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oor ander miskend musicalgeweld kunt u van 4 tot
22 februari terecht aan de
Dampoort. Wie een bende fluokleurige zangers met overdreven mimiek hun liefde voor
paarden wil zien uitkrijsen,
kan vanaf nu tickets bestellen
op . • Paarden, je zou ze riant
moeten vergoeden. Wie
anders
slaagt
erin
boulemiepatiëntjes seksueel
tevreden te houden? Voor die
10 tot 40 euro koopt u ons
inziens toch beter paddestoelen bij de Pakistaan in uw
buurt. Zelfde effect, en met
minder vloeibare gevolgen
voor de stoelgang. • Over krijsende dingen met een overdreven mimiek gesproken:
The Monkey Trial, een stuk
over creationisme versus darwinisme. Zij die nog altijd hun
stamboom trachten te linken
aan Adam en Eva worden
vriendelijk verzocht zich te
verzamelen achter een groot
brandend kruis – Bill Clinton
heeft zich al beschikbaar
gesteld – en met hun voorraad
scherp geslepen stenen naar
de Kopergieterij te trekken.
Dat op 2 en 3 februari. • Zoals
de Bijbel zegt: “Den dag zal
aanbreken
dat
de
huisvrouwen hun keuken verlaten, hun kinderen naar de
buren brengen en zich verenigen tot een kolkende massa
met geruite schorten en slecht
gepermanenteerde haren. Het
zal een dag zijn van bloed,
gejammer en eigenhandig
gehaald bier!” U siddert? Op 5
februari zal de daver zich pas
goed een plaats op uw ledematen veroveren, want dan
neemt Mama’s Jasje stormenderhand de Capitole in.
Betrouwbare bronnen laten
weten dat ook vrouwen die
nog niet in de menopauze zitten welkom zijn, mits betaling
van 18 euro. • Israëlieten en
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The Goelags are alive with the sound of music.
Wist u veel. Immers, de originele Sovjet-versie
van de Sound of Music ligt nog altijd in de archieven van de KGB. Een non kickt af van de opium
van het volk, trekt de bergen over, sticht een kolchoze of twee en belandt bij kameraad Stalin en
z’n zeven kleine proletariërtjes, waarna ze met
z’n allen luidkeels zingend naar Siberië trekken.

Op zoek naar échte homo’s

Palestijnen stellen hun kunst
tentoon: explosief werk, naar
verluidt. Buschauffeur André,
die een buslading Antwerpse
diamantairs naar de tentoonstelling bracht, kreeg de
avond tevoren van z’n doortrapt grijnzende buurman een
nieuwe broeksriem cadeau.
Weliswaar een vrij zwaar
model, met de instructie om
op de gesp te duwen wanneer
de bus vol zou zitten. Naar
Palestijns werk is het wel even
zoeken, maar eenmaal je tunnel onder de grote betonmuur
klaar is, kun je genieten van
echte kunst. Werkjes in stemmig rood, met hier en daar
een flard zwart-witte stof, je
hartje gaat er sneller van
slaan. Dit alles tot 14 februari
in de Witte Zaal. • Rijke
mensen op zee, als er geen
boot onder hun konten hangt
vinden wij dat behoorlijk
ideaal. Jammer genoeg is er
de Belgian Boat Show, van 7
tot 15 februari in de Flanders
Expo, die een bende PiperHeidsick drinkende, fiscaal
geamnesteerde VLD-stemmers zich voor het equivalent
van een platina appel en een
diamanten ei van dergelijk
vervoersmiddel voorzien. Wij
kunnen ons al voorstellen hoe
een bende yuppies in internationale wateren zich gedraagt,
maar aangezien wij Kort voor
publicatie steeds trouw aan
kardinaal Joos moeten voorleggen zullen we daar niet
dieper op ingaan. • “Het is
bijna een trend om de homo
uit te hangen, en het wordt tijd
dat dat gedaan is. Het is allemaal vuile seks!” Zo kardinaal,
het staat erin. Mogen we nu
uw grote kruis eens zien?
Echte homo’s kunnen de kardinaal trouwens altijd bereiken
op
het
nummer
0485/46.04.42. Hij staat voor
u open! Bovendien brengen

wij vanaf nu trouw verslag uit
van kardinaal Joos’ kruistocht
tegen de valse sodomie. •
Activiteiten waar de katholieke
kerk zich wél in kan vinden:
manden vlechten godvernondemiljaardemilledju!
Vuile
socialisten! Wie het beu is om
met dwaze blik en roestige
mestvork door de politie
tegengehouden te worden,
kan
zijn
rurale
driften
botvieren tijdens cursus in het
MIAT die vijf lessen duurt.
Aanvang op 14 februari. De
Albanese maffia vreest nu al
een overaanbod van Vlaamse
boerendochters op de markt,
aangezien het inschrijvingsgeld zo maar eventjes 90 euro
bedraagt. • Roozi Khe Zan
Shodam getuigt over “de dag
dat ik vrouw werd”. In de zaal
zal onder meer een begriGella
jpend
knikkende
Vandecaveye zitten, die met
weemoed terugdenkt aan de
tijd toen ze nog gewoon
Koenraad heette en nog geen
fortuinen moest besteden aan
rugontharing en lipgloss. •
Eigenaardig: vijf minuten
nadat we dit schreven werden
we wakker op intensieve zorgen met gebroken ledematen

en een schare dokters die
probeerden uit te vissen hoe
ze een vinnig manwijf uit een
bil moesten halen. Richt uw
schreden toch maar naar De
Centrale op 15 februari. •
Dingen waar niet mee te
lachen vallen: de absolute
superioriteit van AA Gent en
de wijfmannigheid van Sandy
‘Cindy’
Martens.
Nu
transseksuelen ook op de
Olympische spelen niet langer
uitgesloten worden, kan
België zich immers verheugen
op een eerste gouden
medaille in het synchroon
zwemmen dankzij de voornoemde haardbanddragende
Gert
schandknaap
van
Verheyen
en
Dany
Verlinden. U kunt de clash
tussen de Buffalo’s en de
boerkens uit de Vlaanders live
meemaken
in
het
Ottenstadion op 15 februari. U
telt er met graagte 4 tot 30
euro voor neer, dat beloven
wij u. • En neen, Hugo
Coveliers, in deze Kort krijg je
lekker geen plaatsje. Ga maar
luisteren naar de donderpreken van kardinaal Joos.
Luistert en leert, snotaap, luistert en leert!
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oor decennialang klungelig renoveren is de Universiteit Gent erin geslaagd de
Boekentoren, ongetwijfeld haar grootste architecturale icoon, zo goed als
finaal te verneuken. Daardoor is er dringend nood aan miljoenen euro’s voor
een respectvolle restauratie die de toren van zijn ondergang moet redden. Miljoenen
euro’s waar de universiteit, tiens, tiens, niet over beschikt.
De universiteit pronkt graag met haar toren, het meesterwerk van de modernistische
architect Henry Van de Velde. Wie de bibliotheeksite van de UGent opent, kan niet
naast het beschermde monument kijken. Bij de keuze van een nieuw universitair
logo is bovendien een model met een afbeelding van de Boekentoren in de running.
De universitaire communicatierakkers zijn zich dus terdege bewust van de waarde
van hun landmark. Jammer genoeg kwam dat sinds de afwerking van de bibliotheek
in 1942 niet tot uiting in een degelijke monumentenzorg.
Sinds 1964 gebeurden enkel nog puur bouwtechnische aanpassingen, waarbij men
geen rekening hield met de architecturale waarde van het gebouw. Zo zijn de barsten in de crèmekleurige bepleistering in de loop der tijd opgelapt met ongeschikte
mortel, waardoor de gevel er nu – vooral bij regenweer – uitziet als een smakeloos
palet van 28 verschillende kleuren. Verder lekt het dak van de belvédère, is het parket er opgebroken, verdween het oorspronkelijke meubilair, krult het linoleum op,
werd een prachtige luifel gesloopt en verbergt lelijk glasvezelbehang de finesses van
Van de Veldes muurbekleding. Het lijstje wraakroepende restauraties en aanpassingen is schier eindeloos.
Je zou de universiteit nog een weinig krediet geven als het leden van de universitaire Bouwcommissie of de Vakgroep Architectuur waren die die historische fouten aan
het licht brachten. Het was echter André Singer, een Antwerpse projectontwikkelaar,
Vande Velde-bewonderaar en mecenas, die een gratis preliminaire studie uitvoerde
over de restauratie, en daarenboven nog moest lobbyen om de erbarmelijke staat
van de Boekentoren onder de aandacht van het Bestuurscollege te krijgen. De
UGent sloeg in de pers een redelijk knullig figuur. De voorzitter van de Vakgroep
Architectuur en Stedenbouw merkte enkel op dat het “geen populair gebouw” is.
Rector Andreas De Leenheer weet de geringe universitaire aandacht voor de architecturale waarde van de Boekentoren aan de “museale functie” van het monument.
Hij verklaarde de nalatigheid van de UGent nogal slapjes door te stellen dat men “de
prachtige dingen in zijn eigen omgeving niet ziet”. Juist ja.
Aan het beleid uit het verleden valt niets meer te veranderen. Blijft enkel nog de piste
van een deskundige restauratie, noodzakelijk binnen een termijn van vijf jaar om
onherstelbare schade te voorkomen. De studie van Singer spreekt van een herstellingskost van 41 miljoen euro, waarvan er sowieso 27 miljoen ten laste van de universiteit zouden komen. Onbetaalbaar, dat weet iedereen die de eindeloze elegieën
over het krappe budget van onze Alma Mater heeft gevolgd. Bovendien trekt de
UGent nu al 315 miljoen euro uit voor haar ambitieuze bouwplannen, ondermeer
voor het broodnodige nieuwe studentenhuis en een nieuwe faculteit Economie in de
Sint-Pietersnieuwstraat. Stuk voor stuk projecten die zo mogelijk nog prangender
zijn dan de bouwvalligheid van de Boekentoren en onmogelijk uitgesteld kunnen
worden.
De enige uitweg lijkt het verpatsen van de Boekentoren aan de Regie der
Gebouwen. De overheid zou de volledige renovatie financieren, waarna ze de
UGent de toren in concessie teruggeeft. Die formule werd in het verleden al succesvol toegepast voor het opknappen van Het Pand. Financieel een clevere oplossing,
daar niet van. Of de regering echter staat te springen om het mismeesterde gebouw
over te nemen, is nog maar de vraag. De pijnlijk ironische conclusie blijft dat de universiteit jarenlang haar magnifieke bibliotheek, baken van kennis, uit niets anders
dan pure onwetendheid heeft laten verkloten.
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an decaan Geert De Soete is het al lang geen geheim meer
dat hij rector wil worden. De macht, voor minder gaat hij niet.
Nu al is De Soete een geduchte tegenstander op de Raad van
Bestuur en het Bestuurscollege: als warme redenaar is De Soete
geniaal, als kille cijferaar briljant. Niemand kan zich herinneren
wanneer De Soete nog een discussie verloor. Zelfs als zijn
tegenstander overschot van gelijk heeft, slaagt De Soete er zonder problemen in het gelijk aan zijn kant te krijgen.

Toen Geert De Soete nog baas was van het Academisch
Rekencentrum (ARC) kwamen de studenten van de informaticawerkgroep Zeus, die vanuit de kelders van het ARC het internet
onveilig maken, al meermaals met hem in aanvaring. Tijdens
een gesprek tussen De Soete en een afgevaardigde van Zeus in
het bijzijn van toenmalig rector Jacques Willems hakte De
Soete zo listig maar ongenadig hard in op de argumentatie van
de student, Frank Louwers, dat die, toen hij buitenstapte, zelf
volledig overtuigd was van zijn ongelijk. Onterecht, want nadat
hij in studentenhuis De Brug weer op adem was gekomen,
besefte hij maar al te goed dat Geert De Soete hem zwaar in de
zak had gezet. De Soete hield er het koosnaampje “De Duivel
aan over.

Marc De Clercq voor het rectorschap. Het eerste scenario is het
veiligst voor De Soete: na De Leenheer moet de volgende rector
een katholiek zijn, en dus Marc De Clercq heten. Niemand die
De Soete dan kan verhinderen vice-rector te worden: van eventuele tegenkandidaten heeft hij niets te vrezen. Ofwel hebben ze
het foute profiel ofwel speecht hij ze zonder compassie naar
huis. De Clercq is echter niet zeker van de overwinning: velen
vinden dat er opnieuw een vrijzinnige rector moet aantreden
aangezien De Leenheer wegens zijn leeftijd slechts vier jaar aan
zal blijven in plaats van de gebruikelijke acht. Als De Soete
genoeg steun vindt, zal hij voor rector gaan en rector worden. De
Soete zal namelijk niet meedoen als hij niet honderd procent
zeker is dat hij zal winnen. Echter, zelfs als De Soete rector
wordt, zal hij niet de macht hebben waar hij zo op uit is. Die ligt
bij iemand anders.
Wie staat daar op recepties namelijk altijd naast de rector en de
vice-rector te grijnzen met pretlichtjes in zijn ogen en een glaasje wijn in zijn hand? Wie is het vervelende mannetje dat als enige
weet hoe de unief marcheert? Wie is dat hyperintelligente individu dat met enkele citaten uit allerlei universitaire reglementen
een discussie kan beslissen? Wie is die onvermoeibare workaholic die elke avond tot 10u blijft doordouwen om de unief draai-

GEERTS GROTE SCHO

2005 belooft een spannend jaar te worden voor Dirk Mangeleer, logistiek
beheerder van de Universiteit Gent, en Geert De Soete, decaan van de
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Er is veel kans
dat hun onderlinge vete uitmondt in de ultieme strijd om de absolute
macht. Geert De Soete wil rector worden, en dus moet Mangeleer wijken.
De Soete is zijn wapentuig al in stelling aan het brengen.
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De Soete overwint echter niet altijd: in 2001 werd hij magnifiek
gecounterd door Marc De Clercq bij de verkiezing van de rector
en de vice-rector. De Soete maakte toen een bijzonder domme
strategische fout. Aan deze pluralistische universiteit is er namelijk een ongeschreven regel dat als er een vrijzinnige rector is, er
een katholieke vice-rector komt en dat de rectoren achtereenvolgens vrijzinnig en katholiek zijn. Door die regel was toenmalig
vice-rector en notoir vrijzinnige André De Leenheer zegezeker:
zijn voorganger, pro-rector Willems, was een katholiek, zijn enige
tegenkandidaat, Paul Van Cauwenberge, eveneens.
Dat schakelde Geert De Soete bij voorbaat uit als vice-rector: De
Soete is een socialist. Hij werkte toen zelfs als ICT-specialist op
het kabinet van zijn goede vriend en huidig voorzitter van de
AUGent Luc Van den Bossche (SP.A). Zodra toenmalig decaan
van de Faculteit Economie Marc De Clercq, zelf een katholiek,
hoorde dat De Soete zich toch kandidaat zou stellen, wist die dat
de overwinning binnen was. Hij kreeg gelijk: De Clercq amuseert
zich al drie academiejaren rot als vice-rector. Het weze hem
gegund.
Bij de verkiezingen van rector en vice-rector van volgend jaar
staat Geert De Soete er veel beter voor. Er zijn echter twee scenario’s: ofwel wordt hij vice-rector, ofwel gaat hij de strijd aan met

ende te houden? Wie is, nog meer dan de rector hemzelve, de
échte baas van deze universiteit? Dirk Mangeleer, treed naar
voren.
Verbaal is Mangeleer niet zo’n duivel als De Soete, maar achter
de schermen is hij minstens even geslepen als de volledige
Europese vossenpopulatie. Omdat hij er vaker dan wie ook vertoeft, is hij de enige die zicht heeft op wat er allemaal achter die
universitaire schermen gebeurt. Kennis is macht en kennis heeft
hij ten overvloede. Mangeleer heerst, zo simpel is dat. Nochtans
werd de logistiek beheerder hier zwaar tegen zijn goesting
gedropt. In 1991 was dat. Hij zat toen nog op het kabinet van
premier Wilfried Martens (CVP) en met de Commissie
Mangeleer moest hij komaf maken met de vele politieke benoemingen.
Ironie, oh, ironie. Mangeleer werd in 1991 door toenmalig minister van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wijlen Daniël
Coens, eveneens CVP, uit het kabinet van Martens geplukt en
op de unief gedropt. De toenmalige Rijksuniversiteit Gent was
pas autonoom en hoorde over Mangeleers benoeming te stemmen. Een pijnlijke zaak, want op de Raad van Bestuur van 18 juli
1991 stemden er tien voor en zestien tegen de benoeming van
de logistiek beheerder. Toch raakte Mangeleer benoemd. De

Geert De Soete wet zijn m
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unief was dan wel autonoom maar Coens was nog véél autonomer. Hij wilde Mangeleer niet per se binnen de UGent maar
vooral weg bij Martens.
Om Mangeleer te paaien kreeg die, op de rector en de vicerector na, de hoogste functie. Hij verdiende er bovendien niet
naast. Het beste van al aan zijn functie is echter dat hij voor
het leven benoemd is. Dat wil zeggen dat hij, samen met academisch beheerder Bert Hoogewijs, de enige persoon aan de
universiteit is die zeker is van zijn job. Rectoren en vice-rectoren worden verkozen en eventueel weggestemd. Alle andere personeelsleden – het zijn er zo’n 6.000 – worden geëvalueerd en kunnen zo hun carrière gefnuikt zien, of het nu proffen, assistenten of poetsvrouwen zijn. Mangeleers werk werd
nog nooit geëvalueerd.
Daar lijkt nu verandering in te zullen komen. Raad eens wie
op het Bestuurscollege van 17 december 2003 samen met
ACOD-koning Peter De Keyzer vroeg dat de twee beheerders eindelijk geëvalueerd zouden worden. Juist, Geert De
Soete. Mangeleer heeft op zich niets tegen zo’n evaluatie.
Waarom zou hij? Zonder hem loopt de universiteit in het honderd. Vind maar eens een andere gek die ten eerste even

HOONMAAK

capabel is en ten tweede
evenveel goesting heeft om
elke dag tot ’s avonds laat
door te werken. Waar hij wel
iets tegen kan hebben is
motivatie van die evaluatie.

In Schamper 398 drongen
wij al aan op een evaluatie
van de twee beheerders.
Principieel zijn wij daar nog
altijd voor. We hebben het
Zal Dirk Mangeleer
dan wel over een objectieve
in 2005 op rozen of
evaluatie en dat is jammer
op blaren zitten?
genoeg iets dat niet in het
woordenboek van de UGent staat. Enfin, het staat er, maar
niemand weet wat het betekent. Of Mangeleers evaluatie
objectief zal gebeuren is dus zeer de vraag. De evaluatie van
zijn kerntaken, namelijk het dagelijks beheer van de universiteit, zou namelijk toekomen aan de rector en de vice-rector.
Normaal gezien geen probleem maar welke niet zo goede
vriend van Dirk Mangeleer staat ook alweer te trappelen van
ongeduld om rector te worden? Geert De Soete, juist. De vete
tussen De Soete en Mangeleer zou wel eens tot een niet al
koosjere evaluatie kunnen leiden.
Gelukkig voor de logistiek beheerder kan de universiteit niet
eenzijdig beslissen om Mangeleer te evalueren. In zijn huidige arbeidsovereenkomst staat namelijk niets over een evaluatie. Dat betekent dat er wederzijds wilsovereenstemming
nodig is om zo’n evaluatie mogelijk te maken. Als wij
Mangeleer zouden zijn, zouden we wachten tot na de rectorverkiezingen van volgend jaar om een eventuele wilsovereenstemming wederzijds te maken. Ondertussen zou het verstandig zijn promotie te voeren voor Marc De Clercq. Of hij de
beste kandidaat is, laten wij in het midden maar Mangeleer
zou er zo’n eigen positie wel veilig mee stellen.

jn messen

EEN ARIËR
ALS EEN
ANDER

Het overkomt me soms dat ik mezelf aantref tussen de in rijen
schuifelende massa in één van de prachtige studentenresto’s
die de UGent rijk is. Meer dan eens ben ik op weg om me met
onverschillige liefde iets vegetarisch op het bord te laten
kwakken. Niet dat het een vorm van dierenliefde of idealisme is
die me naar het vleesloze doet neigen. Eerder is het een soort
Bourgondische reflex die me drijft om uit de dagelijkse zooi die
we daar voorgeschoteld krijgen toch nog het meest verteerbare
te halen, en dat is, daar moeten we eerlijk in zijn, vaak de vegetarische schotel.
Toch, dames en heren vegetariërs, moet ik iets kwijt over jullie.
Of liever, over een deel van jullie. Diegenen onder u die het nu
eenmaal een geweldig onrecht vinden om weerloze diertjes te
doden en van hun karkassen een smakelijke maaltijd te bereiden hebben immers mijn warme sympathie. De gemiddelde
Anderlechtse veedrijver zal jullie waarschijnlijk een bende mietjes noemen, en geef toe, helemaal ongelijk heeft hij niet, maar
dat laten we even buiten beschouwing. Jullie hebben een
ideaal, en zolang idealen niet eisen dat ik mezelf met benzine
overgiet, worden ze met een glimlach onthaald. Gaan jullie
maar lekker voort met het knuffelen van kleinvee en het perfectioneren van de linzenteelt.
Waar deze column en bij uitbreiding mijn ergernis zich tegen
richt, is dat regiment uit het vegetarische heir voor wie het niet
eten van vlees maar een onderdeel is van een modegril die
verder kennelijk het dragen van sandalen in de winter
voorschrijft, of het rondlopen met luizige afrokapsels en het
gekleed gaan in felgekleurde wollen doeken die misschien ooit
de binnenkant van een Colombiaanse hut, maar waarschijnlijker de vloer van een Indonesische sweatshop gezien hebben.
Of had u misschien gedacht dat de kapitalistische bonzen nog
niet door hadden dat ook andersglobalisten een interessant
marktsegment vormen? Uw vegetarisme is niet meer dan een
pose, en dat is heden ten dage een smerig woord. Meer zelfs,
het is uw hang om zich te onderscheiden die van vegetarisme
iets trendy maakt, het zijn sérieux doet verliezen en het door
nitwits als Piet Huysentruyt ten grave laat dragen.
U vraagt zich mogelijk af waarom ik in mijn pen kruip om een
ideaal te verdedigen dat niet eens het mijne is. Zijn er in deze
tijden waarin luidruchtige achtjarigen met een gitaar en piekjeshaar dat met veel liefde door hun mama afgeborsteld is en die
beweren punk te spelen geen grotere idealen om voor misbruik
te behoeden? Ik moet u het antwoord jammer genoeg schuldig
blijven. Misschien waren het wel beelden van naïef enthousiaste Gaia-militanten die mak als lammetjes de woede van
Vlaamse boeren trotseren. Wie zal het zeggen? In elk geval,
laten we voor één keer voorgang geven aan oprechtheid en
overtuiging. Laat het vegetarisme over aan de idealisten, gooi
die cd’s van Spearhead door het raam, leg die afschuwelijke
kleren af en word weer een ariër als een ander.
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Studentenbeheerders
over hun onbaatzuchtige taak

Op 1 september 2003 legde studentenbeheerder Axel Ronse vroegtijdig
zijn mandaat neer. Het duurde tot 1 januari 2004 voordat de functie
opnieuw ingevuld werd: Nicholas Courant, Ronses voormalige rechterhand, nam de taak op zich. Courant vervult die taak gezwind en punctueel, Ronse is er helemaal op afgeknapt.
R ii ee nn EE m
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‘UITEINDELIJK BEN JE

Z

ouden de meeste studenten weten dat ze beheerd
worden, en dan nog door één
van hun medestudenten? Vast
niet. De universitaire Dienst
Studentenactiviteiten wordt
echter dag in dag uit gecoördineerd door een eenzaam,
overwerkt en onderbetaald
individu. Wat omvat de taak
van die beheerder precies?

Courant: “Een studentenbeheerder heeft verschillende
taken. Praktisch beheert hij
het studentenhuis de Brug. Hij
zorgt voor zaalreservaties,
houdt het computerlokaal in
orde en staat in voor de veiligheid. Bovendien is hij verantwoordelijk voor de subsidiëring van de studentenverenigingen. Er zijn een heleboel
statutaire bepalingen waarin
vastligt waarvoor de subsidies
wel of niet gebruikt mogen
worden. Ik moet nagaan of de
studentenverenigingen
die
regels effectief volgen, en
uiteraard of ze niet boven hun
budgetten gaan. Daarnaast
onderhoud ik het contact met
de ‘buitenwereld’ zoals dat
heet. Ik vertegenwoordig de
studentenverenigingen op vergaderingen met de stad Gent,
het stadsoverleg, bijvoorbeeld
over de cultuurcheques. Ik
verdedig er de belangen van
de studentenverenigingen ten
opzichte van de stedelijke
overheid. Ten slotte zetel ik in
de Sociale Raad van de
Universiteit Gent met een
6 • Schamper • 2 februari 2004

raadgevende stem.”
NINE TO FIVE
Waarom wil de UGent precies een student voor deze
job?
Courant: “Ik veronderstel dat
dat historisch gegroeid is. Ik
vind het wel belangrijk. Als student ben je beter geplaatst om
de belangen van de verenigingen te verdedigen omdat je
zelf ook in het studentenleven
staat. Een gewone ambtenaar
heeft daar minder voeling
mee.”
Kun je inschatten hoeveel
uur per week je effectief aan
je taken als studentenbeheerder besteedt?
Courant: “Dat is heel variabel.
Officieel word ik twee uur per
dag betaald, tien uur per week
mar. Daar komt het op neer in
de kalme periodes. In de drukke periodes loopt dat serieus
op. Op de momenten dat er
deadlines zijn, bijvoorbeeld
om de boekhouding af te sluiten op het einde van het jaar,
kruipt er beduidend meer tijd
in. Ik vind dat op zich niet zo
erg: een studentenbeheerder
heeft niet meteen de meest
arbeidsintensieve job. Als je
hier aan begint, weet je sowieso dat het geen nine-to-fivejob wordt, dat je niet op je horloge kunt kijken en zeggen:
‘Kijk, nu ben ik naar huis.’”
Als er vanuit het stadsbe-

stuur klachten zijn over de
studenten, komen die dan
bij jou terecht?
Courant: “De klachten van de
stad worden op het stadsoverleg, dat één keer per maand
plaatsvindt, geuit. Daar zijn
ook de vertegenwoordigers
van de SOVO’s van de hogescholen aanwezig, en in elk
geval Rudy Coddens, de
schepen van Onderwijs. De
mensen van de stadsdiensten
die klachten hebben, worden
op die vergadering uitgenodigd. Ik leg die klachten voor
aan de Vergadering van
Konventsvoorzitters (VKV), en
de VKV geeft die door aan de
verenigingen.”
We hadden gehoord dat er
onder andere een discussie
was over het wildplakken?
Courant: “Dat is zo. Op het
vorige studentenoverleg is
daar een opmerking over
gekomen. In de Lammerstraat
staat bijvoorbeeld een pand al
een tijdje leeg. De gevel hangt
daardoor altijd vol affiches.
Ook studentenverenigingen
maken zich daar schuldig aan,
maar dat heeft er onder andere mee te maken dat er voor
hen te weinig plakplaatsen
zijn. Zeker op het moment dat
alle galabals plaatsvinden of
alle openingsfuiven georganiseerd worden. Het is logisch
dat de verenigingen op zoveel
mogelijk plaatsen willen afficheren. De stad Gent heeft
daar begrip voor en daarom

hebben ze voor nieuwe plakplaatsen gezorgd met borden
waarop je legaal kunt plakken.
Tegelijkertijd zullen ze strenger optreden tegen het wildplakken.”
DIEFSTAL
Zijn er voordelen verbonden
aan de positie van studentenbeheerder?
Courant: “Het grootste voordeel dat ik zie, is dat je enorm
veel mensen leert kennen. Ten
eerste persoonlijk. Zo heb ik
bij Schamper al vrienden leren
kennen. (lacht) In de Brug
lopen sowieso enorm veel
heel gemotiveerde studenten
rond. Ten tweede kun je niet
ontkennen dat deze functie
eventueel interessant is voor
een latere job. De kennissenkring en de organisatorische
ervaring zijn mooi meegenomen. Zoals ik al eerder zei: je
werkt meer dan je betaald
wordt, maar daartegenover
staat de grote ervaring die je
opdoet. Die is zowel organisatorisch en boekhoudkundig als
in de omgang met mensen,
wat problemen aanpakken
betreft of het leren communiceren. Dergelijke vaardigheden doe je minder vlug op
door ’s avonds in een café te
tappen.”
De laatste tijd zijn er opvallend weinig incidenten
geweest in de Brug. Komen
diefstallen vaak voor?
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Courant: “Ik mag niet klagen,
maar diefstallen komen helaas
voor. Vorig jaar is er in het studentenhuis een dataprojector
verdwenen, zomaar gewoon
van het plafond getrokken.
Een groot deel van de oplage
van de eerste editie van
Schamper werd in oktober
gestolen. De dieven zijn
gefilmd door onze camera’s,
maar als je geen identificatie
kunt doen, ben je daar weinig
mee.”

moet zijn aan de instelling niet
relevant voor de sociale voorzieningen. Ik zie in dat er vanuit de universiteit ergens wel
goodwill is, maar dat de
SOVO’s aan de hogescholen
daar hoegenaamd niet mee
akkoord gaan. Ze wenden hun
sociale gelden aan voor bijkomstige zaken en profiteren
van het universitaire stelsel.
Helaas is mijn ervaring dat
daar zeer weinig tegen te
doen is.”

We gingen ook praten met
Axel Ronse, Courants voorganger, om hem te polsen

BUREAUCRATIE

filosofische
verenigingen
(PFK), waar al jaren van links
naar rechts met onzinnige
moties wordt gegoocheld. Als
er al buiten de conventen om
interactie was, dan waren het
de wederzijdse moties tot
schorsing van het Katholiek
Vlaams Hoogstudentenverbond en het Seniorenkonvent.”
Hoe verliep het contact met
de mensen van de Directie
Studentenvoorzieningen?
Ronse: “Het menselijke contact was zeker positief, maar ik
stel me heel wat vragen bij de

JE EEN SPEELBAL’
Zijn er ooit aanvaringen

over zijn ervaringen als studentenbeheerder. Hij kijkt wat
gedesillusioneerd op zijn mandaat terug, en heeft vaak
scherpe kritiek.
Waarom heb je je termijn als
studentenbeheerder voortijdig beëindigd?
Ronse: “Er zijn verschillende
redenen. De eerste reden
staat in verband met het engagement waarmee ik aan de job
begonnen ben. Ik heb mijn
mandaat aangevangen vanuit
de overtuiging dat ik het verenigingsleven iets kon bijbrengen, dat er tussen de verenigingen onderling wat meer
activiteiten
georganiseerd
zouden
kunnen
worden.
Achteraf is gebleken dat het
misschien beter was om de
verenigingen hun eigen koers
te laten varen, aangezien de
wil tot samenwerking ontbrak.
Daarnaast heeft mijn ontslag
ook te maken met het beleid
van de hogescholen en de universiteit ten aanzien van sociale voorzieningen. Ik vind het
nog altijd heel absurd dat
hogeschoolstudenten zich niet
op een volwaardige manier
kunnen aansluiten of engageren binnen een door de universiteit erkende studentenvereniging. Vanuit mijn opleiding
wijsbegeerte heb ik evenveel
affiniteit met een burgerlijk
ingenieur aan de UGent als
met een industrieel ingenieur
aan de hogeschool. Ik vind het
criterium dat je ingeschreven

Axel Ronse: ‘De scheiding van de hogeschoolen uniefstudenten ontgoochelde mij het meest.
Elke student heeft evenveel recht zich te engageren in een vereniging.’

geweest met studentenverenigingen?
Ronse: ”Nee, niet echt aanvaringen, wel discussies over de
desinteresse voor samenwerking met andere verenigingen
om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Er zijn verenigingen die de bedoeling hebben deconstructief te werken
binnen
de
Dienst
Studentenactiviteiten.
Het
slechtste voorbeeld was de
overkoepeling van politieke en

efficiëntie van de universitaire
administratie. Ik kreeg soms
begrotingsvoorbereidingen
waarop bedragen totaal niet
klopten. Toen ik daarover aanklopte bij Carla Verhaegen,
hoofd van de Afdeling
Specifieke
Sociale
Voorzieningen, stuurde zij me
vaak door naar Gonda Cock
van de Directie Financiën, die
me op haart beurt terug verwees. De onduidelijkheid en
bureaucratie bij de universitai-

re administratie vond ik verwarrend.”
“Ik ga de schuld niet bij één
persoon leggen, maar er spelen gewoon te veel verschillende persoonlijke belangen
binnen de universitaire administratie. Daardoor wordt de studentenbeheerder van het kastje naar de muur gestuurd wanneer hij duidelijkheid wil krijgen over bepaalde zaken. Een
studentenbeheerder is niet
iemand die perfecte transparantie kan verkrijgen in dossiers zoals een begrotingswijziging. Er waren mijns inziens
onvoldoende inspanningen
om dergelijke zaken begrijpelijk te maken voor een studentenbeheerder.”
GOODWILL
Ronse: “Let op, de universiteit
toont heel wat goodwill ten
opzichte van de studenten, bijvoorbeeld met betrekking tot
de bouw van het nieuwe studentenhuis in de oude stookplaats. Het verenigingsleven
van de studenten wordt volgens mij door twee andere
zaken de grond ingeboord.
Ten eerste de semesterexamens, die een slechte invloed
hebben op de activiteitsgraad.
Ten tweede, wat mij het meest
ontgoochelde, die scheiding
van de hogeschool- en uniefstudenten. Ik vind dat elke
hogeschoolstudent evenveel
recht heeft om zich te engageren in het bestuur van een vereniging. Dat is de grootste
frustratie geweest tijdens mijn
mandaat.”
“Ik vind overigens dat de
bevoegdheden van de studentenbeheerder ingeperkt moeten worden tot het nagaan van
de subsidieerbaarheid van de
activiteiten en de administratieve aspecten. Ik vind niet dat
het de taak is van de studentenbeheerder om als rechter
op te treden in geschillen en
om verenigingen te schorsen.”
Heb je nog een goede raad
voor je opvolger?
Ronse: “Ik raad hem aan de
functie en de bevoegdheden
van de studentenbeheerder te
relativeren. Uiteindelijk ben je
maar een administratief doorgeefluik en geregeld ook een
speelbal.”
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Op zondag 25 januari dronken
leden en sympathisanten van
Skepp, de Studiekring voor
Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale,
vergif in extreem verdunde
vorm. Met dat experiment wilde
men de zogenaamde heilzame
werking van homeopathie ontkrachten. De homeopathische
wereld betwist het wetenschappelijk karakter van de test.

Skepp-goeroe Tom Schoepen ziet er
na het experiment nog kerngezond uit

SLANGENGIF NIET DODELIJK

K

wakzalverij is van alle tijden en zal wellicht altijd
bestaan. Iedereen kent de
reclame in lokale kranten van
mensen die diensten (lees:
boerenbedrog) als handoplegging aanbieden. Homeopathie
beweert werkzaam te zijn door
giftige stoffen in extreem verdunde oplossingen aan te
bieden. Door het te verdunnen
zou de giftige stof een invloed
blijven behouden. Een degelijk
bewijs hebben de homeopaten
daar nooit voor gevonden.
Voor Wim Betz, VUB-prof en
algemeen secretaris van
Skepp, zijn zulke middeltjes
niet meer dan placebo’s.

aanwezig zijn, maar het ukje
was nergens te bespeuren.
Men had de keuze tussen
arsenicum (voor rusteloze
mensen), wolfskers (patiênten
die blaffen als een hond), slangengif (babbelziekte), hondenmelk (mensen die denken dat
ze de neus van iemand anders
hebben)
en petroleum
(mensen die voelen dat de
dood nabij is). Onnodig te
zoeken naar een overlijdensbericht van een van de aanwezigen:
iedereen
heeft
gezond en wel het experiment
overleefd.

Met het experiment heeft
Skepp die werking willen
betwisten. Die zondag gaven
naast Wim Betz ook de Skeppgoeroe’s Jean-Paul Van
Bendegem
en
Tom
Schoepen present. Patrick
De Witte, bekend van onder
meer Humo en De Vloek van
Vlimovlost kwam eveneens uit
een
donker
keldergat
tevoorschijn gekropen. Het
Nieuwsblad kondigde de aanwezigheid aan van moraalfilosoof Etienne Vermeersch,
die zegt dat elke studie die de
efficiëntie van homeopathie
kan waarnemen per definitie
waardeloos is, maar dat bleek
een misverstand te zijn. Ook
rector
en
pillendraaier
Dreeten De Leenheer zou

Skepp bekritiseert niet alleen
het
uitblijven
van
een
geneeskrachtige werking van
dergelijke middeltjes. Bij sommige ziekenfondsen kun je na
betaling van een bijkomende
verzekering genieten van een
terugebetaling. Verkopen van
medicijnen waarvan geen
werking is bewezen, komt volgens Skepp neer op het
verkopen van gebakken lucht.
Ziekenfondsen zijn overigens
willekeurig in hun terugbetalingsbeleid. Andere dubieuze
praktijken als wijwater, handoplegging en koffielavementen
worden niet terugbetaald.
Ziekenfondsen hanteren het
criterium ‘tevredenheid’ om de
terugbetaling te verantwoorden. Over die praktijken is een

TERUGBETALINGEN

deel van het volk nochtans ook
tevreden. Skepp pleit voor de
invoering van het criterium
‘bewezen werkzaamheid’. Dat
is al van toepassing van voor
de klassieke geneeskunde.

De terugbetaling zou bovendien onbewezen handelingen
een betrouwbaar statuut
geven en zo de slikcultuur
bevorderen. Het is niet
denkbeeldig dat sommige
mensen zulke producten
gebruiken om ernstige ziektes
als kanker te bestrijden. Zo
mist men de kans om met
klassieke
geneeskunde
dergelijke ziektes te genezen.
Betz wil echter niet de gebruikers bekritiseren als zij zich
daar
goed
bij
voelen.
Terugebtaling bevestigt echter
de zogenaamde maar niet
bewezen werking. Een controle-apparaat zoals bij de
klassieke geneeskunde ontbreekt bovendien in de alternatieve geneeskunde, zodat
wat niet baat, mogelijk
schaadt.
GEZONDE SCHELDE
Reactie vanuit de homeopatische wereld bleef uiteraard niet
uit. Die betwist het wetenschappelijke karakter van de
test. Een nogal vreemde uitspraak voor een geneeswijze
die zelf geen enkele wetenschappelijke basis heeft.

Roland Coenjaerts, goeroe
op het gebied van homeopathie en altijd paraat om dit
regelrechte boerenbedrog te
verdedigen, hekelt de voortdurende hetze tegen homeopathie. Volgens hem zijn de
huidige methodes ontoereikend om de werking aan te
tonen. Homeopathie wordt
wereldwijd al ruim tweehonderd jaar toegepast en zou
daardoor werkzaam moeten
zijn. Alsof met de tijd
gedurende dewelke middelen
gebruikt worden een goede
werking is bewezen.
Hoe groter de verdunningen,
hoe efficiënter de werking zou
zijn. Volgens Betz zou je, als je
consequent bent, met één
druppel de Schelde gezond
kunnen maken. Verdunningen
moeten echter ook potentiëren, dat is het opeenvolgend
verdunnen,
systematisch
behandelen. Dergelijke verdunningen zijn meestal C30,
jargon voor een stof die dertig
maal na elkaar is verdund in
een verhouding van een op
honderd. Hoe dun een oplossing ook is, er blijft altijd een
heilzame werking over. Op de
vraag hoe die werking te verklaren valt, volgt echter geen
antwoord. Je zwijgt beter over
dingen waar je niets van
afweeet.

S tt ee ff aa aa nn
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Skepp ontmaskert homeopathische kwakzalverij
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The Lord of The Rings nu ook onderzoeksobject
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DE SCHREEUW
OM AANDACHT
‘Waar bevindt zich, in jouw verbeelding, Midden-aarde, de wereld van
Tolkien?’ Zo begint de inleiding tot de
vragenlijst van wat als het ‘grootste
internationale publieksonderzoek ooit’
wordt beschreven: ‘The Lord of the
Rings Research Project’. Ook de
UGent is erbij betrokken.
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n april, mei vorig jaar
onstond aan de universiteit
van Wales het idee voor een
internationaal onderzoek over
‘Lord of the Rings’ en ook de
UGent sprong mee op de kar.
Meer dan twintig teams uit verschillende landen, gaande van
Italië, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk tot de Verenigde
Staten, doen mee aan het uitgebreide project.
GLOBALISERING

“We onderzoeken enerzijds
het aspect van de lancering en
de mediaberichtgeving en
anderzijds
het
publieksaspect”,
legt
professor
Daniël Biltereyst van de
Vakgroep
Communicatiewetenschappen
uit.
“We
gebruiken The Lord of the
Rings als fenomeen om een
vragen te stellen over globalisering en mediacultuur. Dat is
namelijk een erg mooi voorbeeld van een centraal geleid
mediaproduct. Het wordt op
één
punt
gemaakt
en
verdeeld, maar er hangen ook
heel wal afgeleide producten
aan vast. Wij gaan op zoek
naar de commerciële strategie
achter de hype.”
Daarnaast is er het publieksaspect, en het opvallendste
onderdeel daarvan is ongetwijfeld de online enquête die

door iedereen die daar zin in
heeft, kan worden ingevuld.
“Het is één aspect van ons
publieksonderzoek, maar het
trekt wel de meeste aandacht
naar zich toe”, aldus Biltereyst.
“Naast die enquête doen we
eveneens andere kwalitatieve
publieksonderzoeken, waarbij
we te weten willen komen in
welke mate mensen kritisch
omgaan met zo’n product. Zijn
ze er zich bewust van dat ze
worden meegesleurd in een
hype? Wat betekent het voor
hen om naar die film te gaan?
Daarin onderscheiden we ook
de groep van grote fans tegenover de anderen.”
KRITISCH ONDERZOEK
“Dit is geen commercieel
onderzoek”, haalt Biltereyst
aan. “Integendeel, het is een
erg kritisch onderzoek waarbij
we
dat
product
willen
gebruiken als een nieuwe
vorm van kapitalistische mediacultuur die een zo groot
mogelijke mediahype wil
creëren. Het systeem van het
creëren van een hype, een
schandaal of paniek bestaan
natuurlijk al erg lang. Het is
een goed middel om zelf in de
aandacht te komen.”
“Toch is het frappant hoe er de
afgelopen
decennia
een
groeiende commercialisering

van de media kwam. Dat is
onder meer te verklaren door
een toenemend aantal actoren
op de mediamarkt. Vandaar
dat
men
technieken
ontwikkelde om beter de aandacht op iets te vestigen. Dat
wekt onze interesse enorm: de
manier waarop mediaproducenten zullen proberen om
over hun product een ruimer
debat en een ruimere discussie te creëren. Het gaat
daar niet om het debat zelf,
maar om de aandacht die zo
op het product gevestigd
wordt.”

enquêtes, waardoor we op dat
vlak bij een van de beste
teams uit het onderzoek
behoren. Spanje bijvoorbeeld
heeft op dit ogenblik zo’n
1.500 volledig ingevulde
enquêtes, maar dat land is wat
oppervlakte en bevolking
betreft veel groter dan België.
Binnen enkele weken zullen
we beginnen met de verwerking van dat alles. We
verwachten de eerste resultaten en publicaties van ons
onderzoek op het einde van dit
jaar bekend te maken.”

HET HELE FENOMEEN

Aan wie zich geroepen voelt
om deel te nemen aan het
onderzoek, geven we graag
nog een kleine selectie uit de
52 vragen van de enquête: wat
is jouw favoriete personage?
Wat is jou uit de film het meest
bijgebleven? Was er iets dat
jou teleurstelde in de film?
Waarom is het kijken naar zo’n
film voor jou al dan niet een
sociaal gebeuren? Heb je de
boeken gelezen? In welke
mate hebben de Lord of the
Rings-films jou beïnvloed?
Enzovoort. Veel plezier ermee!

Biltereyst: “We onderzoeken
dus niet enkel de film, maar
het hele fenomeen dat er rond
is ontstaan. Momenteel loopt
ons onderzoek erg goed. We
hebben tot nog toe ongeveer
1.100 goed ingevulde online

De enquête en meer info
erover vind je op Of surf naar
en klik op de banner die je
meteen naar de juiste webpagina brengt.

“Denk daarbij maar aan Big
Brother. Nog voor het programma begon, was er al discussie over wat wel en wat niet
kon. Ook de producenten van
The Lord of the Rings hebben
een dergelijk debat opgezet.
Zo proberen vele kranten en
bedrijven, waaronder Fortis,
Coca-Cola,
Pizza
Hut
enzovoort zich aan dat karretje te hangen en mee te eten
van de aandacht.”
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‘Het PFK komt alleen in de pers a
Het Politiek Filosofisch Konvent is binnen het wereldje van de conventen altijd al het lelijke eendje geweest. De eindeloze ruzies, verlammende
procedureslagen en een vaak ronduit slechte werking (zie Schamper 1
tot 419) hebben zijn reputatie geen goed gedaan. De tijden veranderen
en met de komst van een nieuwe voorzitter begin december lijkt het tij
langzaam te keren. Schamper bracht de belangrijkste actoren samen
voor een groot interview.
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Is het PFK alleen een subsidieorgaan
of gaan jullie ook het debat aan binnen
het PFK?
De Clercq: “Je kunt het op twee manieren
bekijken. Ofwel benader je het restrictief
en vind je het PFK een schitterend orgaan
om subsidies te verkrijgen. Je krijgt middelen om je politieke en filosofische
mening naar de student te brengen en
daarmee uit. Persoonlijk ben ik meer voor
de extensieve interpretatie, waarbij het
PFK een orgaan is voor de uitwisseling
van ideeën. Je hebt al zo’n uitwisseling
van ideeën binnen je eigen vereniging,
maar het is interessant om naar een algemener forum te komen en die ideeën te
laten botsen. De ervaring leert dat het bijzonder moeilijk is om op die manier met
elkaar een gesprek aan te gaan. Je hebt
wel altijd, vroeger meer dan nu, leuke
clashes. Al hangt dat een beetje af van de
figuren uit de meer extreme vereningingen.”
Bruynsteen: “Voor COMAC is het PFK
vooral een goed forum om allianties te
smeden met andere linkse groepen. Dit
academiejaar hebben we concreet actie
gevoerd tegen de privatisering van de
resto op de campus Ardoyen samen met
andere PFK-verenigingen (ALS en Jong
Groen! – nvdr). Het PFK blijft een plaats
waar verenigingen met uiteenlopende
opvattingen zitten en dat moet ook zo blijven. Onderlinge dialoog zonder dat we
noodzakelijk allemaal op dezelfde lijn zitten, is ook voor ons van groot belang.
Daarom heb ik een voorstel: vorig jaar
was er een debat gepland vlak voor de
verkiezingen, maar dat is jammer genoeg
in het water gevallen. Ik hoop dat we dit
jaar opnieuw iets dergelijks kunnen organiseren.”

Schottey: “Dat is duidelijk verbeterd. Als
je naar de vorige jaren kijkt, zag je vaker
strubbelingen tussen verenigingen zonder
dat er aandacht besteed werd aan de politieke en filosofische inhoud. Men speelde
constant spelletjes. Wie stemt wie buiten
op de volgende vergadering en wie komt
er via de Juridische Dienst van de unief
weer binnen. Dat begint stilaan weg te
ebben, een positieve wending naar mijn
gevoel.”
Wat zijn de eerste indrukken van
Animo, als groentjes binnen het PFK?
Maakt het convent zijn reputatie waar
of gaat het inderdaad goed?
Ramont: “We hebben een beetje de
indruk dat er op de vergaderingen door de
grote tegenstellingen veel gepalaverd en
weinig besloten wordt, zelfs al gaat het
blijkbaar redelijk goed nu. Onze visie op
het PFK blijft dat het een handig instrument is om contacten te leggen en de studenten te bereiken. We vinden dat we er
zeker lid van moeten zijn, al hebben we
niet de intentie om gewichtige thema’s
aan te kaarten of onze nek uit te steken
met grote evenementen.”
Zijn de tegenstellingen binnen het PFK
niet te groot om tot een constructief
debat te komen?
Ramont: “Tegenstellingen zijn nodig. Hoe
groot de tegenstellingen ook zijn, je kunt
altijd met elkaar spreken.”
Schottey: “Debat en discussie zijn altijd
mogelijk, nuttig zelfs, ook tussen volledig
tegenstelde partijen. Op het ogenblik zelf
zullen de kemphanen daar niet veel aan
hebben, maar de tien anderen aan de
tafel wel.”
Matthieu: “Het zou saai zijn als alles eenheidsworst was. (hilariteit alom)”
De Clercq: “Daarom zou ik enkele voor-

stellen voor volgend jaar willen lanceren.
Ik denk dat het goed zou zijn om binnen
het PFK op regelmatige basis samen te
komen. Eerst laat je de individuele verenigingen intern debateren over een onderwerp en dan kun je samenkomen om die
ideeën met de andere te confronteren. Je
moet dat wel institutionaliseren, als je het
overlaat aan de goodwill van de individuele verenigingen zal het niet vlot lopen.”
NSV, OLÉ, OLÉ!
De erkenning van nieuwe verenigingen
is altijd een pijnpunt geweest. Nu
beslist de voltallige vergadering daarover. Is die situatie voor verbetering
vatbaar?
Schottey: “Het grote probleem is dat er
altijd verenigingen bijkomen en het budget quasi constant blijft. Daardoor zien de
organisaties hun toelagen verlagen. Als er
een aanvraag komt van een vereniging,
zijn de verenigingen met andere woorden
rechter en betrokken partij. Ik denk dat het
in de toekomst belangrijk is dat we dat
overlaten aan bijvoorbeeld de studentenbeheerde (Zie pagina 6 en 7). Die kan op
een volledig neutrale manier evalueren of
een vereniging voldoet aan de voorwaarden om toe te treden. Het PFK zelf zou
alleen nog een raadgevende stem krijgt.
Het blijft moeilijk voor bepaalde politieke
strekkingen om verenigingen toe te laten
waarvan de ideologie diametraal tegenover de hunne staat. Communisme en
anarcho-liberalisme zijn bijvoorbeeld
moeilijk verzoenbaar. Het is ook begrijpelijk dat de eerder linkse organisaties tegen
zullen stemmen. Zo missen we de kans
om met elkaar het debat aan te gaan.”
De centralisatie van de macht bij de
studentenbeheerder, zet dat de deur
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pers als er een bommetje barst’
niet open voor machtsspelletjes?
Schottey: “De DSA-coördinator is nog
altijd een ambtenaar en die moet ten allen
tijde neutraal blijven.”
Ramont: “Niemand is volledig neutraal.”
Schottey: “De universiteit heeft daarvoor
zijn beroepsinstanties. Als iemand duidelijk buiten zijn bevoegdheid treedt, kan de
organisatie die de dupe is via een vrij simpele procedure beroep aantekenen.”
Loop je dan niet het risico om te hervallen in een scenario van eindeloze
beroepsprocedures?
Schottey: “Inderdaad, maar nu gaat er
veel te veel tijd verloren binnen het PFK
aan idiote discussies, bijvoorbeeld de hele
heisa vorig jaar over het NSV, zonder daar
een waardeoordeel over te vellen. Op de
vergadering heeft men toen niets anders
gedaan dan elkaar verwijten naar het
hoofd slingeren. Dat kan erg negatief
overkomen bij buitenstaanders. Het PFK
komt alleen in de pers als er weer eens
een bommetje barst. Het is en blijft toch
de bedoeling dat er een constructieve dialoog gevoerd wordt?”
DE HEER EN HYGIËNE
Het GPS zit als enige strikt filosofische
organisatie een beetje verloren binnen
het PFK, op het ’t Zal Wel Gaan en het
obscure IFECS na. Stoort dat niet?
Bockaert: “Ja, soms wel. Brecht
Bruynsteen heeft het bijvoorbeeld daarnet
al kort over de publiek-private samenwerking op de campus Ardoyen gehad. Het
klinkt misschien stom, maar dat interesseert ons niet veel. Wij hebben meer oog
voor de praktische zaken. Als je zoals ons
af en toe een activiteit organiseert, merk
je bijvoorbeeld hoe vuil de auditoria zijn.
Wij zouden liever de mentaliteit van de
student aanpakken en ze wat respect bijbrengen, dan ons bezig te houden met al
te politieke discussies over bestuurszaken
zoals de uitbesteding van de schoonmaakploegen.”
Hoe ziet het KVHV zichzelf, als een filosofisch georienteerde vereniging of als
een speler op het politieke veld?
Schottey: “Wij zijn zowel politiek als filosofisch. Het KVHV speelt zeker een politieke rol: over concrete standpunten
nemen we concrete stellingen in. De K in
onze naam herinnert er ons echter duidelijk aan dat we ook een filosofische inslag
hebben. Dat is vaak een slap koord om op

te wandelen. Als we over actuele politieke
thema’s spreken, moeten we van daar uit
aan filosofische reflectie doen om een
standpunt te bepalen. Concreet voorbeeld: het hoofddoekendebat. In het
KVHV heb je mensen die de hoofddoek
willen verbieden en er zijn er die het willen
toelaten. De één plaatst zich op een politieke lijn, de andere op een ideologische.
Het is onze taak om intern dat debat te
voeren en één standpunt naar buiten te
brengen.”
Voelt het KVHV dan de behoefte om
over ieder maatschappelijk fenomeen
een standpunt te formuleren?
Schottey: “In het concrete geval van de
hoofddoeken: ja. Dat heeft direct te
maken met de universiteit. Over onderwijsmateries nemen we bijna altijd een
standpunt in. Over sommige andere punten spreken we ons niet uit. Alleen als het
om erg hete maatschappelijke hangijzers
gaat, durven we onze nek uitsteken. Onze
belangrijkste taak is echter nog altijd deelnemen aan de debatten over studentenaangelegenheden.”
Eigenlijk zit de CDS een beetje in hetzelfde schuitje. Ook jullie vertrekken
vanuit jullie christelijke roots naar het
politieke strijdtoneel.
Van Vynckt: “Gedeeltelijk. In Leuven is
de band tussen CDS en KVHV bijvoorbeeld veel nauwer. Daar is het verschil
veel kleiner dan in Gent. Waarschijnlijk
heeft dat te maken met de figuur van de
KVHV-preses (Tom Vandendriessche –
nvdr), die zich de laatste jaren al eens
extremistisch heeft uitgelaten. Ook wij
vertrekken echter vanuit onze christelijke
achtergrond, inderdaad.”
Bockaert: “Ik hoop trouwens dat mensen
die aan politiek doen altijd vanuit een
zekere filosofische gedrevenheid werken.
Je mag die zaken niet los van elkaar
zien.”
Matthieu: “Iedereen heeft zijn verhaal,
ook in een postmoderne of post-postmoderne samenleving.”
In de volgende Schamper volgt deel twee
van het grote PFK-interview. Kun je
homo’s genezen? Is Kim Yong Il een
brave oude man? Valt de UGent ten prooi
aan een roekeloze privatiseringsdrang?
Zullen de dames van Jong Groen! en het
GPS zich met ontblote borsten op elkaar
werpen? U leest het allemaal in Schamper
421!
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Gilda De Bal vindt het plezant G
iemand eens goed te kloten

ilda De Bal werd vooral bekend als
Matti Tomasetti, de punctuele BOB’er
uit Heterdaad. Ze heeft echter nog meer
pijlen op haar boog. Samen met Chris
Dusauchoit reisde ze de wereld rond voor
2x Enkel en in De zusjes Kriegel verscheen ze op het grote scherm.
Je houdt je met vanalles bezig: tvseries, theater, film en reisprogramma’s. Wat doe je het liefst?
Gilda De Bal: “Het liefst zou ik een maand
theater maken, dan een maand film, dan
weer wat anders. Afwisseling is het leukst,
maar dat gaat niet altijd.”
De Bal: “Televisie betaalt in principe beter,
maar het betaalt alsmaar slechter. Voor
elke draaidag moet je tegenwoordig pingelen. Daarbij komt dat getwist onder
mekaar over wie wat meer en wie wat minder krijgt. Het is altijd een gevecht om zo
weinig mogelijk te moeten betalen.”
“Toen wij begonnen aan Heterdaad, draaiden we een aflevering in zeventien en een
halve dag. Nu worden de meeste op tien
tot twaalf dagen gedraaid. Vroeger werd er
tijd voor genomen. Nu moet het altijd sneller en goedkoper en dat is soms een beetje droevig.”
Is tv een heel andere manier van
acteren?
De Bal: “Ja, bij theater moet je meer doen
en bij film minder. Ik vind dat nogal simpel.
Als ik op tv zou acteren zoals ik bij Oom
Vanja doe, word je daar onnozel van. Dat
is te veel, te groot, te luid, erover. Het is
een kwestie van ervaring.”
SANATORIUM

‘ALLE BALLAST
MOET WEG’

Gilda De Bal en Vic De Wachter zijn al meer dan
20 jaar samen. Ze speelden zowat elke Vlaamse
theaterzaal plat. Onlangs scoorden ze met Oom
Vanja van Tsjechov nog een fullhouse succes.
Het wedervaren van Vic vind je op de volgende
pagina’s, Gilda bijt hier de spits af.
12 • Schamper • 2 februari 2004

Heb je nog altijd zenuwen voor een
optreden?
De Bal: “Ja hoor. Niet meteen bij de vijfentwintigste voorstelling uit een reeks, maar
meestal wel. Gisteren hebben we in
Amsterdam Vanja gespeeld. Het was al
een maand geleden en er was bij iedereen
wel wat stress. Er kan altijd iets misgaan.
Gelukkig maakt misgaan en misgaan
twee. Als je op het juiste moment je mond
niet opendoet, dan merkt iemand anders
dat je het niet meer weet en vangt die dat
op. Zulke drama’s zijn dat allemaal niet.
We zijn geen jukeboxen.”
Heb je het ooit meegemaakt dat er iets
grondig misliep?
De Bal: “Het ergste dat je kan overkomen,
is een blanc, dat je je volslagen niks meer
van je tekst herinnert. Ik merk dat, hoe
ouder je wordt, hoe lastiger het wordt om
je tekst te leren. Ik heb het gevoel dat je
geheugen getraind moet worden als een
spier. Er kan ook technisch iets fout gaan.
Zo ging bijvoorbeeld op het einde van
Vanja het licht te snel uit. Normaal volgt er
na de laatste repliek nog een minuut stilte
vooraleer het licht uitgaat. Nu knipte het
licht meteen uit. Wij dachten ‘Shit’ en we
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keken naar de technicus: die zat daar met
zijn armen over zijn hoofd. Die minuut is
van levensbelang voor het stuk. Het
begint in het niks, verveling, non-communicatie en het eindigt ook zo. Door dat
kleine foutje kreeg je ineens een heel
ander verhaal.”
En de technicus moest trakteren?
De Bal: “Neenee, dat hebben we hem niet
aangedaan. Soms doen we dat wel. Als er
bij het filmen een gsm afgaat, dan wordt
er getrakteerd! Wie daar zijn gsm vergeet
af te leggen, die krijgt problemen.”
Gsm’s vormen ook een ware plaag in
het publiek van het theater.
De Bal: “Inderdaad, dat is vervelend. Bij
Vanja laten we zelf vlak voor de voorstelling, als iedereen al in de zaal zit, een gsm
afgaan. Dat werkt beter dan die waarschuwingsbordjes. Je ziet ineens mensen
naar hun tas duiken om te controleren of
hun telefoon wel afstaat. Dan gebeurt het
nóg dat er een afgaat!”
“Het is ook heel vervelend als mensen
heel erg hoesten tijdens een voorstelling.
Die moeten echt bij de dokter gaan in
plaats van naar het theater. In Nederland
zat ik te denken dat ze daar echt veel
betere dokters hebben dan hier: ze hoesten daar veel minder. Soms kan het echt
ongelooflijk de pan uitswingen. Vic heeft
ooit midden in een stuk gezegd: ‘Dat is
hier precies een sanatorium!’ De mensen
bleven echter maar vrolijk verder hoesten.
Ze dachten dat het bij zijn tekst hoorde.”
Worden er grappen uitgehaald op de
planken?
De Bal: “Ik heb ooit eens geweten dat
mensen op het toneel de hele tijd wijn
moesten drinken. Echt drinken, drinken,
drinken. Dat was altijd fruitsap, maar op
een keer hadden ze die echte wijn gegeven. Dat was echt een misplaatste grap,
vooral omdat die heel veel moesten drinken op een heel korte tijd. Verschrikkelijk.
Als ze mij dat zouden flikken – ik drink
geen alcohol – zou ik daar niet mee kunnen lachen.”
“Er worden kleine grapjes onder mekaar
uitgehaald, maar die zijn vaak te subtiel
om op te merken. Soms zeg of doe je iets
onverwachts waarmee je de andere
acteurs verrast, maar niemand het merkt
in de zaal. Het mag de voorstelling niet
schaden.”
“Ik hoor vaak verhalen over vroeger.
Blijkbaar haalden ze toen straffere grappen uit. Een deur waardoor je moet opkomen vol plakband hangen en zo. Dat vind
ik eerlijk gezegd allemaal niet meer zo
plezant. Het moet inside blijven. Als je
daar in je broek staat te pissen van het
lachen, zit het publiek er tenslotte ook
maar op te kijken.”
LEKKER SLECHT ZIJN
Hoe bereid je je voor op een rol?

De Bal: “Daar gaan altijd weken repetitie
aan vooraf. Ze vragen mij soms of ik ooit
de verkeerde tekst begin te zeggen, maar
dat is onmogelijk. Je stapt in een personage waar je weken, soms maanden, aan
gewerkt hebt. Je hebt erover nagedacht
en het leven van dat personage
geschetst. Het is onmogelijk dat je dan
iets helemaal anders zou doen.”
“Ik heb geen echte trucjes om me voor te
bereiden. Ik ga zitten en ik denk, en de
rest komt vanzelf. Soms bereid ik me voor
door over een personage of een onderwerp te lezen. Dat kan een roman zijn,
iets waarvan ik denk dat het aansluit bij
mijn personage. Een sfeerbeeld kan veel
doen.”
Sommige acteurs kruipen zo in de huid
van hun personage dat ze er ook naast
de planken of de camera trekjes van
vertonen.
De Bal: “Zo zit ik niet in elkaar. Ik neem
een personage niet mee naar huis. Ik kan
wel een gevecht leveren met een personage terwijl ik het probeer te doorgronden. Dan denk ik er thuis over na, maar ik
speel het daar nooit. Vic moet er niet
onder lijden als ik een vervelend mens
moet spelen. Het is trouwens altijd veel
leuker om een kwaadaardig personage te
spelen: lekker slecht kunnen zijn. Het is
plezant om iemand eens goed te kloten.”
Het personage waardoor u echt
beroemd bent geworden is Matti
Tomasetti uit Heterdaad. Mist u haar?
De Bal: “Neen. Het is goed geweest. Ik
heb die rol vier jaar gespeeld en op den
duur had ik het er een beetje moeilijk
mee. Ik voelde een behoefte om haar eindelijk eens te laten falen. Ik dacht: laat iets
fout gaan, laat haar kinderen aan de
drugs raken, laat haar man haar verlaten.
Laat er iets in haar leven gebeuren waardoor ze niet meer zo perfect is, maar zo
zat die rol nu eenmaal in elkaar. Van bij
het begin van de serie stond vast dat zij
de perfecte BOB’er, de perfecte moeder
en de perfecte huisvrouw zou zijn. Ik was
altijd blij als ik een scenario kreeg waarin
ze iets deed wat niet mocht. Dan kreeg ze
heibel met haar overste en dat vond ik
leuk. Ze kon ruzie maken en lelijke dingen
zeggen. Het publiek kon zo verrast worden. Ik was altijd blij als het slecht ging
met haar. Dat is menselijker. Niemand is
perfect en zij was dat wel.”
“Ik kreeg soms brieven van jonge meisjes
die schreven ‘ik wenste dat jij mijn mama
was’. Dat deed mij altijd pijn aan mijn hart.
Je moet maar eens met mijn dochter
spreken. Ik ben helemaal niet de perfecte
moeder, maar in Heterdaad maakten ze
dat wel van mij.”
Strookt dat met jouw visie op theater?
Moet het realistisch zijn?
De Bal: “Goh, ik heb graag dat het niet té
realistisch is. Het mag iets meer zijn.
Theater is groter, het heeft meer kleur. De

vloer in Vanja staat niet voor niets in golven. Alles wordt uitvergroot. Dat hyperrealisme is niet aan mij besteed. Ik haat het
bijvoorbeeld als er gerookt wordt op de
scène. Dat is zo banaal! Al die ballast
moet weg. Het woord is belangrijk. De
personages vertellen zelf wel wie ze zijn
en niet de hoop kloterij ernaast.”
HANDBOEIEN
Waarom heb je op je eenentwintigste
plots voor een acteercarrière gekozen?
De Bal: “Om me te kunnen uitleven. Ik
was vroeger nogal gesloten. Mijn ouders
speelden in Mechelen bij een amateurgezelschap. Ik vond dat plezant en zo rolde
ik erin. Mijn ouders vonden het niet plezant dat ik actrice wilde worden. Ze maakten zich zorgen dat ik er nooit van zou
kunnen leven. Ze hebben me tot mijn eenentwintigste tegen kunnen houden, maar
daarna konden ze er nog weinig aan
doen. Toen ben ik naar het conservatorium gegaan.”
“Achteraf gezien was het niet zo slecht
dat ze me wat tegen hebben gehouden.
Zo had ik meer maturiteit. Toen ik achttien
was, was ik nog te jong. Als ik terugdenk
aan mijn dochter toen ze achttien was,
was die veel volwassener en zelfstandiger.”
“Van mijn achttiende tot mijn eenentwintigste heb ik in de winkel van mijn ouders
gewerkt. Een echte job kon je dat niet
noemen. Ik moest nog een richting zoeken in mijn leven. Vic had al een vaste
job. Hij werkte voor de staat en stopte
daarmee om te acteren. Dat vind ik veel
straffer. Je moet af en toe eens aan de
boom schudden, nietwaar.”
Vroeger acteerde je vaak samen met
Vic, nu niet meer. Waarom?
De Bal: “We hebben dat de laatste tijd
niet meer gedaan omdat het uitverteld
was. Een repetitieproces kan moeilijk verlopen en dan kwamen we altijd met
dezelfde problemen thuis. Op een gegeven moment vonden we dat niet geestig
meer. Op de scène waren we een beetje
uitgekeken op mekaar. We konden elkaar
niet meer verrassen. Dat stramien is doorbroken toen ik ging filmen en hij nog volop
theater deed. Als we thuiskwamen, konden we vertellen wat we allemaal hadden
meegemaakt. Ik vond dat een spannende
periode.”
In Oom Vanja waren jullie weer samen
te zien.
De Bal: “Nu werken we opnieuw samen
omdat we het weer plezant vinden.
Volgend jaar gaan we samen spelen in
een paar theaterstukken. Vic heeft trouwens ook nog meegespeeld in
Heterdaad. Ik heb hem toen in de boeien
mogen slaan! Dát was leuk!”
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H

et is koud en nat, maar thuis bij Vic
De Wachter is het lekker warm. Een
hele carrière hangt uitgebeeld in foto’s
aan de muur. Ergens tussen de boeken
zit Vic De Wachter, net thuis van het werk
en onmiddellijk onderworpen aan een
spervuur van vragen.
U bent van Mechelen. Hoe kwam u in
Gent terecht?
De Wachter: “Aanvankelijk kende ik Gent
helemaal niet. Gilda en ik kwamen hier
wonen omdat we hier werkten. We zaten
allebei in een genootschap in Brussel,
maar verhuisden daarna naar het ARCAtheater. Zo zijn we in Gent beland, en we
zijn hier gebleven. De stad beviel mij meteen. Gent is een provinciestad: niet erg
groot, maar wel met veel charme. Ik vind
Gentenaars heel aangename mensen. Ik
heb ook in Antwerpen gewoond, maar
daar zou ik niet meer heen willen. Die
stad is echt blasé.”
DOPPEN
Waarom heb je ervoor gekozen om
acteur te worden?
De Wachter: “Oorspronkelijk was ik dat
helemaal niet van plan. Ik ben in het theater gerold via het amateurtoneel. In het
Conservatorium in Mechelen volgde ik
lessen bij Luc Philips en die sleurde me
mee naar Antwerpen. Het was nooit mijn
bedoeling om acteur te worden. Ik had
scheikunde gestudeerd en had een job en
een carrière in het loodswezen in
Antwerpen op het oog.”

Vic De Wachter:
‘Ik kan mij gigantisch aan
het publiek ergeren. Dat is
een Vlaams verschijnsel,
denk ik’
Wat vond je familie van je keuze?
De Wachter: “Mijn moeder vond het een
nogal dwaze beslissing. Ik kom uit een
arbeidersgezin en die vonden het fantastisch dat ik een job bij de staat had. Die
job opgeven voor een acteercarrière, dat
deed je niet. Ze hebben me echter nooit
iets in de weg gelegd. Ze dachten wel dat
het op niks zou uitdraaien.”
U bent nu freelance-acteur. Verkiest u
dat boven een vast contract?
De Wachter: “Ik heb tien jaar vastgezeten, maar het klimaat is veranderd. Er zijn
geen grote gezelschappen meer en nog
maar een paar acteurs met een vast jaarcontract. Vroeger had ik er ook één, maar
ik wil niet meer tot een gezelschap behoren. Ik voel me beter als freelancer. Het
nadeel is dat je soms moet doppen. Dat
was vroeger niet nodig omdat ik zeker
was van mijn premie.”
Vinden andere mensen het niet raar als
14 • Schamper • 2 februari 2004

ze u zien stempelen?
De Wachter: “Ja, soms wel. Mensen hebben een verkeerd beeld van acteurs. Ze
denken dat als je op televisie komt, je ten
eerste veel geld verdient en ten tweede
nooit moet gaan doppen. Het beroep
wordt opgeblazen, geadoreerd en de
mensen hebben er een totaal verkeerde
beeld van.”
Heeft u voor een theatervoorstelling
nog zenuwen?
De Wachter: “Ja, maar dat betert. Ik herinner me mijn eerste voorstelling bij de
amateurs nog goed. De eerste minuten
stond ik te beven van de zenuwen. Die
nervositeit blijft, maar je leert ze mettertijd
in bedwang houden. Voor een hoofdrol
heb je natuurlijk meer plankenkoorts dan
voor een bijrol.”
Vindt u het nu moeilijker om een rol
van buiten te leren?
De Wachter: “Ja, maar dat is normaal. Ik
word ouder. Vroeger, op school, had ik
een fenomenaal geheugen, ook visueel,
waardoor ik wist waar alles stond. Als ik
nu geconfronteerd word met jonge
acteurs die dat ook kunnen, ja, dan moet
ik even slikken. Het heeft te maken met
concentratie. Die hou ik ook niet zo lang
meer vast als vroeger.”
Worden er op de scène vaak grapjes
uitgehaald?
De Wachter: Vroeger wel. Mijn voorgangers, zoals Senne Rouffaer en Nand
Buyl, deden dat heel vaak. Zelf heb ik die
dingen nooit plezant gevonden, omdat dat
het stuk niet ten goede komt. Zo veranderde men vroeger soms namen van personages, verstopte men rekwisieten, echt
kloterijen eigenlijk. Ook probeerde men
elkaar de slappe lach te bezorgen. Als
bleek dat het publiek het leuk vond,
deden de acteurs er nog een schepje
bovenop. Mijn generatie doet zo’n dingen
al minder.
STAANDE OVATIE
Stoort u zich soms aan het publiek?
De Wachter: “Ik kan er mij gigantisch aan
ergeren. Het is een Vlaams verschijnsel,
denk ik. In Nederland lijkt het minder voor
te komen. Ik heb in Vlaanderen al opgetreden in zalen waar ik dacht: is iederéén
hier nu ziek? Als er tijdens een voorstelling voortdurend mensen zitten te kuchen,
dan is je avond naar de kloten. Ik begrijp
gewoon niet waarom mensen naar toneel
komen als ze wéten dat ze een hele
avond luidop zullen zitten keffen. Ze verstoren de concentratie van de acteurs,
wat echt vervelend is.
Voel je het meteen wanneer een
publiek niet mee is?
De Wachter: “Ja, omdat theater een wisselwerking is. Als je iets doet op de scène,
en mensen zijn erdoor gebiologeerd, dan

heerst er een gezamenlijk gevoel. Het
wordt snel duidelijk als je woorden mensen raken. Als je het publiek niet mee
hebt, kun je ze dat ook niet verwijten. De
acteurs denken altijd dat wat ze staan te
doen heel interessant is, maar daarom
denkt de zaal er niet zo over.”
Een staande ovatie, raakt dat u nog?
De Wachter: “Tuurlijk, dat is altijd leuk.
Zeker als het in Vlaanderen gebeurt, want
wij hebben hier niet zo’n traditie. In
Nederland heeft men die wel, daar kan je
de appreciatie dus enkel afleiden uit de
snelheid waarmee het publiek gaat rechtstaan. Een acteur is een staande ovatie
heel dankbaar, het is de bekroning van
zijn werk.”
SCHOON MADAMMEN
Krijgt u veel journalisten over de
vloer?
De Wachter: “Niet zo veel. Ik ga zo weinig mogelijk in op interviews, en sta er
enkel toe aan goede kranten of bladen. Ik
weiger interviews te geven aan de ‘boekskes’. Wat privé is, is privé.”
Tja, het aantal Bekende Vlamingen is
wel vrij beperkt in Vlaanderen.
De Wachter: “Er zijn er net heel veel, vind
ik. Iedereen wordt hier vrij vlug BV. Als je
eens met je kop op tv verschijnt, ben je er
al één. Heel vreemd. Je hebt mensen die
geen kloten te vertellen hebben, maar
toch BV zijn. Kijk maar naar die hoop
schoon madammen die op het beeld verschijnt. Het wereldje houdt zich kunstmatig in stand en de mensen adoreren dat.”
Kan u nog gewoon op straat lopen
zonder aangeklampt te worden?
De Wachter: “Daar hebben wij geen last
van. We worden soms herkend, maar op
de een of andere manier worden Gilda en
ik discreet benaderd. Mensen die vaker
op tv verschijnen, hebben daar waarschijnlijk meer last van. Kijk bijvoorbeeld
naar Carry Goossens. Zodra die buitenkomt, wordt hij herkend. Dat kan niet aangenaam zijn. Het valt op wanneer mensen ons herkennen, maar ze laten ons
met rust en dat is fijn. Op een manier is
herkend worden ook een soort appreciatie. Uiteindelijk zijn we daarom op de
scène gaan staan.”
Klopt het dat veel acteurs heel verlegen zijn?
De Wachter: “Zeker, ik maak zo’n dingen
dikwijls mee. De meest verlegen mens die
ik ken, is Jan Decleir. Maar die schoon
madammen hebben daar helemaal geen
last van. Zij proberen net om zo veel
mogelijk in de belangstelling te staan.
Acteurs daarentegen geven al zoveel
bloot op de scène, zodat ze van nature
ietwat verlegen zijn. Ik heb al die heisa
persoonlijk niet nodig. Ik ga graag een
avond op café zonder dat de mensen een
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hele avond naar mij kijken.”
U zei ‘op het podium geeft een acteur
zich bloot’. Is dat uw visie op acteren of
verstopt u zich achter een rol?
De Wachter: “Neen, ik probeer me niet te
verstoppen. Ik denk dat dat fout is.
Acteren heeft te maken met eerlijkheid,
goeie acteurs zijn eerlijk in wat ze doen.
Dat is de mooiste vorm van acteren,
anders speel je toneel. Ik kom uit de generatie die dat heeft afgezworen. Nu zijn
acteurs mensen die iets willen vertellen,
en ook iets te vertellen hebben. Ze moeten zich niet verschuilen. We weten toch
allemaal dat het pas interessant wordt als
je binnenkijkt bij een mens, een beetje
zoals gluurders.”

Vic De Wachter was niet
van plan acteur te worden

Ga je bij het instuderen van een rol op
zoek naar jezelf?
De Wachter: “Dat gebeurt automatisch.
Je moet een minimum aan affiniteit voelen
met je personage. Ik probeer altijd te houden van wie ik speel. Ik moet van mijn rol
houden om ze te kunnen spelen. Dat is de
zoektocht die elke acteur moet doorlopen,
want uiteindelijk leg je een stukje van je
eigen karakter in je rol.”
Neem je soms een karaktertrek over
van een personage?
De Wachter: “Neen, dat doe ik liever niet.
Je speelt een rol en als het doek valt, is
het gedaan. Theater is een momentopname. Stel je voor dat ik ‘s avonds thuiskom
als Tsjechovs Vanja, Gilda zou nogal content zijn. (lacht)”
Kom je nooit een verborgen karaktertrek tegen in je zoektocht naar een personage?
De Wachter: “Ja, en hoe ouder je wordt,
hoe meer kantjes je van jezelf ontdekt.
Meestal zijn het andere mensen die er je
attent op maken. Soms hoor je dat niet
graag, maar je weet ook niet hoe je overkomt, wat je uitstraalt. Theaterspelen kan
heel confronterend zijn.”
Wordt u soms gecast wegens een
bepaalde karaktertrek?
De Wachter: “Je wordt om zoveel redenen gecast. Vooral voor televisiewerk is
dat heel belangrijk. Je kunt gecast worden
wegens je leeftijd, hoe je eruitziet, mogelijke affiniteit met het karakter, enzovoort.”
U wordt vaak gecast als de held of de
stoere macho.
De Wachter: (lacht) “Ja, als de vaderfiguur, de mannenfiguur. Hoe ik er uitzie,
heb ik niet kunnen kiezen. Tegenwoordig
zie ik er blijkbaar niet meer zo macho uit
als vroeger, want ik word vaker gecast als
vaderfiguur of zakenman.”
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‘GOEIE ACTEURS
ZIJN EERLIJK’
Als commandant Bob maakte hij het luchtruim
onveilig met een Seaking in Windkracht 10 en
in Sedes en Belli stuurde hij detectives op pad.
Onlangs schitterde hij nog op de planken als
Oom Vanja in het gelijknamige toneelstuk van
Tsjechov. Voor Walking with dinosaurs reisde
Vic De Wachter naar het tijdperk van
de dinosaurussen en terug.
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Reinhard Steennot jongste UGent-prof

Alleen maar knollen als prof? Dan hebt u het mis. Reinhard Steennot
bewijst dat ook een jonge uk aan de bak kan komen aan de UGent.
Houzee! In oktober 2003 startte zijn academische carrière.
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e 28-jarige Reinhard Steennot is
verbonden aan de Vakgroep
Economisch en Financieel Recht van de
Faculteit Rechtsgeleerdheid. In 1998
behaalde zijn diploma. Voordien was hij
aan de vakgroep verbonden als assistent
en werkte hij er aan zijn doctoraat. Sedert
de start van dit academiejaar is hij docent
van de vakken Grondige studie van het
economisch en financieel recht in de
derde
licentie
rechten
en
Consumentenrecht en handelspraktijken
in de specialisatieopleiding Bedrijfsrecht.

Waarover heeft u uw doctoraat heeft
geschreven?
Reinhard Steennot: “Het gaat over elektronische betalingssystemen. Mijn doel
was om de rechten en plichten van de
partijen te onderzoeken. In België zijn er
slechts voor bepaalde transacties regels
uitgewerkt, zoals voor Proton. Voor andere, zoals een overschrijving, moet men
een beroep doen op de regels van het
gemeen verbintenissenrecht.”
GOEDKOPE SERVICE
Wat vindt u van het voorstel van minister van Consumentenzaken Freya Van
den Bossche (SP.A) om bepaalde
bankdiensten verplicht gratis aan te
bieden?
Steennot: “Het is een goede zaak dat de
overheid belangstelling heeft voor de consument. Die heeft bescherming nodig. Die
bescherming is vooral preventief en wijst
de verkoper op zijn plichten. Persoonlijk is
er een te sterke neiging naar formalisme.
Neem nu de wet op het consumentenkrediet. Prijsaanduidingen moeten worden
aangeduid in vette lettertjes. Dat leidt tot
een vreemde rechtspraak. Je kunt veroor16 • Schamper • 2 februari 2004

deeld worden omdat je hoofdletters hebt
gebruikt maar geen vette letters. Dat is
een fout van de wetgever.”
“Wat die tarifering van bankdiensten
betreft, zou men beter voorzichtig zijn om
te reguleren. Als gevolg van de concurrentie zijn de banken nu al verplicht hun
diensten te tariferen. De consument kan
ook iets doen. Hij kan de tarieven van de
verschillende banken vergelijken. Het ligt
aan wat je belangrijker vindt: een goede
of een goedkope service. Het is goed om
bij wijziging van bank, bijvoorbeeld omdat
je een goedkopere hebt gevonden, een
rekeningnummeroverdracht mogelijk te
maken, zoals dat nu al bestaat bij gsmnummers.”
JURIDISCHE GEEST

Wat is uw relatie met proffen en studenten? Verloopt die niet moeilijker
doordat u nog zo jong bent?
Steennot: “Hier op de vakgroep verloopt
alles vrij vlot. Dat ligt ook aan de dagdagelijkse betrekkingen. Er heerst een sfeer
van gelijkheid. Proffen van andere vakgroepen zien mij als een collega. Als
assistent ben je maximaal zes jaar verbonden aan de universiteit. Als docent is
tot het einde van je loopbaan en moet je
met de anderen blijven samenwerken.
Mijn relatie met de studenten verloopt
goed. Ik geef les in kleine groepjes.
Daardoor is controle makkelijker. Een
jonge prof kan zich ook beter inleven in de
studentenwereld.”
Zijn bama en semex goede zaken voor
de faculteit rechten?
Steennot: “Bama is zeker een goede
zaak in een rechtenopleiding. De student

komt sneller in aanraking met de specifieke rechtsvakken. In de eerste kandidatuur
komen alleen Inleiding tot het privaatrecht, Inleiding tot het publiekrecht en
Algemene rechtsleer en rechtsmethodiek
aan bod als rechtsvakken. Het wegvallen
van algemene vakken was een bewuste
keuze. Die vakken dragen bij tot een algemene kennis maar voor de vorming van
de juridische geest zijn ze niet nodig. Ik
zou zeker tegen semex geweest zijn in
mijn studententijd. Nu bekijk ik dat anders.
De student wordt zo vroeger geconfronteerd met blok en examens. Ook voor de
proffen zal het aanpassen zijn. Een vak
dat nu op jaarbasis twee uur per week telt,
zal in een semestersysteem gegeven
worden aan een tempo van vier uur per
week. Uiteraard zullen de proffen met hun
cursussen niet moeten wachten tot
december of januari, zeker in een bacheloropleiding. Latere jaren kunnen zich
meer baseren op notities. Cursussen zijn
dan niet meer noodzakelijk.”
Wat vindt u van de huidige verkeerssituatie?
Steennot: “Veel hinder heb ik er niet van.
Ik woont niet zo ver. Het fileprobleem
omzeil ik door een half uur vroeger op te
staan. Later vertrekken betekent moeilijkheden hebben om Gent binnen te raken.
’s Avonds wordt ik wel met files geconfronteerd. Meer fietsen en beter openbaar
vervoer kunnen het probleem deels oplossen maar ik zie mezelf nog niet de fiets of
bus nemen.”
Indien u de onweerstaanbare drang voelt
om hem een bezoekje te brengen, dan
kunt u altijd aankloppen op lokaal 2.06 in
de Universiteitstraat 4. Soms is hij daar.
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OOK PILOTEN EN KOKS
WORDEN GEËERD

Eredoctoraten en erkentelijkheidsmedailles

Dies Natalis nadert, en u hebt waarschijnlijk al
dolle plannen voor de vrijdag die u dan niet in
een auditorium hoeft door te brengen. Ook de
universiteit zelf gaat een behoorlijk jolige dag
tegemoet.

N

aar goede gewoonte worden op de
Dies Natalis eredoctoraten uitgereikt
aan mensen die zich op de een of andere
manier verdienstelijk hebben gemaakt.
Blikvanger dit jaar was Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties,
die zijn eredoctoraat intussen al vergenoegd kan koesteren. Wegens ’s mens
drukke bezigheden kreeg hij zijn onderscheiding al op 30 januari uitgereikt.

Iets minder politiebewaking en koude kak
voor de andere doctores honorandi, die
als minder mediagecoverde stervelingen
nederig 19 maart af mogen wachten. De
namen kon je al in Schamper 418 vinden.
Aan hun gelederen werd recent nog de
Australische wetenschapper William
James Peacock toegevoegd. De man is
vermaard voor zijn onderzoek over moleculaire plantengenetica, gentechnologie
en moderne agricultuur, en krijgt de hoogste academische onderscheiding voor zijn

voortrekkersrol in de samenwerking tussen moleculaire biotechnologie in verband met planten en de toepassingen in
landbouw en industrie. Hij kreeg daarvoor
al eredoctoraten van de universiteiten van
Wagga Wagga en Sydney.
Onze universiteit heeft nauwe banden
met Peacock: hij speelde een belangrijke
rol bij de erkenning en verspreiding van
Gentse technologie in de VS en Australië.
Er bestaat bovendien een zeer productieve wisselwerking tussen de Vakgroep
Moleculaire Genetica van de UGent en de
onderzoeksgroep van de Australische
wetenschapper, onder meer via de uitwisseling van doctoraatsstudenten en postdoctorandi.
ERKENTELIJKHEIDSMEDAILLES
De UGent eert echter niet enkel de groten. Ook kleinere visjes mogen op haar
liefde en erkenning rekenen. Zo kunnen

nu ook personen, bedrijven, organisaties
of instellingen die belangrijke bijdragen
hebben geleverd tot de uitstraling van de
universiteit of zich op de een andere
manier verdienstelijk gemaakt hebben
een erkentelijkheidsmedaille ontvangen.
Dat voorrecht, dat voordien enkel voor
emeriti en ereprofessoren weggelegd
was, valt nu Paul Declercq en Jaques
Semey te beurt.
De eerste krijgt zijn medaille vanwege zijn
vrijwillige en kosteloze inzet als kok bij de
opgravingen in Turkije. “Na een harde dag
labeur tot rust komen bij een voortreffelijke maaltijd van Paul is van onschatbare
waarde voor het goed functioneren van
het team”, zeggen de onderzoekers. Wij
geloven ze graag. Jaques Semey verdiende zijn plak door zijn diensten als
piloot voor prospectievluchten van het
luchtfotografisch onderzoek aan de
UGent. Onder meer de Vakgroep
Archeologie en Oude Geschiedenis plukt
nog altijd de vruchten van zijn arbeid. Die
vakgroep beheert nu de volledige verzameling dia’s die aan de universiteit werd
geschonken.
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Grieks genot met moussaka en sirtaki
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LAAT JE
VERRASSEN

Nu de examens voor
de meesten op hun
einde lopen, is één van
de mogelijkheden tot
vieren lekker uitgebreid eten. Het is de
ideale manier om tegelijk weer onder de
mensen te komen.

e vraag die de meeste studenten
bezighoudt, is waar je uitgebreid,
lekker en toch goedkoop kunt eten.
Omdat het ter ere van het einde van de
semesterexamens wat meer mocht zijn,
kozen we voor het Griekse restaurant
Myconos in de Vlaanderenstraat, op aanraden van een vaste klant. Daar heb je
elke middag keuze uit dagmenu’s die variëren tussen 9 en 14 Euro. Zo’n dagmenu
bevat zowel voor- en hoofdgerecht als
dessert met koffie. Wat wens je meer?

Bij het voorgerecht kun je altijd kiezen
tussen een typisch Grieks slaatje of de
dagsoep. Wij kozen het slaatje en lieten
het ons smaken. De feta ontbrak natuurlijk – en gelukkig – niet.
Onder de middagmenu’s vonden we een
uitgebreide keuze typisch Griekse
gerechten. Wees gerust, de moussaka is
ook van de partij en heel lekker. Voor
degenen die wat minder vertrouwd zijn

met de Griekse keuken, laat je niet
afschrikken door de onbekende gerechten en ga voor verandering en verrassing.
Wij kozen voor de mezze en die is zeer
aan te bevelen. Je krijgt op je bord van
alles een beetje en het is echt lekker. Bij
de meeste hoofdschotels kun je kiezen
tussen rijst, frietjes of kroketjes. Het
dessert is niet zelf te kiezen, maar over de
heerlijke, echte vanilleijscrème hadden
we niets te klagen.
Niet alleen het eten in Myconos viel bij
ons ten zeerste in de smaak, ook de sfeer
en het interieur waren er heel gezellig. We
hoefden niet te lang op ons eten te wachten en werden evenmin opgejaagd. Het
personeel was heel vriendelijk en attent.
We konden op ons gemak genieten van
het eten en het gezelschap.
Myconos Vlaanderenstraat 13, 9000 Gent
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De deur op een kier in de wer

Waarom heb je zo’n hekel
aan interviews?
Tavernier: “Ik wil praten over
muziek en mijn nummers,
maar niet over mezelf. Ikzelf
ben volslagen onbelangrijk.
Iemand maakt iets, en wat
gemaakt wordt, is de moeite
waard om beluisterd, gezien of
geroken te worden. Je luistert
naar een cd en de rest is voor
mij echt onbelangrijk.”
Medeleven met eenzame en
ongelukkige mensen lijkt
steeds een rode draad in je
nummers, zoals in Liza Zegt.
Tavernier: “Dat klopt. Het is
echter niet aan mij om te zeggen welke thema’s in de
muziek zitten. Van het moment
dat je je nummer of schilderij
maakt, sta je het af aan diegene die er kennis mee wil
maken. Als de luisteraar er
thema’s in ziet, dan hoeven
dat niet noodzakelijk mijn thema’s te zijn. Medeleven? Ik
had er nog nooit over nagedacht, maar het klopt wel. Ik
hou van kunst waarbij je een
wereld toont die verband
houdt met de jouwe. In mijn
nummers moet je duidelijk
zien dat iemand op dat
moment iets of iemand gezien
heeft, en daar geen oordeel
over velde, maar het wel zag.
Sommige artiesten slagen er
blijkbaar niet in mensen te
zien.”
“Ik heb al vanaf de eerste cd
gezongen over ongelukkige
mensen. Op die cd staat een
nummer, Julia Roels, over een
vrouw die ik enkel kende via
een krantenartikel. Op het
moment dat Het Pand gerestaureerd moest worden, werden mensen die in goedkope
OCMW-kamertjes woonden uit
hun woonst gezet. Een van
hen, een vrouw, is enkele
maanden later gestorven. Bij
Liza Zegt is het eerder emotionele eenzaamheid. Het is wel
mooi dat je die mensen een
ander leven geeft in een nummer.”
Geëngageerde artiesten zien
het graag groots. De derde
wereld, oorlog, … Jij ziet het
liever kleiner.
Tavernier: “Ken je Woody
Guthrie? Eén van de godfathers van de Amerikaanse folk.

18 • Schamper • 2 februari 2004

‘Er zit in mij
iemand die

ik niet ken’

Lieven Tavernier houdt niet van
interviews. Hij draait angstlig weg
van de cameralens en zucht een
hoop tezamen voor we kunnen
beginnen. Enorm jammer, want de
man vertelt prachtig. Studenten,
schupt uzelf in uw kloten en leer dit
juweeltje van de Vlaamse muziek
kennen.
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Die stelde dat een ballade
schrijven veel moeilijker was
dan een een politieke uitspraak doen. Je moet je boodschap brengen via portretten
van mensen. Liza is veel concreter dan de sociale stellingen errond. Ik werk – werken
is een groot woord – graag
met iets concreets. Tsjechov,
één van m’n favoriete auteurs,
werd
altijd
bekritiseerd
wegens zijn gebrek aan politieke opinie. Begrijpelijk in die
woelige politieke tijden. Men
verwachtte van hem dat hij
zich, als leading man van de
Russische literatuur, expliciet
zou uiten. Tsjechov weigerde
steevast. Als hij kon beschrijven hoe Jan verliefd werd op
Elza, volstond dat voor hem.”
Vind je het moreel juister om
de mensen een beeld te
schetsen dan ze een mening
op te dringen?
Tavernier: “Ik heb verschillende meningen, maar die moeten via verhalen duidelijk worden. Ik kan enkel over mijn
eigen ervaringen schrijven. De
Fanfare van honger en dorst
bijvoorbeeld, wie had ooit verwacht dat dat nummer op zo’n
manier zou aanslaan? Ik wou
vertellen over hoe wij onze
studententijd ervaarden. Hoe
vrienden weggingen. Dat zijn
heel concrete mensen, al
noem ik ze niet bij naam. Ik
hoor na optredens echter
steeds hoe mensen zich daarin herkennen. Het is de omgekeerde weg. Je kunt een algemeen beeld van de overgang
schetsen of je kan een tastbaar verhaal vertellen. Voor
velen is dat even duidelijk. Ik
zal altijd proberen abstracte
woorden die op –heid of –ing
eindigen niet te gebruiken. Ik
zie daar niets bij. Mensen als
Julia of Liza zie ik wel.”
Zie je jezelf meer als schilder dan als tekstschrijver?
Tavernier: “Je vraag veronderstelt dat ik zou weten waar
ik mee bezig ben. (lacht) Ik
werk aan veel verschillende
nummers tegelijk, zonder ooit
de gedachte te koesteren dat
het deze of gene richting uit
moet. Er zit blijkbaar iemand in
mij die ik nauwelijks ken. Af en
toe komt hij naar buiten. Dan
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e wereld van Lieven Tavernier
ben ik er zeer verbaasd over
waarmee die persoon bezig is.
Voor mij is dat de boeiendste
ontdekkingstocht, uitvinden
wat in dat kereltje zit. Als zanger wil ik geen standpunten
uitbrengen. Dan schrijf ik liever
een essay. Je kunt pas beginnen spreken over een nummer
wanneer het er opeens – hoewel dat soms twintig jaar duurt
– staat. Voor mij is twintig jaar
opeens. (lacht) Ik zie nu
ergens een lijn. Ik denk dat ik
vaak schrijf over begrip, en
over wat tijd met ons doet.
Over relaties. Daarnaar kijken
vind ik best boeiend, maar
blijkbaar kijkt iemand anders in
mijn plaats. Klinkt belachelijk,
maar het is zo. (lacht)”
Klopt het dat je in Gouden
Gids een verlangen naar
huiselijke gezelligheid uit?
Tavernier: “Oei nee. Helemaal
niet. Ik weet wat ik gezellig
vind, maar daar heeft het niets
mee te maken. Het gaat over
kansen die één van de beide
partners miste, en dat probeert
te herstellen. Het is een leuk
verpakt verhaal over een foutgelopen relatie, maar niet echt
belangrijk. Ik was het reeds
compleet vergeten. Ik zou het
nooit op mijn optredens spelen, maar met het Gespuis
wel, omdat Nils (De Caster,
violist van het Huis van
Gespuis – nvdr) er zo’n leuk
arrangement voor gevonden
heeft.”
Heb je nog leuke kantjes aan
je nummers ontdekt door
met het Gespuis te werken?
Tavernier: “Bij het Gespuis
vind ik het idee van het wegwerken van het individu heel
leuk. Er staat echt een groep.
Het zijn geen nummers van
Bruno (Deneckere, zanger bij
het Gespuis – nvdr), Dirk
(Dhaenens, zanger – nvdr) of
ikzelf, het zijn nummers van de
groep. Sprookjesbos, een
nummer dat normaalgezien op
Ilja moest staan, spelen we
ook. Voor Ilja hebben we daar
enorm veel takes van genomen, maar het lukte niet. Bij
het Gespuis hebben we dat
nummer
heel
eenvoudig
gehouden. Heel minimaal, met
een gitaar en een stem. Je
kunt voor nummers als Eerste

Sneeuw en De Fanfare enorm
veel invalswegen vinden. Ook
met het Gespuis moeten we
veel meer beginnen te experimenteren. De bedoeling is
eigen werk te brengen met
weinig voor de hand liggende
combinaties. Ook Bruno kan
dingen doen die niet op zijn
platen kunnen. Het moet nog
boeiender worden. De aanvankelijke opzet was dat het
niet zuiver muzikaal zou worden, maar eveneens stand-up
comedy, beeld, koorddansers,
ik zeg maar wat. Het zou
eigenlijk een circus moeten
zijn. Door een gebrek aan tijd
is dat vooralsnog niet gelukt.
We hebben enkel de gedichtjes van Dirk en de tekeningen
van Jo Clauwaert. Het moet
nog veel visueler.”

Je ziet de nummers duidelijk
als producten van je eigenste binnenste. Hoe belangrijk is het publiek?
Tavernier: “Op het moment
dat je ermee naar buiten komt,
is het zeer belangrijk. Ik ben er
me zelf niet van bewust,
omdat ik op scène meestal in
paniek mijn ogen sluit. (lacht)
Toen ik begon te zingen, vond
ik het zo vreselijk dat ik er alles
aan deed om het meteen te
verknoeien. Ik kon er echt niet
mee overweg. Met Nils erbij
gaat het geleidelijk aan beter.
Ik merk ook dat mensen die
komen kijken er iets over te
zeggen hebben. Iemand
kwam me onlangs zeggen dat
ze op zijn begrafenis Geen
tekort moesten spelen omdat
dat zijn nummer was. Ik vond
dat zeer ver gaan, ook omdat
ik daar nooit rekening mee

www.lieventavernier.be

gehouden heb, maar blijkbaar
betekenen die nummers veel
voor sommige mensen. De
Fanfare is op de begrafenis
van Herman De Coninck
gespeeld. Het lijkt wel alsof ik
een begrafenisauteur word.
(lacht) De Karavaan of Eerste
Sneeuw zijn daar ook populair.”

Gewoon dat hij flessen schildert volstaat. Het getuigt van
een enorm geloof in zichzelf.
Op het podium wil ik ook flessen zien. (lacht) Hoe smal die
wereld wel is, het is de zijne.
Bij mij telt dat eveneens
enorm. Hoe klein m’n wereld
ook is, het is de wereld van
Tavernier.”

Wat verwacht je van een
optreden als je zelf toeschouwer bent?
Tavernier: “Ik verwacht dat ik
iemand ontmoet. Je moet duidelijk die persoon kunnen
zien, zijn of haar wereld. Ik
moet iemand zien die een individu is, geen vertegenwoordiger van een mening of een
muzikale stijl. Gillian Welch
speelt alleen met haar vriendje
(David Rawlings – nvdr). Er is

Heb je ook muziek waar je
gewoon van houdt vanwege
de vorm?
Tavernier: “Tuurlijk. Ik ben
persoonlijk gek van de
Morandi-mensen, maar er
bestaan evengoed schitterende popsongs. Madonna bijvoorbeeld. Ik zal niet zeggen
dat ik er jaloers op ben, ik wil
en kan dat niet maken. It’s not
my thing. Ik zou echter niet
graag zonder zijn.”

geen show aan, enkel twee
gitaren. Daarom vind ik het
ook zo’n vreselijk boeiende
vrouw. Als ik een cd hoor, moet
ik een wereld horen die ik niet
ken, maar waar ik kennis mee
wil maken. Bij de meesten
merk je dat die wereld al
bestaat. Ik heb graag dat mensen me verrassen. Zoals
Morandi, een Italiaanse schilder. Die schilderde zijn hele
leven lang bijna niets anders
dan lege flessen. Op het eerste zicht niet bijzonder opwindend. Zijn gedrevenheid vind
ik echter schitterend. Waarom
zouden
flessen
minder
belangrijk zijn dan de uitspraken van kardinaal Joos?
Dylan heeft een enorm repertoire, Morandi heeft enkel z’n
flessen, en toch is het even
boeiend. Ik wil iets weten over
die kerel, maar niet te veel.

Vind je het niet vreemd om
je eigen nummers steeds
door anderen te laten spelen, zoals Jan de Wilde en
het Gespuis?
Tavernier: “Je maakt iets,
maar zodra het gemaakt is,
bezit je het niet meer. Ik heb
goeie uitvoeringen van de
Fanfare gehoord in Nederland.
Ook slechte. Dat is niet mijn
verantwoordelijkheid.
Jan
heeft er een zeer mooi arrangement van gemaakt. Het
nummer is al twintig jaar oud,
maar ik kan het zelf pas sinds
twee jaar zingen. Ik heb het
nummer eindelijk voor mezelf
ontdekt. Ik zie m’n nummers,
wat muzikale aanpak betreft,
heel anders dan Jan. Je maakt
het basismateriaal, en laat
daarna aan anderen de vrijheid om te kiezen wat ze met
het materiaal doen. Jij zult
nummers van mij anders interpreteren dan ik. Dat is je goed
recht. Eerste sneeuw bijvoorbeeld, hoeft niet noodzakelijk
over mijn moeder te gaan.
Hetzelfde met de Fanfare.
Mensen in Kortrijk en Gent
herkennen zich erin, alhoewel
het specifiek over Gent gaat.
Ik heb het over café’s, en Elga
waar ik frieten ging halen, het
Keetje dat nu weg is. Ik dacht
dat niemand buiten Gent door
die zaken aangegrepen zou
worden, maar blijkbaar wel. Je
moet daar als maker niet
tegenin gaan.”
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Het beste uit Film-Plateau
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Voor wie Hector enkel stiekem
et dankbare initatief van
Le nouveau programmaboekje van het Filmeen groep universitaire
Plateau est arrivé. Gentse filmfans mogen zich grappig vond of het laatste
zielen die het belang inzagen
knip-en-plak-werk van Tom
weer massaal neervleien voor een portie
Barman niet zo far-out of fak
van de projectie van gecanononverslijtbare klassiekers.
vindt als zijn gedrogeerde
iseerde filmen is een vaste
buurman, kan De man die zijn
waarde geworden voor menig
filmliefhebber. Wie nog niet gelooft dat men decennia geleden haar kort liet knippen (1965) van André Delvaux een revelatie
films maakte die het gros van wat we vandaag in onze zalen zien zijn. De beste Belgische film aller tijden? Ja.
overstijgen, moet beslist zijn of haar dinsdag- of donderdaMaart staat bijna volledig in het teken van de spektakel- en
gavond eens op een cinefiele manier vullen.
Hollywoodcinema. Quo Vadis? (1913) en Ben Hur (1925) waren
Deze maand nog staan er drie onvermijdelijke films op de agen- in respectievelijk Italië en de VS de duurste projecten ooit en zijn
da. Brian Da Palma veroorzaakte in 1976 een kleine schokgolf beide scharnierfilms wat betreft het onderzoek naar de organin filmland door de jonge Sissy Spacek met bloed te overgieten isatie en de impact van dergelijke megalomane producties. Wij
en haar van telekinetische krachten te voorzien in het visueel zijn vooral verheugd met de projectie van Hitchcock’s North by
verbluffende Carrie. Bovendien slaagde hij er zelfs in het gebruik Northwest en The Night of the Hunter, de enige film die acteur
van de splitscreen weer populair te maken. Als u een nog metic- Charles Laughton (Spartacus, Mutiny on the Bounty) ooit regisuleuzere uitwerking van een psychotische menselijke geest wilt seerde. Hij schreef er filmgeschiedenis mee. Als u niet gelooft
zien, is The Naked Lunch uw volgende afspraak met het dat North by Northwest samen met Vertigo het hoogtepunt in het
Plateau. Deze verfilming van het boek van de legendarische oeuvre van die andere grote vernieuwer van het Hollywoodgenre
W.S. Burroughs moet filmesthetisch dan wel onderdoen voor is, moet op 18 maart zelf maar eens kijken.
Carrie, hij bevat onvergetelijke scenes. Een korte vermelding
van de sprekende en hongerige reet die een niet onbelangrijke Info op www.film-plateau.ugent.be
rol speelt in de Cronenberg-film, kan niet achterwege blijven. Bij
deze.
JV
J
Vd
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De butler heeft het gedaan

De serie Spotlight van Dupuis gaat er prat op dat haar reeksen over merkwaardige helden gaan. Detective ‘De Kraai’ van auteur LAX mag misschien
niet de vreemdste zijn uit het nest, hij moet zeker niet onderdoen voor zijn
kompanen. De Kraai heeft ondertussen zijn zesde zaak op zijn curriculum.

H

advertentie

oewel de vorige vijf exemplaren zich
afspeelden in de groezelige achterbuurten
van Parijs, gaat de Kraai deze keer op verplaatsing naar Canada. Hij werkt er voor een arme
museumsuppoost. Die wil dat hij op zoek gaat
naar de nier van zijn verongelukte zoon en de
man die de pinda in zijn lijf heeft zitten. Gewoon
om te weten of zijn zoons donororgaan goed
terecht gekomen is. Bizar? Laat ons zeggen dat
u er zich na driekwart strip allang geen zorgen
meer over maakt waarom iemand wil weten
waar de nier van zijn zoon gebleven is.
De reeks is het werk van één man, Christian
Lacroix, met het pseudoniem LAX. Het komt
tegenwoordig zelden voor dat een reeks nog de
arbeid is van een enkel nobel individu. Iets wat
we moeten betreuren? In geen geval. Als je
alles individueel bekijkt – tekeningen, verhaal
en inkleuring – lijkt het misschien verstrooid,
maar het resultaat is meer dan de som van de
delen. De tekeningen zijn op het eerste gezicht
niet aantrekkelijk. Wanneer je het verhaal erbij
voegt, kan je je echter moeilijk inbeelden dat dat
verhaal anders in beeld wordt gebracht. Samen
met de inkleuringen krijg je een groezelig sfeer-

tje dat perfect de vadsigheid en corpulentie vertegenwoordigt van de dorpjes in de bergen van
Canada met zijn marginale bewoners.
Zoals gezegd komt de reeks uit Spotlight-serie
van Dupuis, die prestigieuze reeksen als Largo
Winch, Jessica Blandy en SODA omvat. Voor
de reeks werd geen promotie gevoerd, dus zal
ze het vooral moeten hebben van mond-totmond-reclame. Haar grootste concurrent binnen de detectivestrip is Jerome K Jerome van
Dodier, eveneens een ongewapende PI in
Parijs. Hoewel de telg van Dodier frisser oogt,
moet je de maturiteit van de Kraai erkennen.
Of de Kraai net zo populair wordt als zijn seriegenoten valt af te wachten, maar met een fraai
hoofdpersonage, boeiende vertelstijl, slordige
tekenstijl en vooral rake humor mag LAX zich
van ons meteen bij het lijstje voegen.
‘De Kraai wordt beroemd’ is uitgegeven door
Dupuis en te koop bij Betty Boop.
Ge
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Deze rubriek kwam
tot stand dankzij
Stripwinkel
Betty Boop,
Overpoortstraat 110
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Pas sur la bouche
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as Sur La Bouche is de Sinds Amélie Poulain is Franse cinema niet meer erg kritisch voor de levensstijl
van de beau monde van Parijs
remake van een typische,
voorbehouden aan in het zwart geklede types
frivole operette uit het interbeltijdens de gay twenties. Het
die enkel pastis drinken en over Camus
huwelijk, de Parijse kunlum. Resnais zegt al lang
discussiëren. De nieuwste film van de middel- stscène en de seksuele
betoverd te zijn door dat genre
uit de jaren twintig en dertig en
grote Franse held Alain Resnais is een kleurrijk hypocrisie van de hogere
wou niets liever dan dat ook en lawaaierig spektakel dat bovengenoemde eli- klassen worden zwaar op de
het grote publiek daar kennis
korrel genomen.
taristen hard tussen de benen durft te schoppen.
mee maakte. De film is, op een
paar details na, een exacte
De vaak erg gevatte dialogen
kopie van de show die liep in het Parijs van de jaren dertig. Dat geven de film vaart, nog opgedreven door de snelle opeenvolbetekent vreemde kledij, rare hoedjes en vooral heel, heel veel ging van liedjes. Verwacht geen pathetische liefdeschansons,
maar vlotte liedjes met eenvoudige, en vaak erg catchy refreintgezang.
jes. De overgang tussen dialoog en zang is goed getimed en de
De verhaallijn is geen toonbeeld van originaliteit. Gilberte is een lichte overacting van de acteurs past bij de sfeer. De tres mignon
Franse dame die tijdens een verblijf in de States in een ver Audrey Tautou bewijst alweer een van de leukste filmverschijninverleden een tijd getrouwd is geweest met een Amerikaan, Eric gen van de laatste jaren te zijn, maar de show wordt zonder twiThomson. Het huwelijk liep op de klippen en terug in Parijs jfel gestolen door een fantastische Lambert Wilson, ook bekend
trouwde Gilberte met haar nieuwe liefde, de schatrijke Georges als de pedante Merovingian uit The Matrix, Hij voelt zich duidelijk
Valandray. Niemand, op haar zus na, weet iets over haar erg goed in de rol van Eric Thomson. Zijn accent en mimiek zijn
verleden met Thomson en dat moet zo blijven: haar lieve zo over the top dat het geniaal wordt.
Georges is van mening dat een vrouw enkel kan houden van de
man die haar het eerst lief heeft gehad. De problemen beginnen Pas Sur La Bouche bewijst dat de Franse cinema leeft. Hoewel
als Georges meldt dat hij de deal van zijn leven gaat sluiten met het tot nadenken hoort te stemmen dat een van de meest verfriseen Amerikaanse industrieel, Eric Thomson, en dat de man een sende films van de laatste maanden eigenlijk 80 jaar oud is, is
dat geen excuus om Resnais’ ode aan de operette te missen.
periode in hun herenhuis in Parijs komt doorbrengen.

Lost in Translation

De film mondt niet uit in een schouwspel van misverstanden en
slapstick. De humor, op de slotscène na, blijft subtiel en is vooral

A xx ee ll dd ee B
A
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waarin cynisme en ironie hen
oe graag filmjournalisten
Sofia Coppola is meer dan de dochter van
en
-critici
de
helpen om vooruit te durven
Francis Ford, een hippe mode-ontwerpster
Oscaruitreikingen ook politiek
kijken. De schrik voor wat het
getrouwd met een al even hippe regisseur,
incorrect noemen, voor velen
leven te bieden heeft, is de
en een beroerde actrice. Ze heeft zonet
onder hen is het elk jaar een
overkoepelende metafoor in dit
feest om ’s werelds dikst
semi-autobiografische maar
een prachtfilm heeft gemaakt.
betaalde acteurs en meest
ook universele werkstuk.
schaarsgeklede actrices uit
Gelukkig maar voor de kijker
hun nek te horen lullen. Binnen vier weken is het weer zover en worden de bressen die die schrik soms slaat in de weemoedige
ook de crew van Lost in Translation zal op de afspraak aanwezig menselijke ziel door mensen als Bob en Charlotte niet met
zijn. Coppola heeft met haar laatste film vier nominaties op zak doemdenken opgevuld.
en dat is voor een film van dit kaliber een commerciële opsteker.
Ze zou haar film, over twee mensen die zo verschillend zijn maar Bij wie Punch Drunk Love van P.T. Anderson een onterecht uitzoveel gemeen lijken te hebben, in 27 dagen ingeblikt hebben gefloten meesterwerkje vond, zal deze romantische komedie
annex levensbeschouwelijke stadsfilm zeker aanslaan. De
met een budget van vier miljoen dollar.
dromerige sfeer en de juiste grappen op de juiste momenten
Bob Harris is een Hollywoodacteur die in een midlifecrisis ver- maken er een perfect uitgebelanceerde exploratie van de met
keert en zijn brood verdient met andere dingen dan acteren. De zichzelf worstelende mens van. U gaat niet enkel kijken naar de
knappe Charlotte heeft net haar opleiding filosofie achter de rug manier waarop twee mensen met hun probleempjes afrekenen.
maar vindt haar heil in het beluisteren van dubieuze zelfhulpcas- U gaat ook naar deze film om het onvolprezen acteertalent van
setjes. Hun platonische relatie start wanneer ze elkaar in een de heerlijke Bill Murray en de wonderlijke Scarlett Johansson
te aanschouwen. Zij stelen hier in al hun eenvoud de show.
luxehotel in Tokio ontmoeten.
Murray is onovertroffen in zijn nonchalance en Johansson lijkt
De film ademt melancholie, dramatiek en eenzaamheid uit maar eindelijk gelanceerd als dé te volgen actrice van de komende
zit ook vol (makkelijke?) grappen, warmte en optimisme. Twee jaren.
verdwaalde zielen komen elkaar tegen in een bevreemdende
wereld waarin ze op zichzelf zijn aangewezen, een wereld J V d b
22 • Schamper • 2 februari 2004

JVdb

Schamper-420-test

02-02-2004

14:19

Page 23

kringen en conventen
MAANDAG
2 FEBRUARI

Schamper

Schamper 420

GUK

Repetitie De Brug, Groene zaal
20u

DONDERDAG
5 FEBRUARI

Studentenpastoraal

Gent lancering project Flavien

WINA
VTK

Vertrek skireis
Skireis

MAANDAG
9 FEBRUARI

VTK
Dentalia
Balkanactie

DINSDAG
10 FEBRUARI

Goliarde Den Business 21u
Karaoke Stalhof
Film Time of the Gypsies
De Brug 19u30

WINA
VGK-fgen
GUK

Pizza-avond Sjakosj 20u
Cantus Salamander 20u
Repetitie De Brug
Groene Zaal 20u
Film Bure Beta De Brug 19u30

DINSDAG
3 FEBRUARI

VRIJDAG
6 FEBRUARI

WOENDSDAG
11 FEBRUARI

Balkanactie
VGK-fgen
Politeia
Balkanactie
LVSV

VRIJDAG
13 FEBRUARI
MAANDAG
16 FEBRUARI

Dentalia
Balkanactie

Valentijnscantus Salamander
Film Warriors De Brug 19u30

VRG

Galabal ICC

VPPK

‘70-’80 Fuif Vooruit

Enquête
Schamper heeft eindelijk een volledig nieuwe opmaak.
Enfin, volledig. Ten eerste lijken sommige pagina’s, zoals
deze, nog zeer goed op hun voorgangers. Ten tweede
werden de afgelopen jaren en maanden al vele kleine
wijzigingen aangebracht. Het is echter voor het eerst in
zes jaar dat de bladspiegel zonder compassie volledig in
scherven gesmeten en opnieuw in elkaar gezet werd.
Daarom hadden wij u, onze lezers, graag uw mening
gevraagd. Wat vindt u van de vernieuwde bladspiegel?
1. Prachtig, verfrissend, geniaal, professioneel!
2. Lelijk, saai, dom, lomp, amateuristisch!
Antwoord 1: Blijf Schamper lezen! Waren alle lezers maar zoals u!
Antwoord 2: Loop zeiken en zoek een lief! Flikker! Burgertrut!

DONDERDAG
12 FEBRUARI

Studium Genereale Aud C 19u
Karaoke Pi-Nuts
Balkancafé: Free Stage Afkikker
20u
Karel De Gucht
Europese Grondwet
Notarisstraat 3, 20u

Pfffff,
godvedomme,
wa peisde
gulder wel?
De volledige
agenda
is te vinden
op:
wulder moe’n uuuuren zoe’en noar die inforhttp://www.student.ugent.be
moasse
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, het 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, Rien Emmery, Matthias
Jacxsens, Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Redactie
Evelien “Fouragierster” Baeten, Bart
“Collaborateur” Bleyaert, Gert “Flutsergeantje”
Boel, Simon “Hoertje” Calcoen, Bruno
“Eenmansleger” Claeys, Axel “Zatte pulle” de
Backer, Ilka “Splijtbom” De Bisschop, Deirdre
“Verpleegster” De Cock, Tom “Tomatensmijter”
De Paepe, Stefanie “Pacifiste” Deman, Simon
“Landmijn” Desmet, Sofie “Voetvolk” De Vilder,
Stefaan “Kanonnenvlees” Duc, Rien
“Maarschalk van mijn kloten” Emmery, Pieter
“Spion” Everaerts, Rudy “Achterhoede”
Gevaert, Wouter “Schandknaap” Haegebaert,
Matthias “Dronken majoor” Jacxsens, Annelies
“Oorlogsslachtoffer” Jeannin, Karel “Koene verkenner” Lambert, Stijn “Dubbelspion” Segers,
Wendy “Verzetsleidster” Schelfaut,
Joost “Bezopen Matroos” Vandenbroele,Tim
“Oorlogsmisdadiger” Van der Mensbrugghe,
Wim “Landverrader” Van Lancker, Dries
“Communistische verzetsleider” Vrijders
Vormgeving
Papieren versie:
Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Internet versie: StijN Segers
Cover: Tim F. Van der Mensbrugghe
Cartoons
Valère, Bruno
Ontwerp lay-out
Tim F. Van der Mensbrugghe
Foto’s
Ilka De Bisschop, Stefaan Duc,
Tim F. Van der Mensbrugghe
Schamper op internet
www.schamper.ugent.be
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CULTUUR AGENDA
Maandag 2 februari
Beauty & Body Beurs, 10-18u, Flanders Expo
Concert: Randy Newman, 20u30, Capitole
Dindag 3 februari
Concert: Kamagurka in concert, 20u, Minard
Theater: “The Monkey Trial”, STAN, 14u, De
Kopergietery
Woensdag 4 februari
Film: “Pickpocket” (Crime Time), 20u, Sphinx
Theater: “Blauwbaard”, 20u, La Barraca
Donderdag 5 februari
Concert: Mama’s Jasje, 20u, Capitole
Rondleiding met gids in de crypte van Sint-Baafs en
SMAK, 14u, Sint-Baafs (reserveren op 09/240.07.37)
Vrijdag 6 februari
Film: “Hable Con Ella”, 20.30u, De Centrale
Concert: Night of the Gypsies, 20u15, Handelsbeurs
Maandag 9 februari
Belgian Boat Show, 12-18u, Flanders Expo
Theater: “Liefdesbrieven”, 20u, Tinnenpot
Dinsdag 10 februari
Concert: Viering Albert Delvaux, 20.30u, De Rode Pomp
Goa’s Paardenmusical, 20u, Dampoortstation
Woensdag 11 februari
Film: “Gloria” (Crime Time), 22.30u, Sphinx
Concert: “Tranende Vogels”, 20.30u, het Muziek Lod
Donderdag 12 februari
Rambla, reisevent, 10-18u, Flanders Expo
Concert: Requiem van Mozart, 20.30u, De Bijloke
Vrijdag 13 februari
Theater: “Moeder Cent Malcontent” (Jenny Tanghe), 20u,
Tinnenpot
Geert Hoste Hard, 20u, Capitole
Maandag 16 februari
Concert: “Eau de Vie”, 21u, Trefpunt
Gemeenteraad, 19u, Stadhuis
Dinsdag 17 februari
Theater: “313”, 20u, Vooruit
Theater: “Off The Record”, 21u, Backstage
Woensdag 18 februari
Fietsregistratie, 13u-15u30, Sporthal Hekers
Film: “Miller’s Crossing” (Crime Time), 22.30u, Sphinx
Donderdag 19 februari
Humo’s Comedy Express, 20.30u, De Fantast
Concert: “The Nits”, 20u, Handelsbeurs
Vrijdag 20 februari
Goa’s Paardenmusical, 15 en 20u, Dampoortstation
Theater: “Kamadeeldra”, 20u, Vooruit

Tentoonstellingen:
Jigsaw Circus: International Music Video
Festival, verschillende locaties, 11-18
februari
“40 jaar Turkse migratie in Gent”,
Kazemattenstraat 80, tot 25 februari
“Menselijk, al te menselijk”. Fotografie en
psychiatrie (1870-1940)”, Museum dr.
Guislain, tot 30 mei
“Denkmal 9”, Jan Decock leeft zich uit in
de Boekentoren, tot 4 april
“Kunst nu: Wim Catrysse”, SMAK, tot 11
april
Geanimeerde tentoonstelling over
gezichtsbedrog, Illuseum, tot 31 december

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, o.a.
redacteurs en 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

