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Kinderseks & rassentheorieën

O

KORT

p Schamper waarderen wij enkel de hogere literaturen. Jommeke bijvoorbeeld. Hoe de
prijzenswaardige rassentheorieën van Jef Nys u konden ontgaan snappen we niet, maar wij
leerden er alvast veel van. Geniale Ariër Jommeke schuimt de aarde af met z’n sullig zigeunerslaafje
Filiberke en diens roetzwart hondje Pekkie, waarschijnlijk een subtiele verwijzing naar de typische
brandgeur die minderwaardige rassen typeert, superieure cultuur uitreikend met stijlvolle gebaren.

Wij begrepen de hint alvast en trokken
het Gentse in op zoek naar ontaarde
kunst. Om vrolijk in de vlammen te laten
opgaan, wel te verstaan. Hmmm, zouden
joden ontaarde kunst zijn? In het huis van
Leon Sarteel vonden we in ieder geval
volop onze gading.• De beeldhouwer stelt
immers z’n huis open om zo het
dagelijkse leven van de artiest dichter bij
de gewone man te brengen. Leon
Sarteel: aanschouw de kunstenaar, vos
z’n vrouw, ontwei z’n kroost en zet z’n
vuilnis buiten. U kan er terecht tot 31
januari. • Over een gezellig gezinsleven
gesproken: van 23 tot 25
januari kunt u naar Flanders
Expo voor zowat alles wat u
wilde weten en al wist over
trouwen. Ach, het huwelijk,
volgens ons het meest
voorbijgestreefde sacrament
sinds Filippijnse vrouwen uit
catalogussen
bestelbaar
waren. Wij gunnen u alvast
een blik achter de schermen
van Vlaanderens recentste
joint venture: “Gertje, wat is
dat eigenlijk, die vrosse floef
waar je madam Karen altijd in
wil pakken?” “Samson, jij
overgewaardeerde, pratende
zwabber! Het is rosse foef! En
meneer Verbiest, ik stop mijn
waardepapieren echt niet in
de endeldarm van mijn hond!”
• “Ik kan moeilijk elke dag mijn
dochter
afrossen
godverdomme, vloekte de
boer”, en hij schopte z’n wijf
onder tafel. • En wij die
dachten
dat
de
enige
gelukkige Ghanezen aaseters waren! De
Vieze Gasten bewijzen met Well, well
Djamel het tegendeel. Naast de
Algerijnse Gentenaar Djamel slepen ze
op 24 januari immers een hele trucklading
blijmoedige Ghanezen onder de naam
Dzidzolie het podium op. Leute
gegarandeerd, want zij die het wagen niet
breed genoeg te lachen krijgen er immers
stevig van langs met de Joris Van
Severen-editie van de Heilige Schrift. •
Wij begrijpen nog altijd niet hoe mannen
in pofbroeken en collants er doodserieus
in slagen een tragische rol neer te zetten.
Nog moeilijker te begrijpen is echter hoe
ze met vers geslepen sabel geweldloos
konden samenleven met mannen die
vrouwen speelden. U ziet het allemaal
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gebeuren met King Lear in het
Publiekstheater op 24, 26, en tussen 28
en 31 januari. • “Het celibaat is nog zo
slecht niet”, zei de dorpspastoor, en hij
schopte z’n wijf onder tafel. • Keek u ook
vervuld van afgrijzen toe hoe een viezig
behaard beest met een naïeve kuise
deerne de Boekentoren opklom? Het was
rector André De Leenheer met een bad
hair day die Sophie Dewaele vroeg of ze
zijn
enorme
toren
eens
wou
aanschouwen. Gelukkig was daar Willy
Claes die met een legaal gesponsorde
helikopter La Dewaele uit André “King

Kong” De Leenheers klauwen griste.
Naar het schijnt beval Freya Van den
Bossche meteen daarna het plaatsen
van
condoomautomaten
in
staatskloosters en het terugbetalen van
de sterilisatie van pedofielen, om zo haar
eerste plaats op de ranglijst ‘Domste
SP.A-wijf’ te verzekeren. U kunt de hele
geschiedenis nog eens in zwart wit
aanschouwen in de Film-Plateau op 27
januari. • Met kinderen is alles leuker, zei
Marc Dutroux en hij schopte z’n wijf
onder tafel. • Basel-Retour, toen we de
naam voor het eerst hoorden, dachten we
dat het om een treintransport van gouden
tanden en ontaarde kunstwerken ging.
Bleek het eigenlijk een toneelstuk in de
Minard te zijn. Uitgevoerd door De Tijd,

en spelende van 28 tot en met 31 januari
om 20 uur. Tickets 10 euro en 7 euro.
Joden gratis, mits geschoren onderarm
en sobere pyjamakledij. • Jan Leyers zit
op 29 januari vanaf 12 u 30 in de Paarse
Zetel in de bibliotheek. Hij zal er
geïnterviewd worden door Griet Pauwels
over boeken en andere vormen van
ontaarde brandstof. Ook ooit in een
Paarse Zetel: Hugo Coveliers. De
boeken waar hij het over wou hebben zijn
echter enkel nog verkrijgbaar door drie
maal op de plankenvloer van De Roeland
te kloppen en dan een Vlaams
Volksdeuntje te neuriën. •
“Dus
er
zitten
toch
edelmetalen in de anus van
m’n hond”, juichte Gert
Verhulst en hij schopte z’n
wijf onder tafel. • Ongelofelijk
wat het manvolk in de loop
der tijden allemaal niet uit z’n
botten sloeg om wijven
tussen de lakens te krijgen.
De producten van die noeste
arbeid kunt u aanschouwen
op gedichtendag. Poëzie: de
meest
indrukwekkende
poging om het vrouwvolk op
de knieën te krijgen sinds het
falen van de War on
Feminism. Breng zelf uw
vochtige
doekjes
en
lichaamsoliën mee op 29
januari in het Poëziecentrum
op de Vrijdagmarkt. • Op
naar het land waar de
poëtische drang zich beperkt
tot het vinden van woorden
die rijmen op beaver en
sheep:
Ierland.
Niet
verwonderlijk in een land waar begroeiing
niet noodzakelijk het menselijk lichaam
schuwt.
Ongeschoren
benen
en
okselputten die zich volgens ritmische
patronen aan u openbaren, een
fenomeen dat sinds de regeringsperiode
van Mieke Vogels afliep niet langer gratis
te aanschouwen is. Dat merkt u zelf wel
wanneer u tickets aanschaft voor The
Magical Rythm of Ireland, een musical in
de Capitole op 29 en 30 januari. • “Dacht
je nu echt dat al dat moois voor jou alleen
was, sloerie”, zei de Kort-redacteur en hij
schopte nog een groupie onder tafel.

Gert & Dries
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DDE GROOTSTE HEBBENN

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!

Het jaar 2004 was amper een paar dagen ver toen een op zijn minst obscure
internationale academische rangschikking de Vlaamse universiteiten aanzette tot
een zielig potje haantjesgedrag in de media. Op 5 januari vond de Schamperredactie in haar mailbox een alleraardigst mailtje van UGent-persattaché Sophie
Dewaele dat het hele circus in gang zette. Een alleraardigst mailtje, met een al even
alleraardigst uitroepteken: “Universiteit Gent scoort opnieuw!”
Wat bleek? Even voordien had de Shanghai Jiao Tong University haar ‘Academic
Ranking of World Universities 2003’ gepubliceerd. “So what?”, hoor ik uzelf al een
hernia schouderophalen. De ranking zou inderdaad de gepaste non-aandacht
gekregen hebben, ware het niet dat onze Alma Mater in de wereldranking maar liefst
de 99ste plaats bekleedde. Jeetje. En de 31ste plaats in de Europese Top 100!
Tjonge.
Voor de gein even een kleine test: al wie ooit gehoord had van de Shanghai Jiao
Tong University, steek nu uw hand op. Kijk daarna vliegensvlug om u heen. Ik denk
niet dat u iets meer zal zien dan een massa lamlendig neerhangende ledematen. Ter
info: een simpel Googletje onhult dat zelfs de UGent zowat drie keer meer hits
oplevert dan de Chinese universiteit. Dus als u denkt dat wij bij deze tijding op de
redactie een familieverpakking vlugzout bestelden alvorens in ontzag het bewustzijn
te verliezen, guess again. Niet zo onze Alma Mater zelve, echter. Nooit om wat
profileringsdrang verlegen liet de Afdeling Communicatie meteen haar klaroenen,
kanonnen en ander symfonisch ongein aanrukken om zichzelf als een razende op de
borst te gaan kloppen. We konden de spontane zaadlozing in het rectoraat bijna
horen.
Terecht? Mwa. Een weinig argwaan en relativering is op zijn plaats. Shanghai deed
dat, brave mensen, tenminste wél op hun site met onderzoeksresultaten: “people
should be cautious about any ranking” klinkt het, en “no ranking is absolutely
objective”. De lijst werd opgesteld door één professor, de illustere Nian Cai Liu, en
zijn drie medewerkers. Samen gebruikten ze slechts vijf criteria om hun
rangschikking op te stellen: Nobelprijswinnaars, geciteerde researchers, artikels
gepubliceerd in Nature en Science, artikels van onderzoekers in citatenbanken en
academic performance. Oké, lekker internationaal en zo, maar het zal u niet
verbazen dat slechts twee universiteiten in de wereldwijde toptien niet Amerikaans
zijn: Oxford en Cambridge. Als je even verder “we hebben erg ons best gedaan om
specifieke criteria en internationaal vergelijkbare gegevens te vinden voor sociale en
menswetenschappen, maar zonder succes” leest, dan is de vraag gerechtigd of de
opstellers de gebruikte indicaties zélf wel voor alle disciplines als accuraat en
representatief beschouwen.
Soit, ieder zijn pleziertjes, denken wij dan. Gun die rakkers in de SintPietersnieuwstraat 25 hun lolly. Dat was echter buiten de andere Vlaamse
universiteiten gerekend: “Toch zijn ook wij wereldvermaard”, protesteert het
Limburgs Universitair Centrum (LUC) klaaglijk. “Twee van onze eredoctoren hebben
later de Nobelprijs gewonnen!” Het LUC duikt zelfs niet bij de 500 eersten op. “Ik stel
me vragen bij de grondigheid van de Chinese wetenschappers”, fronst de vice-rector
van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) dan weer. “Wij blinken uit in onze
voornaamste opdrachten: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening. Daar is geen rekening mee gehouden”, zeurt de Universiteit
Antwerpen (UA) op haar beurt.
“Het zijn objectieve criteria”, klinkt het dan weer vastbesloten bij onze UGent, vast
met een brede grijns omdat ze “de concurrentie” zo hebben kunnen opnaaien.
“Zou u deze prachtige Gentse instelling inruilen voor twee dozen Vrije Universiteit
Brussel, mevrouwtje?”
Zucht.

Rien Emmery
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Evaluaties geen garantie voor goede prof
Intriges effectiever dan wetenschappelijke kwaliteiten

A

an de UGent is er geen centraal beleid voor de evaluatie van
het individuele onderzoek van professoren. Daarbij zijn de
anonieme onderwijsevaluaties via het internet door studenten
niet meer dan schaamlapjes geworden met als enig doel tonen
dat ook de student aandacht krijgt.
Dat de universiteit haar studenten
uitnodigt om jaarlijks de docenten te
evalueren is puik. De tijd dat een
professor zonder gêne en zonder
gevolgen op de student kon spuwen –
enfin, bij wijze van spreken – is voorbij.
Tegenwoordig moet een docent zich niet
te veel meer in het hoofd halen of zijn
studenten vullen bij zijn naam “SLECHT!”
in op het evaluatieformulier. Dat kan
hommeles opleveren bij een eventuele
promotie.

Populistisch

voor kon doen. Gewoon een kwestie van
‘sfeer’ binnen het jaar. Alle andere jaren
had ik, denk ik, een goede werkrelatie
met mijn studenten.”
Je zou verwachten dat Dumont meer heil
ziet in de evaluatie van het onderzoek.
Mooi niet. “Tot nog toe is dat bij
bevorderingen op een op zijn minst
schemerachtige wijze gebeurd”, weet
Dumont. “Men zou vandaag perfect
bibliometrische criteria, zoals het nagaan

De vraag is maar hoeveel zo’n evaluatie
door studenten zegt over de kwaliteiten
van een docent. Wat is zoiets meer dan
een peiling naar de tevredenheid van de
student? Jan (22), een student
Germaanse, getuigt: “Ik ken heel weinig
mensen die naar die site gesurft zijn om
de proffen te evalueren. Als de lessen
goed zijn, ga je dat toch niet speciaal
zeggen? Het is maar normaal dat de
proffen goed les geven. Alleen als je echt
met heel slechte docenten te maken
krijgt, is zo’n evaluatie de moeite waard.”
Jan ging niet in op de uitnodiging om zijn
mening te kennen te geven.
Ook professor Henri Dumont van de
Vakgroep Biologie heeft een dubbel
gevoel bij de onderwijsevaluaties door
studenten. “Ik heb daar lang over
nagedacht”, zegt Dumont nu, “en mijn
slotsom is dat onderwijsevaluaties door
studenten een stap vooruit waren. Te
lang hebben slechte lesgevers hun gang
kunnen gaan zonder dat iemand ooit aan
hunne majesteiten dorst te twijfelen.”
Zoals ook student Jan aangaf, zijn
onderwijsevaluaties vooral daarvoor
nuttig en zelfs nodig.

Schemerachtig

Het andere uiterste kan eveneens:
proffen die de populistische toer opgaan
om toch maar een postieve evaluatie te
krijgen. Ook Dumont erkent dat
populisme
soms
het
auditorium
binnensluipt. “Het gevaar dat je noemt, zit
er zeker in. Ik ken proffen die ieder jaar
hun studenten thuis uitnodigen op een
wilde party, kwestie van goodwill te
kweken. Ik heb zelf één jaar meegemaakt
– gelukkig slechts één – met erg
verwende studenten, waar ik niets goeds
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– nvdr) was onderzoek geen prioriteit,
onder de huidige, André De Leenheer,
wel. Daardoor zie je een aantal
windhanen nieuwe posities innemen. Ik
vermoed dat het in de volgende
bevorderingsronde moeilijk wordt om nog
kwantitatieve evaluaties uit de weg te
gaan, althans in mijn faculteit, die de term
“exact” in zijn banier voert. Op facultair
niveau is de decaan belangrijk, en voor
het eerst sinds ik mij kan herinneren,
hebben wij nu een decaan (Luc Moens –
nvdr) die ik wat krediet geef. De vorige,
een bioloog, was een ramp.”
Ook professor Ignace Lemahieu,
opperhoofd
van
de
Directie
Onderzoeksaangelegenheden, beaamt
dat er een nieuwe wind door de Gentse
onderzoekswereld waait sinds rector De
Leenheer zijn troon besteeg. “Het aantal
doctoraten steeg de laatste jaren, net als
de kwaliteit van de aanvragen. Er is een
mentaliteitswijziging bezig.”

Intriges

Henri Dumont: ‘Onderwijsevaluaties door studenten
waren een stap vooruit.’

van het aantal citaties van een publicatie,
kunnen hanteren. Ze zijn voor iedereen
vrij toegankelijk op het Web of Science.
Dat doorkruist echter dikwijls de ‘plannen’
die oudere proffen hebben met hun
braafste discipelen. Daarom wordt het
gebruik van objectieve criteria gemeden
of verhuld. Een tweede reden is dat vele
oudere proffen die jongere collega’s
moeten evalueren in vergelijking met de
jongeren door de mand vallen. Dat is de
groep die bibliometrie misprijzend afwijst
als foutief en niet ter zake.”

Nieuwe wind

Volgens Dumont hangt alles sterk af van
de richtlijnen die van boven komen.
“Onder de vorige rector (Jacques Willems

De merde is dat het onderzoek wel
uitstekend te meten is, bijvoorbeeld door
de bibliometrie waar Henri Dumont zo op
hamert, maar gebeurt dat wel? Lemahieu
brengt aan dat er geen algemene criteria
zijn om proffen te beoordelen. “Sommige
professoren
vinden
onderwijs
belangrijker, anderen onderzoek. Dat
hangt af van hun individuele opdracht.”
Dumont ziet dat pessimistischer: “Hoe
zwaar wegen onderzoek en onderwijs?
Dat is op geen enkele manier uit te
maken! Voor de ene kandidaat is het zus,
voor de ander zo, naargelang wie de
poulains van het moment zijn. Het werd
en wordt allemaal heel clever uitgevoerd.
Je kunt haast nooit aantonen dat er
sprake is van opgezet spel. Ik geloof zelfs
heel sterk dat sommige proffen er door
andere ‘ingeluisd’ worden zonder dat zij
goed beseffen waaraan zij meedoen.”
Directeur Lemahieu lijkt vanuit zijn functie
niet in staat eventuele complotten en
intriges tegen te gaan. “Er zijn twee
mechanismen om het onderzoek te
evalueren. Enerzijds zijn er de
tweejaarlijkse evaluaties van het ZAP
(zelfstandig academisch personeel)
waarbij zowel het onderwijs, het
onderzoek als de dienstverlening
beoordeeld worden. De proffen moeten
een verslag maken van hun prestaties
van de afgelopen twee jaar en dat wordt
op facultair niveau bekeken.”

Ploeteren
“Anderzijds

worden

professoren
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beoordeeld op het moment van
promoties”, gaat Lemahieu verder.
“Aangezien er slechts een beperkt aantal
hoogleraren is, zitten we in een
competitief
systeem.
Een
beoordelingscommissie stelt een advies
op basis van een dossier op waarin de
output, zoals citaties, van kandidaten
vergeleken wordt. De Raad van Bestuur
beslist, maar het zijn de faculteiten die de
criteria bepalen.”
Wat alweer de bal in het kamp van de
proffen zelf legt en niet in dat van de
Onderzoeksdirecteur. Akkoord dat elke
faculteit zijn eigen mate van ‘exactheid’
heeft maar een minimum aan vereisten
voor onderzoek opgelegd door de
Directie Onderzoeksaangelegenheden
lijkt niet ongepast voor een universiteit die
zijn
internationale
koppositie
wil
behouden. Anders ploeteren machtige
proffen maar wat raak in hun labo en
steunen ze jonge snaken die hun bakkes
houden. Heel leuk voor die proffen,
minder leuk voor de uitstraling van de
universiteit.

Zwakke lesgevers

Zonder centraal beleid blijft de
universitaire
wetenschapper
overgeleverd aan de goodwill van
collega’s en studenten. “Waar ik
problemen mee heb”, zegt Dumont, “is
dat, nu de opkomst van de studenten op
de evaluaties zo laag wordt, er bij de

Professor Henri Dumont:
‘Sommige bevorderingen
zijn op zijn minst
schemerachtig’
algemene evaluaties weer gesjoemeld is.
Zo ‘telde het onderwijs niet mee’ bij
sommige van mijn collega’s op grond van
onvoldoende deelname en bij andere wèl.
Zwakke evaluaties werden daarenboven
‘neutraal’ genoemd, kwestie van de ene
voldoende en de andere zeer goed te
kunnen beoordelen.”

Als we vragen wat erger is, slecht
gebracht goed onderzoek of vice versa,
twijfelt Dumont. “Moeilijk! Ik heb zelf de
twee types prof gehad. Fiers en Marc
Van Montagu waren voorbeelden van
zwakke lesgevers, maar hebben
niettemin het beste uit veel mensen
gehaald. De omgekeerde situatie kan
daar bezwaarlijk aanleiding toe geven,
dus kies ik, als het moet, voor het eerste.”
“Ik ken heel wat goede onderzoekers die
met vuur niet alleen hun eigen
onderzoek, maar ook hun gehele
vakgebied onder woorden brengen. En
mensen enthousiasmeren”, zegt Dumont.
“Als de universiteit ergens elitair in mag
zijn, is dat ze de combinatie van beide
talenten moet zoeken in het brede
aanbod dat er is. Dat is waarin zij zich het
beste van een gewone school kan
onderscheiden.” André De Leenheer
heeft er alweer een goed voornemen bij
voor 2004.

Van der Mensbrugghe

N
M

Viva la Revolución

Even terug in de tijd. We
schrijven ergens in de jaren
’90. Ik wist in die tijden mijn
geluk nog op peil te houden
door sigaretten, bestaande uit
kasticketjes en bladeren uit
de haag, te rollen. Wij
verscholen ons in het rijke
struikgewas van onze
speelplaats en loensten af en
toe behoedzaam naar de
waakzame schoolmeester.
Ontiegelijk trots op onze
revolutionaire heldendaad
besloten wij het pad van
verzetsstrijder verder te
bewandelen.

het straalde degelijkheid uit.
Een beetje zoals een oude
Belgische staatsmaatschappij
ter controle van de
pluimveekweek.

Een goede partijnaam, zo
weet elke ecologisch
verantwoorde yuppie, maakt
of breekt je beweging. Wij
kozen voor het onswingende
NMTG, de Nieuwe
Maatschappij van Tim en
Gert. Niet bepaald hip, maar

U
L

Jammer genoeg hadden wij
op dat moment nog geen
weet van de draconische
maatregelen die de overheid
trof om sociale
rechtvaardigheid en dat soort
zaken te voorkomen. Het
bezoek aan het
gemeentehuis was kort en
krachtig. Onze aanvraag tot
oprichten van een politieke
partij ketste af op een
gevoelloos schepsel dat op
hardvochtige wijze de
revolutie beteugelde, gezeten
op een bijzonder modieuze
draaistoel. Het mag duidelijk
zijn dat de konten van de
reactionairen er consequent
beter vanaf kwamen dan die
van de revolutionairen. Boven
haar hoofd het bordje
“Bouwvergunningen”. Ze
vertelde ons dat ze ten eerste
niet bevoegd was om nieuwe
politieke bewegingen te
erkennen en dat we er ten
tweede ook niet op moesten
rekenen om binnenkort
erkend te worden, zelfs al

O
C

Een complete vernieuwing
van de maatschappij zoals
het proletariaat die op dat
moment kende, leek me een
ideale start. Ik en mijn
kompaan Tim, heroïsche
medestander temidden een
poel cynisme, planden ijverig
onze heilstaat.

vonden we de bevoegde
instantie. Om een partij op te
richten moest je blijkbaar 18
jaar oud zijn.
De tegenvaller bleek
uiteindelijk een gracieus
geschenk, gezien we nu
verplicht waren ondergronds
te gaan. Uitgespuwd door de
gevestigde orde werkten we
ongemerkt verder aan de
omverwerping van het
systeem. Daarbij werden
twee doelen gesteld: het
wegwerken van de armoede
in de wereld en een
namiddag in de cinema
doorbrengen. Op een frisse
woensdagmiddag, terwijl de
andere dieren enthousiast
paarden, gretig gebruik
makend van het excuus dat
het lente was, hielden wij
onze eerste vergadering.
Lidkaarten, voorzien van de
onmogelijk te vervalsen
NMTG-stempel, werden
uitgedeeld. Er was drie man
aanwezig, naast de twee
stichtende leden.
Vermoedens als zouden die
drie, gekomen vanwege de
belofte van liters
fruitlimonade, pragmatische
hoogverraders zijn, werden

snel ontkracht. De
aanwezigen zworen zonder
verpinken trouw aan het
partijbelang. Besloten werd,
om geen uitdaging te
ontwijken, eerst naar de film
te trekken.

We keken naar Ace Ventura
II, een revolutionair vertelsel
over dierenleed en jammerlijk
gesjeesde acteurs die enkel
voor het geld hun smoelen in
de meest ongezonde
houdingen trokken. Na die
activiteit bleken we
moegetergd door de
onophoudelijke
tegenwerkingen uit de
conservatieve hoek. We
hadden vijftig procent van
onze doelstellingen bereikt,
anderen moesten de klus
afwerken. Enkele maanden
geleden vond ik onze
partijkas terug. Tweehonderd
oude Belgische franken. De
rest hadden we gewetensvol
gespendeerd aan de
glorieuze wereldrevolte. Denk
ik.

Gert
5
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‘Journalisten zijn ijdele e
Walter Prevenier over oorlog, in

W

alter Prevenier heeft een bijzonder aangename stem. Nolle
Versyp in z’n beste dagen. Zonder moeite bromt hij een klein
uurtje over de geplogenheden van de moderne berichtgeving, de
gemiddelde redneck en de Belgische student.

SCHAMPER: Is het een bewuste
strategie de aanslagen in Irak werk van
“overblijfselen
van
Saddam’s
strijdkrachten” te noemen en niet
verzetsstrijders, wat zou impliceren
dat de Amerikaanse strijdkrachten een
bezettingsmacht zijn?
Prevenier: “Eerst en vooral, dé
berichtgeving en dé media bestaan niet.
Je hebt de “vrije” en de “gecontroleerde”
media. Niet iedereen heeft dezelfde
onafhankelijkheid en ambities. Neem
bijvoorbeeld de grote Amerikaanse
media. Zij worden uiteraard niet écht
gecensureerd door de Amerikaanse
overheid maar wel door de publieke
opinie, in hun taalgebruik met name. Hun
lezers en kijkers willen horen dat de
oorlog min of meer succesvol is. Die
mythe wordt in stand gehouden door de
media. Ze zijn als het ware gevangenen
van hun eigen logica.”
“De Europese pers hoeft zich daar weinig
van aan te trekken. De publieke opinie
was over het algemeen tegen de oorlog.
De
politieke
leiders,
enkele
uitzonderingen uitgezonderd, kantten
zich tegen de invasie. Hier kan de pers
vrijuit haar kritiek spuien en een duidelijke
analyse van de reële situatie in dat land
maken. Er is geen enkele reden voor het
bezigen van gekleurd taalgebruik. Er
bestaan inderdaad dubbelzinnigheden

over wie een “vrijheidsstrijder” is en wie
een “misdadiger”. Je hebt naast de
ondergedoken
Saddam-milities
evengoed
mensen
die
oprecht
ontevreden zijn met de gang van zaken.
Als die laatste analyse juist is, dan
hebben de Westerse media geen enkel
excuus om de juiste termen niet te
gebruiken. Het verzet is waarschijnlijk
ook voor een deel te verklaren als dat van
mensen die een gepriviligeerde situatie
kwijtgeraakt zijn. Die mensen proberen
uit eigenbelang om de nieuwe leiders en
de Amerikanen zo onsympathiek te
maken bij de publieke opinie in de VS en
haar bondgenoten dat de bezetting
voortijdig beëindigd wordt. Zo is het ook
afgelopen in Vietnam.

Valsspelen

SCHAMPER: Acht u een herhaling van
het Vietnam-scenario mogelijk?
Prevenier: “Een klein jaartje geleden heb
ik in New York een voordracht bijgewoond
van Daniel Ellsberg, de ambtenaar die
aan de basis lag van het einde van de
Vietnam-oorlog. Door tijdens de oorlog de
Pentagon Papers te roven en ze door te
spelen aan de New York Times, heeft hij
blootgelegd dat het Amerikaans leger
valsspeelde in Vietnam. Zo werden
bijvoorbeeld aanvallen op het Amerikaans

Walter Prevenier: ‘Als studenten in Amerika binnen geraken in
een universiteit, leven ze in een constante rivaliteit.’

6

leger gesimuleerd om de zware
Amerikaanse
bombardementen
te
rechtvaardigen. Het vrijgeven van die
papieren heeft toen de Amerikaanse
publieke opinie doen omslaan naar een
anti-oorlogsklimaat. Nu is net hetzelfde
gebeurd: de Amerikaanse regering
manipuleerde documenten over de
aankoop van Nigeriaans uranium om ze
als bewijs te gebruiken tegen Saddam.
Net als toen wordt dus meer en meer
duidelijk dat er vals is gespeeld. Maar of
de publieke opinie ook zal omslaan is nog
maar de vraag.”

‘In Amerika is het nu
enorm moeilijk de
publieke opinie tegen
de bezetting van Irak
te keren’
SCHAMPER: Als duidelijk wordt dat
een humane koers varen de eigen
machtspositie aantast, zal de publieke
opinie dan niet weer eensgezind voor
een agressief beleid kiezen?
Prevenier: “Dat is inderdaad de volgende
fase. Ondertussen is het fenomeen
oorlog toch eventjes onsympathiek
geweest. De vraag is alleen: zal het
opnieuw gebeuren? Ellsberg beweerde
dat mocht hij vandaag net hetzelfde
ontdekken, hij er bijna zeker van was dat
de New York Times het niet zou
publiceren. (lacht) Wat tevens impliceert
dat hij vermoedt dat de publieke opinie
vandaag al veel verder staat in het
unilaterale denken. Amerika is zich weer
aan het isoleren. Ze tonen geen interesse
voor andere godsdiensten en culturen.
Dat is momenteel zo sterk dat kranten die
toen nog de durf toonden feiten aan het
licht te brengen, dat nu niet meer zouden
durven. Ik meen dat het nu enorm moeilijk
zou zijn de publieke opinie nog tegen de
bezetting te keren. Je ziet wel dat zowel
in Europa als in de Verenigde Staten een
niet
te
verwaarlozen
antioorlogsbeweging op gang kwam.”
SCHAMPER: Zou er, los van de invloed
van de publieke opinie op de
berichtgeving, ook geen directe
interactie tussen overheid en pers
zijn? Bijvoorbeeld het Witte Huis dat
journalisten “uitkiest” en meeneemt
naar Thanksgiving in Irak?
Prevenier: “Dat is een gevaar dat alle
journalisten bedreigt. Journalisten zijn
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ele en kwetsbare mensen’

og, in Irak en aan de universiteit
ijdele en kwetsbare mensen. De directeur
of de aandeelhouders van een krant zijn
immers ook in staat hun werknemers in te
perken. Totaal vrije journalisten, hebben
die ooit bestaan? U alludeert echter op
iets anders. U doelt op de copain copainsituatie van journalisten en politici. Dat
fenomeen bestaat al langer dan vandaag.
Het onechte kind van Mitterand werd ook
twintig jaar lang verzwegen door de
Franse journalisten. Daar was geen geld
mee gemoeid, enkel vriendschappelijke
gevoelens. Hier spreken we natuurlijk
over een ernstiger probleem dan een
onecht kind. Het gaat hier over
geopolitiek, massavernietigingswapens
en mogelijk een Derde Wereldoorlog.”
“Vraag is of het werkelijk zo belangrijk is.
Dat de president vijf minuutjes bij z’n
troepen is, en de publieke opinie blij is als
een bende kleine kinderen, tant pis. Maar
dat er dagelijks nog twintig, dertig man
sneuvelt, dat kan Bush zich toch niet
permitteren? Een nieuw Vietnamscenario
zou
zijn
herverkiezing
hypothekeren. Het zou weer bijzonder
lang duren om van zo’n drama te
recupereren. Over de onafhankelijkheid
van de Amerikaanse journalisten maak ik
mij geen illusies. Er is sprake van een
dialectisch proces: zij praten de publieke
opinie naar de mond, maar ze hebben die
tevens gevormd. Hetzelfde met de
Democraten: waarom laten ze Bush niet
struikelen over deze zaak? Gewoonweg
omdat ze ook bang zijn van onAmerikaanse uitspraken. Ze zijn er nu
slachtoffer van dat ze zich aanvankelijk
niet hard genoeg opgesteld hebben.”
SCHAMPER: Is ons Europese beeld
van de States eenzijdig? Zijn het echt
allemaal knettergekke nationalisten?
Prevenier: “Het is zeker niet zo’n
eenheidsworst. Denk maar aan Bowling
for Columbine. Een bijzonder kritische
analyse die de vinger op vele wonden
legt. Hoe representatief zijn die kritische
stemmen? Toen ik vorig jaar in New York
naar de film ging kijken, zat er 30 man in
de zaal. Maar hij speelde, wat in de rest
van de States niet zo was. In dat zaaltje
was constant sympathie voor de ideeën
achter de film.”
“Uit enquêtes die de approval rating van
Bush meten, blijkt dat hij net na 11
september bijzonder hoge scores haalde.
Nu zijn die stevig gezakt. Als je dat als
maatstaf neemt, zie je dat de helft van de
Amerikaanse bevolking ondanks alles
kritisch is. Of zij een radicaal alternatieve
politiek willen, is vrij onwaarschijnlijk.”

SCHAMPER: De stemmen zijn in de
States
verdeeld
in
“blokken”,
maatschappelijke groepen die men
naar zich toe kan trekken. Is dat in
België ook zo?
Prevenier: “Ik denk dat het kiesgedrag in
ons land grilliger is dan in de andere twee
voorbeelden. Rijper en zelfbewuster ook.
Mensen stemmen bewust Vlaams Blok
omdat ze conservatief zijn. Veertig, vijftig
jaar geleden waren er veel meer
traditionele stemmers, stemmers die
gemotiveerd werden door sociale
controle. Toen was een onkritische
houding legio. Een aanwijzing van die
verandering zijn de grote verschuivingen
en de tussenpartijen. Amerika en
Frankrijk zijn ook veel behoudsgezinder
dan Vlaanderen wat waarden en politieke
stromingen betreft. Zij verkiezen de
klassieke politici. De kleine partijtjes
komen er nooit van de grond. Ze kunnen
wel de uitslag beïnvloeden natuurlijk,
zoals de groene presidentskandidaat
Nader
deed
toen
Gore
de
presidentsverkiezingen verloor. Hadden
de groenen toen Democratisch gestemd,
dan waren Bush en de Irak-oorlog er
nooit geweest.”

‘Technisch gezien is Silvio
Berlusconi even sterk
als Joseph Goebbels’
SCHAMPER: U hebt gedoceerd aan de
Berkeley University in Californië. Zijn
er grote verschillen tussen het
Amerikaanse en het Belgische
academisch onderwijs?
Prevenier: “Aan de intellectueel betere
universiteiten,
heb
je
bijzonder
intelligente en capabele studenten. Er
wordt ook enorm gevochten voor een
plaatsje aan die instellingen. Als ze
binnen raken, leven ze in een constante
rivaliteit. Je krijgt daar dus erg sterke
studenten die ook in de klas een
hanengevecht voeren. Aangezien het
zo’n dure studies zijn, wil men ook
kwaliteit. Ze zijn heel erg kritisch
tegenover hun lesgevers. Er bestaat ook
een enorme sociale controle onder de
collega’s. Je wordt er voortdurend
geëvalueerd, hoewel er niet zoiets als
een visitatiecommisie bestaat. Onze
studenten zijn heel anders. Ze zijn stiller,
ook al omdat er bij ons veel meer in
auditoria lesgegeven wordt. Je hebt in

Amerika in de hogere jaren ook kleine
klassen met optimale interactie tussen
lesgever en student. Je moet dat niet
idealiseren, gezien onze studenten op
een andere manier werken, en er bij ons
ook veel meer jongeren hoger onderwijs
volgen.”
SCHAMPER: Zou u de goed-slechtclassificaties die het Blok maakt,
wanneer het over de pers gaat, een
totalitaire actie noemen?
Prevenier: “In de perfecte totalitaire staat
is de controle zo sterk dat de klok gelijk
loopt. Dan is de techniek zeer simpel.
Zoals in nazi-Duitsland, waar een
minister van propaganda kranten die niet
in de pas lopen, liquideerde. Vandaag is
Italië daar een goed voorbeeld van. Niet
geheel hetzelfde uiteraard, wat ideologie
betreft zijn ze niet zo extreem. Technisch
gezien is Silvio Berlusconi echter even
sterk als Joseph Goebbels. Hij heeft al
enorm veel touwtjes in handen. Als je kan
uitfilteren wat er in de geschreven en
gesproken media komt, hoef je niet per se
een volledig totalitair systeem te
handhaven. Berlusconi is een goed
voorbeeld van hoe je de media kan
controleren op een legale manier: hij
heeft zaken opgekocht, het economisch
spel meegespeeld. Als je als journalist in
Italië carrière wil maken, weet je het wel:
vrolijk vertier en goed nieuws. Je hoeft
zelfs de kritische stemmen niet volledig
uit te sluiten. Door ze slechts minimaal
aan het woord te laten, schilder je ze als
marginale idioten af. Ik denk dat het Blok
en anderen hetzelfde doen. Door te
bespotten en selectieve berichten als
bewijs te gebruiken en dan kritiekloos,
maar met een perfecte logica, het goede
nieuws voor het publiek van het Blok te
presenteren. Zo krijg je de perfecte
balans tussen goed en kwaad. De
onveiligheid wordt kritiekloos in de
schijnwerpers gebracht. De visies van
politieke tegenstanders worden, mits
toevoegen van een paar stopwoorden,
dom
en
verwerpelijk.
Pers
en
berichtgeving manipuleren is niet zo
moeilijk. Het ontmaskeren is ook
interessant, net als er iets aan doen. De
vraag is hoe je een rijp publiek kweekt dat
dat soort zaken kan ontmaskeren.”

Gert
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‘Wij zijn het uithangbord van de unief’

J

De hosts en hostesses van de UGent staan er

e hoeft niet altijd een vliegbrevet en pilotenuniform te hebben
om hostesses voor een drankje en een gesprek te strikken.
Soms is een perskaart, een innemende glimlach en een dictafoon
genoeg. Schamper sprak met Caroline Grillet en Helmut De Vos.

De Natacha-strips hebben ons destijds
opgezadeld met een beeld van wulpse
dames die de gestelde lichamen uit de
eerste klasse trakteren op champagne en
toastjes. We konden er niet verder naast
zitten.
De Vos: “Toastjes opdienen, dat is de
taak van de catering. Wij hosts en
hostesses hebben een representatieve
functie. Wij zijn de uithangborden van de
universiteit. De bedoeling is dat wij de
mensen begeleiden naar hun plaats, dat
we hen ontvangen en soms moeten we
ze assisteren op studieavonden. We
moeten er wel degelijk staan.”

SCHAMPER: Het klassieke beeld van
de hostess als het ornamentele
lustobject is dus pure nonsens? Is er
dan echt geen klein beetje van aan?
De Vos: “Neen, echt niet. Er zijn
misschien mensen die ons zo zien, maar
we hebben onze specifieke taken. Als er
iets gebeurt, dan moeten we er zijn. Als
we er niet zijn en ze hebben ons nodig,
dan hebben we het schoon zitten.”
SCHAMPER: Als je de proffen
constant in de watten legt, durven ze
dan niet af en toe stilzwijgend van een
elf een twaalf te maken?
Grillet: “Neen, dat ook niet. De
universiteit is groot, hé. De kans dat we
een prof tegenkomen van onze eigen
faculteit en dat hij ons herkent, is
bijzonder klein.”
De Vos: “Ik kom er meer tegen omdat ik
vaak help bij studieavonden. Als je die
mensen tegen het lijf loopt, knik je eens
vriendelijk, maar dat is puur uit
beleefdheid, niet omdat je iets terug
verwacht.”

“Beide.
Tijdens
het
De
Vos:
sollicitatiegesprek wordt zelfs specifiek
gevraagd wat je weet over de unief.
Mensen die niet eens weten wat
faculteiten zijn, of die niet een beetje over
het onstaan van de universiteit kunnen
vertellen, vallen door de mand, denk ik.”
Grillet: “We hebben ook eens een kleine
rondleiding gekregen in Gent en een
uitleg met cijfers over de unief. Na een
tijdje leer je zelf ook wel hoe het in elkaar
zit. Wie in welke faculteit decaan is en zo.
Ze verwachten wel dat je de rector, de
vice-rector, de academisch en de
logistiek beheerder bij naam kent. We
krijgen zelfs een papier met hun foto’s en
namen op zodat we ons zeker niet
zouden vergissen.”

SCHAMPER: Hebben jullie ooit al
hallucinante taferelen meegemaakt?
Spontaan uitbrekende orgieën, uit de
hand gelopen braspartijen? Of blijft
het geprofte immer zijn bedeesde zelf?
Grillet: “Onze taak is de mensen
begeleiden naar de zaal. Bij de
ceremonie zelf zijn we meestal niet
aanwezig. Als er daar stoten gebeuren,
zijn we er geen getuige van. Als de
ceremonie gedaan is, blijven we meestal
maar een tiental minuutjes om iedereen
naar buiten te leiden of soms zijn we zelfs
al weg. Veel hebben we dus nog niet
meegemaakt.”
De Vos: “Dit jaar was er wel een prof die
tijdens de toespraken op Dies Natalis lag
te slapen.”

Wijvenjob

SCHAMPER: Wat zijn de vereisten om
aangenomen te worden?
De Vos: “Beleefdheid is zeer belangrijk.
Als je van nature al een rebel bent, is het
niet de geknipte job voor je. Ook discretie
is noodzakelijk.”
Grillet: “Absoluut. Als je op Dies Natalis
de echtgenotes van de proffen duidelijk
moet proberen te maken dat ze echt niet
bij hun man kunnen blijven, dan moet je
uiterst tactvol blijven.”

Moe van Marleen

SCHAMPER: Zitten er snoepreisjes
naar exotische bestemmingen in voor
jullie?
De Vos: “Zelden. Naar de jaarbeurs in
Flanders Expo gaan we wel ieder jaar. De
universiteit heeft daar haar eigen stand,
maar dat is nog altijd maar in Gent.
Snoepreisjes zijn het zeker niet, op zo’n
beurs moet je er staan. Als de mensen je
aanspreken, moet je hen altijd van repliek
kunnen dienen.”

SCHAMPER: Valt het mee om je werk
als hostess te combineren met je
studies?
Grillet: “Zeker. Dat is het leuke aan de
job. De universiteit houdt rekening met
onze lesroosters en de examenperiodes.
Als we echt niet kunnen, mogen we altijd
weigeren. Er zijn maar twee momenten
waar we verplicht aanwezig moeten zijn:
de opening van het academiejaar en Dies
Natalis. Twee dagen op een jaar is
natuurlijk niet zo erg.”

SCHAMPER: Krijgen jullie een
stoomcursus universiteitstrivia of
verwachten ze dat je alles zelf al weet?

SCHAMPER: Die beruchte Dies
Natalis, is dat niet een beetje
sterrenkijken? Kofi Anan, Luc Van Den

8

Bossche, het zijn mannen van formaat.
De Vos: “Ik vond het persoonlijk jammer
dat Kofi Anan niet kon komen. Ik had die
wel graag vlak bij mij gehad. Niet dat ik
ermee gesproken zou hebben, maar de
secretaris-generaal van de VN in
levenden lijve ontmoeten, is iets
bijzonders.”
Grillet: “Kofi Anan is natuurlijk een
uitzondering. Hij is heel bekend. De
andere eredoctoraten hebben niet
dezelfde uitstraling en zijn zelden zo
spectaculair.”

SCHAMPER: Jullie zijn met zestien
meisjes en drie jongens. Zijn de
mannen
niet
vreselijk
ondervertegenwoordigd?
De Vos: “Er wordt een vacature
uitgeschreven en iedereen mag er op
reageren. Er bieden zich blijkbaar meer
meisjes aan dan jongens. De universiteit
kan natuurlijk ook maar de mensen
aannemen die zich aanbieden.”
Mannen, je hebt het gehoord, talm niet
langer. Ga! Solliciteer! Er staat een
schare bevallige jongedames klaar voor
jullie! Het fletse, grijze pak neem je er dan
maar bij.

Matthias Jacxsens
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Verlies Vlaams Blok in Gent onderzocht

M

‘Ultiem recept bestaat niet’

ei 2003. Jubelkreten alom bij de bekendmaking van de uitslag
van de federale verkiezingen, want het Vlaams Blok ging
twee procent achteruit in Gent. Maar valt er wel te jubelen?
UGent-politicologen Dries Verlet, Herwig Reynaert en Carl Devos
vroegen het zich af en onderzochten de zaak.

“Een bescheiden bijdrage tot het
antwoord op de vraag hoe de – beperkte
– electorale Blok-neergang in Gent
verklaard kan worden”, zo omschrijven de
UGent-politicologen hun onderzoek
“Vlaams Blok-verlies in Gent op 18 mei
2003: toevalstreffer of begin van het
einde?”
“Deze studie komt voort uit een veel
algemenere studie”, vertelt Carl Devos.
“In Gent doen we sinds 2000 jaarlijks een
erg
uitgebreid
onderzoek
naar
levenstevredenheid en de kwaliteit van
het leven. Begin vorig jaar zijn daar ook
Antwerpen en Brugge bijgekomen.
Omdat
we
voor
Gent
voor
opeenvolgende jaren beschikten over
resultaten, ook over politieke kwesties,
konden we na de verkiezingen een
vergelijking tussen 2000 en 2003
maken.” Uit die vergelijking blijkt onder
meer dat de Gentse kiezer iets
positiever
staat
tegenover
de
migrantengemeenschap.”

en die is in iedere stad anders.”

Hitlijst

Daarnaast werd onderzocht waarom
mensen voor het Vlaams Blok stemmen.
De onderzoekers slaagden erin een
‘hitlijst’ samen te stellen. Ze vergeleken
de belangrijkste factoren in Gent, Brugge
en Antwerpen met elkaar. Echt grote
verschillen zijn er niet. In Gent voert de
houding
ten
opzichte
van
de
migrantengemeenschap de lijst aan,
terwijl dat in Antwerpen en Brugge de

aangehaalde vergelijking tussen de
situatie in Gent in 2000 en de situatie in
2003. “Bij die vergelijking gingen we op
zoek naar veranderingen gedurende die
periode”, zegt Devos. Het resultaat toont
dat de Gentse kiezer in de afgelopen drie
jaar iets positiever staat tegenover de
migrantengemeenschap, dat hij zich
minder politiek machteloos voelt en dat hij
iets minder autoritair werd. Daarnaast is
er een lichte ‘verlinksing’ binnen het
Gentse
electoraat,
is
het
opleidingsniveau van de doorsnee kiezer
iets hoger en is zijn vertrouwen in de
medemens wat toegenomen.

Bescheiden

Devos: “We spreken hier niet van een
grote ommeslag of revolutionair grote
veranderingen, maar van bescheiden
ontwikkelingen. Bij de vele hoerakreten die ook bij het verschijnen
van de resultaten van ons
onderzoek weer opdoken, zet ik
twee kanttekeningen. Ten eerste is
dit een eerste en eenmalige uiting
van verlies van het Vlaams Blok.
Over een trend kan je echt niet
spreken. Ook de opiniepeilingen in
de aanloop naar de verkiezingen in
juni van dit jaar voorspellen niet
veel goeds. Daarin stijgt het Vlaams
Blok nog altijd. Ten tweede is, in
Lokaal beleid
tegenstelling
tot
wat
vele
In de resultaten en conclusies van de
progressieven denken, het Vlaams
onderzoekers lijkt vooral het Gentse
Blok is geen bende malloten die
lokale beleid van kapitaal belang. “Het
hier met gekruiste armen naar
is erg waarschijnlijk dat het Gentse
kijken en het verlies enkel
beleid hier een grote rol in speelt”, aldus
betreuren. Zij zullen erop reageren
Devos, “maar bewijzen kunnen we dat
en scherpe kantjes van hun
niet. Hiermee is alleen bewezen dat er
standpunten afvijlen. Ze boren ook
in Gent dingen gebeuren die voor het
een electoraat aan dat weliswaar
Vlaams Blok niet goed zijn, punt. Al de
rechts conservatief, maar niet meer
rest is speculatie.”
extreem-rechts is zoals de harde
Devos gelooft sterk in dat lokale beleid.
kernen binnen de partij.”
Volgens hem is het de meest efficiënte
Devos wil doorzetten met het
methode om de groei van het Blok
Carl
Devos
relativeert
de
jubelkreten
onderzoek zolang de financiële
tegen te gaan. “Dat moet gecombineerd
worden met het afkeuren van rond de recente achteruitgang van het middelen het toelaten. “In Gent
gaan we sowieso verder. Hier
standpunten van het Vlaams Blok. Het Vlaams Blok in Gent.
kunnen we ook rekenen op
heeft geen zin niet meer over het
studenten
uit
de
tweede
Vlaams Blok te praten. We moeten er links-rechtssituering van de kiezer is, dus
juist zonder complexen over durven te de mate waarin de kiezer zijn stemgedrag kandidatuur die enquêtes afnemen in het
praten. De schrik om over het Blok te links of rechts situeert. Die links- kader van een oefening. In Brugge en
praten werkt vaak verlammend en heeft rechtssituering krijgt in Gent een tweede Antwerpen moeten we een beroep doen
waarschijnlijk zelfs een tegenovergesteld plaats, gevolgd door postmaterialisme. op externe bureaus, wat veel duurder is.
Op de tweede en derde plaats in Onze grote droom is om het onderzoek
effect dan wat we voor ogen hebben.”
Dat Gent nu het ultieme recept vond dat Antwerpen staan respectievelijk de steeds meer uit te breiden, want de
leidt tot het inkrimpen van het Vlaams houding tegenover de migranten- databank wordt des te interessanter
Blok, is hiermee niet bewezen. gemeenschap en politieke machteloos- naarmate ze groter wordt. Het is alleen
“Daarbovenop
bestaat
er
geen heid. In Brugge staat het gevoel bij een kwestie van financiering.”
chemische formule die je kan toepassen politiek op de tweede en de houding
op andere steden”, stelt Devos nog. “Een tegenover de migrantengemeenschap op
lokaal beleid spitst zich toe op de lokale de derde plaats.
problemen binnen een bepaalde context Erg belangrijk in de studie is de eerder

Wendy Schelfaut
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Slijm mag er zijn

Europees octrooi voor proeven met slakken

e wetenschap staat niet stil, en zeker niet in de labo’s van de
UGent. Een gloednieuwe testmethode waarbij slakken
gebruikt worden, kreeg onlangs een octrooi toegekend. Een
heuse opsteker voor proefdieren met iets meer sex-appeal.

Wie net als ondergetekende uit één van
de meer agrarische gebieden van ons
landje afkomstig is, denkt bij het woord
‘slak’ waarschijnlijk onwillekeurig ook aan
‘verdelgen’. De mens, in casu de
Vlaamse boer, heeft immers maar weinig
liefde over voor diersoorten die zijn oogst
bedreigen en verder niet melk- of eetbaar
zijn. Gelukkig zijn er nog de
wetenschappers van de UGent om voor
de paria’s van Gods schepping een
bestaansreden te verzinnen. Dr. Els
Adriaens van het Laboratorium voor
Farmaceutische Technologie ontwikkelde
de voorbije vijf jaar onder leiding van
professor Jean-Paul Remon een test
waarbij slakken gebruikt worden om de
effecten van stoffen op de ogen en de
slijmvliezen van de neus, mond of vagina
na te gaan. Onderzoekster Marijke
Dhondt staat in voor de verdere
ontwikkeling
van
de
nieuwe

10

proefmethode,
die
een
toepassingsgebied kan hebben.

groot

Jeugdpuistjes

De sleutel tot de tests ligt in de sterke
gelijkenis tussen de lichaamswand van
naaktslakken en de weefselstructuur van
de
menselijke
slijmvliezen.
Bij
blootstelling
aan
stoffen
die
celbeschadiging veroorzaken, vormt de
lichaamswand van een slak – u raadt het
nooit – slijm, en scheidt hij ook eiwitten af.
De graad van slijmproductie en de
hoeveelheid uitgescheiden eiwitten
worden gemeten, en de resultaten van
die metingen maken het mogelijk om de
gebruikte stoffen in te delen in
verschillende irritatiecategorieën. Een
onsmakelijke bezigheid misschien, maar
wel verdomd handig. De cijfers die
dergelijke tests opleveren, zijn immers
van vitaal belang voor allerlei onderzoek,
maar ook voor de productie van pakweg
parfum, babypoeder of crème tegen
jeugdpuistjes omdat ze bij benadering
kunnen voorspellen wat het effect
ervan op de mens zal zijn.
De test biedt echter niet alleen de
mogelijkheid om snel en met beperkte
middelen de werking van stoffen na te
gaan. De echte meerwaarde ervan
bestaat erin dat hij een alternatief biedt
voor proeven met hogere diersoorten.
Voordat geneesmiddelen of cosmetica op
de markt gebracht worden, moet men
immers nagaan of ze niet schadelijk zijn
voor de mens. Traditioneel gebeurde dat
via proeven op primaten, varkens of
knaagdieren. Zo wordt bijvoorbeeld de
oogschaduw, die u met bakken over uw
wallen plamuurt, eerst ten overvloede in
de ogen van weerloze konijntjes
gesmeerd, met heel wat dierenleed en
schrijnende beelden van apathische
beestjes in kleine kooitjes tot gevolg. Dat
leverde zowel een hoop protest van
organisaties
die
ijveren
voor
dierenrechten
als
heel
wat
maatschappelijke verontwaardiging op.
De overheid greep in met een reeks
wetten om de wanpraktijken een halt toe
te roepen, waardoor minder proefdieren
geslachtofferd mogen worden en de
leefomstandigheden van de beestjes
drastisch verbeterden.

Wodka

De nood aan testresultaten en proeven
voor een stof in omloop komt, blijft echter
bestaan. Daardoor moest gezocht
worden naar alternatieve methodes,
waarbij minder of zelfs helemaal geen
proefdieren nodig zijn. Naast invitrotechnieken kunnen testen op lagere
diersoorten als naaktslakken, die niet
door de wetgeving op dierproeven
beschermd worden, in de toekomst een
belangrijke
rol
gaan
spelen.
Dierenrechtenorganisaties als Gaia
reageerden in elk geval zeer enthousiast.
Krijger van vele oorlogen Michel
Vandenbosch heeft uiteraard liever dat
geen enkel dier vermalen hoeft te worden
in de klauwen van de wetenschap, maar
ziet in de testmethode van de UGent toch
een flinke stap voorwaarts. Slakken
zouden immers door hun niet zo
ontwikkelde brein niet in staat zijn om pijn
te ervaren, terwijl van hogere diersoorten
bekend is dat ze dat wel doen. Naast dat
enorme ethische voordeel hebben tests
met slakken natuurlijk nog talloze andere
pluspunten.
Minder
gezeul
met
proefbuisjes en kweekculturen zoals bij
in-vitrotechnieken, een makkelijk te
kweken
en
bijzonder
lijdzaam
studieobject, dat bovendien niet veel
ruimte nodig heeft en niet door enige
wetgeving beschermd wordt. Er bestaat
een markt voor dit soort proeven.
De validatie van de octrooiaanvraag die
de UGent vorig jaar indiende bij het
Europees Octrooibureau (EPO) is een
belangrijke stap voor de algemene
verspreiding van de techniek. Eerder
werden ook al octrooien verleend in de
VS en Australië. Het blijft echter nog
wachten op internationale validatie
voordat naaktslakken definitief andere
proefdieren zullen vervangen en de
onderzoekers van onze universiteit zich
tevreden op de borst kunnen slaan en
zich aan een feestje met zelfgestookte
wodka kunnen wagen. Wie op zeker wil
spelen, houdt zich in de tussentijd best
gedeisd. Je weet maar nooit of er iets
waar is van dat boeddhistische
reïncarnatiegedoe, en het blijft een niet
zo aangename wereld voor dieren. Zeker
niet voor naaktslakken. U bent
gewaarschuwd.

Dries
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‘Een zatte bui, en de volgende d

Cédric Van Branteghem ove

C

édric Van Branteghem is dit seizoen in topvorm. Hij haalde de
halve finale op het WK, plaatste zich vlotjes voor de Spelen
en gooide er ook nog een paar Gouden Spikes bovenop. Wij
trokken onze adidassen aan en liepen een rondje mee.

SCHAMPER:
Je
studeert
handelswetenschappen
aan
de
Hogeschool Gent. Heb je ooit
deelgenomen aan het studentenleven?
Cédric Van Branteghem: “In mijn eerste
en tweede kan wel. Ik heb zeker niets
gemist die eerste jaren. Ik heb alle
Vooruit-fuiven meegemaakt en ik ken alle
cafés in de Overpoort. Daarna is het
geleidelijk aan geminderd. In eerste kan
trainde ik al op een goed niveau, maar
nog bijlange niet op het niveau waar ik nu
zit. Ik ging bijna elke dag uit met vrienden,
maar toen ik geleidelijk aan beter werd,
dacht ik: laat ik maar wat serieuzer leven.
Zo ben ik uit het uitgaansleven gerold.
Echt missen doe ik het niet, want na twee
jaar uitgaan in de Overpoort heb je het
wel gezien. Enkel na het seizoen, als ik in
september een maandje rust neem, vlieg
ik er nog eens in.”

SCHAMPER: Waar ga je dan zoal uit in
Gent?
Cédric: “Dat hangt er een beetje van af.
We zitten wreed veel in de Cover, maar
we gaan meestal niet zwaar uit. We
beginnen ergens op café en soms
eindigen we in de Overpoort, maar er
gebeurt tegenwoordig zo weinig en mijn
vrienden leven ook meestal in het
buitenland.”

Frieten bij Julien

SCHAMPER: Moet je ook op je voeding
letten?
Cédric: “Ja, maar dat doe ik niet actief. Ik
eet meestal nog thuis en mijn moeder
kookt heel gezond. Ik let er wel op dat ik
geen frieten of zo bestel als ik ergens ga
eten. Nu ja, af en toe eet ik wel frieten,
maar als je elke dag frieten eet, gaat het
fout. In september durf ik al eens een
bakske frieten met frikandellen halen bij
Julien, ik train dat er wel af de volgende
dag. Als ik een beetje uitgebalanceerd
eet, is er voor mij geen probleem. Ik heb
geluk met mijn systeem.”
SCHAMPER: Heb je ooit in de Brug
gegeten? Kunnen zulke maaltijden
voor een topsporter?
Cédric: “Ja, in eerste kan. Ik at toen altijd
spaghetti. Dat vond ik het lekkerste.
Soms at ik ook wel eens een gewone plat.
Maar ik zeg het, in eerste kan ging ik nog
elke avond uit en dan moet je niet op je
voeding letten, want je verbrodt het toch
’s avonds.”
SCHAMPER: Wat vind je van het
topsportbeleid in Vlaanderen?
Cédric: “Bwah, het valt wel mee. Het is
goed dat er voor een aantal topsporters
de mogelijkheid wordt gecreëerd om hun
sport te beoefenen op hoog niveau en dat
ze daarvoor maandelijks betaald worden.
Het is ook heel goed dat ze met het
nieuwe topsportstatuut hebben ingezien
dat mensen die willen studeren, en die
daar het verstand voor hebben, daar ook
de mogelijkheid toe moeten krijgen. Het
kan altijd beter, maar het gaat in elk geval
de goede richting uit. We mogen niet
klagen.”
SCHAMPER: Wat moet je doen om zo’n
topsportstatuut te krijgen?
Cédric: “Wat je daarvoor moet doen? Bij
de beste zestien van de wereld zijn. Er
zijn maar 32 topsporters van Bloso in
België. Ik weet niet wat de criteria zijn
voor de andere sporten, maar voor
atletiek is de maatstaf een kwalificatie
voor de Olympische Spelen, en dat
betekent een halve finale op een WK.”
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”Ik ben al zeker van deelname aan de
Olympische Spelen van 2004. Ik was
dertiende op het WK en ik heb ook de

kwalificatietijd 45”20 al twee keer
gelopen. Ik heb mijn doel dus bereikt: een
selectie voor de 400 meter. Als de 200
meter nog uit de bus komt, neem ik dat er
graag bij, maar het is geen doel op zich.
Ik zet alles op de 400 meter. Ik wil de
finale halen.”
SCHAMPER: Je hebt op de 400 meter
ook het Belgisch record verbeterd.
Cédric: “Ja, dat is het hoogtepunt van
mijn carrière tot nu toe. En dan nog in
Brussel!”
SCHAMPER: Met Fons Brydenbach
zelf in de tribune.
Cédric : “Ja. Mocht ik het scenario zelf
hebben mogen uittekenen, ik had het net
zo gepland: in Brussel, op de Memorial
Van Damme en dan nog winnen ook. Als
je het Belgisch record breekt op het WK,
en je wordt vierde in je race, dan verdwijnt
het effect. Maar als eerste over de lijn
komen, winnen en 50.000 man die voor je
supportert, dat is prachtig! En Fons, hij
was zelf ook opgetogen blijkbaar. Hij vond
het niet spijtig of zo dat ik zijn record heb
afgepakt. Dat was wel leuk.”

Deborah Ostrega

SCHAMPER: Hoeveel beter kan je nog,
denk je?
Cédric: “Ik denk nog behoorlijk wat, maar
daar kan ik geen getal op plakken.
Atletiek is een sport en geen exacte
wetenschap. Toch denk ik dat ik volgend
jaar nog progressie kan maken. Ik denk
zo in de richting van 44”90, 44”80. In de
toekomst hoop ik naar 44”50 te gaan. Dat
zou bij de Europese all time toppers zijn.
Ik weet dat dat heel scherp is, maar dat is
mijn doel en daar werk ik heel hard voor.”
SCHAMPER: Vlaanderen lijkt nu al
heel tevreden met je prestaties. Zo
won je de Gouden Spike. Die
appreciatie is leuk, zeker?
Cédric: “Ja, het is heel leuk als je
erkenning krijgt voor je prestaties. De
Gouden Spike was misschien een beetje
verwacht, maar het doet toch deugd als je
hem krijgt. Je bent nog niet vergeten,
want je weet maar nooit natuurlijk, er
moet tenslotte nog gestemd worden. Ik
vind het ook tof om erkenning te krijgen
van volledig Vlaanderen, dus ook van
niet-atletiekkenners. Door Kim Gevaert
en mij komt atletiek een beetje in the
picture en wordt het bekender bij een
breder publiek.”
SCHAMPER: Heb je veel last van
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de dag ben je voorpaginanieuws’

m over leven, liefde en sport
persmuskieten, zoals wij?
Cédric: “Eigenlijk wel. Nu ja, als ik er last
van zou hebben, zou ik gewoon neen
zeggen. Het is wel druk, zeker de laatste
tijd met de Gouden Spike en het nieuwe
indoorseizoen dat er aan zit te komen. Ik
sta er soms zelf versteld van hoeveel keer
ik mezelf tegenkom in een krant of een
tijdschrift. Maar ik zie dat ook als een
soort investeren, niet alleen in mijn eigen
populariteit, maar ook in die van de sport.
Zoveel mensen zijn er in onze sport niet
bekend, en als Kim en ik geregeld in de
media komen, komt de sport ook meer en
meer in de media en dat is belangrijk.”
SCHAMPER: Nu we het toch over de
media hebben, hoe zit het nu met die
Deborah Ostrega-historie?
Cédric: “Tja, dat was in mijn maandje
uitgaan, maar daar is niks van gekomen.
Het is al een tijdje afgelopen tussen ons.
Het klikte niet zo goed. We hebben dan
ook een totaal ander leven. Het heeft
allemaal iets te veel publiciteit gekregen
naar mijn goesting. Het haalde de
voorpagina in Het Laatste Nieuws. Alsof
er niets anders in de wereld gebeurt. Dat
was wel even schrikken. Even een
onoplettend moment in een zatte bui, en
de
volgende
dag
ben
je
voorpaginanieuws. Nu heb ik mijn lesje
wel geleerd.”
SCHAMPER: Heb je ook last van fans?
Groupies?
Cédric: “Neen. Soms merk je wel dat er
achter je rug gegiecheld en gewezen
wordt, en op straat hoor ik soms mijn
naam vallen of zie ik mensen naar me
kijken als ik een winkeltje binnenstap.
Maar opdringerig zijn fans zeker niet.”

Doping

SCHAMPER: Sinds kort worden
Amerikaanse sporters die betrapt
worden
op
doping
levenslang
geschorst. Wat vind je daarvan?
Cédric: “Perfect! Geen tweede kans
mogelijk. Zo gaan ze het afleren. Zo
zullen ze misschien inzien dat ze er niet
aan moeten beginnen, want als ze gepakt
worden, is het afgelopen. Dat is de enige
methode om onze sport clean proberen te
maken. Onvermijdelijk gaan er altijd
mensen het risico nemen, maar er moet
iets tegen gedaan worden. Nu bestaan er
twee maten: de gedopeerden en de nietgedopeerden en je kan natuurlijk nooit
weten wie tot welke categorie behoort. Ik
zal ook niemand veroordelen voor hij
betrapt is, maar bij sommige mensen zie

je het aan hun uiterlijk. Het is niet eerlijk
en ook niet leuk als je daartegen moet
presteren.”
SCHAMPER: Het is ook belangrijk
omdat de VS eindelijk eens iets
ondernemen.
Cédric: “Ja, want meestal vind je daar de
grootste dopingzondaars en de meeste
hypocrieten. Ze hebben nu wel ingezien
dat ze zelf ook eens een stap moeten
zetten. Door dit grote dopingschandaal
waar ze nu in betrokken zijn, zou het
anders wel eens kunnen dat niemand hen
nog au sérieux zal nemen. Door deze
regel geven ze het goede voorbeeld maar
of ze het ook effectief gaan toepassen, is
nog wat anders. Het is wel een stap in de
goede richting.”
SCHAMPER: Er is eveneens een
nieuwe startregel. Wie de tweede valse
start veroorzaakt, ligt eruit. We zagen
bijvoorbeeld Jon Drummonds oneman-show op het WK in Parijs. Toch
niet zo’n eerlijke regel?
Cédric: “Tja, in het zwemmen lig je er al
bij de eerste valse start uit en dat vind ik
misschien nog beter. Nu kan iedereen de
eerste keer nog gokken, maar de tweede
keer moet iedereen wachten. Ideaal zou
zijn: gokken betekent diskwalificatie. Het
kan natuurlijk gebeuren dat je je niet meer
kunt inhouden en als dat dan in de finale
gebeurt, heb je brute pech. Maar je moet
je leren beheersen, dat hoort bij de sport.”
SCHAMPER: Denk je niet dat angst
voor een tweede valse start de
explosiviteit uit de sport haalt?
Cédric: “Ongetwijfeld, maar het blijven
superexplosieve mannen, die sprinters.
Ze kunnen gigantisch snel starten. Er
wordt trouwens nog altijd gegokt. Kijk
maar naar het WK in Parijs, daar startte
Dwaine Chambers bij 0,114 (seconden
na het geven van het startschot, nvdr).
Dat is ook gokken, maar goed gokken
(0,100 is valse start, nvdr). Er zullen altijd
mensen blijven gokken, zeker de iets
mindere goden, voor wie dat hun alles-ofniets-kans is. Liever proberen en eruit
vliegen dan achtste te eindigen.”

Transseksuelen

SCHAMPER: Een laatste nieuwtje:
voortaan zouden ook transseksuelen
mogen aantreden. Is dat niet nadelig
voor de echte vrouwen?
Cédric: “Als die nieuwe regel er komt,
zou ik dat zeer oneerlijk vinden. Een man
is sowieso sterker dan een vrouw. Neem

de 400 meter bijvoorbeeld. Op de hele
wereld zijn er wel een miljoen mannen die
onder de 50” lopen, als vrouw zouden die
zeker de finale halen en veel geld
verdienen. Er zitten daar wel zeker drie
zotten tussen die zich willen laten
ombouwen om veel geld te verdienen. Ik
denk dat die regel nog op weerstand zal
stuiten.”
SCHAMPER: Tot in ’96 moesten
vrouwen zich aan een seksetest
onderwerpen. Wat moeten we ons daar
bij voorstellen?
Cédric: ”Dat gebeurde met een DNA-test.
Het is niet dat ze eens gaan voelen of zo
hoor. Ergens in de jaren veertig of vijftig
is er een olympische kampioene geweest
die jaren later doodgeschoten werd bij
een winkeloverval. Uit de autopsie bleek
dat het een man was. (Stanislawa
Walasiewicz, gouden medaille Spelen
’32, nvdr)”
SCHAMPER: Ten slotte, als je iemand
uit het circuit een trap onder zijn kont
kon geven, wie zou dat dan zijn?
Cédric: “Jerome Young en Harisson.
De eerste werd betrapt op nandrolon,
mocht toch deelnemen aan de Spelen in
Sydney en won goud op de 4 x 100 meter
en nu goud in Parijs. Harisson omdat die
ondertussen ook betrapt is. Op het WK in
Parijs eindigden beiden voor mij. Als ze
de beerput nog wat opkuisen, raak ik nog
in de finale.”

Sofie De Vilder en
Ilka De Bisschop
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Lezersbrieven

Kinderlijke kunst

Deirdre, denk hier eens over na: Don José stimuleerde Picasso om volgens de academische regels te tekenen. Jaren later, toen
Picasso als oude man een expositie van kindertekeningen bezocht, merkte hij op: “Toen ik zo oud was, kon ik tekenen als Rafaël,
maar het kostte me mijn heel leven om te leren tekenen als zij”. (Meesters in de schilderkunst - deel 5: Pablo Picasso, pg. 130,
Marshall Cavendish, 1996). Dus als jij nu de uitdrukking ‘kinderlijke kunst’ in al je vooroordelen gebruikt, dan kan ik alleen maar
opgetogen zijn. Ik zit met mijn persoonlijke opzet wel goed. Jij daarentegen stelt me teleur. Ik had op zijn minst een ‘kunstige’
recentie (sic) verwacht, met meer kennis van zaken en minder moraliserend gezeik. Haar onzin is te lezen in Schamper nr. 417.
Rieke Willems
aka PARIMOL
Vakgroep Nederlandse Taalkunde

Privatisering
Beste Schamperredactie,
Wij zouden langs deze weg willen reageren op het editoriaal van Schamper nr. 417 van 1/12/2003. In dat editoriaal lijkt u het nodig
gevonden te hebben om uw pijlen te richten op Studenten Tegen Privatisering (STEP).
Eerst en vooral willen we reageren op het feit dat u STEP wil voorstellen als een extreemlinkse bedoening. Had u zich de moeite
genomen om eens die petitie, waar u over schrijft, te lezen, dan had u daar de verschillende initiatiefnemers op kunnen terugvinden.
Het initiatief ging uit van:
- verschillende verkozen studentenvertegenwoordigers: Bart Meulemans (verkozen in de Raad van Bestuur), Iftara Mohammad
(verkozen in de Sociale Raad), Joost Cammaert en Olivier Pintelon (verkozen in de Faculteitsraad van de Toegepaste
Wetenschappen), Brecht De Smet en Harko Vande Loock (verkozen in de FR van de L&W),
- verschillende studentenverenigingen waaronder zoals u reeds opmerkte inderdaad COMAC en ALS, maar ook Jong-Groen!,
ANIMO en de 8-urengroep, Vonk, STER en ATTAC.
- het Home Konvent
- de Studentenraad van de Sociale Hogeschool.
Ik denk dat dit korte overzicht toch een afdoende weerlegging is van uw beschuldiging.
Dan is er nog de zware beschuldiging van desinformatie. Ik begin er zwaar aan te twijfelen of u de petitie wel heeft gelezen. De
petitie spreekt over de beslissing van het Bestuurscollege om te onderhandelen met privé-bedrijven over het uitbesteden van een
te bouwen resto in Zwijnaarde. We schrijven klaar en duidelijk dat we vrezen dat dat de deur zou openzetten voor een privatisering
van de sociale voorzieningen van de UGent. Het is een vrees die niet ongegrond is. In verschillende andere universitaire
instellingen zijn de sociale voorzieningen herleid tot een absoluut minimum, denk maar aan de privatisering van de Leuvense
Alma’s. Ook in onze eigen Alma Mater zijn er precedenten. Een aantal jaren geleden werd de Jobdienst van de UGent voor het
grootste deel overgeheveld naar Creyf’s Interim. Een privatisering die de unief gewoonweg meer geld kost. Om maar te zwijgen
van de slechtere statuten die de interimers nu hebben. Een tweede voorbeeld vinden we in de poetsdienst. Ook die werd enige tijd
geleden uit handen gegeven, en iedereen kan gewoon zien dat dat de properheid van onze gebouwen niet ten goede is gekomen.
We staan niet alleen in die bezorgdheid. Ook het ACOD, de vakbond van een groot deel van het personeel van de UGent, deelt
onze bedenkingen. We hebben vanaf het begin duidelijk gesteld dat we de acties van het ACOD steunen. We vinden dat het ACOD
zeer moedig is geweest in zijn beslissing om met acties in te gaan tegen de logica van als-maar-meer privatiseren.
Dan is er nog die bijzonder rare zin dat we de inspanningen die de UGent levert om zijn studenten dezelfde prijs en kwaliteit te
leveren strategisch onvermeld zouden laten. Natuurlijk zijn we van mening dat de kwaliteit en de prijs doenbaar zijn dankzij de
inspanningen van de Ugent, anders zouden we toch niet op onze kar springen om die te gaan verdedigen bij de eerste tekenen
van een mogelijke verslechtering. Mochten we vinden dat de kwaliteit slecht was en de prijs schandalig hoog, dan zouden we die
toch niet gaan verdedigen tegen mogelijke afbraak. Dat vind ik echt wel een rare logica.
Het is ook vanuit die optiek dat we vinden dat er in Campus Ardoyen een resto moet komen met dezelfde hoge kwaliteit en dezelfde
lage prijs als de andere resto’s.
Verder zou ik willen benadrukken dat we het betreuren dat de Schamper-redactie het nodig acht om op deze manier met ons in
dialoog te gaan. Eén van de voornaamste doelstellingen van STEP is het voeren van het debat. Wij willen de studenten zo veel
mogelijk betrokken zien bij besprekingen over hun (en onze) sociale voorzieningen. Wij (de studenten) zijn toch zeker
belanghebbende in deze kwestie.
Harko Vande Loock,
Studentenvertegenwoordiger L&W,
Namens Studenten Tegen Privatisering

14

schamper-419(5.0).qxd

20-01-2004

14:21

Page 15

Reactie van de redactie

O

‘Desinformatie lijkt ons geen incorrecte term’

p de pagina hiernaast leest u een lezersbrief van Harko Vande
Loock, namens de Studenten Tegen Privatisering (STEP). Hij
is het niet eens met de bedenkingen van Schamper ten opzichte
van de STEP-petitie “Steunactie SOS Privatisering”, die zich kant
tegen een mogelijke publiek-private samenwerking in een nieuwe
resto op campus Ardoyen.

Ten eerste heeft Schamper nooit de
bedoeling gehad om de Studenten Tegen
Privatisering voor te stellen als een
“extreemlinkse bedoening”. Ongeveer het
enige wat in het Edito van 1 december
over deze zaak te lezen was, is dat de
Actief Linkse Studenten en de COMAC
“de voornaamste plegers” waren van de
STEP-petitie. In werkelijkheid zijn ALS en
COMAC dan ook het actiefst geweest
rond de steunactie. Aan het stakingspiket
en bij het handtekeningen ronselen
hebben we enkel hun leden aan het werk
gezien. Bij de actie aan het rectoraat hing
één spandoek namens “studenten”. Er
was een COMAC poster aan bevestigd.

Schijn

Schamper is zich terdege bewust van de
diversiteit van de initiatiefnemers, hoewel
het concrete engagement van de
verschillende partners zoals hierboven
gezegd blijkbaar ver uit elkaar ligt. Toch
hebben we enkele bedenkingen bij de
verschillende organisaties en personen
die de petitie ondertekend hebben.
Zo beroept de petitie zich bijvoorbeeld op
de
steun
van
“studenten-

vertegenwoordigers van Toegepaste
Wetenschappen,
Letteren
en
Wijsbegeerte en de Sociale Raad”. In
geen enkel verslag van de voornoemde
faculteitsraden bemerken we echter enig
debat over de petitie. In tegenstelling tot
de vage bewoording “studentenvertegenwoordigers”, blijkt het nu slechts
om enkele individuen te gaan. Wat belette
STEP om enkel hun namen op de petitie
te vermelden? In de huidige vorm wordt
de
schijn
gewekt
dat
alle
studentenvertegenwoordigers
in
voornoemde raden de petitie steunen.

Bij nader onderzoek blijkt overigens dat
zowat elke studentenvertegenwoordiger
die STEP opnoemt, lid is van één van de
studentenverenigingen die de petitie al
ondertekend hadden. Zo is er
briefschrijver Harko Vande Loock zelf,
een actief lid van COMAC, Bart
Meulemans, lid van Studenten Tegen
Racisme (STER), Brecht De Smet, actief
bij VONK, Joost Cammaert, secretaris
Jong Groen! in Brugge en Iftara
Mohammad, eveneens lid van STER. Als
die personen vanuit hun politiek of
maatschappelijk
engagement
de
vakbondseisen
steunen,
is
het
intellectueel bedrog om hun mandaat als
studentenvertegenwoordiger hierbij als
argument te gebruiken.

Vraagtekens

Nog grotere vraagtekens kunnen we
plaatsen bij de steun van Iftara
Mohammad aan de petitie. Iftara,
voorzitster van de Sociale Raad, heeft
eigenhandig de motie opgesteld die een
positief advies levert voor de PPS op
Ardoyen, zelfs uitdrukkelijk stipulerend:
“dit project is geen precedent tot
privatisering van de sociale sector aan de
Universiteit Gent”. Duidelijker kan moelijk.
Geen
enkele
studentenvertegenwoordiger in de Sociale Raad
stemde overigens tegen het opstarten
van onderhandelngen.
Ook wat de steun van het Homekonvent
betreft, vinden we nergens een discussie
of een onderschrijving van de petitie terug
in de verslagen. Op een vergadering in
oktober wordt enkel gezegd dat HK-

voorzitter Bert Goyvaerts via mail “een
petitie met daarop informatie” zal
ronddelen en dat de homes gevraagd
wordt hier aan mee te werken. Is dat
voldoende om de steun van het volledige
convent te vermelden op de petitie?

Desinformatie

De STEP-petitie is desinformerend omdat
ze stelt dat onderhandelen met privépartners “waarschijnlijk het begin [is] van
een grootschalige privatisering van de
resto’s, homes en andere universitaire
diensten”. Daar is volgens Schamper
geen enkele aanwijzing voor. De
universiteit heeft integendeel onlangs
geïnvesteerd in resto de Brug en resto
Overpoort. De Jobdienst is, in
tegenstelling tot wat de lezersbrief
beweert, helemaal niet geprivatiseerd,
maar was slechts tijdelijk uitbesteed
wegens informaticaproblemen. Als de
gebouwen minder proper zouden zijn, ligt
dat eerder aan de beslissing om het
aantal poetsbeurten te laten dalen, dan
aan het feit dat de schoonmaak niet door
de UGent zelf gebeurt.
Verder vermeldt de petitie zelf inderdaad
netjes campus Ardoyen. Beide keren dat
mensen van STEP ons aanboden de
petitie te tekenen, werd die echter
voorgesteld als een “petitie tegen de
privatisering
van
de
studentenrestaurants”. Desinformatie lijkt
ons dan geen incorrecte term.
Wat betreft de universitaire inspanningen
die STEP onvermeld laat: die hebben
betrekking op de zaak Ardoyen zelf. De
UGent wil namelijk de eventuele privépartner verplichtingen en sancties
opleggen, zoals het behoud van de
kwaliteit, porties en prijs van de
maaltijden voor studenten. Schamper
beschouwt de zaak Ardoyen als een
geval apart en zoals we al in Schamper
414 schreven: “Het is nu aan het
onderhandelingscomité om voor de
maaltijdvoorziening van de studenten op
Ardoyen identieke voorwaarden af te
dwingen als in de overige resto’s. Als dat
lukt, zien we niet in waarom ook maar één
student bezwaren zou kunnen hebben
tegen die stoute “publiek-private
samenwerking”.
En dat menen we nog altijd.

Rien Emmery
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‘Zeg jij poprock, da

V

Axl Peleman over Camden, muziekge

an een interview met Axl Peleman zou
redacteur z’n cynisme kwijtraken. Hij
nederig Hobooks stulpje, en terwijl de
meeklettert, maakt Peleman zich op voor
over muziek.
SCHAMPER: Je muziek is poprock.
Kun je daar zelf vrede mee nemen?
Peleman: “Mensen plakken het genre op
de groep. Sommige beginnende groepen
bestempelen
zichzelf
als
surfmetaltrashpop. Dat is dom. Dan word
je vanzelf in vakjes geplaatst, voor
iemand naar je muziek luistert. Als je zegt
poprock, dan wil dat zeggen dat er
rockinvloeden in zitten. Daar ben ik groot
mee geworden. Als jij zegt pop, dan is dat
een compliment. De meeste mensen
vinden pop een vies woord. Dan word je
over dezelfde kam geschoren als Natalia,
maar ook Jan Leyers, wat op zich niet
slecht is. Maar voor mij zijn Limp Bizkit,
Green Day en Blink 182 eveneens pop.
Vanaf het moment dat iemand je plaat
koopt, ben je met populaire muziek bezig.
Dus als jij zegt poprock, dan zeg ik merci.
(lacht)”

SCHAMPER: Trek jij de scheidslijn dan
liever tussen gratuite muziek, gevormd
om te verkopen, en leuke deuntjes
waar de ziel van de artiest in ligt, als je
het over goede en slechte muziek
hebt?
Peleman: “De Beatles, de Kinks, de
Stones, Hendrix en later de Clash, dat

zelfs een Schamperontvangt ons in z’n
klainen enthousiast
een uurtje babbelen

was allemaal popmuziek. Je kan dat
moeilijk bestempelen als gratuite muziek
die mensen maakten in functie van de
verkoopscijfers. Feit is gewoon dat
platenfirma’s heden ten dage nogal snel
verkoopbaarheid verwachten van muziek.
Alle nummers die de platenfirma niet zag
zitten, heb ik geschrapt. De nieuwe plaat
van Camden was eigenlijk drie keer zo
lang als ze nu zal zijn. Maar de
platenfirma vond een aantal nummers
gewoon niet commercieel genoeg. De
nummers die wel op de plaat komen,
ontsproten even goed aan mijn ziel. Je
moet uiteraard altijd in symbiose werken
met
een
platenfirma
en
een
boekingskantoor. In dat opzicht moet je
iets bij je wijn doen. Je moet alleen
zorgen dat je er nog altijd stomdronken
van kan raken. (lacht) Naar mijn
kleinburgerlijke mening slaag ik daar ook
in. Het klinkt misschien pretentieus, maar
ik ben de enige die daarover kan
oordelen. De muziek die ik maak is
eerlijk, en dat de rest daar anders over
denkt, raakt m’n koude kleren niet.”
SCHAMPER: Ik merk bij Camden vaak
heel vlotte rockgrooves. Miste je die in
de hedendaagse rock?

Axl Peleman: ‘De muziek die ik maak is eerlijk, en dat de rest
daar anders over denkt, raakt m’n koude kleren niet.’
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Peleman: “Neen. Je maakt de muziek die
je aanvoelt. Ik vind alle muziek goed.
Zelfs gabberhouse en consorten. Ik vind
dat je niet mag discrimineren in de
muziek. Het is het enige wat we kunnen
spelen van Zuid- tot Noordpool. In dat
opzicht mag je geen snob zijn. Je mag
wel voorkeuren hebben. Bij mij is dat jazz,
en dan de Beatles, Eels, Ben Harper,
noem maar op. Voor hetzelfde geld hou ik
van Ravi Shankar. Of klassieke muziek.
Mochten we onze muziek aanpassen aan
hedendaagse normen, zouden we meer
succes hebben. Tragere tempo’s, hardere
gitaren, daar scoor je mee. Voor
sommigen die daarin geloven, is dat
goed. Maar mocht ik zulke muziek
maken, dan zou ik niet eerlijk tegenover
mezelf zijn. Ik verkoop dan liever
tienduizend platen minder, wetende dat
hetgeen op plaat staat écht mijn ding is. Ik
voel ook geen behoefte om bij Camden
synthesizers en samples te gebruiken.
Als mijn plaat seventies klinkt, maar het is
een goeie seventies-plaat, dan ben ik iel
content.”
SCHAMPER: Je hebt toch bepaalde
muziekstijlen die je aanhangt wanneer
je een groep begint. Waren die er dan
echt niet bij jou?
Peleman: “Mijn eerste groep was een
punkgroepje. Dat was tijdens de eerste
punkgolf, dus voor de pretpunk. Toen
luisterde ik inderdaad ook echt naar
punkmuziek. Ik spreek over de Pistols,
maar ook UK Subs, Exploited en
dergelijke. Je begint daarna te luisteren
naar de Beatles en de Peppers, en
uiteindelijk start je Ashbury Faith op. Al
die invloeden zitten in de muziek van je
groep. Wij hadden één groot geluk bij
Ashbury Faith: we luisterden allemaal
naar dezelfde muziek. Toen we echter
ouder
werden
begonnen
onze
voorkeuren uiteen te lopen. Mathias
(gitarist, nvdr) hield van dub en Reinert
luisterde meer naar Tori Amos en die
toestanden. Je komt tot de vaststelling
dat je met een groep van drie man een
gigantisch deel van de popgeschiedenis
bestrijkt. Op dat moment besef je dat je
onmogelijk nog een plaat kan maken
waar je alledrie achter staat. Dan moet je
stoppen en iets nieuw doen. Camden
dus, gezien de Paranoiacs en Angelico
gewoon tussenstations waren. Daar zit je
weer met alle invloeden die je
verzamelde, wat er enorm veel zijn, waar
je uit moet selecteren.”
SCHAMPER: Heb je het gevoel dat je
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k, dan zeg ik: merci’

ziekgeschiedenis en het ternair gevoel
nu rijper bent en volop kan selecteren
uit dat brede gamma?
Peleman: “Neen. Dat is know-how die je
enkel kunt vergaren door veel muziek te
spelen. Als je zoals ik al 20 jaar muziek
speelt, weet je wat je wel of niet ligt.
Camden zal ook altijd anders klinken. Ik
vind dat je jezelf nooit mag herhalen.
Sommige groepen maken een heel
sterke debuut-cd, en hun tweede plaat
klinkt als een bisnummer van de eerste.
Wat dom is. Dan kun je beter een
dubbelcd maken. Daarna, om het in
Playstation-termen te zeggen: move up
one level. Ik probeer bij elk nieuw project
de zaken waar ik niet zo van hou, weg te
knippen en de nieuwe ontdekkingen toe
te voegen. Daar draait Camden om. Voor
hetzelfde geld wordt de volgende plaat
akoestische ska.”
SCHAMPER: In de hedendaagse
muziek hoor je vaak duidelijk het
verschil tussen muziek die op blues
gebaseerd is en muziek die op jazz
gebaseerd is. Zeker ritmisch. Zijnde
ruwe power tegenover verregaande
spielerei.
Peleman: “Muziek is een taal. Een taal
die slechts twaalf woorden kent: do, re,
mi, fa, sol, la, si en de halve noten. Als je
de mogelijkheden van de taal bekijkt,
merk je dat ze ongelofelijk elastisch is. Na
vier jaar jazzstudies zie je dat alles tot
blues herleid kan worden. Je zegt meer
spielerei: het enige wat jazz doet, is de
natuurlijke akkoordenprogressies, die
letterlijk uit de middeleeuwen stammen,
ombuigen. Mensen als Miles Davis
vertrekken bijna altijd van een
bluesschema, maar voegen daar extra
akkoorden aan toe. Als je het als een
flatgebouw bekijkt, kan je stellen dat een
bluesnummer altijd op één verdieping zal
blijven, terwijl een jazznummer tussen de
verschillende verdiepingen struint. Nu
ben ik wel heel muziektechnisch bezig.
Na vier jaar jazz zie je muziek niet meer
zuiver gevoelsmatig, maar ook wiskundig.
Ritmiek is echter iets anders. Je kan iets
zeggen, maar de manier waarop je het
zegt, dat is de ritmiek. Wat je zegt blijft
altijd hetzelfde. Je kunt eerst rond de pot
draaien of gewoon straight to the point
gaan. Ritmisch zijn blues en jazz ternair,
een veredelde waltz. De pop uit begin
jaren vijftig stapte daar van af en begon
binair te worden. Dat begon 5000 jaar
geleden als een begeleiding bij het
stappen. Het ternaire waltzgevoel
ontspruit aan het feit dat men op een
bepaald moment niet meer stapte, maar
ter plekke danste en drie bewegingen

nodig had om in evenwicht te blijven. Ik
vind het over het algemeen niet makkelijk
om nummers met een ternair gevoel te
schrijven. Je hebt altijd een tel teveel.
Echte bluesartiesten, zoals een Robert
Johnson, konden dat perfect. Die man
speelde eigenlijk piano op z’n gitaar.”
SCHAMPER:
Merk
je
sociale
verschillen in de muziek? Tussen de
ruwe klank van iemand die ’s avonds
eventjes speelt om de pijn van een dag
slavenarbeid te vergeten, en de
kokette franjes van iemand die tijd
over heeft om over de muziek te
filosoferen?
Peleman: “Op zich een heel goeie vraag,
maar niet relevant. Bluesmensen hadden
veel meer tijd dan anderen om met hun
muziek bezig te zijn. Ze verdienden
gewoon hun boterham niet. Ook
Beethoven
en
Mozart
stierven
straatarm. Kerels als Robert Johnson en
Charlie Parker hadden geen nagel om

Axl Peleman: ‘Ik krijg het schijt
van mensen die zich niet aan
de regels houden.’

aan hun gat te krabben. Die hadden hele
dagen om over hun muziek te denken, ze
hadden niks anders te doen. Johnson
was niet zo goed geweest als-ie niet
jarenlang dagen aan een stuk gitaar
gespeeld had. Die speelden gewoonweg
uit noodzaak. Bach moest bijvoorbeeld
zorgen dat hij elke week een nieuw stuk
had voor de zondagsmis. Het waren
allemaal broodspelers. Jazz en klassiek
werden enkel tot de adelstand verheven
omdat ze door blanken gespeeld werden.
Je merkt dat blues en rock ‘n’ roll pas
vanaf Elvis Presley populair werden bij de
blanke bevolking.”

SCHAMPER: Je vernoemt daar één
van de grote cross-overmomenten uit
de rockgeschiedenis. Welke crossover voltrekt zich momenteel?
Peleman: “De dj-cultuur die zich
vermengt met de live scène. Ik denk dat
men onze generatie over honderd jaar zal
zien als mensen die organische en nietorganische muziek combineerden. De
digitale geluidsgolven zullen ook de
instrumentale in perfectie overtreffen. De
samensmelting
hiervan
zullen
musicologen over honderd jaar zien als
dé evolutie van deze tijd. Drums met
samples vermengen, zoals de Asian Dub
Foundation en de Red Hot Chili
Peppers, zoals het in de gewone
mensentaal klinkt.”
SCHAMPER: In “Black Paper, Black
Ink” zing je: “I don’t like your mother
one bit, she says vegetarians are
stupid”. Hou jij omgekeerd ook niet
van mensen die géén vegetariër zijn?
Peleman: “Absoluut niet. Mijn vrouw en
zoon zijn niet vegetarisch. Het klinkt
misschien hippie, maar ik vind
verdraagzaamheid de hoogste waarde.
Je mag ook geen onderscheid maken
tussen mensen of andere wezens. Ik
persoonlijk eet geen zaken die geboren
worden, kinderen baren en gelukkig zijn.
Een straathond is voor mij even veel
waard als de koning van België, een mug
even veel als de president van Amerika.
Ik heb bijvoorbeeld veel homo’s in mijn
vriendenkring. Die mensen hebben me
nooit kwaad berokkend, wat zou ik tegen
hen hebben? Mocht mijn buurman nu
graag vrijen met z’n vrouw, hij verkleed
als Superman en zij als non, heb ik dan
het recht hem daarom te veroordelen?
Hetzelfde voor discriminatie op raciale
basis. Wat is dat nu, de Vlaming? Mijn
familie woont al eeuwen in deze streek.
Maar daar hebben zich ondertussen al
Spanjaarden, Duitsers, Italianen en wat
weet ik nog allemaal mee vermengd.”
SCHAMPER: Om de traditie in stand te
houden, wat irriteert je in het verkeer?
Peleman: “Ik krijg het schijt van mensen
die zich niet aan de regels houden. Een
bord dat aanduidt dat je slechts vijftig
mag rijden heeft een reden. Spelende
kinderen, huisdieren. Belachelijke regels
veeg ik vlotjes aan m’n gat. Maar
sommige regels zijn er nu eenmaal om de
veiligheid van anderen te garanderen.”

Gert
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Rector mikt op traditie en standing

H

Uniform aan de UGent

et is rector André De Leenheer blijkbaar in zijn bol geslagen.
Nadat een onafhankelijke studie had uitgewezen dat de UGent
de beste van België is, zijn er plannen om de UGent te hervormen
naar het model van de elitaire universiteiten uit de
Angelsaksische wereld.

kinderschoenen. Een een geschikte
architect voor dat mammoetproject is nog
niet gevonden.

Tegen de invoering van een uniform is er
opmerkelijk weinig protest. Integendeel,
de meeste van de reacties op het voorstel
zijn positief: aan de linkerzijde wordt het
voorstel op applaus onthaald, omdat men
daar hoopt dat het de consumeerdrang
van de student zal drukken, en een
uniform een zekere egalisering van het
studentenvolkje betekent. Aan de
rechterzijde was er te horen dat er “nu
tenminste geen verrekte hippies meer in
de aula zullen zitten”.

Onderhandelingen met de staf van onder
andere de Karmeliet en de Comme Chez
Soi zijn onderweg. Natuurlijk zullen de
hogeschoolstudenten van nu af aan met
alle mogelijke middelen uit de
studentenrestaurants worden geweerd.
Die plebejers zijn niet langer welkom op
de universitaire gronden.

Onlangs werd bevestigd wat we allemaal
al lang weten: de universiteit van Gent is
de beste van België. Een grote droom
van het rectoraat gaat in vervulling. Maar
daar blijft het niet bij. Er zijn in de hoogste
kringen van het bestuur plannen in
omloop om nog verder te gaan. Of zoals
rector André De Leenheer zei in ‘De
Zevende Dag’: “We moeten niet kijken
naar de universiteiten die onder ons
staan, maar onze blik richten op degene
die hoger geklasseerd staan en proberen
om te verbeteren waar mogelijk.”
Aangezien vele van die hoger
geklasseerde universiteiten in de
Angelsaksische wereld liggen, weet het
rectoraat welke weg het moet inslaan.
Ingrijpende hervormingen zijn op til.

Struikelpunt

Niets straalt meer elitarisme uit dan een
uniform. Dat dacht ook rector De
Leenheer, die een modebureau de
opdracht gaf een gepast uniform voor de
universiteit Gent te ontwerpen. De
Leenheer: “Er moest dringend iets
gedaan worden aan de manier waarop
sommige studenten er bijlopen. Onlangs,
toen ik op weg was naar het rectoraat, gaf
ik een aalmoes aan wat ik dacht een
arme schooier te zijn die langs de kant
van de weg zat. Bleek het toch wel één
van mijn studenten te zijn zeker! Straffer
nog: na wat rondvraag hoorde ik zelfs dat
het de hoofdredacteur van ons
studentenblad was.”
Wat het ontwerp betreft, werd gedacht
aan de klassieke voorbeelden. Zo zou de
meest waarschijnlijke kandidaat voor het
moment bestaan uit een broek en een
blazer uit ruwe wol, waar naar believen
ellebooglappen aan mogen worden
genaaid. Naar alle waarschijnlijkheid zal
de kleur van het uniform bruin zijn, en zal
er in de warmere perioden van het jaar
een korte bruine broek mogen worden
gedragen. Enig struikelpunt op dit
moment is het embleem, dat op het
linkerborstzakje van de blazer moet
worden genaaid. De creatieve geesten
van de universiteit breken zich het hoofd
over een embleem dat erin zal slagen om
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de geest en de rijke geschiedenis van de
UGent weer te geven. Om de zoektocht
wat te vergemakkelijken, hebben de
heren van het rectoraat een wedstrijd
uitgeschreven: diegenen die een goed en
origineel ontwerp kunnen bedenken,
mogen dat gaan afleveren aan het
rectoraat. De prijs: de eer om als model te
dienen bij de voorstelling van het nieuwe
uniform.

Grootse plannen

De plannen tot hervorming zullen echter
nog verder gaan dan een uniform. Het
voorbeeld van de Angelsaksische
universiteiten zal in nog vele andere
zaken worden gevolgd. Zo zullen de
gevels van alle universitaire gebouwen
omgebouwd worden tot parels van de
neogotische bouwstijl om het geheel een
intellectuelere en traditionelere indruk te
geven. Dat plan zit echter nog in de

Ook de studentenmaaltijden worden
opgefrist. Het zou immers hartbrekend
zijn om de studenten, allen gestoken in
hun
prachtig
uniform,
in
een
monumentale neogotische eetzaal een
kalkoenschnitzel met frieten te zien eten.
Daarom denkt men eraan om al het oude
keukenpersoneel te vervangen door
gerenommeerde chef-koks die maaltijden
zouden bereiden die beter passen bij het
nieuwe imago van de universiteit, zoals
pakweg
gekookte
rivierkreeftjes,
gebraden wild, enzovoort.

Glorieus

Andere wijzigingen betreffen het
universitaire sportcomplex. Elitaire
mensen hebben nu eenmaal elitaire
bezigheden. Zo is men net buiten Gent al
begonnen met de aanleg van onder
andere een manège, die zal worden
voorzien van de mooiste Arabische
volbloeden, een locatie waar men ondere
andere zal kunnen kleiduifschieten, en
een heus jachtterrein, compleet met
kennel jachthonden.
Met die en andere maatregelen hoopt de
universiteit Gent zich voor eens en altijd
te bewijzen als de beste universiteit op
het Europese continent, en alle
concurrentie mijlenver achter zich te
laten. Er doen zelfs geruchten de ronde
dat rector De Leenheer in de Verenigde
Staten is gaan informeren of het nog
mogelijk is lid te worden van de
gerenommeerde Ivy League.
Het is zeker, onze Alma Mater gaat een
glorieuze toekomst tegemoet. We zouden
trots mogen zijn dat we in deze
revolutionaire tijden studenten waren van
de Ugent. Ons diploma van de UGent zal
ontegensprekelijk een toegangsticket zijn
tot de hoogste maatschappelijke kringen.

De Lallende Lul

Wouter RB H.
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Internet homes aan banden

Allemaal Digitaal! Allemaal Digitaal! Allemaal Digitaal!

anaf 16 december 2003 werd een nieuwe regeling van kracht
voor het internetverbruik in de studentenhomes. Die regeling
lokte al snel heel wat reacties los omdat het het internetverbruik
fors beperkt.

Snelheids- en andere netwerkproblemen
door overbelasting van het netwerk
waren de officiële reden voor de nieuwe
regeling voor het VPN (Virtueel Privaat
Netwerk, nvdr). Volgens de Directie
Informatie- en Communicatietechnologie
(DICT) zullen homestudenten die zich
aan de regels van goed gebruik [1]
houden, geen hinder ondervinden van de
nieuwe regeling.
Hetgeen het meeste stof deed opwaaien,
was dat voor het eerst een beperkt
volume voor een bepaalde periode
werd omschreven. Voor dertig
dagen internetplezier zijn 5 GB
download en 1 GB upload de
nieuwe grenzen. Iedere overtreding
zal worden aangepakt door de
snelheid van de verbinding terug te
brengen naar 56 kb/s. Voor de
leken onder ons: de snelheid die je
zou hebben met een gewone,
analoge modemverbinding. Dat
was niet alles. Naast die regeling
kwam er ook een maximum
toegestaan volume per sessie, en
dat zowel voor downloaden als
uploaden, respectievelijk met 2 en 1
GB.

Geen speeltuin

De argumenten van vooren
tegenstanders worden vaak gekleurd
door fijne opmerkingen en leuke
anekdotes. Zo zijn er uitschieters bekend
die tot 8 GB per dag haalden. Het
normale
gebruik
werd
daardoor
gehinderd. Een reactie hierop, gevonden
op het VTK-forum, was: “Iedereen die
toegang heeft tot het internet doet illegale
dingen. En daar ben ik 100% zeker van
(geen foutenmarge nodig).”

Volgens de DICT is (bijna) ieder protest
een maat voor niets. Wie zich aan de
regels voor goed gebruik houdt, kan
zelden over dergelijke grenzen gaan.
Overigens is het up - en downloaden van
data met auteursrechten niet toegestaan.
Verder is er een verbod op het extensief
gebruik voor persoonlijke of recreatieve
doeleinden en een verbod op activiteiten
met een hoge netwerkverbinding.

Eerst en vooral wijst de DICT erop dat bij
normaal gebruik de upstreamtrafiek
significant lager ligt. Is dit niet het geval,
dan komt dat vaak door misbruiken zoals
het versturen van spam of, veelal illegale,
distributie van allerhande multimediamateriaal. Ook programma’s als Kazaa
en consoorten zijn de oorzaak van grote
volumes ongeoorloofde netwerktraffiek.
Ook vermelden ze dat het internet van de
studentenhomes integraal door de
universiteit betaald wordt. Die stelt de
faciliteit ter beschikking van haar
studenten als een essentieel hulpmiddel
bij hun studie. De bedoeling is en blijft om
in iedere omstandigheid het regulier
gebruik te bevorderen. Als dat door
de maatregel gehinderd wordt, dan
moet men dat melden.
Ten slotte wees de DICT er nog op
dat wie zijn of haar account ter
beschikking stelt aan anderen, moet
beseffen
dat
hij
of
zij
verantwoordelijk
blijft
voor
eventuele misbruiken. Om de goede
werking te verzekeren, vindt
permanente monitoring plaats.
Anomalieën worden steeds dieper
geanalyseerd en verder onderzocht.

Evaluatie

Verweer

Hoewel de meeste studenten de
nieuwe regeling streng maar
rechtvaardig vinden – teleurstelling
overheerst het kwade gevoel –
werd al op diezelfde zestiende
december het studentenprotest
ingeluid. De regeling kan voor
verandering zorgen maar is
volgens sommigen zelf nog voor
verbetering vatbaar. Zo begrepen
de meesten onder hen niet waarom er
‘slechts’ 5 GB download en 1 GB upload
toegelaten werd en er geen uitzondering
werd gemaakt voor streaming audio en
video.

De DICT reageert

Zoals al aangehaald, zullen er
weerslagen zijn voor enkele gebruikers.
Dat
geldt
niet
alleen
voor
webcamgebruikers en gamers, maar ook
voor de persoon wiens kot altijd gezellig
opgefleurd werd door live stream audio,
live radio aangeboden via de website van
zijn of haar favoriete radiozender. Het
gebruik van dergelijke applicaties hindert
de andere gebruikers nauwelijks. Zo’n
applicatie is een schoolvoorbeeld van
miniem gebruik per seconde maar wel
een hoog downloadgehalte.

Over de bedoelingen van de nieuwe
regel mag en kan geen misverstand
bestaan: minder overbelasting van
het netwerk en een eerlijker verbruik
aan een betere snelheid voor
iedereen. De nieuwe regel is in die
zin een stap in de goede richting.
Iedere medaille heeft echter ook
een keerzijde. Sommige studenten
zullen moeten bezuinigen op hun
verbruik, vooral de mensen die
graag streaming audio gebruiken.
Er wordt echter ook nuchter
gereageerd: het was een luxe, internet
aan zo’n snelheid, bijna zonder enige
beperking. Volgens sommigen zullen 90
tot 95% van de gebruikers ook geen last
hebben van de nieuwe regeling. De DICT
zal de wijzigingen later evalueren en
rekening houden met opmerkingen.
[1]
http://www.ugent.be/nl/personeel/dienstfacil/informaticadiensten/gebruik/goedgebr.html

Bart Bleyaert
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B
O pants
E on fire
K
Liar,
liar,

S

tephen Fry’s debuutroman ‘De leugenaar’ verscheen in 2003
in vertaling bij uitgeverij Thomas Rap. De vertaling werd
verzorgd door Joost Mulder.

Als je de naam Stephen Fry zegt, denk je
niet meteen aan de auteur maar eerder
aan de acteur. Fry is in onze streken
misschien het best bekend voor zijn
hoofdrol in de verfilming van De
Ontdekking van de Hemel, naar het
gelijknamige boek van Mulisch. De man
is niet alleen een brilliant acteur, hij blijkt
ook
auteur.
Fry
schrijft
zowel
toneelstukken als romans. Onze
kameleon is er nog goed in ook.
De – pathologische – leugenaar is Adrian
Healey. Hij is een poseur van het eerste
uur. Hij liegt en bedriegt zijn weg door de
kostschool en Cambridge. Daar ontmoet
hij senior tutor Donald Trefusis, in wie hij
op alle fronten zijn meerdere moet

V

S

erkennen. Nadat Trefusis op een
openbaar
herentoilet
op
enkele
stoutigheden betrapt wordt, wordt hij
gedwongen een sabbatsjaar te nemen.
Trefusis reist naar Salzburg en Healey
besluit hem te vergezellen. Onderweg
vertelt Healey over zijn leven tussen de
schandknapen rond Piccadilly Circus.
Dat de Leugenaar door een Britse komiek
geschreven is, is eraan te merken. Het
boek zit vol hilarische grappen, is heerlijk
verwaand en getuigt van een gevatheid
waaraan de gewone sterveling nog niet
kan tippen, dixit de Literary Review. De
typische Britse “wit” is op elke pagina
aanwezig.

De Leugenaar is een postmodernistische
roman, maar dat is helemaal niet zo erg.
“Van wat hierna volgt is geen woord waar”
staat er op het voorblad. Daarna volgt er
een heel stuk in italics gedrukt waarin er
een zeer vreemde moord beschreven
wordt. Een man wordt in een museum
neergestoken en sterft op zeer bloedige
wijze. Hoewel er zeer veel mensen in de
ruimte stonden, is er niemand die wat
gezien heeft. Na dat stuk begint het
eerste hoofdstuk. Of Fry met zijn eerste
zin bedoelde dat enkel het hierboven
geschreven stuk niet waar is of het hele
boek, weet ik niet. die postmodernisten,
ze maken je het niet gemakkelijk. Zoek
het zelf maar uit. Lezen dus die handel.

Evel B

T
R
I
Hoezo,
u zuigt
niet?!

ampieren, SM, corrupte agenten, duo, trio, lesbo,
zwaarden, leren regenjassen, gewapende priesters en dat
alles in een ongure grootstad na zonsondergang. Neen, niet
een doordeweekse dag in Antwerpen, maar het vierde (en
laatste?) samenwerkingsalbum van de Belgische Dufaux en
Spaanse Marini: de Aasgieren.

Het blijkt een hype te zijn tegenwoordig:
vampiers. We mochten ze al ontmoeten
op het kleine en het grote scherm en
ook de negende kunst blijkt niet veilig te
zijn. Na de reeks Prins van de Nacht
handelt ook De Aasgieren over deze
getande ondoden. Als daar de naam
van Jean Dufaux onder staat, kan dat
u als notoire stripkenner niet
ontmoedigen. Voor de leken onder u:
Dufaux is de schrijvende hand achter
reeksen als Jessica Blandy, Djinn en
Jaguar.
Het verhaal gaat over een vrouwelijke
flik, Vicky Lenore, die te weten komt
dat haar werkmakkers bestendige
bloedzuigers zijn. Jammer genoeg
blijken ze bedreigd te worden door een
tweeling ‘pure’ vampiers die de oude
gebruiken nog altijd eren. Zij schuwen
de zon, drinken bloed per liter en incest
is hen niet vreemd. Net daarom zijn ze
ook sterker en moorden ze
alle zwakkeren uit. De
intriges die Dufaux in
zijn verhaal stopt,

proberen te herleiden tot enkele lijntjes
zou oneer doen aan des mans werk.

Laat ik maar voor de zekerheid
vermelden dat dit geen kiddie-strip is,
voor u uw neefje Eduard er ééntje
cadeau doet. Er wordt lustig op los
geslacht, geschoten en geneukt, maar
allemaal deftig hoor. Die vleselijke
ondeugden worden schitterend tot
levend gewekt door Enrico Marini,
bekend van reeksen als Gipsy en De
Schorpioen. Mannen als atletisch
gespierde demonen, vrouwen met
vormen die God hemzelve zich niet kan
verbeelden: dan begrijpt u dat ik geen
enkele valse noot kan kraaien over de
man zijn werk. Niet alleen zijn schetsen
verdienen een pluim, eveneens zijn
inkleuringen, allemaal aquarel, geven
zijn werk dat extra meer, zodat hij
zonder schaamte naast Hermann en
Bilal mag staan.

P

Er worden te veel personages en
intriges in de ruim 50 pagina’s gepropt.
Veel van de drijffveren van de
personages gaan verloren. Als lezer
blijf je met een hoop onbeantwoorde
vragen zitten, maar bovenal met een
wrang gevoel.
De eerste albums bevatten genoeg
materiaal om de reeks zeker met nog
enkele albums aan te vullen. Wie weet
komt er ook een vijfde editie. Aan
populariteit zeker geen gebrek, bij onze
Franstalige vrienden is er zelf een
website aan gewijd, vol recensies, info,
screensavers, spelletjes en puike
intro’s.
’De Aasgieren’ van Dufaux/ Marini, is
uitgegeven bij Dargaud. Te koop bij
Betty Boop.
Voor info, zie www.rapaces.net

Bruno

Is er dan niets verkeerd te zeggen over
de reeks? Hoewel Dufaux zijn beste
ganzenveer heeft bovengehaald om
vier schitterende albums neer te
pennen, blijkt dat ook zijn grote zwakte.

Deze rubriek kwam tot stand dankzij stripwinkel
Betty Boop, Overpoortstraat 110.
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The Return of the King FFILMM
N
a twee jaar wachten is het eindelijk zover: Aragorn mag met
behulp van het zwaard van zijn over-over-over-grootvader de
slechteriken voorgoed in de pan hakken en Frodo mag de ring in
het vuur van Mount Doom gooien, zijn koffers pakken en terug
naar huis keren. Of toch ongeveer.

Toegegeven, tegen de tijd dat deze
recensie gepubliceerd wordt, zijn we al
half januari en heeft negentig procent van
jullie de film al gezien. De overige tien
procent heeft waarschijnlijk bijna
examens en denkt dat hij gaat buizen als
hij nu nog voor zoiets banaals als het
laatste deel van de Lord of the Ringstrilogie van achter zijn bureau komt.
Spijtig voor hen, natuurlijk, want ik denk
niet dat ik nog moet zeggen wat voor een
ongelofelijke film ze missen.
Om het heel simpel te houden: wie deze
film slecht vond, heeft waarschijnlijk het
emotioneel inlevingsvermogen van een
pinguïn. Het kan niet anders dan dat
regisseur Peter Jackson – we moeten
hem niet meer aan u voorstellen –
aandelen heeft in Kleenex, want de film
barst van de emotioneel overladen

Uzak

scènes. Zoals daar zijn: de scheiding van
Merry en Pippin, de zelfmoordmissie van
het leger van Faramir en de
relatieperikelen van Sam en Frodo,
allemaal compleet met bijpassend
deuntje. Ze deden zelfs bij ons een dikke
vette snottebel ontstaan.
Gelukkig is het niet constant van dat, of
de iets labielere mensen in het publiek
hadden tegen het einde allang hun
polsen overgesneden. Neen hoor, de
slechteriken moeten nog dood, en dat wil
zeggen dat er nog beetje gevochten moet
worden voor het einde. En hoe. Vergeet
The Battle of Helms Deep uit deel twee,
die bij Minas Tirith, de witte hoofdstad van
Gondor,
is
zo
mogelijk
nog
spectaculairder.
Daar
zitten
die
gigantische olifanten die ze daarvoor
lieten opdraven voor een groot deel

H

et gebeurt zelden dat een Turkse film onze Vlaamse zalen
bereikt. Als daar in het sinds jaar en dag door economische,
politieke en natuurlijke rampen geplaagde Turkije niet drie jonge
baanbrekende cineasten rondliepen, dan gebeurde dat misschien
zelfs nooit. Eén van het drietal is Nuri Bilge Ceylan en zijn laatste
film heet Uzak.

Voor ondergetekende kwam Uzak (‘Ver’)
nog net zijn plaats opeisen in de toptien
van beste films van 2003. Dit filmisch
gedicht van de regisseur van Clouds in
May is een verademing voor mensen die
even weg willen van het esthetisch
geweld van Gangs of New York of Cidade
De Deus en een must voor zij die het
geëxperimenteer van Elephant en
Dogville nog net gepermitteerd vinden.

Uzak zijn twee verhalen die losjes
dooreenlopen. Yusuf is een ontslagen
fabrieksarbeider uit het oosten van
Turkije die zijn heil komt zoeken in de
grote stad Istanbul. Mahmut is fotograaf
annex intellectueel annex artistiek
uitgeblust annex gescheiden en een ver
familielid van Yusuf. Zolang die laatste
geen vast werk vindt, vangt Mahmut hem
op in zijn flat in Istanbul. Samen met het
dromerige Istanbul zijn zij de enige
hoofdrolspelers in deze prent. De stad is
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duidelijk meer dan een achtergrond voor
Ceylan, die naast de regie bovendien ook
instond voor de productie en de
fotografie.

Wanneer we Yusuf zien vertrekken uit zijn
dorp in de mooie openingsscène, beseft
een beetje geoefend kijker dat de
regisseur zich schatplichtig toont aan de
uitgepuurde cinema van Tarkovski. Ook
invloeden van Yilmaz Güney, de even
subversieve Turkse cineast van enkele
decennia geleden, zijn duidelijk zichtbaar.
Maar Uzak is veel meer dan een
eerbetoon
aan
minimalistische
grootmeesters en toont een cineast die
vooruit denkt en die de toekomst van zijn
land even droefgeestig als hoopgevend
inkleurt.
Zo zijn de confrontaties tussen Yusuf en
Mahmut zowel ontroerend als grappig.
Mahmut zapt bijvoorbeeld moeiteloos

tussen.

Ironisch genoeg is het saaiste deel van
de film de hele tocht van Sam en Frodo
naar Mordor. Gelukkig bracht Tolkien in
dit laatste deel de reuzenspin Shelob ten
tonele om wat vaart in het zaakje te
steken. Mensen met arachnofobie zullen
deze scènes misschien niet zo
appreciëren, maar wij waren in elk geval
onder de indruk. De hobbits die de show
stelen zijn trouwens niet deze twee
pipo’s, maar Merry en Pippin. Terwijl ze in
de vorige films hoogstens voor een
komische noot zorgden, mochten Billy
Boyd en Dominic Monaghan deze keer
treffelijke personages neerzetten.
Moraal van het verhaal? Mensen die toch
niets beters te doen hebben, en dat zijn er
ongetwijfeld heel wat, zouden beter nog
een tweede en een derde keer gaan
kijken. Hoe goed deze film ook is, straks
op tv zal hij waarschijnlijk al een stuk
minder spectaculair zijn.

Annelies Jeannin

FFILMM

weg van een Tarkovski-film naar keiharde
porno als Yusuf de kamer verlaat. Het
eerste bekijkt hij liever in gezelschap.
Ceylan bewijst zich met deze film als een
virtuoos in het beschrijven van de voor
hem met eenzaamheid doortrokken
menselijke ziel.
De regisseur heeft veel te danken aan de
geweldige acteerprestaties van de heren
Muzaffer Özdemir (Mahmut) en Mehmet
Emin Toprak (Yusuf), die beiden op het
laatste filmfestival van Cannes werden
bekroond. Alle twee zijn ze de vermelding
van hun naam hier meer dan waard. De
laatste zeker, want hij liet het leven in een
auto-ongeval, net na de release van Uzak
in eigen land. Het is dus bijna een zegen
dat we de man nog bezig konden zien in
deze film. Uzak is een knap staaltje van
toegankelijke auteurscinema op een
Europese leest geschoeid. Ook voor wie
gewoon van Istanbul houdt, is deze film
uitermate genietbaar.
Vanaf volgende week in Studio Skoop

JVdB
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kringen en
AAGENDAA
conventen

MAANDAG
19 JANUARI

Dentalia
VAK

DINSDAG
20 JANUARI

GUK

WOENSDAG
21 JANUARI

LVSV

Schamper

KVHV
VG

AW

Verkleedcantus Salamander
Hoeveel negers kunnen er in een C-130
Blandijn Aud. E 20u
Verschijning Schamper 419
(camerabewaking!)
Repetitie Jaak Van Den Vyver De Brug
20u
Bedrijfsbezoek IG-Farben Cupa Libre 12u
Relaxatie Kammerstraat 20u
Vrijmetselarij (Jean-Paul van Bendeghem)
Notarisstraat 3
Fotogrammetrie voor archeologen Blandijn
Aud. C

DONDERDAG
22 JANUARI

VRG
STER

Piper-Heidsick-cantus Salamander 20u
Debat Hendrik De Man De Brug Groene
Zaal 20u

VRIJDAG
23 JANUARI

VEK

Uitstap met couponnetjestrein, SintPieters, 12u

Slavia/OAK

Cantus Kitsch

GUK
Germania

Repetitie De Brug 20u
Cantus Kitsch 20u

KMF

Spelletjesavond Kitsch

SK

“Hoe voorkom ik levercirrose?” De Brug
20u

MAANDAG
26 JANUARI
DINSDAG
27 JANUARI

WOENDSDAG
28 JANUARI
DONDERDAG
8 JANUARI

Excuses
In de vorige Schamper zou normaal gezien een artikel
verschijnen over bedorven eten in de resto’s. Omdat
onze redacteur, Wim Lambert, echter geen vort voedsel
vond, besloot hij zelf maden in de universitaire keukens
los te laten. Lambert viel echter met maden en al in een
gigantische kuip vleesafval dat tot hamburgers zou
worden verwerkt. Lambert werd mee verwerkt.
Daardoor kreeg u niet alleen die maden te eten maar
eveneens een kiezige Schamperaar. Onze excuses
daarvoor.
De redactie
Pfffff,
godvedomme,
wa peisde
gulder wel?
De volledige
agenda
is te vinden
op:
wulder moe’n uuuuren zoe’en noar die
http://www.student.ugent.be
informoasse en gulder leest da nie. Flikkers!

Colofon
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
Hoofdredacteur
Rien Emmery
Coördinator
Ilka De Bisschop
Advertenties
Ilka De Bisschop
Eindredactie
Ilka De Bisschop, Matthias Jacxsens,
Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Redactie
Evelien “Grrrr, ik bijt” Baeten, Bart “Blup”
Bleyaert, Gert “Ooooh! Aaah! Mmmm!” Boel,
Simon “Piep, piep” Calcoen, Bruno “En zuigen
maar, slet!” Claeys, Ilka “Tuuuut” De Bisschop,
Deirdre “Ik ben niet de enige trut op de wereld”
De Cock, Tom “Huh? Wáár brandt het?” De
Paepe, Stefanie “Mô gauw zeg!” Deman, Simon
“Jekkie drekkie, stront in je bekkie” Desmet,
Sofie “Brom” De Vilder, Stefaan “---...---” Duc,
Rien “Man, ik ben geniaal!” Emmery, Pieter “Pfff,
ik ben nog veel genialer” Everaerts, Rudy
“Rrrrrr, zet u hier, schoon wijveken, ge weet da’k
u geire zie” Gevaert, Wouter “Ik ben het centrum
van de wereld” Haegebaert, Matthias “En ik de
periferie” Jacxsens, Annelies “Wat wil periferie
zeggen?” Jeannin, Karel “Ik wil niemand
kwetsen maar Gert, stink jij zo?” Lambert, Stijn
“Hmmm. Hmmm. Heerlijk. Hmmm.” Segers,
Wendy “De wereld is om zeep. Alwéér.”
Schelfaut, Joost “Ik ben niet verslaafd, neen,
echt niet” Vandenbroele, Tim “Als mensen mij
ambeteren, sla ik. Dat hebben ze graag” Van
der Mensbrugghe, Wim “Vriendje van
Verschueren!” Van Lancker, Dries “Ieuw, toch
niet wéér een neger als ontbijt” Vrijders
Vormgeving
Papieren versie:
Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Internet versie: StijN Segers
Cover: Tim F. Van der Mensbrugghe
Cartoons
Valère, Bruno
Illustraties
Tim F. Van der Mensbrugghe
Foto’s
Wendy Schelfaut, Ilka De Bisschop,
Gert Boel, Evelien Baeten
Tim F. Van der Mensbrugghe
Schamper op internet
www.schamper.ugent.be
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CULTUUR AGENDA
Maandag 19 januari
Concert: Joke Schreurs, 21, Trefpunt
Fedoba: vakbeurs voor doopartikelen, chocolade
en suikerwaren, 10-18u, Flanders Expo

Tentoonstellingen

Dinsdag 20 januari
Film: “Playtime” van Jacques Tati, 20u, FilmPlateau
Muziektheater: “Ode*15-82”, 10u en 14u, De
Kopergietery

“Dream Extensions”, SMAK, 10-18u, tot
21/03
Gratis museumbezoek op zondag in het
MIAT, Huis van Alijn, SMAK en Design
museum, van 10u tot 13u

Woensdag 21 januari
Film: “Trouble in Paradise” (in de reeks “Crime
Time”), 20u, Sphinx
Comedy Expres, 20u30, De Fantast
Donderdag 22 januari
Concert: Crap Squeezer, 22u, Vooruit, gratis
Integrale strijkkwartetten Beethoven, Moscou
Chamber Academy, 20u30, De Rode Pomp
“20 Something” van Titus Devoogdt, 21u, Vooruit
Vrijdag 23 januari
Huwelijksbeurs “Trouw”, 10u-18u, Flanders Expo
Lunchconcert: “Cocktail Puccini”, 12u30, Vlaamse
Opera
Geert Hoste “Hard”, 20u, Capitole
Maandag 26 januari
Folk: Hauman & De Moeite, 21u, trefpunt
Theater: “Lear”, 14u, Publiekstheater Arca
Dinsdag 27 januari
Film: “King Kong, the eight wonder of the world”
uit 1933, 20u, Film-Plateau
Concert: Tomoko Mukaiyama, 20u, Logos
Tetraëder
Woensdag 28 januari
Film: “Double Indemnity” (in de reeks “Crime
Time”), 20u, Sphinx
Avant-première gedichtendag 2004:
boekvoorstelling en lezingen, 21u, Geuzenhuis
Donderdag 29 januari
De Paarse Zetel: Jan Leyers, 12u30-13u15,
Bibliotheek Zuid
Film: “Manhattan” van Woody Allen, 20u, FilmPlateau
Concert: The Hothouse Flowers, 20u15,
Handelsbeurs
Vrijdag 30 januari
Theater: “Basel-Retour” door De Tijd, 20u, Minard
Magical Rhythm of Ireland, 20u, Capitole

“40 jaar Turkse migratie in Gent”, Turkse
Moskee, Kazemattenstraat 80, tot 25/02

“Menselijk, al te menselijk”, fotografie en
psychiatrie (1870-1940), Dr.
Guislainmuseum, 9-17u, tot 30/05
“100 jaar - 100 selecties - 100 objecten”,
Design Museum, 10-18u, tot 29/02
Geanimeerde tentoonstelling over
gezichtsbedrog, Illuseum

Gezocht
Schamper zoekt immer sterke verhalen die in
de doofpot thuishoren. Doet uw baas het met
al uw vrouwelijke collega’s of eist je promotor
volledige onderwerping? Mail dan naar
schamper@student.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.

Schamper geeft 5 vrijkaarten
weg van elk concert van Logos
(www.logosfoundation.org).
Schrijf ons of mail
uw coördinaten naar
schamper@schamper.ugent.be

