


Zij klopten tevergeefs aan bij
verscheidene Moorse gebedshuizen die
zij op hun weg vonden. Van haar
zwangere buik geraakte Jeanine daar
echter niet af: de boze Moren ontdeden
hen enkel van een voorhuid en een
clitoris, en schopten hen weer de straat
op. “U en uw soortgenoten zouden beter
jullie messen leren slijpen”, exclameerde
Jeanine met pijnlijk vertrokken blik.
Edoch, plots zagen zij in de verte een
lichtje schijnen. ’t Waren die van
Schamper die met hun
kameraden creatief bezig waren
met lege flessen en restjes
Iraakse olie. Vervuld van
medelijden namen zij de IJzeren
Maagd in hun krocht op, wezen
haar een hoekje toe en
knoopten alvast
onderhandelingen aan met een
bende zigeuners over de prijs
van het kind. “Verlaat dan toch
mijn binnenland”, schreeuwde
Jeanine in barensnood tegen
het kind. En zie, daar verscheen
Jean-Marie Dedecker aan de
overweldigde menigte. Hij
sprong in zijn opgefokte
vissersschuit en riep de
omstanders toe: “Laat de
negers tot mij komen, en zij
zullen een roeispaan en
zweepslagen krijgen!” En het
volk juichte en danste vrolijk. •
Voorwaar een schoon verhaal,
maar of één Coveliers en één
Leduc genoeg tegengewicht
bieden voor 40 jaar Turkse
migratie in Gent valt nog af te
wachten. U kan een eigen
mening gaan vormen op de
tentoonstelling die aan dit interessante
fenomeen is gewijd. Dat de toegangsprijs
wordt uitgedrukt in blonde vrouwen en
schapen is wel even schrikken, maar het
went snel. Bij de hapjes achteraf toch
even opletten geblazen: de AEL zorgde
immers voor het varkensvlees en de
sterke drank, en wij hebben de naïeve
gelukkige vader Coveliers niet meer
gezien sinds dat voorval met Jeanine. Als
uw chipolata reactionaire praat begint te
verkopen, stuur hem dan gezwind door
naar vetsmelterij Verkest.
Geïnteresseerden spoeden zich met een
aanvraag tot fatwa onder de arm naar de
onthaalbalie van het administratief
centrum op het Woodrow Wilsonplein. •
Terug naar het kannibalisme! Wie gelooft
dat uitgerangeerde politici in Vlaanderen
niets meer kunnen betekenen voor de

wereld zit ernaast. Gesteld dat een C-
130, gevuld met Jean-Luc Dehaene,
Leo Delcroix, Karel Dillen en Mieke
Vogels in staat is van de grond te raken
en het Zwarte Continent te bereiken,
weten wij wel een oplossing voor de
honger in de wereld. De overschotjes
werken in elk geval inspirerend voor de
kunstzinniger aangelegde Afrikaan. Bob
de Moor, verder toch bijzonder blank,
staat op 17 december op de (versterkte)
planken met “De laatste

hongerkunstenaar”. Aftrap om 20.30u bij
de Vieze Gasten. • Wie daarna nog altijd
zin heeft om een nummertje te trekken en
aan te schuiven voor een fijn lapje
culturele charcuterie kan op 18 december
terecht in de Film Plateau. Eerst een
lekkere lezing en daarna gezellig kijken
naar een Belgisch-Duitse collaboratie, dat
noemen wij pas cultuur! Wie het
Grootsche Dietschland op groot scherm
wil zien kan er kijken naar de films
‘Tempus Fugit’ en ‘Sinfonie der Grosstadt’
• Eén dag per jaar trekken de
werknemers van IVAGO handschoenen
aan. Op 19 december, na de Winternacht
van de Studenten, liggen de Gentse
straten immers weer vol comateuze
marginalen, gemarineerd in sloten wodka
die zelfs in Rusland met een argwanende
blik werden bekeken en dus maar aan de

Gentse student gevoerd werd. • Ilse
Demeulemeester op een bedje van
verse groenten zouden de Russen
anders niet naar achtergestelde gebieden
sturen, in tegenstelling tot de doorsnee
VTM-plant/kijker (56, verlept en luisterend
naar de naam Mariëtte). Wie Hans Otten
een diepgaand gesprek wil zien voeren
met het vals gebit van Luc Appermont of
wie zijn dag gekleurd wil zien door een
bende in colonne rondrijdende nitwits
troept op 20 december samen in het

centrum van Gent. De
oproerpolitie heeft zich in elk
geval voorzien van traangas en
kunstvoorwerpen om de
opgezweepte massa uiteen te
jagen en in verwarring te
brengen. • ‘Veur nen euro
meugde mijn muizeke ne keer
zien’. Wie hierbij spontaan zijn
kinderjaren door zijn hoofd ziet
flitsen, raden wij aan
professionele hulp te zoeken.
De anderen raden wij aan op 20
en 21 december uit de buurt
van het Nieuw Gents
Volkstoneel op de Ledeberg te
blijven. Wij weten wel een
betere bestemming voor onze
euro: een gift aan Broederlijk
Delen. Want wij zijn lieve,
diepchristelijke jongens en
verkiezen het muisje van
meneer pastoor boven dat van
wildvreemde acteurs. • Van
muizen naar katten: Schamper
lijkt Zonneland wel! In elk geval,
op 21 december kan u terecht
op Belgicat, de grootste
verzameling pussy die u zag
sinds de film “Hete Heidi gaat

naar het meisjesinternaat van zuster
Berta, de wolvin van De Heer”. Op die
dag kan u met uw krijsend,
allergieverwekkend huisdier terecht in het
ICC. En neen, dan hebben we het niet
over uw demente schoonmoeder die u al
vier jaar tevergeefs van de trap probeert
te duwen. Hoewel. • En zo verscheen
Kort weer boven het stalleken in Gent,
lichtend baken voor de wijzen uit het
Oosten: Vladimir, Abou en Mao
Zedong. Zij hadden geschenken mee:
een tactische atoombom, semtex als
vulling voor de kerstkalkoen van Filip De
Winter en het boek “Tiny in de sovchoze”.
Vrede aan allen op aarde!

We schrijven het jaar Onzes Heren 2003. Den Groten Guy Verhofstadt wilde weten hoeveel zielen
zijn volk telde. Alzo kwam het dat Jeanine Leduc met haar trouwe eega Hugo Coveliers naar de

stede van Gent trokken, alwaar zij niet ingeschreven waren maar toch stemrecht verkregen hadden.
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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!
PPROPAGANDAA

December is een maand van cadeautjes. Verblijd zetten de Vlaamse kind’ren hun
schoentjes bij de haard, opgetogen stoffen bejaarden hun kerststalletjes af. Maar ook
de Universiteit Gent speelt in deze tijd van het jaar graag Sinterklaas, al nemen het
lekkers en de roe in de universitaire zaakjes wel andere vormen aan. En wordt er
vooral voor gezorgd dat niemand doorheeft dat het om presentjes en motten gaat.

Laten we het eerst hebben over het kindje dat braaf geweest is,  namelijk Luc Van den
Bossche. Op 20 november besliste het Bestuurscollege dat de voormalige minister
één van de zes jaarlijkse eredoctors wordt, “voor zijn bijzondere verdiensten en
verwezenlijkingen inzake het onderwijsbeleid in Vlaanderen”. Van den Bossche liet
Schamper weten dat hij zijn eredoctoraat beschouwt als “een schitterend geschenk”.
En dat is het inderdaad: niet meer dan een ordinair cadeautje.

Van den Bossche werd namelijk voorgedragen door de Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen, maar eigenlijk persoonlijk door decaan Geert De
Soete, zijn persoonlijke vriend en voormalige kabinetsmedewerker. Daarenboven was
Van den Bossche de enige kandidaat die door de faculteit werd voorgedragen, en dat
terwijl elke faculteit minstens twee kandidaten moet voordragen. Werd het dossier
teruggestuurd naar de faculteitsraad, zoals het hoort? Nee. Waarom niet? Dat is ons
een raadsel.

Of misschien toch niet helemaal. Van den Bossche is namelijk oud-student van de
UGent en momenteel de voorzitter van de universitaire associatie AUGent.
Daarenboven bemiddelt hij ook in een sociaal conflict tussen de universitaire overheid
en de socialistische vakbond. ACOD. De cynische krantencommentaren over
vriendjespolitiek waren dan ook niet van de lucht.

Als we – met voorgaande feiten in het achterhoofd – even kijken naar de acht leden
van het Bestuurscollege, is meteen duidelijk waarom de voordracht van Van den
Bossche op zo’n luttele tegenstand stuitte. De rector, de vice-rector en ACOD-
voorman Peter De Keyzer haalden het vanzelfsprekend niet in hun hoofd om tegen
de bemiddelaar in hun onderling conflict te stemmen. Wanneer ik u vertel dat ook
Geert De Soete in het college zetelt, weet u vast al genoeg.

Vervolgens het kindje dat het voorbije jaar stout geweest is: Eric Engelbrecht, de
gedelegeerd bestuurder van het Universitair Ziekenhuis. Terwijl op de site van het UZ
staat dat de man ontslag genomen heeft “om zich meer toe te spitsen op zijn
onderwijsopdracht en zijn wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent”,
moet hij in werkelijkheid opstappen onder grote druk van de Raad van Bestuur en het
puikje van de ziekenhuisartsen. Die verwijten de gedelegeerd bestuurder wanbeleid
dat het ziekenhuis en de overheid massa’s geld kostte. Engelbrecht, overigens ooit
nog politiek benoemd door wijlen minister van onderwijs Daniël Coens, mag dus
oprotten.

Als wij bij Schamper echter louter zouden afgaan op de zonnige persberichten van de
universiteit, lijkt er helemaal niets aan de hand. Luc Van den Bossche heeft dan door
zijn overweldigende verdiensten terecht een eredoctoraat gekregen, en Eric
Engelbrecht was niets minder dan een fantastische manager die gewoon wat wou
onthaasten en daarom ontslag nam. Terwijl het in werkelijkheid draait om
vriendendienstjes, intriges, ellebogenwerk en afrekeningen. Maar dergelijke dingen
moeten wij, arme redacteurs, allemaal zelf te weten komen. Niet zelden door slinkse
informanten, anonieme getuigen en off-the-record-informatie in rokerige
achterkamertjes.

Van de afdeling Communicatie van de UGent moet men tegenwoordig eigenlijk niks
meer dan propaganda verwachten. Als een moderne Joseph Goebbels stuurt
afdelingshoofd Tom De Smedt zijn persberichten de wereld in. Alhoewel, die
vergelijking is misschien wat onterecht: Goebbels slaagde tenminste in zijn opzet,
terwijl Schamper de universitaire promotalk nog steeds weet te doorprikken. Gelukkig
maar.

“Ik geniet van
lekker eten, goed
feesten en schoon
vrouwvolk. Niet
iederéén ligt
wakker van het
wereldvoedsel-
probleem.”

KVHV-preses Tom
Vandendriessche

Quote van de week:
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Elk jaar eert de universiteit zes
gelukkigen met de titel doctor honoris
causa. Vijf daarvan worden voorgesteld
door de faculteiten en één door het
Bestuurscollege, het zogenaamde
institutionele eredoctoraat. Een beurtrol
bepaalt welke faculteiten de eer krijgen.
De uitverkoren faculteiten selecteren op
hun faculteitsraden twee kandidaten
(twéé, niet meer niet minder) die ze
voordragen aan het Bestuurscollege. Dat
Bestuurscollege selecteert dan naar
eigen goeddunken een laureaat uit de
kandidaten. Meestal volgt ze daarbij het
advies van de faculteitsraden. Op Dies
Natalis worden de eredoctores in spe met
veel bombast gehuldigd.

Zo’n titel is meer dan een pluim op de
hoed van de laureaten. Het is een manier
voor universiteiten om contact te leggen
met buitenlandse universiteiten en om de
instelling een zweem van uitstraling te
geven. Het institutionele eredoctoraat is
het vehikel bij uitstek om figuren met een
hoge publiciteitswaarde voor de kar van
de unief te spannen. Soms zijn de
motieven op zijn zachtst gezegd mistiger,
zoals dit jaar met de huldiging van Luc
Van den Bossche.

De faculteitsraad
Op 3 oktober van dit academiejaar kwam
de faculteitsraad van de faculteit
Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen (PPW) samen. Decaan
Geert De Soete zit de vergadering voor.
Op de agenda onder andere het
bespreken van de kandidaat eredoctors.
Dit keer beloofde het echter een korte
bespreking te worden, er was slechts één
kandidaat: Luc Van den Bossche. Eén
maar?

“Het college wenst niet voor voldongen
feiten te worden gesteld en geeft het
signaal dat vanaf volgend jaar ten minste
twee kandidaten per faculteit moeten
worden voorgedragen, zij het met
aangeven van prioriteit, zoniet zal het
dossier worden teruggestuurd.” We
citeren het verslag van het
bestuurscollege van 12 oktober 1999. In
2001 herhaalt het Bestuurscollege haar
vermaning: “[het college] betreurt dat
sommige faculteiten slechts één

kandidaat hebben voorgedragen”. Uit
goede bron hebben we vernomen dat
auteur van die beslissing De Soete zelf is.
Wat is er toch misgelopen, De Soete?

“Er werd een rondvraag gestuurd naar
alle vakgroepen van de faculteit om hen
uit te nodigen een kandidaat voor te
dragen, maar het voorstel van professor.
Van Damme en mij was het enige dat
ons op tijd bereikte.”

Er is echter meer dan alleen dat. De
Soete heeft een lange carriere achter de
rug als expert verbonden aan
verschillende ministeriële kabinetten. Op
voorspraak van niemand minder dan Van
den Bossche. Van juli 1999 tot deze
zomer was hij zelfs verbonden aan het
ministerie van Ambtenarenzaken en
Modernisering van de Openbare
Besturen van, jawel, Luc Van den
Bossche.

De Soete: “Mijn functie aan het kabinet
van de heer Van den Bossche was
helemaal niet onderwijsgerelateerd, ik zie
dus niet in hoe dat een invloed gehad zou
kunnen hebben op mijn beslissing.” Maar
het gaat nog verder. De Soete en Van
den Bossche zijn persoonlijke vrienden.
“De heer Van den Bossche is een goede
vriend ja, net zoals er wel meer mensen
goede vrienden van mij zijn.” Hoeveel

van die vrienden krijgen een eredoctoraat
uit  uw handen, meneer De Soete?

Het Bestuurscollege
Een goeie maand later, op 20 november
jongstleden, kwam het Bestuurscollege
samen om de beslissingen van de
faculteiten over de eredoctores te
bekrachtigen of desnoods bij te sturen. In
de weerwil van eerder genomen
besluiten (zie boven) aanvaardt het
college de kandidaat van de PPW met vijf
stemmen tegen twee. De
studentenvertegenwoordiger en de
vertegenwoordiger van het AAP zijn de
neen-stemmers. Waarom?

Beiden menen dat gezien de heer Van
den Bossche zijn functie als voorzitter
van de Gentse associatie (AUGent), het
niet opportuun is hem een eredoctoraat
te verlenen. In die functie is hij te sterk
betrokken bij de werking van de
universiteit om hem tot eredoctor te
benoemen. Dat toch doen zou naar
recuperatie en vriendjespolitiek kunnen
ruiken. Geconfronteerd met die bezwaren
reageert De Soete (toevallig ook lid van
het Bestuurscollege) als volgt: “Meneer
Van den Bossche is niet bezoldigd als
voorzitter en zijn functie is van
verwaarloosbaar belang. De echte macht
ligt bij het directiecomité.” Van den
Bossche krijgt wel een
onkostenvergoeding en de associatie
betrekt enkele kantoren in Het Pand, een
gebouw dat de unief in bruikleen heeft
van de Vlaamse overheid. De verweving
tussen associatie en universiteit is dus
zeker van die mate om de bezwaren van
de dissidenten serieus te nemen.

De vakbondsman
Ook lid van het bestuurscollege is Peter
De Keyzer, een vrijgestelde
vakbondsman (ACOD) en
vertegenwoordiger van de ATP’ers (het
technisch en administratief personeel van
de universiteit) in het Bestuurscollege.
Ook hij keurde de kandidatuur van Van
den Bossche goed. Het probleem? De
Keyzer onderhandelt momenteel met de
universiteit over de publiek-private
samenwerking in de resto op de campus
van Ardoyen (cf. Schamper 414 & 417).
Wie werd in dat conflict door een speciaal
samengeroepen Bestuurscollege van 17
oktober aangesteld als sociaal
bemiddelaar? Inderdaad, Luc Van den
Bossche. Dat betekent dus dat iemand
die er alle belang heeft de heer Van den
Bossche zo gunstig mogelijk te stemmen,
gevraagd wordt te oordelen over die
laatste zijn merites.

‘Dit is één van de mooiste gebeurtenissen uit mijn toch al rijk
gevulde loopbaan. Een enorme genoegdoening, én

intellectueel, én sentimenteel.’ Luc Van den Bossche is duidelijk
tevreden met zijn eredoctoraat, maar niet iedereen is zo
enthousiast. Een ontdekkingsreis door de slangenkuilen van de
universiteit.

Luc Van den Bossche krijgt eredoctoraat van eigen universiteit
‘Ik beschouw dit als een schitterend geschenk’
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Dat De Keyzer alleen maar daarom voor
gestemd heeft, is pure speculatie en
weinig waarschijnlijk. De Keyzer zelf
ontkent het alleszins met klem. “Ik zie
niets dat tot belangenvermenging kan
leiden tussen mijn positieve stem voor het
eredoctoraat en het feit dat Luc Van den
Bossche bemiddelt in het sociaal conflict
omtrent het restaurant Ardoyen.” Zou het
eredoctoraat Van den Bossche niettemin
ongewild gunstig kunnen stellen? De
Keyzer maakt zich weinig zorgen: “Ik zou
ontzettend ontgoocheld zijn mocht het
eredoctoraat van de universiteit enige
invloed hebben op de objevctiviteit en
wijsheid van de bemiddelaar. Ik maak mij
daarover geen zorgen aangezien ik mij
niet kan indenken dat iemand van die
allure zich daardoor laat beïnvloeden.”

Ook de universiteit heeft er alle belang bij
om in die materie de bemiddelaar zo
gunstig mogelijk te stemmen. “Ik zie niet
hoe het bestuurscollege er baat bij zou
kunnen hebben. Als de vakbonden gelijk
krijgen, dan kan je hen verdenken. Als het
Bestuurscollege als sterkste uit het
conflict komt, dan kan je hen
belangenvermenging verwijten, als je die
redenering volgt”, aldus Geert De Soete.

Ceterum censeo
Als een mantra kwamen alle reacties die
we kregen van de betrokkenen op
hetzelfde neer: “je mag de formele
aspecten van de toekenning van het
doctoraat niet in twijfel trekken, want de
grote merites van de heer Van den
Bossche staan buiten kijf”. Soms blies
men zelfs ongegeneerd de loftrompet:

“De hervormingen van de heer Van den
Bossche zijn van historisch belang
geweest voor het onderwijslandschap in
Vlaanderen”, vertelde De Soete ons. Niet
iedereen is het daarmee eens, de
studentenvertegenwoordigers in het
Bestuurscollege en de Raad van Bestuur
bijvoorbeeld. “Hoe kan je iemand een
eredoctoraat geven voor zijn verdiensten
als er op datzelfde moment twaalfduizend
studenten staan te betogen voor het

kabinet van zijn opvolger tegen de
hervormingen van de persoon in
kwestie?”

De verdiensten van Van den Bossche zijn
natuurlijk weinig relevant in de hele
discussie over de duistere banden tussen
de verschillende betrokkenen. Een
universiteit geeft de voorzitter van haar
eigen associatie een eredoctoraat. De
kandidatuur wordt ingediend door een
persoonlijke vriend en een ex-collega van
de eredoctor in spe. In het
Bestuurscollege kan men op zijn minst
twee stemgerechtigden vinden die sterke
banden hebben met Van den Bossche,
genoeg om de stemmenbalans te doen
overslaan. Het is allemaal op zijn zachtst
gezegd louche en het komt de reputatie
van onze alma mater zeker niet ten
goede. “Ik beschouw dit als een
schitterend geschenk”? Sorry, maar het is
niet aan de universiteit om geschenkjes
uit te delen, meneer Van den Bossche.

edoctoraat van eigen universiteit

De Faculteit Toegepaste Wetenschappen
laat de eer aan professor Michele
Jamiolkowski, als Professor of
Geotechnical Engineering verbonden aan
de Technische Universiteit van Turijn. Zijn
verdienste: de toren van Pisa veertig
centimeter rechter zetten. Ach, de flauwe
witzen zullen we maar laten. Die mens
doet ook maar zijn werk.

Bij de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde is de gelukkige Sir Tony
Atkinson. Tot ridder geslagen door Her
Royal Majesty Elisabeth van over het
water in het jaar 2000 onzes Heren en
door Jacques Chirac tot Chevalier de la
Légion d’Honneur. Een man van adel, we
hadden niets minder verwacht van die
yups uit de Hoveniersberg. Naast zijn
blauw bloed heeft de man ook
academische en maatschappelijke

verdiensten op zijn conto staan. Zo
bestudeerde hij de groeiende kloof
tussen de hoge en lage inkomens, de
Europese pensioenproblematiek en tal
van andere boeiende zaken die we eerlijk
gezegd niet snappen.

Omdat oude mensen stilaan een
probleem worden – probeer maar eens
de bus te nemen op een regenachtige
dag zonder te kokhalzen – droeg
professor Vincke van de Faculteit
Politieke en Sociale Wetenschappen
Leonard Pearlin, Graduate Professor of
Sociology University of Maryland voor,
een kandidatuur die bevestigd werd door
het Bestuurscollege. Pearlin houdt zich
bezig met hetgeen waar we allemaal
liever niet aan denken: ouder worden.
Krijg je al angstzweet bij de gedachte aan
petanquepleinen en fruitkaartingen?

Leuk, kan u meteen doen wat professor
Pearlin zijn recentste onderzoek deed:
peilen naar het verband tussen stress en
mortaliteit.

Sommige gepensioneerden houden zich
bezig met ingenieuze manieren om hun
postzegelcollectie te ordenen. Sommige
professoren houden zich dan weer bezig
met ingenieuze manieren om planten te
klasseren. Bizar genoeg sluiten we de
eerste soort op in rusthuizen en krijgen de
laatsten eredoctoraten. Professor Mark
W. Chase is een van die gelukzakken die
prak met prut over de middag en Luc
Appermont des avonds kon ontlopen.
Op de Dies Natalis zal professor Luc
Moens de laudatio over hem uitspreken
omdat die rare peten van de
wetenschappen denken dat hij het
verdient.

In al die heisa zouden we kunnen vergeten dat er ook nog
eredoctores verkozen zijn die niet met de helft van het

Bestuurscollege in bed gedoken zijn. Toch niet bij ons weten.

Eredoctoraten, schmeredoctoraten

Matthias Jacxsens

Matthias Jacxsens

een schitterend geschenk’

De universiteit heeft er
alle belang bij Luc Van
den Bossche zo gunstig
mogelijk te stemmen

En nu: zij die het verdienen



Eric Engelbrecht werd verplicht om op te
stappen onder grote druk van de Raad
van Bestuur van het UZ en van de top
van het medische wereldje van het
ziekenhuis. Zijn positie werd al lange tijd
in vraag gesteld. Hij wordt voorlopig
vervangen door een directiecomité onder
leiding van Francis Colardyn, de
hoofdarts. Momenteel is Engelbrecht met
vakantie gestuurd. Maar tot een regeling
gevonden wordt waarmee hij tevreden is,
blijft hij officieel aan als gedelegeerd
bestuurder van het UZ. Hoewel hij al een
maand zijn functie niet meer uitvoert,
wordt zijn loon nog altijd uitbetaald.
Weten we meteen waar onze belastingen
naartoe gaan.

Ontslag of ontslagen?
Dat bij het ontslag van iemand op zo’n
belangrijke positie de eer aan de
uitgerangeerde bestuurder gelaten wordt,
is op zich niet zo ongewoon. In de
bedrijfswereld is zoiets schering en
inslag. Wat wel ongewoon is, is dat er
achter de schermen een legertje
advocaten van het UZ met Engelbrecht
aan het onderhandelen is om tot een
regeling te komen. Een uitspraak van die

juridische strijd wordt verwacht in de
samenkomst van de Raad van Bestuur
op 15 december. Wanneer we dit
schrijven, doen er geruchten de ronde dat
Engelbrecht zelfs helemaal niet meer van
plan is om zijn functie over te dragen. In
dat geval zal de RvB hem toch nog
moeten ontslaan.

Ook vreemd is dat Engelbrecht nu plots
de laan uitgestuurd wordt, terwijl zijn
mandaat elke vier jaar vernieuwd moet
worden. Dat mandaat aan het eind van
een termijn simpelweg niet meer
verlengen, vormt een veel eenvoudiger
procedure. Die oplossing zou de RvB
bovendien de mogelijkheid geven om op
voorhand al een nieuwe gedelegeerd
bestuurder te zoeken. Nu levert men het
ziekenhuis over aan een voorlopig
bestuur. Men hoopt voor de
zomervakantie een vervanger te vinden.
Er moet dus sprake zijn van behoorlijk
zware fouten.

Officieel is de Raad van Bestuur echter
zeer tevreden over het beleid van
Engelbrecht. Een citaat uit de mededeling
die onder het bestuur werd verspreid: “Bij

monde van haar voorzitter, André De
Leenheer, drukt de Raad van Bestuur
haar bijzondere appreciatie uit voor het
vele werk dat Eric Engelbrecht ten gunste
van het ziekenhuis heeft verricht. Zo
speelde hij een cruciale rol in de
succesvolle saneringsoperatie van het
ziekenhuis en de daaropvolgende
heropbouw en groei van het Universitair
Ziekenhuis Gent.” Waarom werd
Engelbrecht dan ontslagen? En als hij
misstappen beging, waarom worden die
dan zo angstvallig verborgen?

Moddergooien
Er worden zeker dingen achtergehouden
voor de pers. Wanneer we meneer
Engelbrecht thuis bellen, weigert hij
categoriek elke commentaar. De
hoofdarts, professor Colardyn, wil ons
ontvangen maar wil het individuele
dossier van Engelbrecht niet bespreken.
Ook Yannick De Clercq,
regeringscommissaris en raadgevend lid
van de RvB, laat niet veel los dat nog niet
in de persmedelingen stond: “Tot de
ontslagregeling geregeld is, kan ik daar
niets meer over zeggen. Als u op 16
december eens terugkomt, kan ik
misschien wel meer vertellen.” Als we
blijven aandringen wat het voorwerp van
de onderhandelingen zijn, wil hij er ook
niet verder op in gaan. “Er is wederzijds
overeengekomen om niet met modder te
gooien.” Omdat we ervan overtuigd zijn
dat er wel degelijk heel wat modder te
vinden is, gaan we nog enkele insiders
praten. Zo komen we toch te weten
waarom Engelbrecht de bons heeft
gekregen en bovendien bevestigen onze
bronnen waarom er zoveel onderhandeld
moet worden.

Er stond al in de krant dat Engelbrecht
een te centralistisch bestuur verweten
werd. Hij stond niet toe dat er individuele
beslissingen niet eerst langs hem
passeerden. Zelfs de aankoop van
medisch materiaal moest voorgelegd
worden. In een ziekenhuis als het UZ
wordt er natuurlijk enorm veel beslist.
Engelbrecht kon dan ook niet alle
dossiers op de voet volgen, waardoor
heel wat procedures zware vertraging
opliepen. Dat autoritaire beleid bezorgde
hem veel kritiek vanuit de top van het
medische wereldje van het UZ.

De reden waarom hij tot nu toe geduld
werd, is dat hij het UZ na zijn benoeming
in ’86 uit een haast onoverkomelijke
financiële crisis wist te redden. Het water
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Gedelegeerd bestuurder Universitair Ziekenhuis ontslagen?

Vorige maand, op 17 november om precies te zijn, stapte Eric
Engelbrecht op als gedelegeerd bestuurder van het UZ. Hij

wenste zich niet meer in te laten met het dagelijks bestuur van het
UZ, maar wil zich toespitsen op zijn onderwijsopdracht en
wetenschappelijk onderzoek, klinkt het in de officiële
persberichten. “Men heeft hem zo snel mogelijk willen
verwijderen”, weet een insider.

‘Hij was een conservatief element in een nieuwe beweging’

Het UZ, welke duistere geheimen liggen verborgen achter deze
muren? Alleszins geen verhaaltjes voor het slapengaan.



stond het ziekenhuis werkelijk tot aan de
lippen. Het had een lening moeten
aangaan van maar liefst drie miljard. Er
gingen zelfs binnen de universiteit
stemmen op om het UZ definitief te
sluiten. Gelukkig ontpopte Engelbrecht
zich toen tot een uitstekend
crisismanager. Door een strak
besparingsplan, waardoor hij zwaar
onder vuur van de vakbonden kwam te
liggen, wist hij het UZ te saneren. Maar
nu werd dat enige sterke punt van zijn
bestuur aan het wankelen gebracht. Door
enkele zware bestuursfouten kostte hij
het ziekenhuis onder andere heel veel
geld.

Bakken geld
De RvB besliste op een seminarie in
Oostende vorig jaar dat de werking en de
structuur van het UZ aan een grondige
vernieuwing toe is. Het bestuur van het
ziekenhuis bestond, en bestaat nog altijd,
uit een log gevaarte van bestuursorganen
die nauwelijks zelfstandig kunnen
functioneren. Dat is een gevolg van het
centralistische bestuur van Engelbrecht.
Alle andere partijen wilden het ziekenhuis
in de toekomst op een volledig andere,
vooral snellere, manier laten
functioneren. Ze wilden de
bevoegdheden herzien en die meer
verdelen onder de verschillende diensten.
Met andere woorden, men wou een einde
maken aan het autoritarisme van
Engelbrecht.  Die verklaarde zich op het
bewuste seminarie akkoord met de
voorstellen tot veranderingen. Op die
basis werd zijn mandaat verlengd. Maar
in de praktijk kwam de vernieuwing van
het UZ niet van de grond. Volgens onze
bronnen werkte Engelbrecht tegen: “Hij
bleef een conservatief element in een
nieuwe beweging.” Hij werkte bewust de
modernisering van het bestuurssysteem
tegen.

Een tweede grove blunder die
Engelbrecht aangerekend wordt, is het
Aurora-debacle. Het Aurora-plan voorzag
een samenwerking tussen het UZ en de
ziekenhuizen van Ronse en Oudenaarde.
De coöperatie met Ronse liep het eerst
op de klippen. Daarna liepen ook de
onderhandelingen met Oudenaarde
faliekant af. Van beide ziekenhuizen klonk
de kritiek dat “er niet samen te werken is
met het bestuur van het UZ”. En dat
bestuur, dat is Engelbrecht. Hij wordt dan
ook verantwoordelijk geacht voor de
Aurora-affaire.

Ten slotte deed een wanbestuur op het
gebied van de administratie de emmer
overlopen. Dat kostte het UZ op
verschillende fronten heel veel geld.
Wanneer we aan professor Colardyn
vragen hoeveel ongeveer, kan hij alleen
maar antwoorden “dat weet niemand”.
Door de slechte registratie derft het UZ
een onbekend bedrag aan
regeringsfinanciering. Vroeger werd dat
bedrag berekend op basis van het aantal
bedden. Nu wordt het echter berekend op
basis van het aantal verantwoorde
bedden. De grondslag van de
verantwoording zijn de MKG ofte
Minimale Klinische Gegevens. Dat zijn
papieren die de arts moet invullen om het
verblijf van een patiënt te verantwoorden.
Als hij dat niet of onvolledig doet, betaalt
de regering niets voor de ligdagen van die
patiënt. In de meeste ziekenhuizen
bestaat er een MKG-cel die op de

correcte registratie moet toezien.
Engelbrecht vond dat echter overbodig.
Pas vorig jaar kon de hoofdarts het
oprichten van zo’n cel in het UZ
afdwingen. Voordien wou Engelbrecht de
middelen ervoor niet vrijmaken. Door de
rampzalige registratie is het UZ op papier
het slechtst presterende ziekenhuis. “We
dragen de rode lantaarn”, moest zelfs
Colardyn toegeven. Dat wanbeheer kost,
ook de volgende jaren nog, handenvol
geld aan overheidssubsidies. Bovendien
vormt de abominabele registratie een
tweede verliespost. Aangezien heel wat
behandelingen niet werden opgetekend,
werden ze immers ook niet gefactureerd
aan de patiënten.

De begroting van het ziekenhuis dient
zich dit jaar waarschijnlijk deficitair aan.
De Clercq en Colardyn benadrukken dat
niemand het al precies weet. Zij
vermoeden dat een evenwicht nog
mogelijk is. Andere bronnen spreken dat
tegen en voorspellen een tekort. Ook de
prognose voor de toekomst ziet er niet
rooskleurig uit, dreigt een insider.
Colardyn werpt echter tegen dat er een
goed beheerplan klaarstaat, waarbij
onder andere een ruime selectie aan
spontane afvloeiingen niet meer zal
worden vervangen. Spontane
afvloeiingen, dus van ontslagen is er
geen sprake.

Insiderkennis
Nu rest ons nog de vraag waarom
Engelbrecht door een schare advocaten
met handschoentje moet worden
aangepakt. De RvB had nochtans
redenen genoeg om hem te bedanken
voor de bewezen diensten. Natuurlijk
speelt de kwestie van de uitstapregeling
mee, de bekende gouden handdruk. Als
Engelbrecht spontaan ontslag had
genomen, was het UZ hem niets
schuldig. Maar aangezien men hem heeft
gevraagd om op te stappen, moet er
onderhandeld worden over een
ontslagpremie. Met zijn functie en
anciënniteit zal dat bedrag gemakkelijk
enkele miljoenen oude Belgische franken
beslaan.

Maar er zit meer achter, beweert een
bron. Mede dankzij zijn centralistisch
bestuur neemt Engelbrecht tonnen
insiderkennis met zich mee. We hebben
het hier over iemand die letterlijk alles
afwist van de werking en de plannen van
het UZ. Als hij aan de slag gaat bij een
ander ziekenhuis, kan hij al die kennis
daar gebruiken. In de bedrijfswereld sluit
men om dat te voorkomen soms een
contract af bij het aanstellen van een
nieuwe bestuurder dat bepaalt dat hij na
zijn carrière bij het bewuste bedrijf niet
aan het werk mag bij een bedrijf uit
dezelfde sector in een straal van
kilometers in het ronde. Het UZ is echter
niet zo voorzienig geweest bij de
aanstelling van Engelbrecht in ’86. “Men
wil tegen elke prijs voorkomen dat
Engelbrecht het UZ als vijand verlaat”,
klinkt het achter de schermen. Colardyn
noemt die vrees voor de insiderkennis
van Engelbrecht echter nodeloos
doemdenken. “Ik kom van de Intensieve,
daar zijn we niet zo gauw bang”, grijnst
hij.

In elk geval kunnen we besluiten dat
Engelbrecht wegens zware
bestuursfouten de laan uitgestuurd werd,
blunders die het UZ nog enkele jaren
gewaar zal worden. Het gewicht van de
onderhandelingen die zijn ontslag
voorafgaan en vooral het stilzwijgen
waarin ze gehuld zijn, doen vermoeden
dat Engelbrecht meer weet dan goed is
voor het ziekenhuis. Welke gevolgen dit
ontslag met zich meebrengt, zullen we
waarschijnlijk snel merken.
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element in een nieuwe beweging’

Ilka De Bisschop

‘Engelbrecht mag het
UZ in geen geval als
vijand verlaten’
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In het immer snikhete GUSB is
iedereen druk bezig. Na het trotseren
van een tiental treden, lonkt de
eindstreep: het bureel van Jan
Bonnarens, ergens op de eerste
verdieping in een hoekje.

SCHAMPER: U staat nog maar
enkele maanden aan het hoofd
van de dienst
sportvoorzieningen, maar er
wacht u ongetwijfeld een zware
taak. Hoe vult u uw dagen op het
GUSB?
Jan Bonnarens: “Mijn taak bestaat
erin de activiteiten die in dit
sportcomplex georganiseerd
worden in goede banen te leiden.
Daarbij is het ook mijn taak om een
zo groot mogelijk doelpubliek te
bereiken. In de eerste plaats gaat
onze aandacht vooral naar de
studenten van het HILOK
(lichamelijke opvoeding en
kinesitherapie), die hier practicum
krijgen. Ook topsportstudenten
krijgen extra aandacht en ten slotte
verwelkomen we studenten uit
andere faculteiten en
personeelsleden van de UGent.”

Goud
SCHAMPER: Op het lijstje met
winnaars van de Fortis-prijs
Topsport en Studie staan
bekende namen als Sigrid
Rondelez (windsurfen) en Benny
Vansteelant (duathlon). Studeren
er veel topsporters aan de
universiteit?
Bonnarens: “De werkgroep
Topsport en Studie heeft dit jaar een
honderdtal aanvragen gekregen én
goedgekeurd van studenten die het
topsportstatuut willen verkrijgen.
Aangezien die studenten als potentiële
toppers worden beschouwd, moeten ze
aan criteria voldoen (die je vindt op de
website van de universiteit, nvdr).”

”Op 16 december 2003 vindt een

infovergadering plaats voor die
topsportstudenten. Die vergadering
heeft een dubbel doel. Ten eerste
zullen de studenten meer informatie
krijgen over wat het statuut inhoudt. Zo
kan er tegemoet gekomen worden in
zowel examens als lessen en mogen

ze gebruik maken van de infrastructuur
van de universiteit. Dat laatste is vooral
voordelig voor sporters die gebruik
willen maken van het zwembad. Voor
sporters die in clubverband spelen, is
het veel moeilijker om ze te
begeleiden. Ze hebben meestal een
individuele trainer, maar als ze toch

vragen hebben, kunnen ze altijd
terecht bij de werkgroep.”

”Ten tweede wordt aan de studenten
gevraagd om deel te nemen aan de
universitaire competities,
georganiseerd door het VSSF
(Vlaamse Studentensportorganisatie).
Door deel te nemen aan die
competities, krijgen de studenten meer
competitieritme en het is de ideale
kans om in contact te komen met
collega-topsporters. Als een student
goede resultaten behaalt, is dat positief
voor hem maar ook voor de
universiteit.”

SCHAMPER: Boeken onze
studenten goede resultaten in
die universitaire competities?
Bonnarens: “Op dit moment zijn
er al enkele competities
afgelopen. Zo zijn we kampioen
bij het handbal voor heren en
onze waterpoloheren zijn op de
tweede plaats gestrand. In
andere disciplines zijn enkel de
voorrondes afgelopen. Zo heeft
onze voetbalploeg de kwartfinale
bereikt en gaan onze
volleyballers/sters door naar de
tweede ronde.”

SCHAMPER: Nemen onze
studenten deel aan de
Universiade?
Bonnarens: “Om deel te nemen
aan die Universiade moeten de
sporters aangesloten zijn bij de
Vlaamse sportfederatie, want zij
maken de uiteindelijke selectie.
Nu, de selectiecriteria worden
opgelegd door zowel BLOSO als
het BOIC en die vereisen echt
dat de student een topniveau
heeft en dat is slechts enkelen
gegund. Die hoge selectiecriteria
zijn niet de enige reden waarom
weinig tot geen studenten
deelnemen aan de Universiade.
De financiële mogelijkheden
waarover de federaties
beschikken zijn niet fantastisch

en aan een deelname hangt een hoog
prijskaartje vast. Zowel VSSF als het
Waalse broertje ASEUS beschikken
niet over een bodemloze geldput. Stel
je voor dat we toch een pak studenten
sturen en terugkomen met slechte
resultaten, dat heeft een

Professoren met blote billen
Nieuw leven in het GUSB geblazen

Vorig jaar promoveerde GUSB-chef Ignace Van der Cam tot
directeur van de Directie Studentenvoorzieningen. Jan

Bonnarens greep zijn kans en nestelde zich comfortabel op de
nog warme troon van de dienst studentenvoorzieningen.
Schamper jogde gezwind naar het GUSB voor een
vraaggesprek.

Jan Bonnarens: ‘Wij willen ook
studenten van de hogeschool
aantrekken’
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contraproductief effect en dat straalt
zowel af op atleet als op universiteit.”

Blub
SCHAMPER: Heeft de universiteit
afspraken met de Vlaamse
Sportfederatie?
Bonnarens: “De universiteit heeft een
akkoord bereikt met de Vlaamse
Zwemfederatie en op de
infovergadering zal die
overeenkomst plechtig worden
ondertekend. Het zwembad
zal ‘s morgens tussen 6u en
8u opengesteld worden voor
topzwemmers, zowel elite,
beloften als topsportstudenten
van de universiteit. Ex-toppers
werken mee aan dat project en dat
kan alleen voordelen hebben.”

SCHAMPER: Naast topsporters en
studenten van het HILOK mikken
jullie op andere studenten. Welke
sporten zijn populair?
Bonnarens: “Ons zwembad blijft heel
populair. De meeste studenten die hier
komen zwemmen, zijn sportieve
zwemmers, ze komen niet ‘spelen’.

Daarnaast is er een opmars van allerlei
soorten gevechtssporten en ‘dansante’
sporten zoals aerobic en BBB. Dat zijn
vooral sporten die je individueel
beoefent. Ook badminton is populair.
Natuurlijk zijn er nog de activiteiten

georganiseerd door studentenkringen
en dan hebben we het over
minivoetbal, volleybal, voetbal, dus
teamsporten.”

SCHAMPER: Zo te zien zijn de
studenten sportief, maar hoe zit het
met de proffen en andere

personeelseden?
Bonnarens: “Ook zij zijn goed
vertegenwoordigd. Ik kan zelfs stellen
dat meer personeelsleden dan
studenten komen zwemmen. Maar als
de verhouding daarvoor 75/25 is,
moeten we die omkeren als we kijken
naar de faciliteiten voor zaalsporten,
waar veel meer studenten gebruik van
maken. Ik heb het dan over studenten
die in hun vrije tijd gebruik maken van
het GUSB, dus niet de HILOK-
studenten die hier verplicht komen.”

Sportieve proffen
SCHAMPER: Welke activiteiten
worden zoal georganiseerd in het
GUSB?
Bonnarens: “Een tijdje geleden was er
de jaarlijkse opendeurdag. We hebben
een andere formule gehanteerd en we
hebben het geweten. We hebben de
interesse gewekt van een pak
studenten, zodat het aantal
inschrijvingen voor onze activiteiten
spectaculair is gestegen. We willen
studenten van de hogeschool
aantrekken door onze deuren ook voor
hen open te stellen.”

”Oktober is traditioneel de maand van
de InterFacultaire Sporttoernooien.
Verschillende faculteiten nemen het
tegen elkaar op in allerlei disciplines.
Zoals verwacht heeft het HILOK het
ploegenklassement gewonnen, maar
ook andere studentengroepen tonen
dat ze heel sportief zijn. Ik denk hier
vooral aan VTK, VEK en VRG. Zij

hebben dan ook ontzettend veel
studenten in tegenstelling tot

andere, kleinere groepen.”

”Ten slotte wil ik in de toekomst
kijken. Op 15 april 2004 vindt
een sportdag plaats voor alle

personeelsleden van de Gentse
universiteit. De deelnemers

kunnen kiezen uit korte en lange
sessies of toernooien. Onder het motto:
‘Pas als je iemand in z’n korte broek
ziet, leer je hem echt kennen’, willen
we zoveel mogelijk personeelsleden
aan het sporten zetten. Het is de ideale
manier om gezellig te babbelen met
andere collega’s.”

 met blote billen
n het GUSB geblazen

Sofie De Vilder
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UGent gekozen voor proefproject

Het Schertsend Schrijverken

Het is een onderkoelde, mistige morgen
die ons over de Vlasmarkt naar de
Huidevetterskaai drijft. In het kantoor van
Isabella Netens, primatologe en
verantwoordelijke voor het Absolute
Primate Experiment, kortweg APE, is het
echter tropisch warm. De gedrongen
vrouw met het exuberante kapsel lijkt zich
hier uitstekend in haar sas te voelen. Met
wilde gebaren wijst ze ons een stoel aan
tussen enkele hoogopgeschoten varens.
Schamper puft even, trekt enkele
kledingstukken uit, en gooit de eerste
vraag naar de overzijde.

SCHAMPER: Apen tussen de
studenten. Het lijkt te gek om los te
lopen.
Netens: “Toch is het zo. Over de precieze
datum kan ik nog niets zeggen, maar
binnenkort zit er naaste familie van ons
allemaal in de auditoria. De
onderhandelingsronden met de rector en
de Vlaamse overheid zijn achter de rug,
en de laatste bezwaren zijn weggewerkt.
Als het project aan de UGent slaagt,
komen er trouwens nog meer
experimenten, onder andere in
rusthuizen, bedrijven, maar ook in
ministeriële kabinetten. APE is zeer
ambitieus!”

Imitatiegedrag
SCHAMPER: wat is de bedoeling van
het project?
Netens: “De wetenschap heeft al tonnen
aan informatie over de mogelijkheden
van apen om gebarentaal aan te leren,
over hoe apen een band met hun
verzorgers aangaan, en nog veel meer.
Alleen, die informatie is ontleend aan
proeven in gevangenschap of laboratoria.
Met APE willen we nagaan of apen in
vrijheid niet nóg sneller kunnen leren, of
welk gedrag apen van mensen kopiëren.
We hopen niet enkel inzicht te krijgen in
het leervermogen en het imitatiegedrag
van de aap. Ook over mensen kan dit
project ons veel leren. Zullen de apen
aanvaard worden door de studenten?
Zullen de studenten eventueel gedrag
van de apen overnemen? APE kan een
heel nieuw licht werpen op de basis van

de psychologie en de sociologie.”

SCHAMPER: Waarom net de UGent als
locatie voor de testfase?
Netens: “Volgens ons zou een
studentenmilieu de ideale
voedingsbodem voor het project zijn. Er is
een georganiseerd studentenleven, er is
de mix van lessen en vrije tijd, en
natuurlijk is de studententijd dé periode in
een mensenleven die rond relaties en
sociaal gedrag draait. Bovendien hopen
we dat eventueel vreemd gedrag van de
apen tussen de studenten iets minder zal
opvallen.”

Fooraap
SCHAMPER: Om welke apensoort zou
het gaan?
Netens: “Daar heeft lange tijd onenigheid
over bestaan binnen het
onderzoeksteam, maar uiteindelijk
hebben we gekozen voor de Mioramus
Antverpiis, in de Antwerpse volksmond
ook wel de impotente fooraap geheten.
Dat “impotent” is wel misleidend: deze
apensoort koppelt de vreetlust van een
baviaan aan de seksuele appetijt van een
bronstige bonobo. De “fooraap”
daarentegen stemt overeen met de
realiteit: vroeger was deze apensoort
bijzonder populair op kermissen
allerhande. Hij werd er vaak gebruikt als
tegenstander in bokswedstrijden of als
afrosser van dronken socialisten. We
weten dus uit het verleden dat Mioramus
Antverpiis makkelijk went aan omgang
met mensen. Bovendien herbergt de
Antwerpse Zoo al sinds haar ontstaan
een groep van de beesten, en hebben ze
er enkele specialisten in het gedrag van
de soort. In een eerste fase werken we
trouwens uitsluitend met mannetjes.
Volgens onze Antwerpse specialisten

netwerken die immers veel beter dan de
vrouwtjes, en ze hebben het voordeel dat
ze niet om de maand totaal onhandelbaar
en chagrijnig worden.”

SCHAMPER: Hoe zal het experiment
dan concreet verlopen?
Netens: “De bedoeling is eigenlijk dat de
student zo weinig mogelijk van het hele
gebeuren zal merken. We laten de apen
tijdens weekends en vakanties rustig
wennen aan de gebouwen en de
omgeving. Daarna volgt een voorzichtige
kennismaking met de studenten, en in
een laatste fase zouden de foorapen zich
ongemerkt in het studentenleven moeten
mengen. Wat daarna volgt, weten we zelf
niet: de beesten krijgen volledige
vrijheid.”

Natte Droom
SCHAMPER: Het blijven wilde dieren.
Is er geen gevaar?
Netens: “(begint plots schichtig in haar
bureau te rommelen) Tja, nou… Daar ligt
de achillespees van APE. In het budget
werd geen ruimte voorzien om de apen
de hele tijd te laten begeleiden door
professionelen. Voor monitoring van op
afstand kunnen we gelukkig rekenen op
een grote groep bruggepensioneerden
die toch niets beters om handen hebben.
Op het terrein staan de apen er echter
helemaal alleen voor. Volgens onze
Antwerpse specialisten zal dat weinig
problemen opleveren: de huid van de
fooraap is iets donkerder dan die van de
modale Vlaming. Als een proefdier over
de schreef zou gaan, rekenen we dus op
politie, rechtse verenigingen en de
occasionele discotheekportier om het
beest hardhandig tot de orde te roepen.”

SCHAMPER: Wat verwacht u zelf van
het experiment?
Netens: “Als wetenschapper hoop ik dat
APE heel wat nieuwe, verrassende
informatie zal opleveren. Een groot
succes zou de weg kunnen effenen voor
meer experimenten in deze zin.
Bovendien kan dit een eerste stap zijn
naar een betere verhouding en meer
begrip tussen mens en dier. Als mens en
documentairemaakster bid ik stiekem om
wat spektakel. Mijn natte droom is een
liefdesrelatie tussen een proefdier en een
studente. Maar dat zal een beetje te hoog
gegrepen zijn, vrees ik.”

De doorgewinterde student die dacht dat hij aan onze
universiteit zo langzamerhand wel alles had gezien mag nú

ogen als schoteltjes opzetten. Binnenkort worden de
wandelgangen en auditoria immers niet langer enkel door mensen
gevuld.

Dries

Isabella Netens:
‘Mannelijke apen worden
niet om de maand totaal
onhandelbaar en
chagrijnig’

Apen aan unief



Boekentoren in nood

11

Eerst een stukje geschiedenis. In 1933
kreeg architect Henry van de Velde de
opdracht om een ontwerp te maken voor
een nieuw universiteitscomplex op de
Blandijnberg. De hoge ligging van het
terrein zette de man aan het dromen: hij
zou Gent, met zijn drie middeleeuwse
torens, een vierde toren schenken.
Aanvankelijk werd dat idee niet op al te
veel gejuich onthaald, maar uiteindelijk
kreeg van de Velde zijn zin. De
Boekentoren werd vierenzestig meter
hoog en kreeg 24 verdiepingen die
autoritair boven het landschap
uitkijken, als symbool voor de
kracht van de wetenschap en
het boek. Rond de toren
verrezen de andere
bibliotheekgebouwen en het
HIKO, langs de Sint-
Hubertusstraat.

Als materiaal voor de toren
opteerde van de Velde voor
gewapend beton, in die dagen
nog een revolutionaire
nieuwigheid in de architectuur.
Verder kregen de gebouwen
grote glas- en staalpartijen die
het invallen van voldoende licht
mogelijk maakten. Het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog
bemoeilijkte de afwerking van
het interieur volgens het
ontwerp van de architect echter
sterk, zodat soms
noodgedwongen andere
materialen gebruikt moesten
worden dan van de Velde had voorzien.
Ook de werken van belangrijke
eigentijdse kunstenaars als Permeke en
Fritz Van den Berghe die het gebouw
verder moesten kleuren, werden nooit
geleverd.

41 miljoen
De Boekentoren blijft een opvallend
staaltje van modernistische architectuur
waarvoor de laatste jaren meer en meer
erkenning groeit. In 1992 werd de toren
uitgeroepen tot beschermd monument.
De academische erectie staat
ondertussen echter al zowat 60 jaar pal
en dat is een behoorlijk lange tijd. Op
enkele kleinere herstellingswerken en
aanpassingen als het aanbrengen van
dubbele beglazing na, is er in al die jaren

nooit een grondige opknapbeurt van de
toren gebeurd. Nu dringen een
restauratie en aanpassingen aan de
noden van een moderne bibliotheek zich
meer dan ooit op. Daar is echter zo’n
eenenveertig miljoen euro voor nodig, en
dat bedrag is de eerstkomende tien jaar
niet in de begroting van de universiteit
voorzien.

“Een indrukwekkend bedrag, inderdaad”,
aldus Sylvia Van Peteghem,
hoofdbibliothecaris van de

universiteitsbibliotheek. “Maar als je kijkt
wat er allemaal moet gebeuren, is dat
helemaal niet verwonderlijk.” Samen met
haar doorkruist Schamper de
Boekentoren van bovenverdieping tot
kelder, terwijl ze ons voortdurend op de
slijtage en de noodgedwongen
aanpassingen van de loop der jaren wijst.
“Let wel”, zo waarschuwt ze, “die
herstellingen of aanpassingen gebeurden
altijd met de beste bedoelingen. Je mag
niet vergeten dat dit gebouw in de eerste
plaats een bibliotheek is en dus vooral
functioneel moet zijn. Ook wij zien ons
nog genoodzaakt om allerlei wijzigingen
aan te brengen. We moeten bijvoorbeeld
kabels leggen om hier internet aan te
bieden. Door de betonnen constructie is
draadloze toegang immers onmogelijk.

Daarenboven was er vroeger minder
respect voor dit gebouw als architecturaal
monument dan nu.” Wat we te zien
krijgen, is inderdaad vaak schrijnend:
leidingen die zomaar in het marmer
gehakt zijn, halfvergane houtvloeren,
loskomende plafonds.

Dringend
Een opknapbeurt voor de Boekentoren
staat al lang op het verlanglijstje van de
universiteit, maar telkens ging het geld
naar andere, dringender projecten. Er
kwam pas schot in de zaak toen André
Singer, een groot Van de Velde-
bewonderaar, de toren bezocht en
besloot een vooronderzoek voor de
restauratie te financieren in de hoop zo
schot in de zaak te krijgen. Volgens Sylvia

Van Peteghem niets te vroeg. “Als
we nog een paar jaar zouden
wachten, zou de staat van het
beton spectaculair achteruitgaan.
Bovendien heeft de bibliotheek
dringend behoefte aan een
acclimatiseringssysteem. De
enorme glaspartijen van het
gebouw zorgen immers voor grote
temperatuurschommelingen in
winter en zomer, en dat is nefast
voor de boeken. Als we een goede
bewaring willen verzekeren, moet
de temperatuur constant
gehouden worden. De groei van
de bibliotheek in de loop der jaren
maakt trouwens nog andere
investeringen noodzakelijk:
rollende compactrekken om de
beperkte capaciteit van de
Boekentoren op te vangen, een
moderner raadplegingssysteem
voor kranten, nieuw meubilair,
enzovoort.”

Van de kant van de Dienst
Gebouwen van de UGent blijft het
voorlopig stil. Er wordt gewacht op de
definitieve resultaten van het
vooronderzoek alvorens er een eventuele
wijziging in de begroting komt.
Ondertussen wordt er gespeurd naar
mogelijkheden om het nodige geld bij
elkaar te krijgen. Zo zou veertien miljoen
gesubsidieerd kunnen worden door
instanties als de Vlaamse Gemeenschap
en de stad Gent. “Het is nu of nooit”, zegt
Van Peteghem. “De Boekentoren komt nu
volop in de aandacht, en overal lijkt de wil
om dit monument te laten voortbestaan er
te zijn. Intussen blijft het afwachten.”

Vierde toren van Gent, baken voor de verdwaalde student,
academische erectie, pareltje van modernistische

architectuur of gewoon oerlelijk ding, de Boekentoren is in elk
geval een prominent deel van de Gentse skyline. Er is echter
dringend geld nodig voor een fikse opknapbeurt. Veel geld.

41 miljoen nodig voor herstelling

Dries
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Wonen in een huis of appartement op een
universiteitscampus, echt aantrekkelijk
lijkt het niet. Toch telt de UGent niet
minder dan 40 huisbewaarders en hun
aantal blijft stijgen. Schamper pikte
lukraak twee huisbewaarders uit de groep
en peilde naar hun enthousiasme. Dat zit
goed, zo bleek. Maar laat ons beginnen
met de meest logische vraag: wat is een
huisbewaarder? Anneke Van Ryssel, die
samen met haar man Werner De Buck
over de Coupure-campus waakt, legt de
term even uit. “Huisbewaarder zijn
betekent gebouwen openen en
sluiten, ook tijdens weekenddienst
en feestdagen. Op extra
verlofdagen moeten wij ook een
hele dag aanwezig zijn. De post
regelen, een panne melden aan de
permanentiedienst, het hoort er
allemaal bij.” Aangezien er nog een
andere huisbewaarder is voor de
Coupure, hebben Anneke en
Werner om de twee weken
permanentiedienst. “Op zo’n
momenten moet je van 18 uur ’s
avonds tot half acht de volgende
ochtend aanwezig zijn op de
campus.”

Selectie
Huisbewaarder zijn is uiteraard
geen hoofdberoep, Anneke en haar
man werken allebei aan de
universiteit, meer bepaald bij het
Gents Universitair Sportbeheer
(GUSB). Voorwaarde nummer een
om het tot huisbewaarder te
schoppen, is werknemer zijn van de
universiteit. Daarnaast zijn er
selectieprocedures. Anneke
verklaart: “Telkens er een plaats als
huisbewaarder vrijkomt, ontvangen
alle personeelsleden van de universiteit
een bericht, waarbij je jezelf kandidaat
kunt stellen voor de vrijgekomen plaats.
De eerste keer had enkel mijn man zich
kandidaat gesteld en was het niet gelukt.
Bij een tweede poging hebben we het
samen geprobeerd en toen lukte het. Dat
was in mei 2001, ondertussen twee jaar
geleden.” Anneke blijkt zo opgetogen
over de job als huisbewaardster dat ze er
tot haar pensioen mee wil doorgaan. Wat
is er dan zo fijn aan? “Wij wonen vlakbij

ons werk én vlakbij de school van onze
kinderen. Natuurlijk zijn er ook de
financiële voordelen. Zo hoeven wij dit
huis niet te huren. Het komt er in feite op
neer dat wij hiervoor in natura worden
betaald.”

Andere huisbewaarders ontmoet het
koppel niet vaak. “De nieuwe
huisbewaarders hebben we ontmoet op
de opleiding over veiligheid in het begin.
Verder alleen bij brandoefeningen, tijdens
een jaarlijks diner en op een

viermaandelijkse vergadering met de
mensen van de permanentiedienst, om te
bekijken of er iets is foutgelopen en wat er
beter kan.” Het enige ‘echte’ incident dat
Anneke zich herinnert, is een inbraak,
waarbij een aantal muurprojectoren
werden gestolen. “Om dat te voorkomen,
doen we nu extra deuren op slot”.

Boek
Erger was het ooit voor huisbewaardster
Nancy De Keyzer, die al zeven jaar de

studentenhomes Vermeylen en Heymans
onder haar hoede heeft. “Je zou een boek
kunnen schrijven over de gebeurtenissen
in de homes, maar het zwaarste incident
gebeurde een tweetal jaar geleden. Het
was midden in de zomer, op 15 augustus,
dat zal ik nooit vergeten. Ik stond buiten
toen ik plots een jongen doodsbenauwd
vanuit home Heymans zag komen. ‘Help
mij!’ Hij vertelde dat er een vreemd
persoon met een mes in zijn appartement
was binnengedrongen. Achteraf bleek dat
die persoon een psychiatrisch patiënt
was. Ik ben naar het appartement
gegaan, waar die man op het terras
stond. Ik wilde op hem inpraten, maar die
man begon zichzelf te verminken. Hij
sloeg een raam in en met die scherven
begon hij in zijn huid te kerven.
Uiteindelijk gooide hij zich over de

balustrade naar beneden en viel hij
te pletter op de grond. Het is iets
dat ik nooit zal vergeten. Achteraf
kon ik begeleiding krijgen, maar ik
heb dat aanbod niet aangenomen.
Het heeft een hele tijd geduurd voor
ik dat verwerkt had.”

“Voor de rest is het de laatste jaren
veel rustiger geworden”, vertelt
Nancy. “Dat komt door het nieuwe
badgesysteem en door de
medewerking van Group 4, die mee
voor de beveiliging instaan. Als er
een ruzie is op de vijfde verdieping,
komen zij tussen.” Nancy werkt bij
de huisvestingsdienst van de
universiteit en heeft zowel tijdens
haar vaste job als tijdens het
huisbewaardersleven veel contact
met studenten, die haar weten te
appreciëren, zo zegt ze zelf. Dat
mag blijken uit het lint van erelid dat
aan de muur van haar bureau
hangt. “Als er een fuif is in een van
de homes, kom ik altijd even langs.
De studenten zijn al blij als ze
gewoon eventjes mijn gezicht
gezien hebben.”

Ook Nancy heeft om de twee weken
permanentiedienst. Veel contact met de
andere huisbewaarders is er niet volgens
Nancy. Tijdens brandoefeningen en op
het jaarlijkse nieuwjaarsdiner, maar over
de vergadering waar Anneke het over
had, weet ze niets. “Dat is misschien iets
lokaals ofzo, maar over het algemeen
bestaat zo’n vergadering echt niet
volgens mij.”

Je kan zeggen wat je wilt, maar de universiteit loopt hoog op
met veiligheid. Er is de permanentiedienst, camerabeveiliging,

er zijn brandoefeningen, preventiestudenten en –proffen en
natuurlijk de huisbewaarders, die als waakhonden in de nacht op
de loer liggen, alert voor mogelijk onraad.

Huisbewaarders stellen veiligheid boven alles
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Wonen op een campus 

Wendy Schelfaut

Nancy De Keyzer: ‘De studenten zijn al
blij als ze gewoon eventjes mijn gezicht
gezien hebben.’



Allemaal Digitaal! Allemaal Digitaal! Allemaal Digitaal!

Associatief internet voor student kat in zak

Op 21 november werden de

personeelsleden en studenten van de

AUGent via e-mail op de hoogte

gebracht van een aanbod voor

goedkoop breedband internet. De

afzender was postmaster@UGent.be,

wat geen echt e-mailadres is. Dat e-

mailadres wordt gebruikt om problemen

met e-mail te rapporteren. De e-mail

bevatte geen tekst, alleen een Microsoft

Word-document. Iedereen met gezond

verstand heeft natuurlijk de bewuste e-

mail verwijderd omdat het ten eerste van

een onbekende kwam en ten tweede

omdat het een Word document bevatte.

Twee redenen om het bericht als spam of

als virus te beschouwen.

Enkele dagen later heeft de Directie ICT

zich hiervoor verontschuldigd. Hun

excuus: “De mail moest dringend de deur

uit en werd niet doordacht verstuurd.”

Men zou zich moeten afvragen wat de

verzender op dat moment bezielde. Een

beetje kennis van netiquette had hij of zij

alvast niet, anders had hij of zij de inhoud

van het Word-document in de e-mail

gezet. De inhoud van het Word-document

was een korte omschrijving van het

aanbod voor breedband internet. Voor de

praktische kant van de zaken verwees

men naar een website [1].

Het aanbod
Door toedoen van de Associatie kun je

een breedband internetaansluiting nemen

voor 25 euro per maand. Dat aanbod is er

voor alle studenten en personeelsleden

van de verschillende partnerinstellingen.

Wat opvalt, is dat dat slechts geldt voor

de eerste twaalf maanden en je een

abonnement moet nemen van een jaar.

Na het verstrijken van het eerste jaar is

het mogelijk – wees er maar zeker van –

dat de kostprijs per maand stijgt tot 27,40

euro. Dan kun je wel maandelijks

opzeggen.

De technische specificaties zijn normaal:

een maximaal volume van 10GB per

maand, maximum downloadcapaciteit

van 3Mbps, maximum uploadcapaciteit

van 128kbps, 3 e-mailadressen, 20MB

per mailbox, 100MB vrije webruimte.

Waar men lichtjes overgaat, is dat je nog

een modem moet kopen. Dat kost je

42.35 euro extra, in tegenstelling tot

Telenet, waar je alleen een waarborg

betaalt. Al zeggen kwatongen dat je die

waarborg nimmermeer terugziet.

Kandidaten
In de rondgestuurde e-mail stond dat de

AUGent onderhandeld had met

verschillende internetproviders. In het

bulletin der aanbestedingen van 1

augustus werd geafficheerd dat de

AUGent tegen uiterlijk vijftien augustus

een antwoord verwachtte.  Daarna volgde

een onderhandelingsproces van ruim

twee maanden. Er werd benadrukt dat

men zich onder voorbehoud wilde

beperken tot het kenbaar maken van de

aanbiedingen. Er kwamen reacties

binnen van Belgacom, Scarlet, Versatel,

XS4All, Signpost-Tiscali en Telenet. De

alliantie van Tiscali en Signpost,

beheerder van onder andere

studentenportal StudentStart.be, deed

uiteindelijk het beste voorstel en haalde

zijn slag thuis.

Danny Schellemans, directeur DICT,

wist ons te vertellen dat de AUGent er

graag Telenet bij had gehad zodat men

met een kabel- en ADSL-aanbod naar

buiten kon komen. Telenet heeft

uiteindelijk besloten geen specifiek

aanbod voor de Associatie te doen. Het

aanbod van Signpost-Tiscali geldt niet

alleen voor de Associatie. Iedere student

of personeelslid van het hoger of

universitair onderwijs kan ervan genieten,

maar dan wel voor 27.40 euro per maand.

Addertjes
Wanneer je breedband internet wilt via

ADSL heb je ook een aangesloten

telefoonlijn nodig. Daarvoor moet je nog

bijbetalen. Aangezien bijna geen enkel

studentenkot een telefoonlijn heeft, moet

die meestal nog geïnstalleerd worden.

Een opzoeking op de site van Belgacom

levert volgende gegevens:

aansluitingskosten (30 euro), kosten voor

de activering van de lijn (66 euro) en de

verplaatsing van een installateur (39

euro). Voor het aansluiten van een

klassieke telefoonlijn betaal je dus 135

euro. Kosten voor graafwerken en

binnenbekabeling niet inbegrepen.

Daarnaast komt de maandelijkse kost

van een telefoonabonnement bij

Belgacom: 16.80 euro. Gelukkig is het

mogelijk een budgetlijn te nemen. Dat is

een lijn waarbij je slechts 11,70 euro

betaalt per maand, maar met duurdere

gesprekkosten. Waar men ook niet aan

gedacht heeft, is dat er op de meeste

studentenkoten meer dan één student zit.

Na ongeveer een half uur aan de telefoon

gehangen te hebben – zalige

wachtliedjes trouwens – vernamen we bij

Tiscali dat men per student een

telefoonlijn moest hebben. Wie zijn

kotbaas zal dat toelaten?

Wat kost het?
Voor iemand die geen telefoonaansluiting

heeft op zijn kot maakten we de volgende

berekening. Het aansluiten kost 135 euro,

naast de maandelijkse kost van 25 euro

komt er ook nog minstens 11,70 euro bij.

Vergeten we de aankoopkost van de

modem niet, dan bekomen we voor een

volledig jaar op afgerond 617.75 euro. Of

per maand 51.48 euro in het eerste jaar.

Nog anders gezegd: twee keer 25 euro

per maand! De snelle beslissers hebben

geluk aangezien Belgacom tot eind

december de telefooninstallatie gratis

doet. Wij zouden wel wachten, want

naar verluidt zullen er binnenkort nog

andere providers met een gelijkaardig

aanbod komen.

De AUGent had er beter voor gezorgd

dat een provider een kotpakket

aanbood: heel het kot op internet voor

een forfaitair bedrag ongeacht de

instelling. Bij een andere ADSL-provider

is het bijvoorbeeld mogelijk om voor

ongeveer 50 euro per maand met vier

computers op internet te geraken. Of

12,5 euro per computer, of de helft van

25 euro!

[1] http://www.broadbandinternet.be/

associatie 

De personeelsleden en studenten van de Associatie UGent

(AUGent) kunnen genieten van breedband internet voor een

spotprijs. Schamper ging op onderzoek en ontdekte addertjes

onder het gras.

Er zijn ADSL-providers

die voor 12,5 euro per

maand internet

aanbieden, de helft

goedkoper dan het

voorstel van de associatie

Rudy

Met gratis schuine opmaak!
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SCHAMPER: De blues is over het
algemeen een vrij serieuze bedoening,
maar jij lijkt er wel mee te kunnen
lachen. Vind je dat er te weinig humor
in de blues zit?
Roland: “Er wordt wel wat gelachen in de
blues, hoor. Een gezonde dosis humor in
het dagelijkse leven is levensnoodzakelijk
om te overleven. Mensen die dag en
nacht serieus rondlopen, nou ja (gniffelt).”

SCHAMPER: Teksten als die van
Muddy Waters en John Lee Hooker zijn
toch niet uitgesproken grappig.
Roland: “Inderdaad. Maar soms is het
nogal goed hidden very underneath. Ze
werken vaak met dubbele of zelfs
driedubbele betekenissen. Het is niet
altijd uitgesproken humor. Je somt nu ook
wel echt serieuze muzikanten op. Maar
als ik denk aan Cab Calloway, dat
zogezegd meer jazz is, die is behoorlijk
grappig. Ik ken ook heel wat ronduit
hilarische bluesteksten, gewoon lachen.
Er zijn ook heel domme seksuele
symbolieken natuurlijk (lacht).”

SCHAMPER: Je teksten vermengen
vaak zeer rootsy elementen met
Belgische symboliek. Hoe is dat

gegroeid?
Roland: “Dat is altijd al aanwezig
geweest in de traditie van de blues. Ik
herinner me bijvoorbeeld Lightning
Hopkins die een bluessong schreef over
de eerste man op de maan. Gewoon
omdat hij in een café zat waar de tv
verslag uitbracht van de maanlanding,
over die eerste op die maan, wie dat ook
alweer was. En dan had hij zo’n blues
“The first man on the moon...”. Ten slotte
zijn we ook Belgisch, en zijn we in eerste
instantie aan dat soort muziek gekomen
door naar platen te luisteren. Het is niet
alsof we hier op elke straathoek een
Amerikaanse bluesneger hebben.”

SCHAMPER: Belgen die zouden
zingen over Amerikaanse situaties
waar ze niet mee geconfronteerd
werden, wat denk je daarvan?
Roland: “Bedoel je teksten die
inhoudelijk belangrijk zijn, protest tegen
de oorlog of tegen Bush, of gasten in
Roeselare die zingen van “I’ve been
down to Memphis”? Dat laatste is vrij
belachelijk. Je hebt zo van die kerels die
Amerikaanse highways en plaatsnamen
gebruiken, terwijl die gasten nooit buiten
Tielt of Roeselare geweest zijn. Dat is niet

nodig, dat is zo cliché van kus m’n
kloten.”

SCHAMPER: Zijn er dan veel dingen
hier die je tot blues inspireren?
Roland: “Alles. Het dagelijkse leven zit
vol blues. Je ziet bedelaars op straat,
fabrieken sluiten, politici die aan honderd
per uur liegen. (grijnst) Keuze genoeg om
je over op te jagen.”

SCHAMPER: Haal je je inspiratie dan
uit het dagelijkse leven?
Roland: “Ja, uit dingen die je rondom je
ziet, en oude platen die je hoort. Of
bijvoorbeeld op het nieuws zijn er
bepaalde zaken die er plots uitspringen.
Dan denk je: “Aha, dat kan van pas
komen.” Voor je het weet heb je een
liedje. Tekst vind ik trouwens niet zo
belangrijk, dan kun je beter boeken
schrijven. Het is de klank van de woorden
die telt. Bij Bob Dylan en enkele andere
mensen zijn de woorden heel belangrijk,
maar dat hoeft ook niet echt. Ik herinner
me zo’n slow van vroeger die Monia
heette, waarbij men enkel “Monia,
monia,...” zong. Maar één woord dus,
maar dat moet kunnen.”

SCHAMPER: Wat betekent de
zinssnede “When I’m dead, bury my
clothes”, die je op twee van je cd’s
gebruikt?
Roland: “Het heeft zoiets van ‘jongens
kijk, als ik dood ben, hoeft niemand nog
mijn kleren te dragen. Weg is weg.’ Het
draait rond het leven nu, want nadien, tja.
Als we dood zijn, is het gedaan. Er is een
blues die zegt “I’ve never seen a hearse
with money in it”. Het geld gaat niet mee
met je, en als je dood bent, is het voor je
zoon of dochter. Je doet het beter nu op.”

SCHAMPER: Kleren worden hier
geassocieerd met het geheel van de
mens. Vind je dat kleren de man
maken?
Roland: “Je hebt bluesgroepjes die veel
belang hechten aan de juiste kledij. Wat
ze zien op platen uit de jaren vijftig volgen
ze strak na. Witte puntschoenen, de juiste
hoeden,... (grinnikt) Soms kun je zien aan
hun outfit welke platen ze de vorige
avond beluisterd en bekeken hebben. Ik
hecht niet zoveel belang aan de kledij. Er
zijn natuurlijk wel zaken waar je je goed in
voelt.”

SCHAMPER: Ik heb ook het gevoel dat
traditionele blues metrisch heel erg
eenvoudig is. Jij gaat daar graag iets
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Bluesheld Roland blikt terug

‘En Hij speelde op een bezemsteel met een plank aan’

Een beetje respect graag! Roland, de absolute king van de
Vlaamse blues, bracht onlangs “Lime & Coconut” uit, een

bijzonder stevige en sobere bluesplaat die er alweer staat.
Schamper ging eens polsen hoe hij het toch blijft doen.

Roland: ‘Ik haat het om te lang hetzelfde te doen.’



meer mee doen.
Roland: “Je bedoelt zo nog een
elleboogje toevoegen aan de tekst. Ja,
dat klopt wel. Maar of bluesteksten
eenvoudig zijn? Ja, maar soms zijn dat
waarheden als een koe. Ook teksten als
die van Dylan, die vaak de blues als basis
nam, met die traditionele twaalfmaten
schema’s, met twee zinnen vraag en dan
een antwoord, wat hij dan helemaal
veranderde en er heel lange teksten van
maakte. Ook dat is blues, maar dan wel
een soort literair meesterwerkje.”

SCHAMPER: En voor jou persoonlijk
dan, waarom toch net iets meer?
Roland: “Als ik met mensen spreek, moet
daar altijd nog iets bij. Wanneer één
iemand zegt: ‘ik reed gisteren naar huis
aan 180 per uur en ik had vijf flessen wijn
gedronken’, dan zeg ik snel: ‘Ik reed 190
en had er 10 op’. Je moet altijd de
overtreffende trap vinden, een beetje
caféstoefen. Ik verwerk dat in m’n
teksten.”

SCHAMPER: Op cd’s werk je graag
samen met andere invloedrijke
persoonlijkheden: nu Arno, maar
vroeger Dirk Roofthooft of Patrick
Riguelle. Heb je graag die tweede
stem?
Roland: “Het is leuk om een klankbord te
hebben. Het stimuleert als je met mensen
als Arno of Dirk Roofthooft samenwerkt.
Dirk komt bijvoorbeeld uit de
theaterwereld. Die heeft andere ideeën
over een voorstelling, hoe lang aan iets
moet gerepeteerd worden. Het is ten
eerste leerzaam en bovendien een
enorme uitdaging. Het geeft je een stamp
in je gat, je legt je lat wat hoger. Zo ben je
minder snel tevreden.”

SCHAMPER: Kom je op die manier
nooit tot onoplosbare patstellingen?
Roland: “Uiteindelijk komt er altijd iets
goeds uit. En als je iets heel erg lang
doet, dan heb je veel nieuwe zaken nodig
om je te stimuleren. Je hebt uitdagingen
nodig, het mag geen routine worden. Ik
haat te lang hetzelfde doen.”

SCHAMPER: De nieuwe plaat is
bijzonder sober en heel erg bluesy.
Wou je graag terug naar je roots?
Roland: “Dat was omdat ik jaren geleden
zo begonnen ben. Met een akoestische
gitaar en zo’n mondmuziekske, in de tijd
van de folk. Ik heb nu zo’n tiental
optredens achter de rug, en ik amuseer
me er enorm mee. Ik begin dingen van
vroeger opnieuw te ontdekken.”

SCHAMPER: De cd klinkt in
vergelijking met je vorige cd veel
helderder. Moet een bluesplaat niet
een beetje grofkorrelig zijn, zoals Little
Sweet Taste, één van je vroegere
platen?
Roland: “Ah, maar Little Sweet Taste heb
ik alleen gedaan, zonder producer. Ik vind
dat een hele goeie trouwens, één van
mijn favorieten. Ondertussen zijn we vele
jaren verder. Bovendien werken Arno en
zijn technieker al jaren samen, ze hebben
samen een soort sfeer ontwikkeld. Hij
hangt ook overal micro’s, in plaats van
ééntje voor de stem en één voor de
gitaar, wat gebruikelijk is. Ik vind dat het
behoorlijk ruw en live klinkt. Er zitten niet
echt veel studiosnufjes in.”

SCHAMPER: Hoe ervaar je zelf de
verschillen tussen die twee platen?
Roland: “Little Sweet Taste was ten
eerste heel lang geleden. Bij die cd waren
er ook veel muzikale takes zonder
zangpartij. Gewoon gitaren en drums,
waarschijnlijk opgenomen met een ander
liedje in gedachten. Dan neem je die
takes mee naar huis, je begint er woorden
bij te schrijven, je zet er een stem op.
Lime and Coconut is bijna een liveplaat,

met allemaal first takes. Arno zegt: ‘The
first cut is the deepest’ en misschien
heeft-ie wel een punt.”

SCHAMPER: Op deze cd staan nogal
weinig up-tempo nummers. Waarom?
Roland: “Het klopt dat er minder woeste
rockers op staan. Maar dat komt door de
sfeer in de studio, heel toevallig. Er staan
geen boogies en zo op, dat is een feit.
Maar ik ben er niet tegen om ooit nog
eens een paar swingende zaken op te
nemen. We zijn niet tegen ritme! (lacht)”

SCHAMPER: Hoe sterk ben je door
Oosterse muziek beïnvloed, en
vanwaar die invloed?
Roland: “Ik ben er zeer sterk door
beïnvloed. Als ik naar Arabische muziek
luister, of naar Ukal Shum of Ravi
Shankar, zelfs sommige Chinese of
Japanse muziek, dan vind ik dat dat niet
ver van de blues ligt. Ik heb ooit eens in
Gent gespeeld met Ali Farkature, de
Afrikaanse John Lee Hooker. Hij

speelde op zo’n bezemsteel met een
plank (lacht). Maar ik vind dat ook heel
bluesy.”

SCHAMPER: Je hebt samengespeeld
met Rory Gallagher en John Lee
Hooker. Hoe sterk heeft dat je
beïnvloed?
Roland: “Sterk. Vooral Gallagher. John
Lee Hooker is niet echt een virtuoos, het
is iemand die met één vinger op zijn
gitaar zijn ding doet. Maar dat is dan wel
zo persoonlijk dat het meteen aanslaat.
Rory Gallagher daarentegen was toch
één van de grootste gitaristen die ik ooit
zag.”

SCHAMPER: En hoe heb je als niet-
Gentenaar zo goed Gents geleerd?
Roland: “Echt Gents is toch nog iets
anders, waar. (grinnikt) Iedereen denkt
ook dat ik van Gent ben, maar een echt
platte Gentenaar, dat kan ik niet
nabootsen. Ik spreek Algemeen
Beschaafd Gents. (grinnikt)”

SCHAMPER: Heb je iets van het
studentenleven meegemaakt?
Roland: “Ik weet nog dat veel
muzikanten die ik kende niet uit het
conservatorium kwamen, maar eerder
studenten aan de kunstacademie waren.
Of drop-outs aan de universiteit die drie
keer hetzelfde jaar deden, en
ondertussen gratis gingen eten in de
Brug. (grijnst) Ik bleef dan vaak bij hen op
kot logeren. Ik kom er nu niet meer zo
vaak, in de Overpoort. Er is ook veel
veranderd. Het was vroeger een beetje te
woest, niet gezond (grinnikt).”

SCHAMPER: Wat schoffeert je in het
verkeer?
Roland: “Alles, tegenwoordig. De
opstoppingen zijn niet meer te doen, er is
tegenwoordig altijd wel iets. Ik zie niets
anders dan levensgevaarlijke accidenten.
Ook gasten in BMW’s die achter je rijden,
knipperend met hun lichten, terwijl je zelf
al dik boven de 120 zit, daar krijg ik het
schijt van. Of mensen die te traag rijden.
Oude pépé’s met een klak en een tros
duiven in de kofferbak aan 60 per uur,
hun vrouw er naast: ‘Roger, nie zo rap!‘.
Ik zit natuurlijk ook vaak in de wagen, dat
is mijn living.”

Foto: Copyright Danny Willems - Virgin
Records Belgium.
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ezemsteel met een plank aan’

Gert & Ilka

Vroeger ging het er een
beetje te woest aan toe,
niet gezond.
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Beste Schamperredactie,

Wij (de Achturengroep) waren enigszins verrast vernoemd te zijn in jullie artikel over het PFK. Vooral omdat niemand van ons zich
kon herinneren daar ooit over gesproken te hebben met een Schamper-journalist. Er zijn echter twee zaken in het artikel die we,
indien het ons gevraagd was, zeker anders hadden willen stellen. Om te beginnen zien we onszelf niet als een ‘centrumgroep’,
zoals Nicholas Courant van de DSA ons noemde. Dat was niet kwaad bedoeld, maar er hangt iets van een mosselen-noch-vis-
connotatie aan vast die we liever resoluut afschudden. Het zelfde geldt voor de term ‘debatclub’. Wat de Achturengroep wel is, is
een open forum waar kritische mensen op hun eigen tempo ideeën kunnen vormen en bediscussiëren om er dan mee naar buiten
te komen (want denken en doen gaan samen), om te beginnen in onze eigen biotoop hier aan de universiteit. Daarop werd de reden
voor onze aarzelingen naar het PFK toe correct weergegeven. Toch kunnen we ons niet vinden (en dat is dan meer een inhoudelijke
opmerking) in de dramatische toon die van het artikel uitgaat. We zijn inderdaad aan het terugkomen op onze aanvraag in het PFK
omdat dat konvent ons geen plaats lijkt om constructief aan studentenpolitiek te doen (zoals ook Schamper aanklaagt). Maar wij
denken niet dat dat echt een probleem hoeft te zijn. In het jaar dat we ondertussen actief zijn hebben we immers gemerkt dat er
aan onze universiteit weldegelijk een potentieel is voor intelligente doelgerichte debatten en goede acties, zij het op andere
plaatsen. Zo zijn er onder andere over de oorlog in Irak, over de problematiek van de sociale voorzieningen en over de BAMA-
hervormingen groepen studenten actief geweest. Ondanks het feit dat ook daar de samenwerking soms stroef durft verlopen,
zouden we er op willen wijzen dat het bij die aangelegenheden is dat er zaken kunnen gebeuren en constructieve dialoog kan
groeien. We laten dan ook het PFK met een gerust hart links (en vooral rechts) liggen.

De Achturengroep

Naschrift van de redactie
Wij hadden gedacht dat het niet echt een belediging is om als centrumgroep gepercipieerd te worden, toch niet binnen een convent
waar je zowel mensen vindt die in tochtige kraakpanden baby’s aan het spit rijgen, als verenigingen waar de preses in KKK-outfit
op clubavonden verschijnt. Domme ons! Voorts is “debatclub” volgens ons een redelijk accurate en beschaafde omschrijving voor
“een open forum waar kritische mensen op hun eigen tempo ideeën kunnen vormen en bediscussiëren om er dan mee naar buiten
te komen”. Voor hetzelfde geld hadden we er ook “pseudo-intellectuele, postmoderne, elitaristische praatbarak” van gemaakt, en
denk niet dat we niet zouden durven.

Matthias Jacxsens

Lezersbrieven

Geachte redactie,

In het editoriaal van Schamper nr. 417 maakt hoofdredacteur Rien Emmery gewag van “een zootje ongeregeld” dat het Politiek en
Filosofisch Konvent (PFK) bevolkt en de normale werking van het convent belemmert. Het KVHV kan dergelijke kritische
berichtgeving over het PFK enkel toejuichen en klaagt al jaren de wantoestanden in het PFK aan. Het is inderdaad een feit dat het
PFK op geen enkele wijze een behoorlijke conventswerking kan ontwikkelen waarin wederzijdse intellectuele interesse en politieke
tolerantie centraal staan. Dit wordt veroorzaakt door de massieve oververtegenwoordiging van linkse en extreemlinkse clubjes. Een
korte opsomming leert ons dat zowat de helft van de verenigingen passen in het klassieke linkse denken: ALS (trotskisten), COMAC
(stalinisten), AK (anarchisten), Animo (sociaal-democraten) en Jong Agalev; veel clubjes, weinig leden en nog minder politieke of
maatschappelijke relevantie, op uitzondering van Animo dan.

Groot was onze verbazing toen het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) in het lijstje “ongeregeld” werd geplaatst en
dit omdat het KVHV op een ludieke en studentikoze manier de wantoestanden in het PFK wenst aan te klagen. Het KVHV heeft
altijd een positieve houding getoond in het PFK door werkelijk het debat op te starten, over alle ideologische verschillen heen. Het
vorige academiejaar ontstond het plan om een kopstukkendebat te organiseren. Als KVHV vonden we dat een partij als het Vlaams
Blok ook zijn plaats had in dergelijk debat, gezien de electorale positie van deze partij. Dit tot grote consternatie van de linkse
“democraten” natuurlijk. Het debat werd uiteindelijk afgelast. Een tweede voorbeeld van de positieve houding van het KVHV is de
instemming met de toetreding van linkse verenigingen als Jong-Agalev en Animo in het PFK. Het KVHV laat zijn oordeel niet
afhangen van de affiniteit die wij hebben met de kandidaat-lidvereniging. Het KVHV hoopt tenslotte dat de rust, de volwassen
verstandhouding en de intellectuele tolerantie opnieuw plaats maken voor een ware linkse meerderheidsdictatuur, voor politieke
correctheid, het Eigen Grote Gelijk en andere beklemmende (voor)oordelen (sic).

Tom Vandendriessche
Preses KVHV-Gent 2001-‘04

Naschrift van de redactie
U spreekt over de “massieve oververtegenwoordiging” van links in het PFK, maar van de 12 verenigingen noemt u er slechts 5 op
die u als links ziet, of ongeveer 40%. Trotskisme, stalinisme, sociaal-democratie, anarchisme en het groene gedachtegoed zijn nu
eenmaal niet verenigbaar: het KVHV leert daar best mee leven. De provocaties van het KVHV op PFK-vergaderingen worden bij u
“ludiek en studentikoos”. Wij noemen ze ongepast en zeker niet constructief. Vorig academiejaar bijvoorbeeld, toen uzelf op een
PFK-vergadering de vertegenwoordigster van Jong Agalev tot vervelens vroeg “of ze misschien lesbisch was”. Dit valt moeilijk een
“volwassen verstandhouding en intellectuele tolerantie” te noemen. Stellen dat de problemen binnen het PFK louter de schuld zijn
van een imaginaire “linkse meerderheid”, is dus niet bepaald eerlijk. Het is volgens ons correcter om over een collectieve
verantwoordelijkheid te spreken. We vermoeden overigens dat u in uw laatste zin het woordje “niet” vergeten bent.

De redactie

Matthias Jacxsens



De Cultuurcheques, u kent ze wel of u
heeft er tenminste al van gehoord. Die
cheques zorgen ervoor dat de arme
cultuurloze student (ja, u daar in die
lompen, met die pint in de hand) ook eens
proeft van het cultuuraanbod in een stad
als Gent. Voor een armzalige 15 euro
koop je een boekje met 10
toegangstickets voor uiteenlopende
evenementen, van theater en dans tot
film en tentoonstellingen.

Maar worden die cheques effectief
gebruikt? Doen studenten überhaupt wel
aan cultuur? Dat is één van de
doelstellingen van Cultuurbarbaar, een
onderzoek van de optie marketing van
KAHO Sint-Lieven, dat probeert om het
cultuurgedrag van de studenten in kaart
te brengen. Ook de invloed van de al
genoemde cultuurcheques op dat
cultureel gedrag zou met dit onderzoek
duidelijk moeten worden. Het uiteindelijke

doel is ten langen leste meer middelen
vrij maken zodat studenten (nog) meer
aan cultuur kunnen doen.

Via de website www.cultuurbarbaar.be
gebeurt een on-line enquêtering die enkel
door studenten kan worden ingevuld.
Over de website zelf kunnen we kort zijn:
die is spuuglelijk. Eén aanblik op het
bloemetjesmotief volstaat om alle
enthousiasme de kop in te drukken.
Doorzetten is hier echter de boodschap,
want men mag om de veertien dagen
deelnemen én er vallen, naast zestig
cultuurtickets, ook vier vliegtuigtickets
naar een Europese bestemming te
winnen. Om de kansen op die prijzen te
vergroten kunnen de vergeetachtigen
onder ons er zelfs voor opteren om een
herinneringsmail te ontvangen.

Natuurlijk is dergelijk onderzoek niet
representatief voor de gehele

studentenpopulatie. Daarom zal er naast
deze on-line bevraging een mondelinge
diepte-enquêtering gebeuren bij wijze van
steekproef, zodat uiteindelijk de volledige
studentenpopulatie (nieuwe studenten,
eerstejaars en latere jaren) bereikt wordt.
De opdrachtgevers van dit onderzoek zijn
ondermeer de stad Gent, de sovo’s van
de verschillende onderwijsinstellingen en
zowat alle aanbieders van cultuur in
Gent. 

Rest ons alleen nog wat er uiteindelijk
met de vergaarde informatie zal
gebeuren. Die wordt overgedragen aan
de opdrachtgevers en er zal een
beknopte samenvatting op de website
verschijnen. De vrees is reëel dat dit
onderzoek nadien in de vergetelheid zal
verdwijnen want er is al overeengekomen
dat de resultaten géén invloed zullen
hebben op de samenstelling van de
cultuurcheques volgend academiejaar. In
ieder geval, de winnaars kunnen er maar
wel bij varen.

Gaat de gemiddelde Gentse student al eens naar het theater?
Of is-ie regelmatig te vinden voor een avondje dans en

muziek? Om het cultuurgedrag van de student in kaart te brengen
werd een grootscheeps onderzoek op poten gezet. 

Cultuurbarbaar: u ook?

Wim
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C O L U M N
Ja aan het beavershot!

Wanneer in een
krantenwinkel de rayon
‘dames- en mannenbladen’
zich op glossy wijze aan mij
opdringt, daalt een duister
gevoel van
cultuurpessimisme over me
neer. Flair, Menzo, P-
Magazine, Marie-Claire, Ché,
Libelle, Feeling, Maxim: elk
op zich vormen ze in mijn
ogen een vlammende ruiter
van de mediatieke Apocalyps,
een bliksemende, niet zelden
in G-string gehulde heraut
van Spenglers Untergang des
Abendlandes.

De bewuste magazines
richten zich steevast exclusief
tot ofwel mannen ofwel
vrouwen. Op zich geen
probleem, ware het niet dat
dat een vrijbrief geworden is
om te verworden tot één
lange stereotiepe, in
herhaling vallende stroom
bagger. Als ik als
buitenstaander de Menzo
lees, kan ik niet anders dan
tot de conclusie komen dat de

eenentwintigste-eeuwse
westerse man op cultureel
vlak voornamelijk focust op
tieten, spoilers voor zijn BMW
en de voetbalschoenen van
David Beckham. Na lezing
van de Feeling vernauwt de
vrouwelijke interessesfeer
zich dan weer tot
voorgevormde beha’s,
vetkussentjes en het
borsthaar van George
Clooney. De degeneratie! De
pervertering! Kom hier,
Osama, dat ik je aan de borst
druk! Etcetera.

Begrijp me niet verkeerd, ik
schrijf deze elegie niet vanuit
een soortement elitaire
superioriteit, bladerend in het
ledenblad van de Rotary
Club, nippend van wat Veuve
Clicquot met een paar
exquise toastje sevruga on
the side. Evenmin probeer ik
op puriteinse wijze jullie
lectuur te beperken tot kuise
schrijfsels als Zonnekind,
Kerk en Leven en de
nieuwsberichten van de

Koninklijke
Duivenmelkersbond. Neen,
slechts een pregnant
empathisch gevoel van
actieve drang tot
wereldverbetering gloeit in
mijn binnenste.

Wég dus met die
badpakkenspecials, die silly
“Voor en Na” make-overs, die
dubbelzinnige vragenlijstjes,
die gadgetrubrieken, dat
gekwijl om sportauto’s en
Body Mass Indexen. Wég
met die modereportages, die
close-ups van Anna
Koernikova’s ondergoed, die
lofzangen op zalfjes met aloë
vera. Waarom vermoedt de
hoofdredacteur van P-
Magazine eigenlijk dat ik
überhaupt geïnteresseerd
ben in het favoriete standje
van Sam Gooris en Kelly
Pfaff? Waarom krijg ik
ongevraagd een
gedetailleerde staalkaart van
de tatouages die Deborah
Ostrega in haar
schaamstreek heeft laten

inplanten? Het is simpelweg
de triomf van de ondraaglijke
luchtigheid. Als Newsweek
een frambozenbavarois is,
dan zijn mannenbladen de
industrieel geproduceerde
schuimpjes.

O tempora, o mores, laat het
ons daar op houden. Dit is
echter geen Victoriaans
geïnspireerde column.
Integendeel, ik ben zelfs een
zeer grote fan van morsigheid
in al zijn facetten. Het is net
de bedékte schunnigheid die
me irriteert: als schunnigheid
iets behoeft, dan is het toch
wel boude openlijkheid all the
way. Wég dus ook met het
strategisch bedekte naakt!
Wég met de kokosnoten, de
palmbomen, de toefjes
slagroom! Ja aan het
beavershot! Leve de full
frontal nudity!

Rien Emmery



Oosterse fastfood in Wok Away

Zij die onlangs de kaskraker ‘Kill Bill’
aanschouwden en maar niet genoeg
krijgen van dat feeërieke samoeraigedoe,
zullen zeker ook likkebaardend The Wok
Away op de Korenmarkt binnenstappen.
Het hippe, zeer strakke interieur en de
mechanische techno op de achtergrond
doen je even denken dat je in een
Westerse loungebar terecht gekomen
bent maar de papieren luchters en het
Aziatisch personeel dat in de wokken
staat te roerbakken maken je duidelijk dat
je wel degelijk in een oosterse
fastfoodzaak beland bent. Ze kunnen er
wat van: het toilet wordt verlicht met
blauw discolicht verspreid door een
spiegelbol, een sanitair verantwoorde
wok waarin je je handen kunt wassen, en
over de bar rolt een lopende band die
heerlijke gerechten voor je laat passeren.
Dankzij die artificiële zeeziekte die je
ervan krijgt, waan je je op een vissersloep
op de Stille Oceaan.

Voor je uren aan je tafeltje sterft van de

honger, wachtend op een ober: je moet
zelf de bestelling opnemen. Uit een ruim
assortiment van wokken, sushi’s,
dagschotels etcetera stel je je eigen maal
samen. Je kunt zelf bepalen wat je wel en
wat je niet wilt terugvinden in je schotel.
Wie vreest dat hij zal vermageren, kan
besluitloos twijfelen tussen vijf soorten
sauzen. Ook het vegetarisch gespuis
komt hier goed aan zijn trekken.
Gefrituurde tofu en gebakken stukjes ei
vormen een waardig surrogaat voor het
versgekeeld vee. Nadat alle ethische en
onethische grillen elkaar hebben
uitgewerkt, begeef je je met gestrekte
portefeuille naar de kassa. Voor een
luttele 7 euro heb je al een wok om u
tegen te zeggen. Ook drank is relatief
goedkoop. De bediening is redelijk snel.
Over de wok geen kwaad woord: ze was
werkelijk om je vingers bij af te likken.

Wie nogal sceptisch staat tegenover de
Oosterse keuken, plaatst zich het best
achter het verlichte altaar. De keuken

bevindt zich dan in je gezichtsveld, zodat
je een strenge controle kunt uitvoeren op
wat je gele medemens allemaal in die
wok smijt. Doch, na enkele happen gooi
je ongetwijfeld alle vooroordelen opzij en
proef je zelf dat hetgeen je eet alleen
maar zuiver is, en wel verzorgd
klaargemaakt moet zijn. Gezond is het
allegaartje in ieder geval. Vers bereide
lekkere groenten, hier en daar een
vezelrijke noedel en vetarm mals vlees
luisteren de maaltijd op. De porties zijn
voldoende groot om een half etmaal in
leven te blijven. Boulemiepatiënten
blijven beter thuis.

We raden deze eetgelegenheid aan aan
alle hippe alternativo’s. Zij die niet hip
zijn, steken heel wat op en kunnen tevens
van een heerlijke maaltijd genieten.
Uiteindelijk kan het niet gezond zijn altijd
datzelfde studentenvoedsel naar binnen
te werken. Laat die klieren van je los op
dat Oosters voedsel en kom welvoldaan
en gezond terug zonder het gevoel te
hebben beroofd te zijn.

Zin in een snelle hap maar niet in vorte hamburgers en dito
frieten? Liever iets met rijst, curry of rauwe vis? Dat kan, in de

Wok Away aan de Korenmarkt.
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Kalki

Slok die wok!

Vlaams Oosters in eigen keuken

Kwak een scheut plantaardige olie in een
hete wok. Doe er 250 gram bakrijst,
bijvoorbeeld mediterrane rijst, in. Roeren
tot alle korrels er doorschijnend uitzien en
dan water bijgieten tot de rijst net onder
water staat. Tien minuten met deksel op
laten koken of tot al het water weg is.
Makkelijk zat. Ondertussen snijd je voor
vier personen een lap biefstuk van 400
gram in brokken.

Als de rijst droog staat, kip je er wat
sojasaus bij en roer je tot alle rijstkorrels
er niet maagdelijk wit meer uitzien. De
komende vijf minuten slechts sporadisch
meer roeren zodat de korrels de kans
krijgen om te bakken. Doe de rijst uit de
wok en in een kom. Zet er een deksel op
om het niet te veel af te laten koelen.

Kwak alweer een flinke scheut

plantaardige olie in de hete wok. Fruit
twee fijngehakte tenen knoflook en een
dwars in schijven gesneden grote ui een
drietal minuten, of langer, wat kan het ons
schelen. Kwak de brokken dood rund er
maar bij. Roerbak dat zootje tot het dode
rund een mooi en knapperig bruin laagje
heeft en de uienschijven spectaculair uit
elkander vallen. Giet er flink wat sojasaus
bij en blijf roeren. Enfin, giet er maar beter
niet te veel sojasaus bij. Overdaad
schaadt. Doe het dode rund en de ui uit
de wok in de kom met rijst, zodat de jus in
de rijst kan trekken.

Kwak voor de derde en laatste keer een
flinke scheut plantaardige olie in de nog
altijd hete wok. Ondertussen hebben wij
er achter jouw rug gezorgd voor twee
grote, rode paprika’s in brokken werden
gehakt en dat drie stevige wortels in

staafjes van een drietal centimeter
werden gesneden. Wij durven nogal.
Genoeg geleuter, nu actie: smijt die
verminkte groensels maar zeer in de
spettende olie, dat zal ze leren. Roer bak
tot die ondingen gaar zijn, allicht zo’n vijf
minuten, misschien meer, misschien
minder, hangt af van je wok, je kookkunst
en -techniek, je vuur, je groenten, je olie
en wat nog niet al. Vergeet er onderwijl
niet nog wat extra sojasaus bij te gieten.

Als die smeerlappen gaar zijn, kip je er
kom met de rijst en het dode rund en zo
bij. Nog enkele minuten roeren zodat alle
ingrediënten op verantwoorde wijze door
elkaar geschud zijn. Vuur afzetten en
naar de eettafel brengen. Als je gasten
hun neus optrekken en zeggen: “Eikes, je
zou toch biefstuk maken?”, dan geef je ze
maar een mot of twee, drie tegen hun
bakkes. Met onze groeten.

Van der Mensbrugghe

Zin in iets lekkers en tijd om zelf te koken? Echter geen
goesting in klassiek Vlaams? Dan is dit recept misschien iets

voor jou. Vlaemsche ingrediënten, Oosterse bereiding. En
poepsimpel op de koop toe.



Maart 1964, een U-boot vaart ergens in
de Atlantische Oceaan. In het water
dobbert een ingevroren man. Uit
onderzoek blijkt dat de persoon nog
leeft. De nazi’s stellen vast dat het om
Captain America gaat, getooid in een
star spangled banner kostuum. Steve
Rogers werd tijdens de oorlog
onderworpen aan een medisch
experiment waardoor hij superieure
krachten kreeg om Europa te bevrijden
van het fascisme. Zijn enige wapen is
een vibranium schild met uitzonderlijke
aerodynamische eigenschappen. Alles
verloopt vlot tot hij en zijn maatje James
Bucky Barnes proberen een vliegtuig te
onderscheppen. Captain valt in het
water en bevriest. Eenmaal ontwaakt,
moet hij het minder aangename nieuws
vernemen dat de nazi’s de oorlog
alsnog gewonnen hebben.

Captain wordt naar New
Berlin, vroeger New

York, overgebracht.
Daar maakt hij
kennis met de Red

Skull. Johann Schmidt, zoals hij heet,
werd opgeleid door Hitler himself. Hij
heeft Johann omgevormd tot de ideale
nazi. De rode schedel staat symbool
voor de nazi-overheersing. Nadat
Dolfken de pijp aan Maarten gaf, mocht
de Red Skull zijn taak overnemen.

Het zou geen comic zijn als er geen
miraculeuze ontsnapping plaatsvond:
Captain springt vanuit het Empire State
Building naar beneden via een
Zeppelin. Hij komt in contact met het
verzet, dat onder meer bestaat uit
Bruce Banner (Hulk), Benn Grimm,
Johhny Storm, Sue en Reed Richards
(alle vier uit de reeks Fantastic Four).
Uiteraard loopt alles goed af en wordt
de Red Skull verslagen en al even
uiteraard moeten er daar offers voor
gebracht worden.

Het verhaal, verspreid over vier
afleveringen, heeft niet zoveel om het
lijf. 9/11 ligt nog vers in het collectief
geheugen van de Amerikanen en op de
cover van de comic wordt er
uitdrukkelijk naar verwezen. Het is een

vrij patriottisch verhaal, maar dat neemt
niet weg dat het zijn kwaliteiten heeft.
De tekeningen zijn stukken beter dan
het computerwerk van lowbrow strips
als Jommeke en Suske en Wiske. Een
van de bekende kenmerken van de
Marvel-comics, waarvan Captain
America deel uitmaakt, is dat niet elk
personnage zijn eigen reeks heeft,
maar dat die ook guest appearances
maken in andere reeksen. Ziet u
Anatool al een misdadig duo vormen
met Krimson of Ricardo?

Captain America is ondertussen aan
zijn vierde reeks toe. Het eerste verhaal
verscheen in 1941. De tijden evolueren
en zo de vijanden van Captain America.
Nu moet hij het vooral opnemen tegen
het internationaal terrorisme.

T E N T O O N S T E L L I N G
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Geef toe: de laatste jaren leken de Nero-
verhalen nergens op. De tekeningen van
Dirk Stallaert waren dik in orde, maar de
verhaallijnen waren saai en simpel. Wat
een verschil met de fijne Nero’s uit de
jaren vijftig!  Helaas weet de jeugd van
tegenwoordig amper nog wie Nero is, en
voor zij die de eerste Nero’s nog in de
krant hebben gelezen, loert Alzheimer om
de hoek. Die Marc Sleen retrospectieve in
de Kunsthal Sint-Pietersabdij was dus
niet zo’n slecht idee.

In deze tentoonstelling is materiaal uit
verschillende privé-collecties te zien. Ook
Sleen hemzelve dook in zijn rijke archief.
Zo is men erin geslaagd uit elk Nero-
verhaal minstens één originele tekening
tentoon te stellen. Helaas blijft het daar in
de meeste gevallen bij: het gros van de

platen hangt daar met als enige uitleg de
titel van de strip waaruit de tekening
komt. Alsof stripliefhebbers per definitie
ongeletterde idioten zijn. Je moet echt
een grote fan zijn om een groot deel van
de platen niet ongeïnteresseerd voorbij te
wandelen.

Naast ‘dagbladverschijnsel’ Nero komen
ook andere figuren van Sleen aan bod.
Zo hangen er originele tekeningen en
krantenknipsels van Pollopov, Neus, Piet
Fluwijn en Bolleke, Oktaaf Keunink, de
Lustige Kapoentjes en ongetwijfeld
vergeten we er nog. Wie houdt van de
Sleen-humor komt in dit deel van de
tentoonstelling helemaal aan zijn trekken.
Wegens het grote aantal stripfiguren krijgt
de bezoeker hier ook meer uitleg. Verder
toont men nog tientallen cartoons die in

de jaren veertig in de kranten
verschenen, en zelfs enkele schilderijen
van de hand van de jonge Sleen, die toen
nog signeerde met Neels. In een klein
kamertje hangen een tiental tekeningen
die Sleen maakte tijdens zijn talloze
safari’s. Gezien Sleens grote passie voor
Afrika hadden we er daar toch wat meer
van verwacht.

De retrospectieve is een waar paradijs
voor liefhebbers van originele tekeningen,
anderen zullen zich na een tijdje
misschien wat vervelen. Eén ding is
zeker: wie de tentoonstelling bezoekt,
gaat met veel respect voor Marc Sleen
naar buiten. Het is echt indrukwekkend
wat die man allemaal bedacht en
bijeengeschreven heeft in zijn leven.

Marc Sleen – een retrospectieve. Tot 11
januari in de Kunsthal Sint-Pietersabdij.
Meer info op www.gent.be/spa

Nero: vooral veel prentjes

Stefaan

Smijt de geschiedenisboekskens maar weg. De Tweede
Wereldoorlog is anders afgelopen dan u gedacht had. De

nazi’s hebben de oorlog gewonnen en de States veroverd.
Horen we daar gejuich in de Roeland?

S T R I PNazi’s veroveren de States

Deze rubriek kwam tot stand dankzij stripwinkel
Betty Boop, Overpoortstraat 110.

Een jaar geleden stopte Marc Sleen op zijn tachtigste
verjaardag definitief met het tekenen van Nero. Na

tweehonderdzeventien albums vond hij het stilaan welletjes. En
wij eigenlijk ook.

Karel Lambrecht



De tijd waarin tekenfilms synoniem waren voor getekende
sprookjes lijkt voorgoed voorbij. Ten eerste omdat je bezwaarlijk
van een tekenfilm kunt spreken als bijna alles met de computer
is gemaakt. En tweede omdat men zich bij Disney en andere
animatiestudio’s tegenwoordig niet meer bezighoudt met
fantasieloze bewerkingen van tot in den treure uitgemolken
sprookjes als Belle en het Beest en Sneeuwitje. In de moderne
wereld wil men zowel kinderen als volwassenen naar de
bioscoop lokken met films die nog altijd een kinderlijk element
bevatten – we zijn tenslotte bezig over een film waarin vissen de
hoofdrol spelen – maar ook een volwassen mens kunnen doen
lachen zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken over eventuele
geestelijke aftakeling.

Het verhaal van Finding Nemo behoeft niet veel commentaar. Je
gaat nu eenmaal niet kijken om te weten te komen of pa
clownvis zijn geliefde telg zal terugvinden of niet. Waar het een
mens om te doen is, zijn de vele witzen waar de nieuwe
generatie animatiefilms stilaan borg voor staan. Je mag op je
beide oren slapen: ze ontbreken ook in Finding Nemo niet. Wie
naar deze film kan kijken zonder de hele tijd te zitten gniffelen
en geregeld luid te schaterlachen, verdient de titel van

azijnpisser van het jaar. Met stip.

Grappig zijn onder meer de haai Bruce en zijn kompanen, die
van het opeten van hun zwemmende soortgenoten trachten af
te kicken. Wie goed oplet, zal een sublieme persiflage van een
beroemde scène uit Stanley Kubrick’s The Shining niet
ontgaan. Ook een knipoog naar Alfred Hitchcock’s The Birds
bewijst dat men in deze film nu en dan ook het pad van de
subtiele humor bewandelt.

Wat de film zeker een meerwaarde geeft, is de fantastische
manier waarop al het moois in de oceaan in beeld is gebracht.
Het is bijna niet te geloven dat men met de computer de wereld
zo realistisch kan weergeven. De makers van de film willen het
publiek trouwens niet laten vergeten wat voor een genieën ze
wel zijn, en daarom gaat een korte Pixar-tekenfilm uit 1989 aan
de hoofdfilm vooraf. Qua contrastwerking kan het alleszins
tellen.

Wie zin heeft om een avondje goed te lachen, zit met Finding
Nemo zeker goed. Ga alsjeblieft wel naar de originele versie
kijken, met de stemmen van onder andere Willem Dafoe en een
schitterende Ellen DeGeneres. Hoe goed de Vlaamse versie
met Stany Crets en Guy Mortier ook gemaakt mag zijn, wees
er maar zeker van dat je dan in een zaal vol enthousiaste
vierjarigen en hun oververmoeide ouders zal belanden. Het is
tenslotte voor hen dat die laatste versie is gemaakt.

Er loopt weer een nieuwe Disneyfilm in de
zalen. Omdat prinsen, prinsessen en boze

stiefmoeders sinds de jaren negentig uit de
mode zijn, gaat dit nieuwste exemplaar
gewoonweg over een papa-vis die op zoek gaat
naar zijn verloren zoon.

The Two Longer Towers FFILMM

Het verhaal nog maar eens afhaspelen en de film bewieroken of
afbreken, slaan we voor het gemak over. Daar valt toch niets
nieuws meer over te vertellen. Over de dvd met de ruim veertig
minuten extra beelden en de ontelbare documentaires wel.

Het meest merkwaardige aan die extra beelden is dat ze de film
helemaal níet langdradiger maken. Je zou verwachten dat een
vehikel dat sowieso al drie uur duurt des te saaier wordt als ze
er nu nog eens bijna een uur extra materiaal aan toevoegen.
Fout. Wie de film in de bioscoop al fantastisch vond, zal de
uitgebreide versie helemáál het einde vinden. Wie ontgoocheld
was over The Two Towers, zal hoogstwaarschijnlijk bijdraaien
als hij de dvd ziet. Om verschillende redenen.

Vele fans van het boek zegden dat er in de film veel te veel
gevochten en gemoord en zo werd en dat regisseur Peter
Jackson te weinig oog had voor de subtiliteiten van Tolkiens
sprookje. Tja, wat wil je, als tienduizenden Uruk-Hai een burcht
belegeren. Verenigde Naties die vredevol tussenbeide kwamen
en wapeninspecteurs naar Saruman stuurden, hadden ze nog
niet in die tijd. Gevochten zou er worden, daar kon Jackson niet

onderuit en het leverde verdraaid machtige beelden op.

Edoch, op de dvd komen Tolkiens subtiliteiten wel aan bod en
ze zijn vaak hilarisch. Gollem nog altijd terzijde gelaten, zijn
Merijn en Pepijn de sterren van de dvd. Hun domme maar
grappige lotgevallen komen soms aardig in de buurt van
slapstick. Ze vormen alleszins een aardig contrast met de
dodelijke sérieux van Frodo en Sam, die in The Two Towers
aardig op weg zijn twee irritante zageventjes te worden.

De uitgebreide versie is echter vooral puur filmtechnisch een
hele verbetering. De verhaallijn wordt beter (lees: logischer)
uitgewerkt en dat, eerlijk is eerlijk, mocht wel. Neem nu Aragorn
die met de Wrag van de klif stort. Hij drijft in de rivier, spoelt aan
op het strand, opeens begint een of ander paard wat aan hem
te frunniken, Aragron weet de naam van dat paard en niet veel
later staat hij in Helm’s Deep. Bof. In de dvd-versie zien we
tenminste hoe hij dat paard leert kennen en waarom dat paard
rondhuppelt in de wildernis.

Genoeg gezeik over de film zelf. Neem gewoon aan dat de extra
scènes de film logischer, grappiger, begrijpelijker en, ergo, beter
maken. Waarover we het nog niet hadden: de documentaires.
Die gaan van interessant tot hilarisch. Zo is de anekdote van
John Rhys-Davies die z’n vinger afsnijdt en ‘m bloedend toont
aan Jackson schitterend. En wees gerust: er zijn er meer. Enfin,
pfff, koop godverdomme gewoon die dvd.

Terwijl iedereen al staat te trappelen om de
eerste vertoning van The Return Of The King

van op de eerste rij te bezichtigen, genoten wij in
de luie zetel van onze Home Cinema van de
lange versie van The Two Towers. De
bioscoopfilm zag je ongetwijfeld al, de extra’s
allicht niet. Ze zijn nochtans de moeite.

Tim F. Van der Mensbrugghe

Annelies J.H. Jeannin
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Finding Nemo FFILMM



VTK Sportquiz Gusb 20u

KMF Fuif met optreden Kitsch 21u30
VGK Workshop rond sparen en beleggen
GUK Repetitie De Brug 20u

Comac Oorlog in het Midden-Oosten (Mohammed Hassan,
afro-arabisch marxist) Blandijn Aud C 19u30
AK Massacantus ICC 
AW Historische waarheid Gladiator Blandijn Aud C 

NSV Kristalnachtcantus 20u
KMF Prijsuitreiking Gotcha Kitsch
VG Kerstsnooker Rode brievenbus Post Plaza
WINA Kerstmarkt en schaatsen E. Braunplein
Astrid Winternachtfuif Astrid 20u

VTK Galabal Salons Montovani 22u

Genste Studentenfanfare Gastoptreden Jaak Van Den Vyver
NSV Klopjacht Citadelpark 20u (Eigen batt meebrengen)

VG Hoe steek ik een roos in mijn gat, les 1 Bloemenwinkel
Maria 20u

CDS Toneel: Meer wol dan schaap, Stefaan De Clerck 20u
De Brug

LVSV Relatie topfunctie VLD tandafwijkingen 20u
Notarisstraat 3
VRG Burberry Party Hof van Beroep 22u

Schamper is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universteit Gent. De

Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke
dinsdag samen om 20u op het volgende adres:

Schamperredactie 
Studentenhuis De Brug

St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent

09/264.70.87
schamper@student.ugent.be

Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette.
Naamloos is prullenmand. Vermeld ook

studierichting, jaar en contactadres. Op
grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw

naam weg. Lezersbrieven dienen betrekking te
hebben op de studentenproblematiek en de

UGent in het algemeen of artikels in Schamper
in het bijzonder. De redactie behoudt het recht

voor om ingezonden stukken verkort weer te
geven, of om technische reden niet te

plaatsen.

Oplage:
5000 exemplaren op gerecycleerd papier,

gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en
homes van de UGent

Verantwoordelijke uitgever:
Rien Emmery

St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:

Druk in de Weer c.v. 
Forelstraat 35 

9000 Gent

RR ee dd aa cc tt ii ee :: 
Hoofdredacteur

Rien Emmery
Coördinator

Ilka De Bisschop
Advertenties

Ilka De Bisschop
Eindredactie

Ilka De Bisschop, Stefaan Duc, Matthias
Jacxsens, Annelies Jeannin, Rien Emmery,

Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Redactie

Evelien “Tractor” Baeten, Bart “Strootje”
Bleyaert, Gert “Vogelverschrikker” Boel, Simon

“Pluimvee” Calcoen, Bruno “Bronstig Beest”
Claeys, Ilka “Vaars” De Bisschop, Deirdre

“Kuiken” De Cock, Tom “Tomaat” De Paepe,
Stefanie “Prikkeldraad” Deman, 

Simon “Haantje” Desmet, Sofie “Zeug” De
Vilder, Stefaan “Voederbak” Duc, Rien

“Beerkar” Emmery, Pieter “Geitje” Everaerts,
Rudy “Boerenhesp” Gevaert, Wouter “Liggende

Wip” Haegebaert, Matthias “Hooimiet”
Jacxsens, Annelies “Boerin” Jeannin, Karel

“Kalf” Lambert, Stijn “Stinkend Slootje”
Segers, Wendy “Schuur” Schelfaut, Joost

“Trekpaard” Vandenbroele, Tim “Varken” Van
der Mensbrugghe, Wim “Zwijnestal” Van

Lancker, Dries “Mestvaalt” Vrijders, 
Vormgeving

Papieren versie:
Tom De Paepe

Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Internet versie: StijN Segers

Cover: Tim F. Van der Mensbrugghe
Cartoons

Valère, Bruno
Tim F. Van der Mensbrugghe

Foto’s
Wendy Schelfaut, Evelien Baeten

Schamper op internet
www.schamper.ugent.be

CC oo ll oo ff oo nnkkrriinnggeenn eenn
ccoonnvveenntteenn
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Pfffff, godvedomme, wa peisde gulder wel?
wulder moe’n uuuuren zoe’en noar die
informoasse en gulder leest da nie. Flikkers!

Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.ugent.be
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Excuses
Vorige week werden in de Overpoortstraat enkele
“vreemdelingen” of niet-Ariërs, waarschijnlijk Turken,
door onguur Vlaams tuig of Ariërs in elkander geklopt
met Schamper 417, de voorgaande editie van dit
studentenblad. Het vermoeden rijst dat de onverlaten
geïnspireerd werden door een rechts-katholiek
standpunt van derden dat in die editie verscheen. Daar
was de redactie niet aansprakelijk voor. Toch wensen
wij aan de niet-Ariërs onze excuses over te brengen
voor het oneigenlijke gebruik van ons blad.

De redactie



AGENDACULTUUR

Maandag 15 december
Sport: Openlucht schaatspiste 
Emile Braunplein, 4 euro

Dinsdag 16 december
Literatuur: Geletterde Mensen, Jef Geeraerts
20u, Schouwburgstraat 3, 9-16 euro
Concert: Man and Machine
20u, Bomastraat 26, 5-6.25 euro

Woensdag 17 december
Concert: Tom Wolf
22u, Kunstencentrum Vooruit, gratis
Humo Comedy Expres
20.30u, De Fantast, Burgstraat 24, 7-9 euro

Donderdag 18 december
Winternacht van de studenten
Overpoortstraat
Lezing: De Paarse Zetel, Greet De Keyser
12.30u, Graaf van Vlaanderenplein 40, gratis

Vrijdag 19 december
Concert: Roland Van Campenhout
20.30u, De Vieze Gasten, Reinaertstraat 125,
5-6.20 euro
Theater: Oom Wanja
20u, Kunstencentrum Vooruit, 10-12 euro

Maandag 22 december
Theater: Vleugels in Gent “Angels”
20.30u, Minnemeers 8, 8-10 euro
Trampolinespringen met bejaarden
20u, Muinkaai 10, neem een oudje mee

Dinsdag 23 december
Theater: Vleugels in Gent “Tijlland”
19.30u, Sint-Baafsplein 17, 8-10 euro

Woensdag 24 december
Optreden: Jaak Van Den Vijver
20u, Het Dambert, 2 euro

Donderdag 25 december
Verheldering: Wie is Erwin?
15u, Blandijn, Erwin zal er zijn!

Vrijdag 26 december
Film: La Haine
20u, Kraankinderstraat, 2 euro 2

Schamper geeft 5 vrijkaarten
weg van elk concert van Logos

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

uw coördinaten naar
schamper@schamper.ugent.be

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.

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

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

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


