schilder. Pas op, je
moet het maar kunnen, een opleiding

volgen aan St-Lucas en er niets van
bakken. Tegen zo iemand zeggen wij
oprecht proficiat! Hilarisch was zijn
‘Jonge Tijger’. Het arme dier ziet eruit
alsof er een vrachtwagen of twee, drie
over gereden is. Symmetrie was nergens
te vinden. Laten we hopen voor het
lieflijke dier dat Raf een gekreukte foto als
model gebruikte of écht niet kan
schilderen.

Frans Snacken bracht wél leven in de
brouwerij. Zijn kunstwerken trok de enige
bezoeker buiten ons heel erg aan. Wat
blote billen en borsten allemaal niet doen
met een mens. Buiten beschouwing
gelaten dat Frans waarschijnlijk een
pervers ventje is en leeft onder de naam
‘Vettige Frans’, vielen zijn collages goed
mee. Het was alleszins het beste dat er te
zien viel. Experimenteel, dat wel. Maar in
ieder geval stukken beter dan al die
zielige landschappen, fruitschalen en
andere ondingen bij elkaar.

We zouden nog uren kunnen doorgaan
over elk werkje maar laten we gewoon
stellen dat bijna alle werken niet meer zijn
dan slechte pogingen tot kunst. Er was
niet één schilderij die echt moeite waard
genoemd kon worden. Hoed af daarvoor.

Kunst door Klojo’s
Nu, eerlijk is eerlijk, kunst kan en moet
breed opgevat worden. Smaken ver-
schillen nog altijd. Maar onze kop eraf als
ook maar iemand (de blinden niet
meegerekend) deze rommel apprecieert.
Schoenmakers, blijf bij jullie leest.
Vermijd in de toekomst rampen als deze
en richt al je ambities op het beroep waar
je voor opgeleid bent. Mensen die hun
lachspieren per se willen trainen hebben
misschien iets aan deze kunst door
klojo’s maar we zien niet in hoe we alle
anderen ooit zouden kunnen overtuigen
naar de tentoonstelling te komen én te
kijken. Niets is er om de lof over af te
steken, behalve dat mensen die zich
graag dood vervelen, zich vreselijk zullen
amuseren.

Beeldende Kunst van personeel UGent
en UZGent
Volderstraat 9, Open van 11u30 tot 17u30
Gesloten op vrijdag

Wat is een prof met een verfborstel? Het klinkt als het begin
van een idiote grap en zo begon het ook. Compleet idioot. De

tentoonstelling is op zijn zachtst uitgedrukt een grote grap.
Beeldende kunst door het personeel van UGent en UZGent. Wij
verkiezen de omschrijving ‘plastische creativiteit door prutsers’.
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Deirdre De Cock

Kinderlijke Kunst
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Geheim Schrift stelt een deel van de
wereldberoemde Prinzhorn-collectie
tentoon. De Duitse kunsthistoricus en
psychiater Hans Prinzhorn begint in
1919 met het verzamelen van beeldende
kunst van psychiatrische patiënten. Na
een jaar heeft hij een verzameling van
meer dan 5000 werken. De collectie is
vooral berucht geworden onder Hitlers
regime. In 1937 wordt ze geïntegreerd in
de tentoonstelling Entartete Kunst, die als
doel had moderne kunst in diskrediet te
brengen. Het uitgangspunt: wanneer men
kunstwerken van psychiatrische patiën-
ten naast dat van moderne kunstenaars
hangt, ziet men het verschil niet. De
conclusie is dat moderne kunst even
ontaard is als psychiatrische kunst.

Tot zover de geschiedenis. Het Guislain

Museum presenteert ons enkel een deel
van de collectie. Je krijgt werken van een
patiënt te zien met daarbij een korte
schets van zijn of haar levensloop
en ziektebeeld. Het valt meteen
op dat de meeste personen al
met kunst bezig waren voor
ze in een psychische crisis
belandden. 

Bij velen speelt het schrift
een belangrijke rol, waarbij de
betekenis van de woorden
nauwelijks of geen rol schijnt te
spelen, maar meestal gelinkt kan
worden aan het levensverhaal. Ook
hedendaagse kunstenaars hebben hun
bijdrage geleverd, onder ander Jan
Fabre. Zij beelden uit wat geheim schrift
voor hen betekent.

Het gedeelte Menselijk, al te menselijk
toont ons een reeks foto’s die begin
twintigste eeuw zijn genomen in verschil-
lende psychiatrische instellingen in
Duitsland, Frankrijk, Nederland en België.
De foto’s variëren van geënsceneerde
portretten tot meer ontroerende en
spontanere foto’s van psychiatrische
patiënten. Foto’s werden ook gebruikt ter

illustratie van bepaalde psychiatrische
verschijnsels, zoals bijvoorbeeld

hysterie, epilepsie en, raar
maar waar, ‘attitudes passio-
nelles’.

Beide tentoonstellingen zijn
de moeite waard om bezocht
te worden. Bovendien krijg je

altijd de toegang tot de
permanente, eveneens boeien-

de, tentoonstellingen. Voor wie
geïnteresseerd is in de wereld van de

psychiatrie, is dit zeker een aanrader.

Dubbelen in het Guislain
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Zoals we het al gewoon zijn, pakt het Guislain Museum ook
deze keer weer uit met twee interessante, niet-alledaagse

tentoonstellingen. Geheim Schrift linkt psychiatrie aan beeldende
kunst, terwijl Menselijk, al te menselijk psychiatrie aan fotografie
linkt.

Stefanie

Baardige pipo’s
Zie u eens staan; op uw
gemak met uw vettig kopsken
in één of ander subersief
studentenblad... U bent zich
van geen kwaad bewust,
niet? In tegendeel zelfs, met
de nakende tijd van vrede op
aarde voor alle mensen van
goede wil, kitscherig
versierde sparrenbomen en
zatte nonkels koestert u
waarschijnlijk wederom dat
jaarlijks terugkerend naïef
geloof in de goedheid van de
mens.

Gij sukkelaar! Het zal uw
ondergang betekenen! Recht
onder uw neus wordt er

namelijk een ingenieus
terroristisch complot
beraamd. 

“So, what’s new?” hoor ik u
denken. Wel, dat deze keer
een symbool van kinderlijke
onschuld en goedhartige
menselijke vrijgevigheid wordt
misbruikt voor dergelijke
snode doeleinden.

Inderdaad! U raadde het al!
Het betreft hier onzer allen
rondbuikige en uit zijn bek
naar whisky stinkende vriend:
de kerstman. Ook dit symbool
van onze maatschappelijk ver
gevorderde katholieke

westerse cultuur wordt niet
gespaard! Uit betrouwbare
bron (zijnde een roze
kabouter die zich
vrijdagmorgen aan mijn
bedzijde bevond) heb ik
namelijk vernomen dat de
goedhartige kindervriend
onlangs werd geschaakt, en
vervangen door niemand
minder dan Osama bin
Laden.

Geef toe; uw had het nooit
gemerkt, niet? Ik bedoel, al
die baardige pipo’s zien er
volgens de gemiddelde mens
hetzelfde uit, waar ik
natuurlijk geen woord tegenin
kan brengen.

En precies daar spelen die
sluwe rakkers op in. Wie zou
er immers ooit kunnen
vermoeden dat die oudere
heer daar, met zijn rode met
bont gevoerde jasje en
schattige slaapmuts,
goedlachs bulderend en met
elfjes en rendieren pratend
misschien een steekje los
heeft zitten? En wie zou ooit
kunnen denken dat hij onder

zijn jasje misschien geen
gezellig rond buikje verbergt,
maar een levensgevaarlijke
explosievengordel? En wie
van jullie heeft reeds ingezien
dat zo’n vliegende koets
eigenlijk heel geschikt is om
eens mee in een
wolkenkrabber te vliegen? 

Maar hiermee is hun plan dus
geopenbaard. Dus u daar,
godsvrezende mens, u weet
wat u te doen staat.
Waarschuw uw buren! Storm
kleuterklasjes binnen om de
nietsvermoedende kleine
mensjes te waarschuwen
voor het gevaar dat deze
kerstmis naar onze streken
komt! En vooral: als u een
kerstman tegenkomt, loop
dan heel, heel hard weg... Of
nog beter: sla hem meteen
keihard op zijn bakkes, en
sleep hem bewusteloos mee
naar het dichtstbijzijnde
politiekantoor. U zult een held
zijn voor de hele westerse
samenleving!

Wouter R.B. H.



Les 400 coups is een absoluut meesterwerk. Deze film
betekende voor Truffaut de start van een reeks films waarin hij
obsessief zijn eigen leven portretteert, zonder al te dweperig te
worden. In Les 400 coups geeft hij op een indringende en
vernieuwende manier beeld aan de jeugdjaren van Antoine
Doinel, ook in de volgende films gespeeld door Truffaut’s alter-
ego en subliem acteur Jean Pièrre Léaud.
De film was de eerste langspeelfilm van de jonge regisseur en
hij luidde onmiddellijk een nieuw tijdperk in in de Europese
cinema. Met deze film heet Truffaut de baanbreker te zijn van de
Nouvelle Vague, de invloedrijke stroming in de Franse cinema
waar groten als Malle, Godard en Resnais mee van aan de
oorsprong stonden. Al probeerde Truffaut toentertijd tegen de
stroom van de Europese mainstream cinema in te gaan, hij
kaapte er in 1959 toch de prijs voor beste regie in Cannes mee
weg.

Los van zijn historische belang is Les 400 coups een heerlijke
stijloefening in minimalistische auteurscinema en een plezier om
te bekijken. Al is het maar om te genieten van de zuivere klasse
van de toen nog piepjonge Léaud. Hier is te weinig ruimte om
duidelijk te maken om welke redenen nog meer deze film een

must is voor iedereen die van eerlijke cinema houdt. Lap,
weer160 tekens kwijt. En kijk uit naar de laatste vijf minuten van
de film!
Van een heel ander kaliber is Jules et Jim, die onder andere de
beeldschone Jeanne Moreau introducet. Die film over de
driehoeksverhouding tussen de ruimdenkende Cathérine, de
Franse Jim en de Duitse Jules, met op de achtergrond de Eerste
Wereldoorlog, bracht in 1962 een kleine schokgolf teweeg in
Europa vanwege zijn omstreden thema. Het controversiële mag
er nu af zijn, Jules et Jim is nog altijd een prachtige film.

Opnieuw is dat niet alleen te wijten aan de meesterlijke
regisseurshand van Truffaut – hij haalt opnieuw zijn camera-
technische trukendoos boven en laat ons zien dat slow-motions,
newsreels of stilstaande beelden enkel werken als je ze op de
juiste manier in je film stopt. Er is niemand die een thema als de
ménage à trois op een dergelijke manier in een film kan
toelichten als hij. De sfeer, de stijl, het acteerwerk, het zit
opnieuw allemaal goed.
We willen nog kwijt dat de film in 1962 veel volk naar de zalen
lokte – en dat lag niet enkel aan de ogen en de mondhoeken
van Moreau –, dat hij een hommage brengt aan het medium (de
film zit vol met intertekstuele verwijzingen) en aan Renoir. Het
moment waarop Moreau met haar charmante blik het liedje ‘Le
Tourbillon’ ten berde brengt is memorabel. Dit moet je op groot
scherm zien.

Deze week kun je in het Plateau twee topfilms
van de Franse regisseur François Truffaut

op groot scherm bekijken. Beide zijn om
uiteenlopende redenen mijlpalen in de
filmgeschiedenis. Een (zeer) korte introductie.

In America FFILMM

Nadat hij in 1989 in My Left Foot Daniel Day Lewis lanceerde,
wist hij in 1993 met de alom geprezen In The Name of The
Father zowel de  publieke opinie te roeren als van velen de
gevoelige snaar te bespelen. Jim Sheridan was binnen de
kortste keren een van de bekendste Ierse regisseurs van zijn
generatie. Vier jaar later toonde hij met The Boxer (met voor de
derde keer een schitterende Day Lewis) opnieuw waar hij goed
in is: sociale mistoestanden aanklagen en dat op een zodanige
manier in beeld brengen dat het grote publiek er volledig weg
van is. Dames, breng uw lief naar een van deze films en ontdek
wie zich onder die ruwe bolster schuilhoudt. Want daar is het
Sheridan blijkbaar om te doen: tranentrekken.

In America liet in ieder geval niet anders vermoeden. Een
onbemiddeld jong Iers gezin probeert de dood van hun zoontje
achter zich te laten door te verhuizen naar New York. Daar kan
vader Johnny proberen om van de grond te komen als acteur en
kan mama een job zoeken als lerares. Niet alles loopt zoals
verwacht en de Sullivans krijgen af te rekenen met een nogal
vijandige omgeving en aanzienlijke financiële problemen.
Maar Sheridan zou Sheridan niet zijn als daar plots niet als een
soort deus ex machina de doodzieke Mateo opduikt. Hij is de

goedhartige onderbuur van het gezin die geen volk aan zijn deur
verdraagt tot de twee schattige Sullivan-dochtertjes bij hem
aankloppen. Hun onbevangenheid doet hem openbloeien en al
snel is hij een vriend aan huis. Vanaf dan neemt hun leven een
volledig andere wending.
Verwacht echter geen spannende plotverschuivingen of een
ingenieuze verstrengeling van verhaallijnen. Daarvoor is de
regisseur te zeer begaan met de sentimentele medemens.
Maak het verhaal niet te moeilijk en laat op het juiste moment de
violen aanzwengelen en je krijgt wat je verlangt: een ontmoeting
met de hartstochtelijke zijde van uw wederhelft.
Waarom verdient deze semi-autobiografische film het om in een
competitie de vanuit alle uithoeken van de wereld geprezen La
Meglio Gioventu links te laten liggen? Ten eerste, maar niet echt
ter zake doend, omdat juryvoorzitter Jeanne Moreau het
onmogelijk achtte om op een filmfestival iets te bekronen dat
meer weg had van een ‘goed gemaakte tv-serie’ dan van een
langspeelfilm. Ten tweede, en hier zijn we met ons oordeel,
omdat één: de fotografie en de documentaire stijl van de film
vaak schitterend zijn; twee: de acteerprestaties bij momenten
memorabel zijn en drie: omdat de soundtrack op een intelligente
manier de opbouw van de film ondersteunt.

Minder goed beviel ons de al te voorspelbare plotontwikkeling,
het idee dat hoop de mens kan vooruithelpen wordt uitgemolken
en de pseudo-spirituele draai op het einde, neen, dat doe je niet.
Al bij al blijft In America een ontroerende film die ons sterk doet
vermoeden dat Sheridan niet van plan is om snel van zijn
sentimentele melodramatische koers af te wijken.

Weinig regisseurs doen het hem na: vijf films
maken en al een gevestigde waarde in de

Europese cinema zijn. Jim Sheridan heet de man
en zijn laatste film ‘In America’. Enkele weken
geleden rijfde hij met zijn nieuwste werkstuk nog
de eerste prijs op het Filmfestival van
Vlaanderen binnen.

JVdb

JVdb
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VTK Bain and Company”Crac-the-case”-evening, Sofitel 
Gent, Belfort, 20u

VGK Quizavond, Tap6, 21u

KHK Cantus, Kitsch
VVN Van biotechnologie naar bio-informatica, Plateau, 

19u45

Zeus Les XHTML/CSS deel I Sterre, S9, 18u
VGK Tropical Night, 20u

VG Veilig Vrijenfuif, Twieoo, 22u
Home Vermeylen, Vermeylenfuif

VTK Sinterklaascantus, Den Exotic

SK Tweede Schachtenconvent, Salamander
WS SETI: de zoektocht naar buitenaards leven, 
Plateau, 19u45

VTK Zwemmarathon, GUSB, 19u

GPS Debat Mohammed in het Westen, Blandijn, 20u
NSV Gespreksavond, Roeland, 20u
VTK Breakdance-initiatie, tekenzaal architectuur, 20u

LVSV Failliet van de actieve welvaartstaat, Notarisstraat 
3, 20u

Zeus Les XHTML/CSS deel II Sterre, S9, 18u
WINA Cantus Exotic, 20u

Germania Culture Beats, ICC/Casino, 20u
GUK Concert Sint-Pieters buiten 
VG Bi voor iedereen Stedelijke Jeugddienst 20u

VGK Holland Night Tap6, 20u
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Rechtzetting
Op de cover van de vorige Schamper stond professor
maximus emeritus Etienne Vermeersch getekend als
een boosaardig dwergje met een wandelstokje in zijn
pollekes. Door een probleempje bij de drukkerij was de
zwarte verf van het wandelstokje echter zo uitgelopen
dat het leek alsof de waarde professor met een dildootje
in het ronde aan het zwaaien was. Dat was pertinent
niet de bedoeling. Edoch, toen we den Etienne zo’n
Schamper toonden, sprak-ie de wijze woorden: “Was ‘t
maar waar!” Het is jammer genoeg voor hem níet waar.

De redactie



AGENDACULTUUR

Maandag 1 december
Theater: “Moet er nog zand zijn?”, Stroppentheater, zaal
Heilig Hart, 7.5 euro
Concert: Abbamania (Beleef Abba Opnieuw!), 20u,
Capitole

Dinsdag 2 december
Concert: Krezip, 20u, Vooruit, 20 euro

Woensdag 3 december
Concert: Djivan Gasparyan; 20u15, Handelsbeurs
"Fury" van Fritz Lang (Crime Time), 20u, Sphinx
"Rap Battle" van Paul Pourveur, 20u30, Publiekstheater
Arca

Donderdag 4 december
Theater: “Quarantaine”, 20u, Kunstencentrum Vooruit,
Barbie Bangkok, 22u, Vooruit (gratis)

Vrijdag 5 december
Concert: Das Pop, 20u15, Handelsbeurs,
Theater: “Yvonne, prinses van Bourgondië”, 20u15, Teater
Krakeel, Teaterstraat 33
Anne Teresa De Keersmaeker danst “Once”, 20u, Vooruit
Concert Elengi, 21u30, De Centrale

Maandag 8 december
Kokerello, groots kookevenement met Gène Bervoets,
tussen 10u30 en 19u, Flanders Expo
Informatiesessie: 'Hoe omgaan met passief roken', 20u,
Muinkkaai 10 (wij zorgen voor de rook)

Dinsdag 9 december
Dans: “Couleur Locale” door dansgroep Aspara, 20u,
Burgstraat 24
Kokerello, groots kookevenement met Gène Bervoets,
tussen 10u30 en 19u, Flanders Expo

Woensdag 10 december
“The Postman Always Rings Twice, 20u, Sphinx (Crime
Time)
Exclusief: Rika de polderhoer in de klassieker “Twee
dikke troela's in het slijk”, 20u, Cinema De Roze Lamp 

Donderdag 11 december
Concert: Brass Band Panta Rhei, 20u, Capitole
Optreden: The Doors, “You lightened up my fire” ofte:
protestlied tegen crematie, 20u, Capitole

Vrijdag 12 december
Concert: “Helder”, 20u30, Reinaertstraat125

Van zaterdag 6 december 2003 tot zaterdag 27 december
2003 voorziet de Lijn gratis openbaar vervoer.

Tentoonstellingen:

“Das verwanten”, van dinsdag 9 december 2003 tot zaterdag
13 december 2003, 20u, Kunstencentrum Vooruit 

Rondleiding opgravingen Sint-Pietersplein
tot 31 januari 2004, elke vrijdag om 15 uur, gratis

Schamper geeft 5 vrijkaarten
weg van elk concert van Logos

(www.logosfoundation.org).
Schrijf ons of mail 

uw coördinaten naar
schamper@schamper.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.

Nog gezochterder

Schamper zoekt nog altijd medewerkers,
meerbepaald een student(e) die voor ons
advertenties wil werven. Ben je een keiharde
onderhandelaar die niet kijkt op een pijpbeurt
meer of minder om een klant binnen te halen?
Mail ons dan als de wiedeweerga op
schamper@schamper.ugent.be.

Marc Sleen -Retrospectieve
Van vrijdag 28 november tot zondag 11 januari 
10-18u Gesloten op maandag, Kunsthal Sint-
Pietersabdij , Sint-Pietersplein 9, 1-3 euro

Menselijk, al te menselijk: psychiatrische fotografie
1872-1940
Tot 30 mei, Open dinsdag t/m vrijdag van 9-17 u., za.
en zon. van 13-17 u, 
Museum Dr. Guislain , Jozef Guislainstraat 43, 2-5
euro

Without Fear or Reproach?
Werk van Amerikaanse kunstenaars n.a.v. de aanslag
op 11 september
Tot zaterdag 13 december 2003, open elke werkdag
van 12.30 tot 18 u. en zaterdag van 14 tot 17 u.
Witte Zaal , Posteernestraat 64, gratis


