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p 25 en 26 februari kunt u op uw
beurt met uw jonge en beïnvloedbare kroost terecht in het MIAT voor een
snelcursus zuivere gedachten en vendelzwaaien. Althans, dat doet de naam van
de workshop, ‘Met Vlag en Wimpel’ toch
vermoeden. De kinderen kunnen zichzelf
die dag ook bekwamen in het uitknippen
van leuke sterretjes, om die dan geblinddoekt in een Jood te proberen prikken.
Natuurlijk zijn er nog de traditionele spelletjes: dood de Jood, RISK, tikkertje vergas en ‘onderduiken in Zuid-Amerikaanse
landen’. Kinderen die erin slagen een
minderheidsgroep te raken tijdens het
zwaaien met hun vendel, krijgen achteraf
trouwens een extra snoepje. • Nog raszuivere activiteiten in het Gentse: White
Star, in het Publiekstheater Minnemeers.
Onze recensent kardinaal Joos, in de
hoop zijn emotioneel vermoeiende zoektocht naar ware homoseksuelen even
opzij te zetten voor rechtgeaarde kunst,
kwam echter tot zijn grote ontzetting
terecht temidden een poel transseksuelen. “Een drama, begot!”, zo zuchtte de
arme geestelijke. “Het is verdekke niet
omdat ik in een lange jurk over straat huppel dat ge mij na moet doen!” Als u echter
geen waarde hecht aan het oordeel van
de kardinaal, kunt u voor een luttele tien
euro
een
plaatsje
veroveren.
Voorstellingen van 25 tot 28 februari, telkens om half negen. • U zag het waarschijnlijk al voor uw verbaasde ogen verschijnen: de tafels in de leeszaal van
onze Boekentoren zijn tegenwoordig in
naam der kunst belegd met groene triplex
platen. Niet dat we pretenderen grote
kunstkenners te zijn, wij dachten bijvoorbeeld eerst dat Leonardo Da Vinci die
kerel was die met z’n handen aan de tetten van Kate Winslet gezeten had. Wat
Jan De Cock presteerde in de
Boekentoren, had timmerman Marcel volgens ons evengoed kunnen doen, en dat
aan een lagere prijs. Bovendien ruiken
zijn werknemers niet zo sterk naar muskus. Het onding staat in de grote leeszaal
van 26 februari tot 4 maart. • Een diepe
blik in het Zwarte Continent gebeurt het
best met voldoende rubberbescherming.
Tenzij je alles veilig naar hier haalt natuurlijk, wat prompt gebeurt met de Africa
Matters-happening, te bezoeken van 27
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Waar drijft uw geest spontaan heen wanneer u aan
vlaggen en vlaggenstokken denkt? Terug naar uw
jeugd en de bijhorende trauma’s, uiteraard. Korte
broeken dragen, lange wandelingen maken en in
zelfgegraven putten schijten. Ah, die nostalgie.

Met Vlag en Wimpel

tot 29 februari aan het Sint-Baafsplein.
Artisanaal Hutujagen, Tutsiverkrachting
op grootmoeders wijze en roofbouw à
l’européenne, het kan er allemaal. •
Bericht aan de studentenbevolking (u
luistert toch niet): de Begeleiding
Studenten met een Handicap is nog altijd
op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers
om gehandicapten aan de UGent bij te
staan in hun dagelijkse noden, zoals
afwassen, boodschappen doen en zelfbevrediging. Geïnteresseerden bellen naar
Charlotte De Lange op nummer
09/264.72.66,
of
mailen
naar
BSHgent@hotmail.com. • Andere mensen op wieltjes: coureurs. De ladyshaves
zullen op 28 februari weer driftig zoemen
en gesneden broden zullen weer over de
toonbank vliegen als waren het wespen.
De Omloop het Volk trekt die dag namelijk opnieuw een spoor van lege drinkbussen, overreden kinderen en vervaarlijk
zwaaiende Vlaamsche vlaggen door het
land. De voorstelling van de deelnemers
gebeurt aan het SMAK rond 10 uur. Dat
door Michel Wuyts, één van de weinigen
die met zoveel liefde over mannen in
strakke broekjes en met een lap kalfsvlees tegen hun achterwerk kan praten
zonder van sodomie verdacht te worden.
Joos, rept u! • Diezelfde namiddag zal uw
testosteronspiegel alweer kunnen recupereren wanneer KAA Gent en Germinal
Beerschot elkander in het vizier nemen
op het veld van eer, het Ottenstadion.
Volgens welingelichte bronnen heeft de
politie nu al instructies gekregen tuig met

een zwarte doorlopende wenkbrauw en
een pak Arische frieten in de gestrekte
rechterarm op te pakken. Als extra opsporingstruc zullen zij op gezette tijden het
woord “Marokkanen!” in het stadion laten
omroepen. Zij die spontaan “Buiten!”
repliceren, kunnen op speciale aandacht
van de matrak rekenen. • Als reactie op
al dat mannelijk geweld kunt u op zondag
29 februari in de Cultuurkapel SintVincent elf Vrouwen in Concert aanschouwen. Een korte blik op het programma: ze openen met de sonate: ‘Vanavond
niet schat, ik heb mijn regels’, vervolgens
‘Alweer die stomme voetbal’, waarna u tijdens de pauze massaal de toiletten kunt
bestormen tot de poederwolken onder de
deur uitstromen. Vervolgens het hoogtepunt van de avond, zoals altijd stukken te
laat, getiteld ‘Vinde gij mijn gat niet te dik
in deze rok?’ en de traditionele afsluiter:
‘Smeerlap, ik ga terug bij m’n ouders
inwonen!’ • Dan maar iets waar beide
seksen zich in kunnen verenigen: het
maken van zomerhoedjes. Op 2, 9 en 16
maart houdt het MIAT een workshop
waarbij u uw diepste creatieve lusten kunt
uitleven. Er werden al kilo’s plastieken
mango’s en gipsen druiven aangevoerd.
Wij vermoeden bovendien dat een paar
goed vermomde werknemers van het
MIAT het stadspark binnen zullen sluipen
om het kunstig gevogelte stiekem van
hun veren te ontdoen. Snood. Info en
reservatie op 09/269.42.20. Wij wensen
er u alvast veel succes mee!
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Op 19 juni 1999 ondertekenden de Europese ministers van Onderwijs in Bologna een
ambitieuze verklaring die de totstandkoming van een coherente Europese onderwijsruimte nastreefde. Het doel was de mobiliteit, arbeidsmarktinzetbaarheid en internationale
competitiviteit van het Europese hoger onderwijs te verbeteren. Na jarenlange polemieken en aanslepende debatten krijgen de concrete gevolgen van het akkoord in
Vlaanderen nu stilaan vaste vorm. Het werd een grondige hertekening van het hogeronderwijslandschap.
Het voorbije jaar keurde een meerderheid in het Vlaams Parlement het structuurdecreet
hoger onderwijs goed, zowat de basis voor de implementatie van het befaamde Bolognaakkoord in Vlaanderen. Later verfijnden enkele aanvullende decreten die revolutie. Het
meest ingrijpende gevolg voor de gewone student is, zoals bekend, de invoering van de
op Amerikaanse leest geschoeide bachelor/master-structuur. Zo stelde de Universiteit
Gent op 17 februari tijdens een persconferentie nog haar vernieuwde bama-opleidingsaanbod voor het academiejaar 2004-2005 voor.
Is Bologna werkelijk een beklonken zaak, een onomkeerbare evolutie, een ongecontesteerd en voldongen feit? Nog niet. De vzw Universitas, een kleine organisatie rond enkele academici van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA),
weigert zich te onderwerpen aan de maalstroom van de Bolognese vernieuwing. De vzw,
die naar eigen zeggen opkomt voor academische vrijheid en democratisering van het
onderwijs, diende deze maand een verzoekschrift in bij het Arbitragehof om het structuurdecreet nietig te laten verklaren. Het Arbitragehof is bevoegd om gestemde wetten,
decreten en ordonnanties op hun grondwettelijkheid te toetsen en eventueel te vernietigen.
De vzw – die de aloude idee van het belang van wetenschap, kennis en ethica als naam
draagt – beweert dat het decreet werkelijk enkele grondwettelijke principes schendt. Zo
vrezen ze dat er nieuwe ongelijkheden mee opkomen, bijvoorbeeld tussen de bama-gediplomeerden en de oude licentiaten. Universitas meent eveneens dat "gedwongen" associatievorming de actieve vrijheid van onderwijs van de hogescholen schaadt, aangezien
ze onafhankelijk "hun financiering en onderwijsbevoegdheid voor de einddiploma’s verliezen". Ook de vrijheid van onderwijs komt volgens de organisatie in het gedrang omdat
Bologna een "te uniform mensbeeld" oplegt.
Universitas-voorzitster Karin Verelst stelt zich verder ernstige vragen bij de verhoogde
studentenmobiliteit waar Bologna-adepten zo mee dwepen. Omdat de hervorming volgens haar geïnspireerd is door het perfide Amerikaanse rangschikkingssysteem van universiteiten (‘centres of excellence’ tegenover minderwaardige uniefs), ontstaan er naar
haar mening ‘kasten’ in het universitaire landschap. Die stratificatie zou belemmeren dat
je verder studeert aan een universiteit die hoger gerangschikt is dan diegene waar je je
diploma behaald hebt. Zeker wanneer universiteiten zich internationaal in netwerken verenigen, zoals de Leuvense rector André Oosterlinck met zijn elitaire Coimbra-groep,
dreigt een dergelijk fenomeen.
Als een moderne Don Quichote trekt de vzw Universitas dus eenzaam ten strijde tegen
Bologna, een evolutie die de meeste studenten al geslikt hebben of als volleerde Sancho
Panza’s gewoon over zich heen laten gaan. Hun argumentatie leunt echter nog sterk aan
bij de adviezen die de Raad van State verleende voordat de verschillende decreten
gestemd werden. Marleen Vanderpoorten heeft zich echter wel gerept om de echte
breekpunten uit die adviezen in aanpassingen van de wettekst te gieten, zodat het
Arbitragehof niets meer kan aangrijpen om die te vernietigen. Begrijp ons niet verkeerd:
Karin Verelst en de haren leggen op bepaalde punten zeker een vinger op de wonde, bijvoorbeeld wat studentenmobiliteit betreft. Daar veegt het Arbitragehof echter zijn gat aan
waarschijnlijk. Het is eveneens de vraag of het in dit vergevorderde stadium voor de universiteiten nog wenselijk is alle verrichte werk opnieuw op de helling te zetten. Uiteindelijk
zal nog moeten blijken in hoeverre het gevecht van Universitas er al dan niet één tegen
windmolens is.
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HOE BEGROTEN
BESPAREN WORDT
Rector stapt naar Arbitragehof

De Gentse universiteit zit op haar financieel tandvlees. De opmaak
van de begroting voor 2004 is uitgedraaid op een oefening in de
edele kunst van het snoeien. Oorzaak is de chronische onderfina
ciering van de UGent door de Vlaamse Gemeenschap. De bobo’s
van de unief kregen het daarvan dermate op hun heupen dat ze
prompt besloten om naar het Arbitragehof te stappen.

D

it jaar zullen de stralen van
het
prille
lentezonnetje
waarschijnlijk niet door de
ramen van het leslokaal
priemen wegens een dikke
laag vuiligheid. De Raad van Bestuur
heeft namelijk bespaard, en waar gehakt
wordt, vallen spaanders. Onder meer het
contract voor de ruitenkuis is daarbij jammerlijk gesneuveld.
BESPAREN

Het was even schrikken bij het opstellen
van de ontwerpbegroting voor 2004. Daar
zat een gat in van 12 miljoen euro. Hoe
onwezenlijk dat bedrag ook overkomt bij
het studentenproletariaat, op het rectoraat
kon men er niet om lachen. De oplossing
was even eenvoudig als drastisch: de
buikriem aanhalen. Niet letterlijk: volgens
de laatste berichten loopt onze rector,
André De Leenheer, er nog even tonvormig bij.
Eén maatregel zullen de studenten zeker
voelen in hun portemonnee. Er werd
immers beslist om de prijzen van de maaltijden in de studentenresto’s vanaf 1 september te verhogen. De gemiddelde prijzen waren al sinds 1996 niet meer aangepast, terwijl in die periode de index met
12,2% is gestegen. Ondertussen kost een
maaltijd de student gemiddeld 2,7 euro,
terwijl de reële kostprijs 9,2 euro
bedraagt. Los van de vraag of ze de studentenkost aan de reële kostprijs nog wel
verkocht zouden krijgen, voert de universiteit op 1 september een eenmalige verhoging van 5% door. Daarna zullen verdere aanpassingen gebeuren volgens de
evolutie van de index.
BALANS

Het grote probleem is dat de begrotingen
van de komende jaren even pijnlijk beloven te worden. De universitaire inkomsten
zijn veel te gering om een kanjer als de
UGent draaiende te houden. Met een
occasionele verrassing als de dringende
en prijselijke restauratie van de
Boekentoren, kan de situatie alleen maar
penibeler worden.

In zekere zin is onze Alma Mater het
slachtoffer van haar eigen succes. Door
de enorme toestroom van studenten in
het laatste decennium is er een enorme
nood ontstaan aan investeringen in personeel en infrastructuur. Het inschrijvingsgeld gaat omhoog, maar dat vormt maar
een kleine fractie van het totale budget.
De inkomsten van de unief bestaan vooral uit een toelage van de Vlaamse overheid, en die wordt slechts geleidelijk aangepast aan de stijging van de studentenpopulatie.
Daardoor kreeg Gent door de band genomen veel minder centen toegestopt dan
andere instellingen. De laatste jaren had
de Vlaamse overheid het onrecht in
beperkte mate hersteld, maar de inhaaloperatie is nu stilgelegd. De immer leutige
Marleen
minister
van
onderwijs
Vanderpoorten (VLD) heeft in het structuurdecreet, dat de invoering van de
BaMa-structuur regelde, beslist dat in
2005 en 2006 de universitaire toelagen
bevroren worden. Dat doet vooral pijn in
Gent, de universiteit waar de minister ooit
nog haar diploma behaald heeft.
DADENDRANG
In de jaren ‘90 is de universiteit erin
geslaagd om door middel van stevige
saneringen een spaarpot op te bouwen.

Die komt nu heel goed van pas om te
investeren in nieuwe gebouwen. In de
periode 2000-2009 wordt alleen daarvoor
in totaal driehonderd miljoen euro vrijgemaakt. Ondertussen groeit de universiteit
steeds verder, moeten er meer lokalen
onderhouden worden, maar blijft de overheidstoelage status quo.
CALIMERO
De Leenheer kon het niet meer uithouden
en stuurde zijn ongenoegen de wereld in.
Gelijk heeft hij. Bovendien wordt de situatie nog ergerlijker door de onvermijdelijke
profileringsdrang van de universiteiten. In
Leuven loste rector André Oosterlinck
onlangs nog een schot voor de boeg: hij
wil dat de universiteiten zich concentreren
op de wetenschapsvelden waarin ze uitblinken. Best makkelijk praten als er met
ongelijke riemen geroeid moet worden.
Relatief gezien zijn de universiteiten van
Leuven en Gent er het slechtst aan toe.
De eerste kan toch nog op zo’n 6,5%
meer toelagen rekenen. Om dat cijfer wat
concreter te maken: de KULeuven heeft
één derde meer wetenschappelijk personeel dan Gent. Denk er eens aan als u
voor de tiende keer op het gezicht van
dezelfde prof moet kijken. In Gent hebben
ze dan maar besloten om naar het
Arbitragehof te stappen om de grove
ongelijkheid aan te vechten.
Niet gespeend van enige ironie gebeurde
dat op vrijdag 13 februari. Daarin vechten
ze het artikel van het structuurdecreet aan
waarin de financiering voor 2005 en 2006
geregeld wordt. Dat gebeurt op basis van
het non-discriminatie- en gelijkheidsbeginsel. Als het Arbitragehof oor heeft voor
de Gentse bezwaren, moet er een nieuwe
regeling komen voor de financiering.
Voorlopig moet Gent echter – noodgedwongen – op zijn tanden bijten.

Tom De Paepe

Tom De Paepe

UGent wil meer centen van Vanderpoorten
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Nieuwe voorzitter
voor Gentse
Studentenraad

Op maandag 9 februari overhandigde GSRvoorzitter ad-interim Philippe De Backer de
voorzittershamer aan Willem Vereecken. De
verkiezing kwam er na een half jaar onduidelijkheid over de positie van aftredend voorzitter Freek Van Baelen.

Rector heeft GSR nog altijd niet erkend

De Gentse Studentenraad (GSR) is het
overkoepelend orgaan dat alle Gentse
studentenvertegenwoordigers omhelst.
Ze bestaat uit vertegenwoordigers uit alle
faculteitsraden, de Raad van Bestuur, de
Sociale Raad en vier stemmen van de
Vergadering van Konventsvoorzitters
(VKV).

Begin dit academiejaar liet aftredend
voorzitter Freek van Baelen officieus
weten dat hij zijn ambtstermijn niet wou
verlengen. In november werd een officiële
vacature voor een vervanger uitgeschreven en werd Philippe De Backer, studentenvertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur, aangesteld als waarnemend
voorzitter. Op de vergadering van 15
december jongstleden stelde men een
stemming over het voorzittersschap uit
omdat de kandidaturen niet op tijd binnen
waren en het vereiste quorum niet bereikt
was. Pas op de eerste vergadering van
het nieuwe kalenderjaar waren er officiële
kandidaten. Toch dreigde de vergadering
weer op een fiasco uit de draaien. Eén
van de kandidaten kwam niet opdagen en
weer was de vergadering niet in aantal,
ondanks een voltallige delegatie van de
VKV.
Niettemin besloot De Backer, gesteund
door de statuten, om tot stemming over te
gaan. Na het voorstellen van de kandidaten, een kort reces en een geheime stemming werd Willem Vereecken, studentenvertegenwoordiger van de Faculteit
Toegepaste Wetenschappen, unaniem
verkozen tot nieuw opperhoofd van het
ultieme Gentse studentenorgaan. Een
bescheiden applausrondje later verliet de
VKV-delegatie de vergadering en ging
men over tot de orde van de dag. De GSR
was weer klaar om haar varkentjes vakkundig een schrobbeurt te geven.

In de Sint Pietersnieuwsstraat zit er zo’n
varkentje drie hoog in zijn vuistje te monkellachen. Andreas De Leenheer, rector
van onze Alma Mater, erkent de GSR niet.
Divide et impera, denkt de brave man.
Een sterke en onafhankelijke studentenraad is een te vrezen machtsblok en de
rector ziet de studentenvertegenwoordigers liever verdeeld. Voor Vereecken is
erkenning door de rector dan ook geen
prioriteit. De GSR als overlegplatform
moet koste wat het kost blijven bestaan,
erkenning is niet meer dan een leuk toemaatje. Ook zonder de zegen van de rector kan de GSR een belangrijk overlegplatform blijven voor de studentenvertegenwoordigers, aldus Vereecken.
Als
het
Vlaamse
parlement
Aanvullingsdecreet I een dezer goedkeurt
zal de universiteit sowieso verplicht worden, ‘een’ studentenraad te erkennen. De
vraag is nog of het de GSR wordt of een
volledig nieuw orgaan. Het decreet stelt
immers dat de studentenraad volledig
samengesteld moet zijn uit rechtstreeks
verkozen studentenvertegenwoordigers.
De vier stemmen van de VKV in de GSR
kunnen dus problematisch worden.
Toch ziet Vereecken geen graten in een
samenwerking met de VKV. “Zowel de
individuele student als de studenten in
groep moeten inspraak krijgen in de universiteit. Studentenverenigingen hebben
andere noden dan de student als individu,
het is belangrijk dat we beiden horen.”
Meer nog, Vereecken maakte tegenover
ons zelfs gewag van een evenwaardige
vertegenwoordiging voor de rechtstreeks
verkozen vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van de VKV, al wilde hij
daarom niet onmiddellijk de huidige situatie veranderen. “Je moet de problemen
pas aanpakken als ze zich voordoen.”

Een ander pijnpunt is de Vlaamse
Vereniging van Studenten (VVS). De VVS
is het officiële aanspreekpunt voor de
Vlaamse overheid inzake studentenbelangen. Studentenvertegenwoordigers
moeten volgens de VVS rekening afleggen bij hun lokale studentenraden. In
Gent echter ziet men de GSR echter eerder als een louter vrijblijvend overlegplatform. Zo ook de nieuwe voorzitter: “De
studentenvertegenwoordigers moeten
geïnformeerd worden over de pijnpunten
in de andere raden en faculteiten. Ze
moeten weten wat er gaande is zodat ze
geen frappant tegengestelde dingen vertellen zonder het van elkaar te weten.”
Vereecken vindt niet dat de verschillende
leden van de GSR het altijd met elkaar
eens moeten zijn. “Het kan gerust dat in
eenzelfde raad twee verschillende studentenvertegenwoordigers tegenovergestelde standpunten innemen. We moeten
er wel voor zorgen dat die mensen dan
vooraf met elkaar gesproken hebben,
zodat ze geen modderfiguur slaan op de
vergaderingen zelf.”
Op 17 maart organiseert de universiteit
nieuwe
studentenverkiezingen,
Vereecken zal dus slechts enkele maanden kunnen samenwerken met de huidige
studentenvertegenwoordigers. Het is dan
ook zijn ambitie om een nieuwe generatie
mensen klaar te stomen voor een mandaat in één van de bestuurlijke organen
van de unief. Grootscheepse propaganda, flashy websites, geen enkel middel is
hem te min om de GSR weer leven in te
blazen. Voor de student! Voor de toekomst!
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Opschudding in het heetst van de huisstijlvernieuwing binnen
de UGent: De Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven)
begon vroeger dan verwacht aan een infocampagne
over de BaMa-hervorming. De UGent luidde daarop
de alarmbel: er is nood aan een mediacampagne,
zo klinkt het.

DECANEN
IN PANIEK
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Infocampagne KULeuven veroorzaakt commotie

oor het tweede jaar op rij is de
KULeuven de UGent voor op
het vlak van profileringsdrang.
Vorig jaar nog reageerde communicatieverantwoordelijke
Tom De Smedt koeltjes op de grootse
reclamecampagne van de KULeuven. Dit
jaar voelt hij de hete adem van de decanen in zijn nek.

den het heft in eigen handen nemen.
Iedereen was het erover eens: de UGent
moet een krachtig signaal geven.
Verschillende niet-gecoördineerde facultaire initiatieven zouden nefaste gevolgen
kunnen hebben en het idee werd verworpen. Althans, toch op de vergadering van
de Commissie Communicatie van 9
december.

Waar komt de huidige paniektoestand
vandaan? Toen de KULeuven vorig jaar
een grootse en peperdure reclamecampagne lanceerde, was er volgens De
Smedt geen vuiltje aan de lucht.
Natuurlijk, de campagne werd met argusogen gevolgd, maar een tegenreactie?
Neen, dat was nergens voor nodig. “Wij
zijn geen wasproduct”, zei De Smedt nog
in Schamper 413. Er was wel een marktonderzoek aan de gang en uiteraard werd
er niet stilgezeten bij de Dienst
Communicatie. Meer hoefde echt niet.

SMEEKBEDE

Onverwacht komt het nieuwe Leuvense
offensief niet. In zijn openingsrede op 1
oktober wees rector André De Leenheer
zijn Leuvense collega al met de vinger
wegens zijn “universitair competitieve
rekruteringsstrategie gericht op achttienjarigen die nog niet goed weten wat ze
willen".
ZENUWACHTIGHEID
Nu raast het nieuws van de Leuvense
infocampagne echter als een wervelwind
door de Gentse universiteitsgangen. Op
27 november gaf de KULeuven het startschot voor een uitgebreide informatiecampagne over de BaMa-hervormingen,
ondanks de onzekerheden die er op dat
moment nog heersten. Op dat moment zit
de UGent in het midden van het huisstijlvernieuwingsproces. De vroegtijdige actie
die de KULeuven ondernam, veroorzaakte zenuwachtigheid op het niveau van de
faculteiten. Sommige faculteiten vonden
dat de UGent niet mocht treuzelen en wil6 • Schamper 421 • 23 februari 2004

Er werd opdracht gegeven om een mediaplan te maken, waarbij de UGent vooral in
de media zou komen in de maanden
maart tot mei. Geen smeekbede aan de
studenten, maar een campagne met een
imago-ondersteunend karakter. Mooi
gezegd, maar wat betekent het concreet?
Ten eerste komt er een speciale website
gericht op 18-jarigen, uiteraard met een
aangepaste stijl. Daarnaast komt er ook
een “papieren informatiedrager” over de
BaMa-hervormingen die zal worden verspreid onder laatstejaars van het secundair onderwijs. Als laatste is er de mediacampagne die start op 1 maart, met naar
alle waarschijnlijkheid een extra infodag
eraan verbonden.
Op 13 januari bleek echter dat enkele
decanen misnoegd zijn over het communicatiebeleid en dat ze de BaMa-programma’s in hun faculteit al op eigen initiatief
hebben laten drukken. Daar gaat de
geplande
communicatieharmonie.
Ondanks de nog heersende onzekerheid
over de BaMa-programma’s wil de UGent
niet achterblijven en duidelijk tonen dat de
BaMa-hervormingen ook hier plaatshebben.
VERLAMMENDE STILTE
Het meest misnoegd zijn de decanen over
de afwezigheid van de UGent in de advertenties in de onderwijskatern van dag- en
weekbladen. Ook hier wil de universiteit
wat aan doen. Vooral in de periode april-

september, waarin tot nog toe een verlammende stilte werd aangehouden, wil de
UGent meer van zich laten horen. Toch
wordt er vooral gefocust op het laatste
deel in het zogenaamde vierstappenplan
dat elke laatstejaars scholier uit het
secundair onderwijs doormaakt: oriëntering in oktober en november, verkenning
in januari en februari, verdieping in
februari en maart en beslissen in de paasvakantie. Uiteraard doet de UGent tijdens
het hele proces al dan niet geslaagde
pogingen om zich te profileren, maar feit
is dat het mediaplan pas op 1 maart start.
Het is maar de vraag of studenten zich op
het moment van hun beslissing nog laten
beïnvloeden door een reclameslogan,
een punt dat Tom Desmedt vorig jaar aanhaalde als reden om niet met een campagne te starten.
KLEFFE SLOGANS
We kunnen maar beter hopen dat de
UGent-campagne niet dezelfde vormen
aanneemt als die van de KULeuven vorig
jaar. Kleffe slogans als “In Leuven krijg je
een beeld van de toekomst” of “De
KULeuven spoort je aan om zelf op verkenning te gaan” moesten 18-jarigen naar
de KULeuven lokken. Vervang in die zinnen Leuven of KULeuven door Gent of
UGent en je hebt dezelfde holle woorden,
alleen toegepast op een andere universiteit.
Naast de nervositeit door de handelingen
van de KULeuven, is er ook een groeiende bezorgdheid over de dalende inschrijvingscijfers. Van 1987 tot 1997 was er een
niet-aflatende stijging van de studentenaantallen, maar na ’97 kwam er een stagnatie en ook een daling, in sommige faculteiten zelfs als alarmerend beschouwd.
Vandaar het krachtige signaal dat de
UGent nu de wereld in stuurt. Afwachten
wat het wordt.
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Onze universiteit heeft geen
stijl. Dat is nieuws. Tenminste,
dat was het toch voor de grote
bonzen aan de unief. Terstond
huurden zij een heus designbureau in om daar iets aan te
doen. Betere tijden in zich?
Bijlange niet. Veel kans dat het
voorlopig bij het oude logo
blijft.

NIEUWE STIJL
VOOR DE UGENT
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Willen maar niet kunnen

D

e meeste studenten hebben
waarschijnlijk al de advertenties van de Leuvense universiteit gezien. Schandelijke
stukjes demagogie zijn het,
waarin de KULeuven zich als hip en flitsend probeert te profileren met behulp
van snowboarders en ander jong geweld.
Onze Alma Mater, die zich altijd al als
dynamisch en modern heeft willen profileren maar dat nooit echt kón, liet dat niet
zomaar over zich heen gaan. Ze plannen
hier nu ook een reclamecampagne
waarmee ze de Leuvense concurrenten
wat hipheid betreft eens goed op hun
bakkes willen geven. Benieuwd of de
UGent een kudde sky-divers van stal zal
halen.
Tegelijkertijd maakt de UGent er werk van
om een eigen stijl te creëren. Een echte,
uniforme stijl heeft de universiteit immers
nooit gehad. Elke faculteit profileerde zich
anders, en hield er z’n eigen stijl op na.
De eerste opdracht was om een stijl te
creëren waar de hele universiteit onder
kon worden verenigd. Die ‘stijlverandering’ van de UGent is echter niet zo ingrijpend als ze klinkt. Aan het
ouwe getrouwe
beeld

De
Dit

van de professor in zijn toga en met een
baretje op zijn kop wordt niet geraakt. Die
pipo’s laten die dingen nu meestal in de
kast hangen. Niet omdat zij enorm vernieuwend zijn, maar omdat de unief dat
oplegt: er zijn daar heuse richtlijnen voor.
Zo hoort dat.
Neen, waar het hem in dit geval om gaat,
zijn de briefhoofden. Jawel. De briefhoofden. Blijkbaar is er nu geen uniforme
regeling voor de briefhoofden en zorgt dat
voor enige verwarring. Omdat de hardwerkende mensen bij de Dienst Public
Relations van de UGent geen tijd hebben
om zich met zulke triviale zaken bezig te
houden, besteedde de universiteit die
opdracht uit aan een onafhankelijk
designbureau, Keppens Design. Dat
designbureau werkt met vereende krachten om degelijke, uniforme briefhoofden
voor de UGent te ontwerpen. ‘t Werd tijd.

Het meest opvallende punt van vernieuwing wordt waarschijnlijk het logo. Dat
lelijk spel met dat mottig tempeltje dat al
meedraait van in de tijd dat je ouders nog
in de luiers zaten, prijkt nu nog op alle servetten in de studentenresto’s. Zo erg dat
je er meteen je gat aan wilt vegen, is het
niet, maar vele studenten hebben
toch graag iets hippers om
de spaghettisaus van
hun smoelwerk te
halen.
Langzaam
begint het tot de universitaire
overheid
door te dringen dat
weinig dingen uit de tijd
van onze ouders hun
jeugd nog hip en flitsend
zijn. Er moest en zou dus
een nieuw logo komen.
Alweer een opdracht voor
Keppens. Die mogen nu
een
swingend
en
modern logo ontwerpen
dat de “creatieve,
onconventionele, kritische, ondernemende, stimulerende,
unief is ferm aan het klooien met de logo’s.
niet-dirigistische en
zou er ongetwijfelfd een kunnen zijn.
onafhankelijke open

geest van de universiteit weergeeft.
Kortom, de UGent wil zich profileren als
een topuniversiteit, zowel nationaal als
internationaal, waarin het kwaliteitsvolle
individu centraal staat.” Bescheidenheid
troef, heet dat dan.
Het designbureau kreeg carte blanche om
te werken rond drie concepten: de restyling van het huidige logo, een logo vertrekkend van de naam UGent en een logo
gebaseerd op de Boekentoren. Dan zullen ze zich wel mogen haasten, want dat
spel staat net niet op instorten. Daarna
zou worden beslist welke piste bewandeld
zou worden.
Zo gemakkelijk als het klinkt, zo omslachtig is het in de praktijk. Elke keer als de
hardwerkende mensen van Keppens met
een lading nieuwe potentiële logo’s op de
proppen kwamen, werden die voorgelegd
aan een ‘testpubliek’, bestaande uit eerstekanners, abituriënten en personeelsleden. Die werden gevraagd elk logo te
beoordelen en de plus- en minpunten van
elk logo te bespreken. Geen enkel logo
viel ooit helemaal in de smaak. Tot driemaal toe moesten de mensen van
Keppens al terug naar hun tekentafel.
Onderweg zijn de Boekentoren en het
woordbeeld ‘UGent’ als mogelijke concepten geschrapt. De enige piste die dus
overblijft, is die van de restyling van het
oude logo.
Het hele logo-verhaal sleept ondertussen
echter al zo lang aan dat er stemmen
opgaan om, als er bij de volgende
bestuursvergadering wederom geen consensus wordt bereikt, het toch maar bij
het oude logo te houden. Het grote reclameoffensief van de UGent gaat namelijk
van start rond de inschrijvingsperiode, en
als het nieuwe logo dan nog niet af is en
in de reclamecampagne kan worden verwerkt, lijkt het de moeite niet er nog verder aan te sleutelen.
Een hartige zucht is hier op zijn plaats. Al
zou het de universiteit de moeite besparen al die foeilelijke servetten te herdrukken.
23 februari 2004 • Schamper 421 • 7
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DE PC-KNOOPPUNTEN DOORGELICHT
Is een doorlichting
van de facultaire
pc-knooppunten te
saai om dood te
slaan? Ja. Totdat je
leest dat niet elke
pc-klas hetzelfde
tarief aanrekent
voor het printen.
Wij zochten eveneens uit welke klassen het drukst zijn
en waar je bijna
zeker een beschut
plaatsje vindt.

WAAR ZOEK JE HET
BEST NAAR PORNO?
BLANDIJN

RECHTEN

We nemen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte het eerst onder
de loep. De pc-klas is ruim en er staan 50 pc’s van ongeveer een
jaar oud. Dat is voor een faculteit met ruim 4.000 studenten véél
te weinig en er zijn dan ook constant wachtrijen. Des te pijnlijker
wordt het als je weet dat er nog 80 pc’s ongebruikt in de kelder
blijven staan, omdat het gebruik van een ander lokaal voorlopig
geblokkeerd werd door de Bouwcommissie. Niet zo best. Daarbij
wordt regelmatig de helft van de klas ingepalmd door een les.

60 pc’s voor 3.309 studenten verspreid over twee klassen, dat is
niet veel beter dan de Blandijn. Ook daar is het dus constant
behoorlijk druk. Zolang er plaats is, kunnen studenten van andere faculteiten inloggen. De 50 computers in de pc-klas zijn nieuwe, die in de bib ouwe. Er is niet zo veel les, wat we alleen maar
toejuichen. Slecht nieuws is dat printen in de Rechten duur is,
véél te duur: 2 euro voor 40 pagina’s. Dat is bijna dubbel zoveel
als in de Blandijn. Schande. De site is oké.

Er is echter ook goed nieuws: het pc-knooppunt van de Blandijn
is samen met de Plateau de goedkoopste voor het printen. Voor
30 pagina’s betaal je een euro. Ook studenten die niet van de
faculteit zijn, kunnen inloggen, tenzij het echt te druk is. Negen
keer op de tien ben je er dus aan voor de moeite. Als we nog
goede punten moeten geven: de website van het knooppunt is
uitstekend. Je vindt er echt alles wat maar met een pc-klas te
maken kan hebben. Het zou ons niet verbazen dat er zelfs te
lezen staat welke vloerbedekking er ligt.

Ons oordeel: de moeite niet waard. 2 euro voor och God 40 pagina’s is veel en bovendien heb je te veel kans in een wachtrij te
staan en niet eens te mogen inloggen. Open van 9u tot 17u.

Ons oordeel: surf overdag vanuit een andere faculteit naar de
website, kom ’s morgens vroeg om goedkoop te printen. Open
van 8.30u tot 18.30u.
8 • Schamper 421 • 23 februari 2004

WETENSCHAPPEN
De Wetenschappen hebben twee pc-klassen op de Sterre en
één in de Ledeganck. In de knooppunten op de Sterre – die van
de DICT niet meegerekend – staan in totaal zo’n 60 pc’s, in de
Ledeganck staan er 29. 90 pc’s voor ruim 2.100 studenten, dat
is een van de hoogste verhoudingen. Er zijn wel zeer veel oefeningenlessen. In een van de drie lokalen staan pc’s van een half
jaar oud, de andere dateren van vorig academiejaar. Op de
Sterre is het druk maar wachtrijen zijn zo goed als onbestaand.
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Als student van buiten de Wetenschappen log je probleemloos
in. De pc-klas op de Ledeganck is nog geen maand open en daar
is het voorlopig zeer rustig. Je betaalt 1 euro om 25 pagina’s te
printen, niet het goedkoopste maar ook geen overdreven luxe.
De site is redelijk informatief, maar dat is ook al.
Ons oordeel: de Ledeganck is een aanrader. Bijna niemand weet
het zijn en aangezien weinig mensen dit artikel zullen lezen, zal
dat ook zo blijven. Printen is er gemiddeld geprijsd. Open van 8u
tot 18u.
GENEESKUNDE
Er zijn drie knooppunten op het UZ, met respectievelijk 24, 14 en
8 pc’s. 46 in totaal dus, en voor een faculteit van 2.948 studenten is dat te weinig. De Blandijn heeft tenminste nog 80 pc’s achter de hand. Wat er allemaal in de kelders van het UZ ligt te rotten is ons echter onbekend. Een twintig computers zijn recent en
wachtrijen komen ondanks het lage aantal computers niet vaak
voor. Veel last van lessen heb je er evenmin. Grote minpunt is
dat je ook in het UZ 2 euro betaalt voor een schamele 40 pagina’s. Nog meer slechte punten zijn er voor de site: er is er geen
als je op de link klikt.
Ons oordeel: mensen die 2 euro voor 40 pagina’s durven vragen,
blijven onsympathiek en daarbij staat het UZ nog altijd bovenaan
ons lijstje ‘De Meest Ongezellige Gentse Plekken’. Ga er niet
heen. De pc-klassen zijn open van 8u tot 19.45u, wat ideaal is
voor late, rijke vogels.
DIERGENEESKUNDE
Last but not least? Deze keer wel. Eerst het goede nieuws: met
60 pc’s voor 1.462 studenten verspreid over twee klassen scoort
de Faculteit Diergeneeskunde zeer sterk. Logisch dat er dan ook
bijna nooit wachtrijen zijn. Nu het slechte nieuws: de bakken op
de Diergeneeskunde zijn drie jaar oud. De DICT had beloofd die
tegen 1 januari te vervangen, maar daar kwam niets van in huis.
Voorlopig althans. Bovendien is er behoorlijk veel les. Om het
helemaal slecht te maken: 0,0625 euro per geprinte pagina is
echt overdreven veel geld. Dat is verdorie dubbel zoveel als in de
Blandijn. Meer dan drie euro betalen voor 50 pagina’s? Den ond
zaan klute, joag. Overigens, de website is evenmin wat het moet
zijn. Ellende, ellende.
Ons oordeel: ga er onder geen beding heen. Het is een onzalig
oord en op de koop toe veel te duur. Iedereen kan er inloggen
maar niemand wíl er inloggen. Daarbij ligt die faculteit veel te ver,
in Merelbeke godbetert. Voor de avonturiers: je kunt er van 9u tot
19u surfen.
De winnaar van deze week is zonder twijfel de pc-klas van de
Ledeganck. Haar belangrijkste troef is dat niemand voorlopig
weet dat er een pc-klas is, waardoor je in alle rust en zonder een
uur te moeten wachten naar porno kunt zoeken op het Internet.
Een afdruk maken van je favoriete stel blote tieten of borstspieren kost niet overdreven veel geld – 25 kopietjes voor 1 euro. Als
je betrapt wordt, lig je uiteraard met je klieken en je klakken buiten de universiteit, laat daar geen twijfel over bestaan.
In het volgende nummer: het keiharde oordeel over de andere
pc-knooppunten.
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MASTURBEERT

Neen, op Schamper rukt, sleurt, sopt en vingert men er niet
naast. Fantastisch. Zelfbevrediging is er helemaal geen
taboe. Het is iets om trots op te zijn, een eerbaar teken van
ons niet in te tomen individualisme, van onze ongenaakbare onafhankelijkheid. Wie niet elke morgen op de redactie
binnenstuikt met een sterk masturbatieverhaal is een miet
of een trut.
Hoe zit het met jou? Vertel jij in het bijzijn van vrienden en
vriendinnen waar je de hand aan jezelf legt en door wie je
al betrapt bent? Op de redactie doen we het allemaal.
Vertellen waar we al betrapt zijn, bedoel ik dan. Zo hebben
we allen weet van redactrices die door de lieve, naar vers
gebakken koekjes ruikende grootmoeder betrapt werden
tijdens de eerste vingeroefeningetjes. Zo namen we er met
veel genoegen kennis van hoe een koene redacteur verstoord werd door een al te bruusk binnenstormende vader
of een op het verkeerde moment bellende vriendin. Zelfs
deugnieten die vlak naast hun slapende lief hun kwakje
loosden, mogen zich stoer op de borst kloppen zonder
voor geperverteerde rukker versleten te worden.
Het hoort zo, verdorie, zo hoort het. Je moet je genitaliën
roderen en schaamte is daarbij uit den boze, want dan verdwijnt het genot als wakke sneeuw voor de zon. Het is te
goed voor lijf en leden om het zomaar te negeren. Als de
paus zijn staf wat vaker had beroerd toen hij ‘m nog
omhoog kreeg, zou hij nu een kwieke vent zijn in plaats van
een zieltogende zombie. Hoe kun je in godsnaam alle zonden des werelds blijven dragen zonder af en toe, met of
zonder gekreun, wat druk af te laten? Vertel me dat eens.
Als iedereen wat vaker de hand tussen eigen benen zou
steken, zou er veel minder leed zijn in de wereld, minder
oorlog, minder frustratie en onmacht en zeker en vast veel
minder mensen die uit ongenoegen op het Vlaams Blok
stemmen. Zalig maar vooral bevrijdend is het om begeleid
door een streepje zon dat tussen de gordijnen piept, je
eigenste vlees vast te pakken en even later – of na een
nachtje doorzuipen héél wat later – alle pijn en ellende van
dit ondermaanse vanuit je onderbuik weg te voelen vloeien. De essentie van je leven wordt pas essentieel als ze uit
je lijf komt stromen.
Al die drugsverslaafden snap ik daarom niet. Waarom
betalen voor illegale brol als je op elk moment van de dag
en elk moment van de nacht, ja, zelfs elk moment van je
hele godverdomde leven je gerief bij je hebt? Je hoeft de
arm maar te strekken en alras voel je het: je spieren spannen zich, je bekken maakt onverwachte bokkensprongen,
je tepels voelen vreemd kil aan en je ogen sluiten zich
onderdanig voor de prikkels die alleen je huid kan opwekken. Dat is waar wij voor leven. Masturbatie maakt al de
rest bijzaak. Vriendschap, zelfs de allerdiepste, seks, werken en zuipen, het zijn slechts bezigheden die de leegte
tussen twee momenten van intimiteit met jezelf draaglijker
maken. Je mag er dan blind van worden, wie het genoegen
van het eigen kruis erkent, heeft geen ogen meer nodig.
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Les extrèmes se touchent
In de vorige Schamper (Nummer 420) kon u de politieke en filosofische
tenoren van onze universiteit voor het eerst de degens zien kruisen. Ook
nu mijden we de grote thema’s niet. Homoseksualiteit, Kim Yung Il en de
zuipende student, het passeert allemaal de revue.
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Een vraagje voor KVHV. Jullie organiseerden onlangs een activiteit waarbij
iemand kwam spreken over de genezing van homoseksuelen.
Schottey: “Wij hebben een gedragstherapeut uitgenodigd. Iemand die onderlegd
is in thema’s betreffende gedragstherapie.
Dat is iemand die in het verleden en ook
vandaag nog mensen met succes behandeld heeft, mensen die wensten behandeld te worden voor problemen met hun
seksualiteit. De essentie was via de uitnodiging algemeen bekend. Ik ben ervan
overtuigd dat ook homoseksuelen zeer
veel gehad zouden hebben aan die
avond.”
Denkt het KVHV dat homoseksualiteit
een ziekte is die te genezen valt?
Schottey: “U spreekt over een ziekte. Als
u die avond aanwezig was, had u geweten dat Louis Sanders, waarover u het
hier hebt, op geen enkel ogenblik het
woord ziekte gebruikt heeft. Zeer recent,
ik denk dit weekend nog, is er een onderzoek bekend gemaakt, waaruit blijkt dat
90 procent van de jongeren gelooft dat
homoseksualiteit een vrije keuze is.
Slechts 54 procent van de jongeren
meent dat het aangeboren is. (sic) We
moeten ook iemand als Louis Sanders
aan het woord laten, die al zeer duidelijke
vraagtekens heeft geplaatst bij het aangeboren zijn van homoseksualiteit. Daar is
op dit moment in het maatschappelijk
debat geen plaats meer voor. We moeten
ook meningen die tegenwoordig als verwerpelijk beschouwd worden door het
algemeen maatschappelijk denken niet
onder de mat vegen. De laatste tijd goochelt men met termen als homofoob, terwijl dat zeer persoonlijke interpretaties
zijn. Ik heb die mens geen homofoob
woord horen zeggen. Hij had volgens mij
de beste intenties. Als je hem negeert, zul
je de mening van die man volledig marginaliseren, terwijl hij belangrijke zaken te
zeggen had over die kwestie.”

Ramont: “Moet het debat over de concentratiekampen ook heropend worden?
Er zijn immers ook mensen die beweren
dat die niet bestaan hebben.”
Schottey: “Dat is een heel andere kwestie. Ik denk dat de strafwet daar heel over
duidelijk is.”
Ramont: “Dat is inderdaad iets anders,
maar over iedere theorie, over ieder fenomeen heb je altijd enkele mensen die zeggen dat het niet is zoals de meerderheid
denkt dat het is. Als het algemeen duidelijk is dat de grote meerderheid wel eens
gelijk zou kunnen hebben, vind ik dat het
heropenen van het debat misschien een
beetje bij de haren gegrepen is.”
Schottey: “Het debat heropenen is een
manier om mensen scherp te houden. Als
je continu de waarheid denkt te prediken,
dan wordt het al te gemakkelijk. De
wetenschappelijke evolutie gaat zeer
snel, nieuwe onderzoeksmethoden worden uitgetest, etcetera. We kunnen niet
blijven stilstaan bij dogma’s van tien, twintig jaar geleden. Daarom moeten we over
zaken zoals bijvoorbeeld holebiseksualiteit het debat opnieuw durven te voeren.”
Matthieu: “Wat is het belangrijkste?
Weten of het genetisch bepaald is, doet
dat ertoe?”
Schottey: “De minister van onderwijs
vond het, na het uitkomen van dat onderzoek, wel belangrijk dat 90 procent van de
mensen in het secundair onderwijs meende dat dat uit vrije keuze gebeurt. Zij vindt
dat belangrijk genoeg om extra vorming
over dat thema te geven in het secundair.
Mijn antwoord is: als 90 procent van die
jongeren denkt dat homoseksualititeit een
vrije keuze is, laat ons daar dan eens over
nadenken. Waar komt die gedachte vandaan?”
Matthieu: “Ik denk dat het idee achter het
praten over homoseksualiteit op school is

dat er een klimaat gecreëerd wordt waarin homoseksuelen de kans krijgen zich te
outen en zich goed te voelen.”
Is het doel van zo’n lezing de homoseksualiteit uit de wereld te bannen?
Schottey: “Neen. Wij hebben geen problemen met mensen die homoseksueel
zijn. Dat staat niet in de weg dat we iets
willen bijleren over het onderwerp. We
horen zeer veel over holebiseksualiteit via
de officiële kanalen. Dat was een ideaal
gelegenheid om eens iets via een ander
kanaal te horen.”
Een vraagje voor COMAC: op jullie site
staat een verslagje van mensen die op
bezoek gaan in Noord-Korea. Het
wordt uiteindelijk een halve verering
van Kim Yung Il. Vinden jullie, als
COMAC Gent, dat dat kan? Dictaturen
steunen?
Bruynsteen: “(ontwijkend) Ik ben zelf nog
nooit naar Noord-Korea geweest. Ik ben
wel al naar Vietnam geweest. Ik heb dat
stukje zelf nog niet gelezen. Die mensen
zijn naar Noord-Korea geweest, ik veronderstel...”
Kim Yung Il werd op de website wel
degelijk een aardige oude man
genoemd. Kan COMAC zich daarin vinden?
Bruynsteen: “Als die mensen naar
Noord-Korea geweest zijn en op basis
daarvan hun mening vormen, wat kan ik
daarop zeggen? Ik ben er zelf nog niet
geweest. (ontwijkend) Ik ben wel naar
Vietnam geweest, vorig jaar. Misschien
noemen jullie dat ook een dictatuur. Ik heb
daar echter persoonlijk kunnen vaststellen...”
In Noord-Korea vinden geen vrije verkiezingen plaats.
Bruynsteen: “(ontwijkend) Ik zal misschien iets over een land waar ik meer
over weet, zeggen. We hebben ooit een
avond georganiseerd over Cuba, met een
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student die twee jaar in Cuba ging studeren. Volgens hem zijn de verkiezingen er
totaal vrij.”
Schottey: “Ik denk, mocht men dit debat
in Cuba gevoerd hebben, dat de helft van
de deelnemers sowieso al achter de tralies zou zitten, en de zeer kritische journalisten van Schamper waarschijnlijk ook.”
Hoe is jullie band met de grote,
Vlaamse partijen?
Van Vynckt: “Wij van de CDS zijn niet de
jongerenbeweging van de CD&V. Wij willen gewoon op een laagdrempelige
manier rond concrete studententhema’s
aan politiek doen. We zijn wel vertegenwoordigd in de nationale raad van de
CD&V en als er concrete problemen zijn
met studentenproblematiek, dan zullen
we die daar aankaarten. Die connectie
met een bestaande partij is iets dat altijd
zal blijven bestaan omdat we hopen dat
we ergens op het beleid kunnen wegen.”
Ramont: “Net daarom zijn wij bij Animonationaal aangesloten. We blijven niettemin redelijk onafhankelijk. Net als het
LVSV voor de VLD blijven wij de waakhond van de SP.A.”
Matthieu: “Je moet je als PFK en Groene
partij ook niet blindstaren op studentenzaken, in tegendeel. Studenten zijn geïnteresseerd in een breed spectrum van
onderwerpen. Het is belangrijk dat we de
luis in de pels spelen in het maatschappelijk debat.
Als Groen! ophoudt met bestaan na de
verkiezingen, wat dan?
Matthieu: “Doemscenario’s zijn niet aan
mij besteed. Mocht het gebeuren, zou het
me nog altijd weinig uitmaken. Het groene
gedachtegoed blijft bestaan, ook zonder
de partijstructuren. Zeker bij jonge mensen, studenten.”
Is het PFK bij het grootste deel van de
studenten vrijwel onbekend. Bestaan
er plannen om daar iets aan te doen?
Matthieu: “Ik denk dat die PFK-week echt
een stap in die richting is. Het is zeker de
bedoeling het PFK bekender te maken bij
de studenten, om onze activiteiten te promoten. Ook met grote debatten en dergelijke.”
Als we zouden stellen dat de gemiddelde student zich geen reet aantrekt van

politiek en liever zuipt, durven jullie
ons dan tegenspreken?
Matthieu: “Ik denk dat, indien je op het
juiste moment het juiste thema aanbrengt,
studenten wel degelijk geïnteresseerd
zijn. Een tijdje geleden, toen hier in het
Gentse een internationale top georganiseerd werd, hebben we een debat gehouden over anders-globaliseren. Daar is
zeer veel volk op afgekomen. Je moet de
juiste thema’s kiezen.”

BELANGRIJKSTE

A C TO R E N
Christophe
Ramont
Animo StuGent,
de Gentse studentenafdeling
van jong-SP.A

Van Vynckt: “En de drempel laag houden.”
Bruynsteen: “Als je de acties tegen de
oorlog van vorig jaar, door ons en enkele
anderen, bekijkt, toen kwamen duizenden
studenten en scholieren op straat.”
Was het niet meer een modefenomeen?

Saraswati
Matthieu
Jong Groen!
Studenten

Bruynsteen: “Was het dan ook een
modefenomeen om het jaar voordien antiof andersglobalistisch te zijn? Ik denk dat
dat een bewijs is dat de jongeren zeker
met politiek bezig zijn.”
Schottey: “Het probleem is dat studenten
zich wel vragen stellen, maar er voor de
rest weinig belangstelling voor concrete
actie is. De vraag is dan, vooral voor het
PFK, omdat we toch een politiek en filosofisch convent zijn, of wij er als orgaan van
de Universiteit Gent voor kunnen zorgen
dat die interesse op de een of de andere
manier naar boven komt. Dan is een
gestructureerde aanpak aangewezen.
Bijvooorbeeld met de PFK-week: een
goeie aanzet, maar het mag zeker geen
eindpunt zijn. Want, misschien cru
gezegd, wij overleven dankzij de gratie
van het aantal studenten dat al dan niet
politiek of filosofisch geïnspireerd is, en
zich wenst aan te sluiten bij ons. Het
voortbestaan van het PFK hangt evenzeer
vast aan het voortbestaan van iedere
organisatie hier aan de tafel.”
De Clercq: “Ik ga niet akkoord met de
stelling dat er geen politieke interesse
onder de studenten zou zijn. Ik denk dat
dat zelfs los van modeverschijnselen of
hot items kan. Ik merk dat elke dag. Er
komen veel mensen af op LVSV-activiteiten. Ik denk dat er een zeer grote interesse is vanwege de studenten, los van biertoestanden.”

Brecht
Bruynsteen
COMAC,
jongerenbeweging van de
PVDA
Tijs Van Vynckt
CDS,
Christen
Democratische
Studenten
Mathias De
Clercq
LVSV,
Liberaal Vlaams
Studenten
Verbond
Kristof Schottey
KVHV,
Katholiek Vlaams
Hoogstudenten
Verbond
Liesbet Bockaert
GPS,
Gents Studentenpastoraal
(foto niet beschikbaar)
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Sami Zemni over de bange blanke man
Universiteitsstraat 8, drie hoog.
Voor ons zit Sami Zemni, doctor in de politieke wetenschappen en voorzitter van het
Centrum voor Islam in Europa.
In zijn kantoor hangt een
bedwelmende walm van blonde
Gauloises. De energieke academicus rookt als een Turk.

Z

emni is een graag geziene commentator in de Vlaamse pers.
Als je een krant openslaat op de
opiniepagina’s, is de kans groot
dat hij geen onbekende is. Bij
ieder debat over de moslimgemeenschap
roert hij zich en hij onderscheidt zich door
zijn heldere en nuchtere analyses.
Onlangs liet professor Herman De Ley
het roer van het Centrum voor Islam in
Europa over aan Zemni, een functie die hij
nu met verve vervult.
Wat houdt de opdracht van het
Centrum voor Islam in Europa in?
“Het Centrum is een interdisciplinaire
onderzoekscel. Alle mensen die er aan
verbonden zijn, werken in andere vakgroepen dan de mijne. De directeur,
Herman De Ley, is bijvoorbeeld verbonden
aan de Vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen. Hij doceert er historische en hedendaagse islam. Met al die
mensen uit verschillende wetenschappelijke disciplines bestuderen we zowel de
islam in Europa als in Vlaanderen. Zo
voert Meryem Kanmaz op dit moment
onderzoek naar de rol die moskeeën spelen – of zouden kunnen spelen – in het
integratieproces. Zo merkten we dat, net
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zoals bij de christenen, slechts een minderheid van de moslims een moskee
bezoekt. Relatief gezien zijn er wel meer
moskeebezoekers dan kerkbezoekers.”
Bestaat dé islam in Europa wel?
Kunnen we spreken van één monolithisch blok?
“Natuurlijk is er geen sprake van dé islam.
We gaan ervan uit dat er een veelvoud is
aan gebruiken en stromingen. Er is een
hele waaier aan verschillende vormen
waarop mensen hun religie beleven.. Dé
islam bestaat niet en vervoegt zich in het
meervoud. Die nuance kun je spijtig
genoeg niet altijd overbrengen in de naam
van je onderzoeksgroep.”
U bent bijna alomtegenwoordig in de
Vlaamse pers. Vanwaar die massale
belangstelling?
“Er is in de eerste plaats een grote
belangstelling voor de Arabische wereld
zelf. Moslims zijn niet meer weg te branden uit de actualiteit. Er is ook erg veel te
doen over thema’s die in wezen niets te
maken hebben met de islam, zoals het
asielrecht en het migrantenstemrecht.
Bepaalde zaken worden door elkaar
gehaspeld en dreigen in het vaarwater
van de discussies over het moslimextremisme terecht te komen. Zeker na 11 september en de opkomst van de ArabischEuropese Liga (AEL) van Dyab Abou
Jahjah is de aandacht voor de islamproblematiek gegroeid.”
Bevestig je die verkeerde voorstelling
van zaken niet door er zelf telkens
weer op in te gaan?
“Ja, maar dat kan ook niet anders. Je kunt
niet weigeren om te dialogeren. Als
wetenschapper moet ik het debat aangaan. Dat is het probleem van elke intellectueel: je hebt de plicht duiding en diepgang te verschaffen aan de mensen terwijl de journalisten, uit tijdsdruk vaak, dat
niet kunnen.”
IDEALISME
Staat u dan eigenlijk niet in de woestijn
te roepen?
“Ja deels wel, maar er is hoop. Het allochtone middenveld heeft veel potentieel en
goede voornemens. Zij denken op middellange termijn over hun problemen en proberen het samenleven tussen de verschillende culturen te vergemakkelijken. Ze
blijven niet bij de pakken zitten.”
Vreest u niet dat de pers u zo vaak consulteert omdat uw naam Arabisch
klinkt?
“Dat heeft er zeker mee te maken. Sinds
ik doctor in de politieke wetenschappen
ben, contacteert de pers me sowieso
regelmatig. De persmensen hebben lijstjes met de mensen die ze bij bepaalde
problemen bellen. Het is dus hoofdzakelijk de pers die contact met mij opneemt,

niet omgekeerd. Ik maak mijn opinie soms
wel bekend zoals elke andere burger dat
kan doen, door bijvoorbeeld een opiniepagina of een lezersbrief in te zenden. Het is
natuurlijk meegenomen voor de pers dat
ze een exotisch klinkende naam kunnen
contacteren. Ze gaan ervan uit dat ik, als
allochtoon, een betere achtergrondkennis
heb. Ik hoop dat ik gevraagd wordt om
mijn expertise, niet wegens mijn naam.”
Kunt u, gezien uw achtergrond, de
moslimgemeenschap objectief benaderen?
“Ik geloof niet in een absoluut objectieve
sociale wetenschap. Je bent altijd ingebed in een bepaalde sociale context waar
je je niet van kunt loskoppelen. Een sociale wetenschap kan dus nooit volledig
objectief zijn. Er zijn wel bepaalde normen, procedures en geplogenheden waar
je je als wetenschapper aan moet houden. Los daarvan blijft iedere wetenschap
een intersubjectief gegeven, zeker de
sociale wetenschap. Ik ben trouwens
opgegroeid in een omgeving waar ik relatief weinig in contact kwam met de
migrantengemeenschap, al ben ik wel
actief in het allochtone middenveld. Daar
maak ik geen geheim van. Zo ben ik lid
van het interculturele platform Kif Kif.
REALPOLITIK
Is het allochtone middenveld een factor waar we rekening mee moeten houden?
“De laatste jaren is er een ware wildgroei
aan de gang binnen het allochtone middenveld. Het aantal actieve vzw’s is
immens. Zij nemen elk een deel van de
emancipatie van de moslimgemeenschap
op zich, zoals bijvoorbeeld het onderwijs.
Ze proberen onder andere de allochtone
gemeenschap een cultuur van studeren
aan te leren. Aan de ouders wordt geleerd
om hun kinderen naar school te brengen,
ze aan te moedigen bij hun studies, enzovoort. Die vzw’s staan open voor leken en
religieuzen, moslims en niet-moslims. De
autochtone cultuur is er een van overleg
tussen de grote patronaten en vakbonden. Het overleg gebeurt er met de grote
lobbygroepen, niet met de kleinere groeperingen uit het middenveld. Bij de allochtone gemeenschap ontbreken die invloedrijke overlegorganen.”
Wie wordt binnen de allochtone
gemeenschap aangesproken: het middenveld of de extremen?
“Geen van beiden! Kijk maar naar het
hoofddoekendebat. Daarbij zijn faliekant
foute uitspraken gebeurd. Niet toevallig
valt dat debat vlak voor de verkiezingen.
Iedereen is erop gebeten om het Vlaams
Blok achterna te hollen. Een combinatie
van onwil en onwetendheid, volgens mij,
al overweegt op bepaalde momenten de
onwil. De demarche van Patrick Dewael
(minister van Binnenlandse Zaken en

momenteel aan een paar krukken gekluisterd, nvdr) is daar een recent voorbeeld
van. Hij voert het hoofddoekendebat heus
niet omdat hij dat zo belangrijk vindt, maar
wordt door puur electorale redenen
gedreven. De VLD vreest voor overlopers
naar het Blok, nu het migrantenstemrecht
er door lijkt te komen. De discussie over
hoofddoeken is niets meer dan een afleidingsmaneuver. Dat is pure Realpolitik en
als politicoloog kan ik daar niets op tegen
hebben. Men mag echter geen stemmen
winnen op de rug van de moslimgemeenschap.”
Zal die onwil uiteindelijk niet leiden tot
gigantische frustraties?
“Inderdaad, maar die frustraties zijn er nu
al voor een groot deel. Je hoeft geen
voorstander van Abou Jahjah te zijn, maar
de manier waarop men hem heeft behandeld. De frappante inbreuk op de scheiding der machten tijdens en voorafgaand
aan de arrestatie van Jahjah toont aan dat
men een paranoïde houding heeft ten
aanzien van de allochtonen. Men is bang
maar ook vol onbegrip. Jahjah is iemand
met een radicale politieke agenda en dat
is blijkbaar problematisch. Hij is nochtans
niet het spiegelbeeld van het Blok. Een
fundamentalist is hij zeker niet, die hebben andere zaken aan hun hoofd. Van de
Belgische samenleving trekken ze zich
niets aan. Jahjah daarentegen vraagt zich
af hoe hij bepaalde rechten in België kan
opeisen. Op een radicale manier, dat wel,
maar waarom is het opeens verboden om
een radicale mening te hebben? Wat
natuurlijk helemaal niet wil zeggen dat je
akkoord moet gaan met de samenleving
die hij voorstelt.”
In de media gebruikt men voor het
gemeentelijk stemrecht voor niet EUburgers twee verschillende begrippen:
vreemdelingenstemrecht of migrantenstemrecht. Welke term verkiest u?
“De correcte term is vreemdelingenstemrecht. Het gaat om het stemrecht van
onderdanen van derde landen, vreemden
dus. De tegenstanders van het vreemdelingenstemrecht beweren dat het concept
nationaliteit wordt uitgehold. Een overdrijving zonder meer. De voorstanders
beschouwen de tegenstanders als racisten. Vreemdelingen betalen belastingen
en zouden toch het recht moeten hebben
op inspraak over de buurt waarin ze
wonen en die ze mee helpen opbouwen.
Beiden kanten overdrijven schromelijk,
want zowel voor- als tegenstanders verdedigen an sich uiterst democratische
principes. Het vreemdelingenstemrecht is
een symbooldossier geworden waar
beide partijen lijnrecht tegenover elkaar
staan. Dat is het tragische voor de VLD,
die zich door een uiteindelijk onbenullig
symbooldossier intern verscheurd ziet.”
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Op de groene Sterre-campus
hebben zich niet alleen een heel
pak studenten gevestigd. Ook
de rassen ‘Apis mellifera carnica’ en ‘Apis mellifera mellifera’
ofte honingbijtjes zoemen naar
hartelust rond de gebouwen van
het laboratorium voor
Zoöfysiologie.
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Frans Jacobs en zijn academische bijen

o’n dertig jaar geleden startte
professor Frans Jacobs met
zijn onderzoek over bijen. In de
zomer van 2001 werd dat
onderzoek echter zo uitgebreid
dat men genoodzaakt was om de bijenstand te verhuizen naar leegstaande
gebouwen in de Sterre. Er zijjn nu 52 bijenvolken die nauwgezet gevolgd worden
door de onderzoekers. De bijen hebben
hun intrek genomen in houten kasten die
doen denken aan een Ardeense chaletjes.
Alles is prima onderhouden en professor
Jacobs is zeer tevreden over de samenwerking met de dienst Gebouwen van de
Gentse universiteit.
BIJENSTERFTE

Waarom zouden onderzoekers hun tijd
moeten besteden aan bijenonderzoek?
Zouden we het geld van de unief niet
beter naar nobelere doelen laten vloeien,
zoals het zoeken naar geneesmiddelen
voor kanker of aidspatiënten? De meeste
mensen onderschatten echter het belang
van bijen. De diertjes leveren wereldwijd
de grootste toegevoegde waarde aan
onze voedselketen, het rund uitgezonderd. Bovendien staan de bijen er niet zo
goed voor. Over heel Europa heeft er in
de herfst van 2002 en in de lente van
2003 een massale bijensterfte plaatsgevonden. Gelukkig bood de zomer van
2003 ideaal bijenweer en konden de bijen
rustig op adem komen.
Niet alleen de mijtziekte Varroase maakte
veel slachtoffers, ook de toenemende
industrialisering, de afnemende land-

bouw, de monoculturen en het gebruik
van selectieve onkruidbestrijders zorgen
voor bijensterfte. De beestjes vinden
immers niet genoeg voedsel meer om te
overleven. Het labo bezit veel promotiemateriaal waarmee ze de mensen proberen te sensibiliseren om weer dingen te
planten waar bijtjes wel mee varen. Er is
immers een rechtstreeks, omgekeerd verband tussen de kwaliteit van ons leefmilieu en de bijensterfte.

De bijtjes aan onze unief kun je herkennen aan het kleine gekleurde en genummerde stickertje op hun rug. Elk jaar wordt
er een andere kleur gebruikt. Bijtjes die
gemerkt zijn, noemt men ‘rasbeesten’. Je
kunt zeker beestjes tegenkomen in de
Veldstraat of op de Graslei. Een bij heeft
immers een bereik van om en bij de drie
kilometer en kan van op de Sterre rustig
een uitje maken naar de Gentse binnenstad.

EXPERIMENT

Professor Jacobs vraagt de studenten
dan ook om, wanneer ze op een of ander
zonnig terrasje een uniefbijtje ontmoeten,
het niet in hun cola te verdrinken of plat te
stampen met een asbak, maar het vriendelijk weg te wuiven. Als we de professor
mogen geloven, zal het bijtje op je hand of
haar komen zitten en gewoon even zoeken om vervolgens weer weg te vliegen.

Wie zich bij het bijenonderzoek een paar
mensen voorstelt die in witte pakken hele
dagen raten leeghalen, zit goed fout. Er
werken zeer veel verschillende mensen
op het labo voor Zoöfysiologie: een professor, imkers, timmermannen die de
kastjes in elkaar steken en buitenlandse
PhD-studenten. Het heeft veel weg van
een centrum waar iedereen naartoe komt
door een gemeenschappelijke passie
voor bijtjes. De prof kent zijn studenten en
vanuit het bureau zien de imkers de bijtjes
vliegen.
Toch wordt hier aan wetenschap gedaan,
het labo is geen hobbyclub. In de zogenaamde ‘rondvliegkamer’ vindt een
kamergroot experiment plaats om het
voedselpatroon in kaart te brengen.
Daarbij moeten de bijen plaatjes met
getekende bloemen aanraken. Zeer
indrukwekkend als je nooit een groter
experiment zag dan twee Spa-flessen als
‘communicerende vaten’ in de les fysica.

Bijen zijn namelijk helemaal niet zo agressief als wespen, waar ze van ver op gelijken. Een wesp is namelijk een roofdier
terwijl een bijtje ons milieu vooruit helpt en
voor de lekkere honing op ons dagelijks
brood zorgt. Bijen zijn veel donziger en
zachter dan de boosaardige wespen.
Naar verluidt zou een bij een soort van
angstzweet kunnen detecteren, zoals dat
bij de honden het geval is. Wie bang is
van bijen, wordt daardoor makkelijker
gestoken. Ook parfums leiden tot meer
risico op een steek. Als je je haar wast
met nectar-shampoo, trek je wel bijen wel
aan, maar loop je veel minder kans op
een kennismaking met de angel.

‘MIJN BEESTJES
NIET PLATSTAMPEN!’
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WETENSCHAPPELIJKE DINGEN

‘HOE VUILER, HOE
MINDER ALLERGIEËN’

U trekt paars weg na het drinken van een glas melk? U
beschouwt het leven als een eindeloze strijd van in- en uitademen? Goed nieuws, de medische wereld kent uw probleem.
Beter nieuws, uw teerbeminde universiteit werkt mee aan een
project rond astma en allergieën.

Simon C.

Simon C.

P

aul Van Cauwenberge, neus-,
keel- en oorspecialist en decaan
van de Faculteit Geneeskunde, is zelfs
coördinator van GA2LEN. Dat Europees
netwerk tegen de escalatie van astma
en allergie werd op 12 februari gelanceerd.

Waar staat GA2LEN voor?
“Het is de Engelse vertaling voor
Galenus, de Romeinse arts die als eerste de relatie tussen de bovenste en
onderste luchtwegen heeft beschreven.
Het is ook een acroniem dat staat voor
Global Asthma and Allergy European
Network. Het kwadraat slaat op de allergie, om daar nadruk op te leggen.
GA2LEN is een Europees project en dat
wil zeggen dat het verschillende
Europese universiteiten integreert. Het
beslaat een netwerk dat alle
aspecten van allergie en astma
coördineert. Onze taken gaan
van wetenschappelijk onderzoek tot het integreren van universiteiten in dat netwerk en
het produceren van materiaal
voor de wetenschappers, het
publiek en de beleidsmaker. Wij van de Gentse
universiteit moeten dat
allemaal
in
goede
banen leiden. We worden streng gecontroleerd door de Europese
gemeenschap en moeten resultaten
boeken. Het is
de bedoeling dat
we na vijf jaar
onafhankelijk van
de Europese subsidies blijven werken.”

Wat zijn allergie of astma juist?
“Allergie is het ontsporen van ons
immuunssysteem. In de plaats van zich,
zoals het hoort, tegen bacteriën en
virussen te richten, keert het zich tegen
onschadelijke stoffen als stuifmeel of
huismijt. Dat wekt allergische reacties
op, zoals het bekende niezen, jeuk of
een lopende neus. Astma is eveneens
één van die allergische aandoeningen
en bevindt zich in de onderste luchtwegen, waardoor de patiënt moeite heeft
om uit te ademen. In sommige gevallen
kan astma echter ook niet allergisch van
aard zijn.”
Overal hoor je dat het aantal allergiegevallen de laatste jaren toegenomen
zijn. Is dat zo?
“Enorm! Op het einde van de 19de
eeuw kwamen allergieën slechts bij
één procent van de bevolking voor.
Nu loopt het aantal allergieën in de
ergst
getroffen
gebieden,
Australië en Nieuw-Zeeland, op
tot 50 procent van de kinderen.
Bij ons is dat momenteel ondertussen ongeveer 30 procent. Elke tien jaar kan
dat aantal verdubbelen. In 2015 verwachten we dat 50 procent
van
alle
Belgische kinderen allergisch zullen zijn.”

Paul Van
Cauwenberge.

Wat veroorzaakt
allergieën?
“Allergieën zijn duidelijk
genetisch bepaald. Dat
erfelijke aspect is echter
niet de enige oorzaak van
het plotse toenemen van

het aantal allergische kinderen. Je moet
een zekere aanleg hebben en er zijn
externe factoren. Vroeger was men
ervan overtuigd dat luchtverontreiniging
de grote boosdoener was. Recentere
studies wezen die veronderstellingen af.
Zo werden er niet noodzakelijk meer
allergieën vastgesteld in meer geïndustrialiseerde, vervuilde gebieden. Alleen
dieselpartikels lijken meer allergieën te
initiëren. Het heeft veeleer te maken
met onze levensstijl. Doordat we tegenwoordig door verbeterde hygiëne en
voeding steeds minder in contact
komen met alledaagse bacteriën, wordt
ons immuunsysteem overgevoelig,
waardoor het plots begint te reageren
op niet-schadelijke stoffen. Hoe meer
kans op infecties of hoe vuiler onze
omgeving, hoe lager de kans op allergieën.”

Moeten we ons voortaan driemaaldaags door de modder rollen om
geen allergie te krijgen?
“Neen, het aantal doden in het verleden
als gevolg van infecties door slechtere
hygiëne weegt niet op tegen die allergiën. We zouden eventueel niet-schadelijke dagdagelijkse bacteriën in een
vaccin kunnen samenbrengen en
inspuiten, waardoor het lichaam weer
een normaal functionerend afweersysteem opbouwt.”

Wat kan GA2LEN concreet voor de
allergielijder doen?
“We helpen allergische mensen door
richtlijnen te maken en hen de meest
optimale en up-to-date informatie te bieden. We willen een eind maken aan de
vele vergissingen en onwaarheden over
het onderwerp. Ouders gaan er bijvoorbeeld van uit dat ze hun kinderen
beschermen tegen allergieën door geen
huisdieren in huis te nemen, of door de
kinderen zo stofvrij mogelijk te houden.
Dat is net niet het geval, integendeel.
Kinderen die op een boerderij wonen
waar de dieren nog binnenshuis leven,
blijken bijna nooit allergie te hebben.”

UGent coördineert astmatisch project
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Lezersbrief
Geachte Rien,
Blijkbaar vond u het nodig om naar mij uit te halen in Schamper
419, in het kader van de discussie over de publiek-private
samenwerking (PPS) en de Studenten Tegen Privatisering
(STEP).
Daarin verwijst u ernaar dat ik eigenhandig een motie opgesteld
zou hebben die een positief advies levert voor de PPS.
Zelfs zonder mij te contacteren had u reeds kunnen vaststellen
dat de Sociale Raad in de vergadering van 31/10/02 (verslag
SR 21/11) een negatief advies heeft gegeven omtrent PPS.
Ook op de vergadering van 19/12 (verslag SR 23/1) hebben we
ons kritisch uitgelaten hiertegen. Op de vergadering van 23/1
(verslag SR 19/2) is een motie ingediend en goedgekeurd in de
Sociale Raad door de meerderheid van de studentenvertegenwoordigers waarom PPS NIET zou kunnen op Ardoyen. De verslagen zijn voor elke student toegankelijk op het net:
Universiteit Gent > verslagen universiteitsbestuur > Sociale
Raad. U zal er misschien wel weer een draai aan geven, maar
ik laat het aan het gezond verstand van de student over om
een oordeel te vellen.
Waar het advies, dat u citeert (en uit de context haalt) van
7/7/03 (verslag SR 19/9), wel over handelt, is dat wij (Bart
Meulemans kon niet aanwezig zijn op die vergadering) instemmen met een ONDERZOEK naar de verschillende mogelijkheden. Hierbij dienden beide mogelijkheden onderzocht te worden: een cafetaria (in EIGEN beheer en PPS). Toen ze
voorstelden om een onderzoek te voeren én ze ons de garantie
gaven dat ze zich op elk moment konden terugtrekken uit deze
verkennende gesprekken, hebben wij hier wel in toegestemd.
Het advies verwoordt wat wij verlangen van deze verkennende
gesprekken maar ik stel me ten stelligste vragen bij de haalbaarheid van onze wensen bij PPS, vandaar het belang van de
garantie. Hierin verschil ik van mening met de vakbond,
die niet in deze garantie gelooft.
Deze garantie was dus voor ons (de studentenvertegenwoordigers die op de SR van 7/7 aanwezig waren) heel belangrijk
gezien er momenteel wel mooie beloftes van het bestuur inzake
kwaliteit, prijs en inspraak gedaan werden, maar wij willen IN
HET BELANG VAN DE STUDENTEN, dat we dit ook effectief
kunnen afdwingen en dit ook op lange termijn.
Want beloftes zijn mooi, maar...
Tot op de dag van vandaag heb ik nog niets gezien of gehoord
dat mij ervan overtuigt dat PPS de oplossing is inzake Sociale
Voorzieningen van UGent en tot op dat moment blijf ik tegenstander. Ik kan mij namelijk moeilijk inbeelden dat we zo'n
privé-investeerder zullen vinden die miljoenen in dit project
pompt en een paar "snotneuzen" laat zeggen hoe hij z'n zaak
moet runnen, terwijl überhaupt z'n doelgroep niet de studenten
zijn, maar de niet-studenten die in de spin-offs aldaar werken.
Daarom acht ik STEP een waardevol initiatief, al is het maar
om de discussie op gang te brengen en te weten wat er onder
de studenten leeft hieromtrent.
Met vriendelijke groet,
Iftara Mohammad,
studentenvertegenwoordiger Sociale Raad.
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De hoofdredacteur reageert
Beste Iftara,
Als voorzitster van de Sociale Raad formuleert u de adviezen
die de Sociale Raad verstrekt. Onze uitspraak “eigenhandig
een motie opstellen” moet u in die context zien. Het was
vooral onze bedoeling te benadrukken dat u wel degelijk de
details van de zaak kent en u geen onwetendheid kunt
inroepen als verschoning voor uw steun aan STEP.
Het was nooit onze bedoeling om u af te schilderen als een
voorstander van de PPS op Ardoyen. Er is, zoals u terecht
opmerkt, inderdaad een nuance verdwenen in ons artikel in
Schamper 419. Het advies dat u formuleerde, zette uiteraard
niet het licht op groen voor de PPS zelf, maar slechts voor de
onderhandelingen daarover. In onze berichtgeving over het
conflict heeft Schamper verschillende keren benadrukt dat het
inderdaad slechts om een voorbereidende fase ging. We
waren ons dus terdege bewust van de stand van zaken en uw
reserves ten opzichte van de PPS. Het was niet onze bedoeling om u voor te stellen als een aanhangster van de privatiseringsgedachte. Onze excuses indien dit verkeerd geïnterpreteerd kon worden.
Uw vroegere weerwerk tegen de PPS is in onze ogen niet relevant als u uw houding later wijzigt. Wat doet het ertoe dat u
op 23 januari 2003 een voorbarig negatief advies opstelt over
verder onderzoek naar een uitbesteding van het project, wanneer u een half jaar later net het omgekeerde doet? De voorwaarden en garanties die u in het advies van 7 juli weet af te
dwingen, zijn wel relevant: ze tonen immers aan dat u de PPS
vanaf dan als een mogelijke optie aanvaardt, namelijk indien
bepaalde voorwaarden vervuld zijn. De Studenten Tegen
Privatiseringen, wiens petitie uw steunt, wijzen die optie echter
resoluut van de hand.
We vonden het dus helemaal niet “nodig om naar u uit te
halen”. We stelden ons alleen vragen bij de tegenstrijdigheden
in uw houding, die u naar onze mening onvoldoende uitklaart.
Op 7 juli 2003 formuleert u namelijk het beruchte advies dat
de start van de onderhandelingen goedkeurt en stipuleert dat
het PPS-project “geen precedent is tot privatisering van de
sociale sector”. Een paar maanden later steunt u echter een
petitie die diezelfde onderhandelingen over datzelfde project
“waarschijnlijk het begin van een grootschalige privatisering”
noemt. Een petitie die nota bene “SOS PRIVATISERING” heet
en zich, net zoals de vakbond, ten allen prijze kant tegen het
opstarten van het PPS-project.
U steunt dus met andere woorden - expliciet vanuit uw positie
als voorzitster van de Sociale Raad - een petitie die zich op
verschillende punten kant tegen de beslissing die u zelf drie
maanden voorheen in de Sociale Raad heeft goedgekeurd.
Het is deze inconsistentie die Schamper wenste aan te klagen.
Rien Emmery

Iedere lezer heeft het recht lezersbrieven op te
sturen, of het nu gaat over de wraakroepende
subjectiviteit van de artikels of de toch wel
fantastische opmaak, dat doet er niet toe. De
redactie heeft het recht om die ondingen niet
te publiceren of, leuker nog, er eventueel een
bijzonder onderbouwde reactie op te geven.
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Op de hort met de mannen van ’t transport

‘ZO SLECHT IS
HET HIER NIET’

Iedereen ziet ze rijden, de gele bestelwagens met het logo van de UGent
erop. Wie er in die carrosserie zit en wat ze doen, is echter veel minder
bekend. Een namiddag met Roland en Willy, de mannen van het transport.

W

e slaan de deuren van de wagen
achter ons dicht op de stelplaats
aan de Galglaan. Op naar de Faculteit
Diergeneeskunde met in de laadbak lege
vaatjes, bidons en een wat ongemakkelijk
zittende reporter. “Wij komen overal en
vervoeren zowat alles. Vandaag is het bijvoorbeeld piepschuimdag: we halen dan
alle piepschuim van verpakkingen en dergelijke op. Dat is meer een opdracht tussendoor. Meestal werken we volgens een
vast weekstramien, maar vaak komen er
nog allerlei kleinere opdrachten bij, en
dan moeten wij evengoed klaarstaan.
Ophalen van dringende post, soms een
kleine verhuis. Daarom hebben we altijd
een bieper bij, zodat we op elk moment
een nieuwe opdracht kunnen ontvangen.”
Ondertussen zijn we op onze eerste
bestemming gekomen en staan we voor
een gesloten deur. De persoon aan wie
geleverd moet worden, heeft onverwachts
een dagje verlof genomen. Gelukkig is er
nog de beste kuisvrouw van België om
ons binnen te helpen. “Dat gebeurt wel
vaker”, vertrouwt Roland ons toe. “Wij krijgen onze opdracht, maar vaak kunnen wij
niet precies zeggen hoe laat we aankomen en dan loopt het weleens fout. Deze
keer hebben we geluk, maar anders kan
zoiets enorme vertraging opleveren.”
Toch willen ze geen kwaad woord horen
over hun werkgever. “Wij werken hier
allebei al meer dan 30 jaar en ik kom
met plezier naar mijn werk. Zo slecht is
het hier dus niet.”
VLOEIBARE STIKSTOF
“Het is wel zo dat het personeelsbestand de laatste jaren sterk afgenomen is. Ik kan mij de tijden nog herinneren dat we met twaalf chauffeurs waren, en zowat veertig sjouwers. Nu is er nog maar twee man
om met de wagens te rijden en
een stuk of wat sjouwers. Dat
levert vaak problemen op als
iemand plots ziek wordt: dan
blijft een hoop werk liggen. Ons

takenpakket is wel sterk gekrompen. Veel
opdrachten, zoals bijvoorbeeld grote verhuizen, worden tegenwoordig uitbesteed
aan privé-bedrijven. Wie met pensioen
gaat, wordt niet meer vervangen.”
Ondertussen zijn we op weg naar
Gontrode met de rest van onze lading.
“Vroeger was de sfeer veel gemoedelijker.
De werkdruk lag ook lager. Alles is nu veel
strakker gereglementeerd. Vroeger moesten we bijvoorbeeld rondrijden met vaten
vloeibare stikstof. Eigenlijk is dat verboden, want het is best een gevaarlijk goedje. Ooit is na bruusk remmen één van de
vaten losgekomen. Heel de achterkant
van onze camionette bevroren! Dat zou
nu niet meer kunnen. Het spectaculairste
dat we nu nog vervoeren is bloed, van het
UZ naar Merelbeke.”

Of ze veel contact hebben met studenten? “Heel weinig eigenlijk. Wij rijden
vooral veel rond, halen dingen af of laden
ze op, maar met studenten krijgen we
weinig te maken. We kruisen elkaar in de
gangen, dat is alles. Soms vervoeren we
eens een project van een student burgerlijk ingenieur, maar dat is het zowat. Met
de rest van het personeel van de verschillende faculteiten hebben we wel veel contact. We kunnen het goed met elkaar vinden, en dat maakt het
werken veel aangenamer.” En het
geprofte? “We
hebben
er
wel contact mee
omdat
w e

vaak dingen voor hen moeten vervoeren.
De één is al sympathieker dan de ander.”
GOEDKOOP

We zijn de rest van onze lading intussen
kwijt. Willy en Roland poseren gewillig
voor onze camera. “Jammer dat we onze
nieuwe uniformen nog niet aanhadden”,
lachen ze op de weg terug. “Hoewel. We
hebben de bovenstukken maandag kunnen passen. Hoe we daar vlot in moeten
bewegen, dat weten we niet. Bijzonder
onpraktisch, en duidelijk het goedkoopste
dat ze konden vinden. En dan hebben ze
nog gewacht tot de solden! Ze hadden
ons beter op voorhand eens geraadpleegd, maar alles is gewoon boven onze
hoofden beslist. Ach, we krijgen dan toch
eens iets nieuws.”
“Met onze bestelwagen is het hetzelfde
liedje: duidelijk een goedkoop model. Als
het koud is, mogen we nauwelijks ademen of onze ruiten zijn binnen de kortste
keren aangedampt. We kunnen zelfs
onze achterruit niet onbewasemd houden.” En dat terwijl ze er toch behoorlijk
wat tijd in doorbrengen. “Van acht tot
kwart voor twaalf en van één tot vier zijn
we bijna de hele tijd op de baan. Tegen
vier uur moeten we ons haasten of we zitten vast in de avondspits. Dat kunnen we
na een dag werken best missen. Het is zo
al vermoeiend genoeg. Op één week rijden we makkelijk zo’n vierhonderd kilometer.”
We staan intussen voor de Blandijn. We
laten Willy en Roland de rest van
hun werkdag afmaken. Ze ontlokken ons nog snel de belofte
dat we een volgende keer koffiekoeken mee zullen brengen. Wie hard werkt moet
immers af en toe wat lekkers achter de kiezen stoppen. Ze verdienen het!

Willy en Roland transporteren er niet naast.
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Bier als ontbijt en ‘gekeuvel’ met meisjes
Enkele jaren geleden rockte Dog Eat Dog big
time. MTV Awards, overdonderend succes en
ongetwijfeld een groupiewijf of twee. Nu werken
ze iets kleinschaliger, op kleinere podia maar
nog altijd met evenveel energie. Wij gingen praten met Dave Neabore, de bassist van de
aangename roedel punkrappers.
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og Eat Dog doet het tegenwoordig rustig aan. De
ruwe bolsters speelden
onlangs in Jeugdhuis de
Nijdrop. Geen natte droom
van een groep die al op alle grote festivals speelde, maar Dog Eat Dog verzekerde ons: “We’ll be back!” Respect!

‘DOG EAT DOG
KOMT ZEKER
TERUG!’
1 8 • Schamper 421 • 23 februari 2004

Jullie spelen momenteel kleinere optredens, minder druk en meer energie.
Hebben jullie het zo liever, of toch liever de grote festivals?
“Ten eerste houden we helemaal niet van
druk, that’s for sure. We amuseren ons
meestal rot op de grote festivals. Tijdens
de zomer komen we zeker terug om een
paar grote festivals te doen. Elk jaar hebben we op festivals gespeeld, wat er ook
gebeurde. Vaak waren die niet in België,
maar in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,
Japan, een beetje overal. We doen altijd
wel iets, ergens. (lacht) Nu zijn we eindelijk opnieuw op onze pootjes terechtgekomen. We hebben nu een nieuw management en een nieuwe booking agency, een
hele hoop nieuwe zaken. Op de een of
andere manier is Dog Eat Dog helemaal
opnieuw begonnen. Alles gaat momenteel
bijzonder goed, en dat maakt ons heel erg
jolig.”
Jullie stijl is behoorlijk veranderd.
Minder skapunk en meer rapmetal, zonder de aanstekelijke blazerssectie. Hoe
zijn jullie daarbij gekomen?
“Wanneer je naar ons nieuwe materiaal
zal luisteren, zal je het niet beschrijven als
‘meer naar metal neigend’. Je zal waarschijnlijk zien dat het nog veel verder uiteenloopt dan vroeger. We proberen
momenteel enorm veel nieuwe dingen.
Metal is daar zeker een deel van. We
moeten echter vooral vooruitgaan. Ik ben
met een nieuwe band op de proppen
gekomen, de All Boro Kings. We hebben
vorig jaar in Europa rondgetourd. Het was
bijzonder leuk, maar het was een beetje
als de ouwe Dog Eat Dog. Het publiek rea-
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geerde enthousiast, maar niet overweldigend. Ik denk dat Dog Eat Dog sowieso
moet blijven veranderen en vernieuwen
als we willen overleven. Niet altijd hetzelfde blijven herhalen, dus schrijven we altijd
maar nieuwe songs. Als het weird of interessant aanvoelt, dan is het misschien
een nieuw pad om te volgen.”
Jullie hadden vroeger een Belgische
gitarist. Waar hield je het meest van bij
Belgische gitaristen?
“Marc Debacker en ik kennen elkaar al
heel lang. Hij verving mij in 1990 bij
Mucky Pup op bas, maar eigenlijk wou hij
liever gitaar spelen. Toen Dog Eat Dog
een nieuwe gitarist nodig had, was hij
onze eerste keuze. Dat lukte heel goed.
Marc heeft sindsdien zijn eigen weg voortgezet. Wij vonden daarna dat we hetzelfde werk best met één gitarist konden
doen. Hoewel het met twee gitaristen misschien iets beter klinkt, betekent het ook
een mond meer om te voeden, een werknemer extra om te betalen. Als we hetzelfde kunnen bereiken met één gitarist, dan
doen we dat. Ach, misschien halen we er
in de toekomst wel opnieuw een tweede
gitarist bij.”
Waarom vielen de aanstekelijke blazers weg?
“Veel mensen meenden dat de blazers
Dog Eat Dog uniek maakten. Toch voelden we aan dat we onze vrijheid aan banden legden door steeds weer blazers te
gebruiken. Telkens wanneer wij een plaat
maakten, verwachtte iedereen blazers.
Wij reageren daarop: ‘Weet je wat? Die
blazers, dat was slechts de kers op de
taart.’ Ondertussen waren ze al deel van
de band geworden, hoewel we dat oorspronkelijk niet wilden. Het idee achter de
blazers was fijne momenten in twee of
drie nummers creëren. Dat werd echter al
snel te veel, dus kapten we er volledig
mee. Nu zullen vier of vijf nummers op
een plaat misschien blazers hebben,
maar het is geen verplichting. We spelen
normaal gezien ook met een percussionist. Dezelfde set, maar dan met slagwerk. Die kon echter niet mee op de hele
tour, dus voegt hij zich pas bij ons als we
in Duitsland spelen.”
In het liedje ‘No Isms’ som je alle ismen
op die je haat. Facisme, racisme en
dergelijke. Die song is enkele jaren
geleden geschreven. Zou je nu ismen
uit de lijst schrappen?
“Neen, naar mijn mening blijven ze allemaal bijzonder relevant. Zeker het terrorisme. Toen we dat nummer schreven, in
1996, was er al terrorisme, maar dat kon
ons, Amerikanen, geen bal schelen. Het
was ook niet zo sterk in het nieuws als

vandaag. Ik denk dat het liedje nu belangrijker dan ooit is.”
Op het podium zei je dat Belgische pils
goed bier was, maar zeker niet het
beste bier te wereld. Welk bier is begot
beter?
Neabore: “Een stemmetje in mijn oor
fluisterde net Hoegaarden, en dat vind ik
best lekker. Ik hou echter niet zo heel erg
van de witte bieren. Ik hou meer van de
lager en pilsener. Iemand kocht me daarnet dit bier, en alhoewel ik niet weet wat
voor bier het is, vind ik het behoorlijk
goed. Wij drinken ongeveer alles, hoor.
(lacht) Ik hou van alle soorten. Toen we in
Denemarken waren, hebben we Fäxe
gedronken, in blikken van een liter. Dat
was het ontbijt. (lacht) Als we ’s morgens
wakker worden, drinken we eerst een
litertje bier, en dan kunnen we er weer
tegenaan.”
Ik neem aan dat je je vroeger in de
Verenigde Staten niet echt consequent
aan de leeftijdslimiet voor alcoholgebruik hield?
“We hielden ons nooit aan die limiet. Je
zoekt dan maar een vriend die ouder is
dan 21 die voor jou om drank gaat.”
Ben je nooit stoten tegengekomen
omdat je als minderjarige gedronken
had?
“Ik heb zovele problemen gehad in m’n
leven die met alcohol te maken hadden.
Ongevallen met m’n wagen, dronken achter het stuur. Ik ben ooit gearresteerd
omdat ik als minderjarige gedronken had.
Daarom maken we daar nu zulke goeie
nummers over. (lacht) Dankzij die nummers moet ik nu nooit meer zelf rijden.”
Ik hoor nooit een gelukkig liefdeslied
uit de mond van een punker komen.
Waarom?
“Ik luister veel naar punk. Thuis heb ik een
heel grote collectie. Poppunk, melodische
punk. Ergens in die collectie zit zeker een
gelukkig liefdeslied. Dat geef ik je op een
blaadje. Wanneer ik terug thuis ben, zal ik
er eens naar zoeken, okay?”
Jullie lijken zowel Linkin Park als Sum
41 geïnspireerd te hebben. Pretpunk
en rapmetal.
“Ik denk niet echt dat die bands ooit van
Dog Eat Dog gehoord hebben. Ik kan
alleen zeggen dat wij één van de eerste
bands waren die rap en rock combineerden, en er bovendien nog saxofoons, banjo’s en slide-whistles bovenop zwierden.
Muziek evolueert op een natuurlijke
manier. Linkin Park was zelfs nog geen
gedachte toen wij al platen aan het opnemen waren. Ik denk dat Limp Bizkit mis-

schien een beetje met ons te vergelijken
is, maar dan met meer geld en productiemiddelen. We houden ons helemaal niet
bezig met andere bands. Het enige dat
telt, is dat we songs schrijven die klinken
als songs van Dog Eat Dog, dat het origineel klinkt.”
Zou je de live opwinding van Dog Eat
Dog ooit willen inruilen voor het geld
dat Limp Bizkit verdient met playbacken?
“Ik ga er niets over zeggen, behalve: het
zou leuk zijn Dog Eat Dog te blijven, en
een beetje meer geld te krijgen. Het gaat
ons niet om het geld. We hebben de band
ook niet gevormd om geld te verdienen.
We geloofden onze ogen niet toen we ons
eerste loonbriefje in handen kregen. It
was like, wow. Nu verdienen we geen tonnen geld, maar we houden er wel van ons
land te verlaten en muziek te spelen.
Lekker zweten, keuvelen met de meisjes.”
Je won in 1995 de MTV Breakthrough
Artist of the Year Award.
“Dat is een vloek die op ons rust. Elke
groep die beste nieuwe groep van het jaar
genoemd wordt, wordt nooit een enorm
groot succes.”
Je versloeg toen Alanis Morissette en
andere illustere namen. Waarom spelen jullie nog altijd, terwijl zij lustig aan
het rentenieren slaan?
“Omdat het één moment was. Op dat
moment waren we heel erg populair.
Iedereen verandert echter en groeit op.
Mensen moeten vooruitgaan, ook wijzelf.
Sommige leden van de band zijn al
getrouwd, en we worden allemaal een
dagje ouder. Vroeger, toen we 20 waren,
konden we nog wild in het rond springen.
Nu hebben we een ander soort energie.
We zijn heel serieus over wat we doen en
willen fantastische platen maken. Dog Eat
Dog komt zeker terug met nieuw materiaal.”
Vanwaar eigenlijk de naam Dog Eat
Dog?
“Het was een soort verzameling van al
onze favoriete bands. Ik hoorde er mijn
favoriete groepen in. Sean (‘Angus’
Kilkenny, spiegelt zich aan de legendarische leadgitarist van AC/DC, nvdr.) vond
de naam uiteraard heel goed klinken. Zo
zag iedereen er wel iets in wat hij er graag
in zag.”
Wat ergert je in het verkeer?
“(lacht) These days, everything about traffic pisses me off, obviously. Vooral oude
mensen die veel te traag rijden in the fast
lane. Dat hoor je vast wel vaker van muzikanten. (lacht)”
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PRETENTIEUZE KUNST
IN ONZE BOEKENTOREN

Van midden januari tot begin april
wordt de grote leeszaal van de
Boekentoren deels bezet door een
geheel van groengelakte spaanderplaten. Wat, wie en waarom zijn vragen
die spontaan opkomen bij bezoekers
die de constructie voor de eerste keer
aanschouwen. Gezien Schamper nog
altijd een beetje de Bijbel is,
geven wij u de antwoorden.

L

aten we beginnen bij het
begin, in dit geval de naam
van het kunstwerk. Zoals
iedereen al gelezen heeft op
de infoblaadjes die tijdens en
na de werken verspreid werden in de
leeszaal, heet het werk ‘Denkmal Henry
Van De Velde’. Voor diegenen die de
taal van Goethe niet machtig zijn,
Denkmal betekent ‘monument’. Hoe
een fenomenaal architect als Van De
Velde geëerd moet worden door zijn
leeszaal vol te rammen met een hoop
gevernist hout, is ons niet direct duidelijk, maar er zal waarschijnlijk wel een
uiterst vernuftige redenering achter zitten.

De UGent heeft echter geen fondsen op
overschot en de langzaam afbrokkelende
Boekentoren al zeker niet, dus werd het
kunstwerk voor het grootste deel gesponsord. ABN-Amro nam het leeuwendeel
voor haar rekening, de vezelplaat werd
betaald door een bedrijf dat die dingen
produceert en onze geliefde academische
instelling smeet daar pro forma nog een te
verwaarlozen som bij. Hoewel het enigszins vreemd is om de twijfelachtige staat
van onze Toren te vieren door er een
kunstwerk in te plaatsen, mogen we
gerust zijn dat er geen exuberante sommen naar die decadentie zijn gevloeid.

Allereerst een korte les geschiedenis. De
Boekentoren die Van De Velde in gedachten
had,
was
eigenlijk
een
Gesammtkunstwerk. Het hele gebouw
zou één groot kunstwerk moeten worden
dat ook andere kunstwerken moest herbergen. In de leeszaal zouden onder
andere schilderijen van Permeke hangen.
Omdat de Belgische staat echter plots te
kampen had met budgettaire problemen,
mocht Henri een groot deel van zijn plannen in de onderste la opbergen. De
Boekentoren zoals wij die kennen, is dus
een nooit afgewerkt geheel.

Het zal de kunstenaar alleszins worst
wezen. De rijzende ster mocht, net als zijn
broertje Gerrit die al enkele jaren furore
maakt bij JimTV, eindelijk schitteren aan
de hemel. De Gentse student had plots
Jan de Cock ontdekt! Eigenlijk een jaar te
laat, want in 2003 mocht De Cock al een
van zijn gigantische houten hersenspinsels in het Museum voor Schone Kunsten
ineen timmeren. De zelfverklaarde messias – Jezus was ook een beetje een timmerman – van de Vlaamse kunst wordt
ondertussen gevraagd in exotische oorden als Duitsland en Nederland om daar
met vezelplaat zijn Boodschap te verkondigen. Als publiciteitsstunt is het kunstwerk zeker een voltreffer.

Precies daarom kwam een rijzende ster
van de Vlaamse kunstwereld op een kille
ochtend het kantoor van de Duce van de
Boekentoren binnen met het voorstel om
over dat gemis een kunstwerk te maken.

Om te voorkomen dat de boodschap die
uitgaat van Jannemans groene vezelplaat
verkeerd begrepen wordt – Jezus had dat
ook voor, het kan de besten overkomen –
lijkt het opportuun om uit te doeken te

doen wat de hele bedoening betekent. En
wie kan dat beter duidelijk maken dan
Jantje zelf? Mensen die de neiging hebben bescheiden genocides aan te richten
als ze te maken krijgen met postmodern
gewauwel, slaan volgende regels best
over. U bent gewaarschuwd.
Omdat de Boekentoren eigenlijk een te
vroeg geboren baby was, wilde De Cock
dat gemis aantonen met een kunstwerk.
Op geniale wijze confronteert De Cock de
bezoeker met de leegte die Van De Velde
heeft achtergelaten door die leegte
gewoon leeg te laten en rond de leegte
een structuur te bouwen. Het erge is dat
De Cock zichzelf hierbij nog serieus
neemt ook.
Het vergt niet veel denkwerk om door te
hebben dat ‘Denkmal Henry Van De
Velde’ letterlijk en figuurlijk niet meer is
dan een lege doos. De houten spaanderplaten worden naast spijkers vooral door
holle, pretentieuze explicaties aan elkaar
gehouden. Als de constructie al ergens
voor staat, is het voor de overwinning van
postmoderne quatsch, dat met De Cock
een mondige maar vooral pompeuze
zegsman heeft gevonden. Hij mag gerust
de Messias van de Vlaamse kunst zijn,
zolang hij tegen zijn dertigste – net als die
andere zoon van God – maar aan een
kruis genageld wordt. Het risico van een
verrijzenis zijn we bereid te nemen. Amen.

A xx ee ll dd ee B
A
B aa cc kk ee rr

Grote Boodschappen in Lege Dozen

2 0 • Schamper 421 • 23 februari 2004

Schamper-421

B

20-02-2004

17:30

Page 21

Marginaal en geniaal

‘Het onderzoek begint’
van J.M.H. Berckmans

BOEK BOEK BOEK BOEK BOEK BOEK BOEK BOEK BOEK BOEK BOEK BOEK

erckmans werd afgelopen Er zijn schrijvers wiens pseudo-literaire scheten heten,
Kromsky
of
jaar vijftig, en dan wordt
Oespeluitinkuip,
stuk
voor
stuk
opgeklopt worden tot orkanen die letterland
de koekendoos met superlaverheffen ze eenzaamheid en
weken
in beroering brengen. En er zijn schrijtieven en epitheta nog eens
marginaliteit tot een kunst en
vers wiens machtige stormen schijnbaar onge- een doel op zich. Dit is miserie,
bovengehaald. Fenomeen.
Literair ijkpunt. Uniek. Ter
en de enige stap vooruit is die
merkt voorbijtrekken. Bij die laatste categorie
gelegenheid van de heuglijke
naar ellende. Toch zijn die krevinden we J.M.H. Berckmans. Een blik op de
gebeurtenis werd ‘As op
ten uit de modderlaag van de
weerkaarten en op zijn laatste roman.
Jazzwoensdag’,
volgens
maatschappij niet het sterkste
velen dé klassieker uit het
van ‘Het onderzoek begint’.
oeuvre van de Antwerpse schrijver, herwerkt en van een nieuw
kaftje voorzien. Drukte. Feestelijkheden. Koude kak. De ware ruggengraat van de roman zijn de brieven die
Desondanks blijven Berckmans boeken pure underground die Berckmans aan zijn omgeving richt. Smeekschriften zijn het, aan
nog door veel te weinig mensen verkend is.
Emmy van het OCMW, aan Raimundo, aan Dirk, maakt niet uit
aan wie. Genadeloos belijdend en meedogenloos ontwapenend
Waarom? Omdat ze verdomd lastig lezen. Wat Berckmans met grijpen ze naar de strot en laten niet meer los tot hun boodschap
het Nederlands uitspookt, laat zich nog het best omschrijven als en verwrongen idioom zich met geweld door je keelgat hebben
achtereenvolgens opvreten, uitkotsen en er vervolgens op per- geperst. Ze doseren bovendien de overweldigende vloed van
verse wijze de liefde mee bedrijven. Zijn zinnen vormen een sto- woorden waaraan de roman bijwijlen ten onder dreigt te gaan tot
mende pogo waarin jargon, associatie en klank zich vermengen verteerbare hoeveelheden.
tot een krijsend lamento, maar evengoed tot een jazzy geneuzel
dat zijn wortels ergens diep in een onderbuik heeft. Naar een ‘Het onderzoek begint’ is verplichte kost voor elke politiek corrececht verhaal blijft het in die brij wel even zoeken. Handelen is te literatuurjunk en is nog altijd te koop in elke boekhandel met
immers wel het laatste waar de hersenspinselen van zelfver- enige pretentie. De kostprijs van een boek van dit kaliber is irreklaarde Üntermensch Berckmans aan denken. Liever zitten ze in levante info.
hun huis terwijl rond hen de wereld langzaam in lijkt te storten en
Dries
het hondje Charlowie alle kamers volschijt. Of ze nu Spannadra

Dries

White boy with a monkeytail

Uitgeverij Glénat is zo vriendelijk geweest om de strip waar de tekenfilm
Dragonball op gebaseerd is ook op de Nederlandstalige markt uit te brengen. Iedere maand komt er een nieuw exemplaar uit. Deze maand was het
nummer 36. Momenteel bevinden Goku, Krilin, Geniale Schildpad en Bulma
zich in de Saiyen saga.

Z

eggen we Dragonball, dan denk je zo aan
Club Dorotheé. Een klein jongetje met een
apenstaart huppelt over het scherm. Hij is op
zoek naar zeven ballen terwijl hij op zijn wolkje
vliegt. Nu is het nu geen klein jongetje meer dat
de show steelt. Het kleine jongetje is gegroeid,
heeft zelf een 5-jarige kleine. En is dood.
Geen nood, in het paradijs traint Goku onder
Kaio om het na zijn verrijzenis door de dragonballs alsnog op te nemen tegen de gevreesde
Saiyens, Nappa en Vegeta, die op de aarde
afstevenen. Zijn zoon Gohan traint onder aartsvijand Piccolo. Iedereen bereidt zich voor op de
komst van de twee Saiyens. Na de landing blijken behalve Piccolo niet veel mannen bestand
tegen de kracht van de Saiyens. Het dodental
stijgt. Meer dan wachten op Goku zit er niet in.
Het avontuur uit de beginverhalen is op de achtergrond geschoven, nu ligt de klemtoon vooral
op de actie om het redden van de aarde.
De stijl is typische manga, hoewel de auteur,
Akira Toriyama, in bepaalde technieken revolu-

tionair genoemd kan worden. Vooral in het leggen van kracht en sfeer in actiescènes is hij
heer en meester. De auteur neemt zijn eigen
personages daarbij niet echt serieus. Zo blijkt
God een alien te zijn. Het enige minpunt dat we
konden vinden in de verhalen, was dat je in heel
de reeks het aantal vrouwen op één hand kunt
tellen.
Hoewel elk nummer uit een 90-tal pagina’s
bestaat, wordt er niet bijster veel in verteld.
Grote tekeningen maken vooral vechtsituaties
duidelijk, de tekst is bijna nihil. Reken niet op
een afgerond verhaal. De verhalen hollen van
de ene cliffhanger naar de andere. Pulp tot en
met. Dat hoeft niet slecht te zijn, maar als je
iedere maand een drietal euro moet ophoesten
voor een fractie van een jarendurend verhaal,
denk je toch even na. Doe je dat niet, voel je
vooral niet geviseerd, ondergetekende is eveneens zo’n domoor. Indruk maken op de vrouwtjes doe je er wel niet mee.

B rr uu nn oo
B

Deze rubriek kwam tot
stand dankzij Stripwinkel
Betty Boop,
Overpoortstraat 110.
Dragonball 36,
‘De Terugkeer
van de Titanen’
van Akira Toriyama en
uitgegeven bij Glénat
is er nu te koop.
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Mille Mois

FILM

n een armzalig dorpje in het
Een paar gemiste kansen hoeLiefde en het gebrek eraan, sociaal drama en
Atlasgebergte begin de jaren
ven een film niet per se slecht
een kleine, naïeve jongen. Het zou een prent
’80 groeit de zevenjarige
te maken, zolang de acteerover het leven van Marc Dutroux kunnen zijn,
Mehdi op samen met zijn moeprestaties maar snor zitten.
maar het enige dat hier verkracht wordt, is een Jammer genoeg faalt Mille
der en grootvader. De vader
Mois ook op dat punt. Als je
van Mehdi zit in de cel. Hij
hoop goede mogelijkheden.
werkt met kindacteurs, neem je
wordt ervan beschuldigd stakingen te hebben uitgelokt. Hij
sowieso een risico, maar het is
wacht al maanden op zijn proces. Mehdi’s moeder maakte hem eeuwen geleden dat we zo’n ongeloofwaardig snotjong in een
echter wijs dat zijn vader in Frankrijk woont. Zelf gaat Mehdi naar hoofdrol hebben gezien. Op de grootvader van Mehdi na heeft
school, waar hij door de meester uitverkozen is om diens stoel te trouwens bijna elke acteur moeite om zijn personage enigszins
bewaken. Dat statussymbool dat hij overal met zich meesleurt, geloofwaardig te doen overkomen. De nieuwe Kaïd kon bijvoormaakt hem niet echt populair bij de andere leerlingen. Mille Mois beeld recht uit het Royston Vasey van The League of Gentlemen
vertelt het leven van Mehdi en zijn gezin temidden van een dorp komen. Enkel spijtig dat dat allesbehalve de bedoeling van de
waarin iedereen op zijn eigen manier omgaat met de abomina- regisseur was.
bele economische situatie.
Mille Mois is niet meer dan een pretentieuze prent die enkel even
Hoewel Mille Mois begint als een Marokkaanse versie van een pretentieuze critici kan boeien. De poëtische scènes komen
ouderwetse Vlaamsche naturalistische film, verwatert de prent al gekunsteld over en bieden geen enkele meerwaarde aan de film.
snel. Het thema van de misbegrepen en naïeve jongen die niet Neem daarbij acteerprestaties die een gemiddelde zaterdagkan vatten wat rondom hem gebeurt, wordt erg clichématig uit- avondfilm niet overstijgen gecombineerd met een totaal gebrek
gewerkt. De hoofdplot is de minste van allemaal. De momenten aan diepgang en je krijgt een film die nooit weet te overtuigen.
waarop de film echt boeit, zijn schaars en zijn eigenlijk beperkt Uiteindelijk erger je je zo hard aan Mehdi en zijn moeder dat je
tot de scènes waarin de armzalige levensomstandigheden en de hoopt dat ze ergens in een uitgedroogde gracht belanden om
uitzichtloze toekomst van de dorpelingen worden afgebeeld. daar stilletjes te creperen. Terwijl het eigenlijk enkel de verwaanTelkens een van die subplots interessant wordt, springt de film de maker is die dat lot verdient.
terug naar de kleine Mehdi die ergens te velde met zijn stoel
ronddoolt. De regisseur wil op die manier een diepzinnige, poëAxel de Backer
tische film maken maar haalt zo alle diepgang uit de prent.

S

Steve+Sky

Axel de Backer

FILM

teve+Sky
goad’uver
‘Misschiens es diene film wel ‘t ienigste da nog moar loater opgebloaze tot 35
mm), waarduur datte bielde
d’ugenschaanlek onmugeontbrak in ‘t Gensche culturiele patrimonium’,
korrelig, raaw en tastboar
lake liefde tusge twie jonge
wist acteur Johan Heldenbergh noa afluup van worde, juust gelaak de neonmensche. Twie excentrieke
d’avant-première van Steve+Sky te vertelle.
wiereld woarin de personoajonge gaste ontmoet’n elkanges rondlupe. Vorm en innaad
der in Bowling Real langs de
IJ iefd’uverschot van gelaak.
vullen elkoar in Steve+Sky vrie
Kortraaksestienweeg, moar ‘t
kost ulder alle moeite van de wiereld vuur dasse alletwieje duur goe oan. ‘t Es gelaak ofda ou ma ou pa es.
ên dasse vuur mellekander gemoakt zaan. Steve+Sky es ip,
yper-Genssch, raaw, groezelig, gezellig, verkwikkend, vrie grap- Nie allien duur wa moar vuural duur oe datte romanse verteld
pig, gewelddoadig en uh schot in de ruze vuur den iele crew die wordt, es de film iets vrie bijzonders in de Vlomsche filmgeschiemee relatief wanig middele en ervoaringe ne film iefd’afgelieverd denisse. Van Groeningen noemt The Limey van Steven
die perfect past in de golf van de ‘(ver)nieuwe(nde)’ Vlomsche Soderbergh als referense, vanwiege onder andere d’yperbulifilm sinds et, misschiens minder sterke moar compliet verschil- sche verteltechnieke. Uuk de ippe en sums ondoenlake cinema
lende, langspielfilmdebuut van Tom Barman. De schaanboar verité van John Cassavetes es ier nen doudelaak merkboaren
gimprovisierde dialuge wurde bijvuurbield in ‘t Beschoafd invloed. De vermiende impruvizoasses (tades de repetises werd
Gensch gevoerd, woarduur datte film dezelfde couleur locale massoal gimpruvizierd, moar vanaf den iersten droaidag
outoasemt as Anyway the Wind Blows.
werd’outgeschrieve scenario op de letter gevolgd), kume nuuit
stuntelig uver en passe perfect in de los gestructurierde moar
De schune Sky is een ‘ad interim’-oerken daddop nen dag Steve tegelaak duurdachte montage.
liert kenneuh, nen jongen delinquent die in ‘t gevang toevallig
bevriend roakt mee uh kennisse van Sky, uh rolle vuur de schit- De film es dus viel mier dan een ippe Gensche true romance. Et
terende en vuur de film absoluut onmisboare Heldenbergh!). De es uh vrie waze, modern vertelde liefdesparoabel mee een upen
maniere woarop dattie twie toenoaderinge zoeke mee elkoar ieft aand. Mee Steve+Sky brengt Van Groeningen vuural een ud’oan
mier weg van uh romantisch gedicht dan van uh klassiek verteld de ‘vergiete stroate’ in Vloandre. D’onderliggende buudschap?
liefdesverroal. As kaker stapte vanaf d’elliptische upeningsscène Ieder lielaak mensch ieft uuk zaan schune kantses. ‘k Zwier ‘t ou!
binneuh in uh vrie luchtig, moar tegelaak grimmig universum. De
film es bovendien gedroaid op omkierfilm (opgenume op 16 mm
JVdb
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kringen en conventen
MAANDAG
23 FEBRUARI

VTK
CDS

Goliarde Den Business 21u
Bezoek Cremlin Aalter 12u

DINSDAG
24 FEBRUARI

GUK

Repetitie De Brug,
Groene zaal 20u
Nacht van de duisternis
De Brug 20u30

WOENSDAG
2 5 FEBRUARI

VGK
VLK-GFK-GVK-VDK

DONDERDAG
26 FEBRUARI

Oude Glorie De Centrale 20u
Verbroederingscantus Twieoo
20u10

Wina

VRIJDAG
27 FEBRUARI

VPPK
Dentalia

Bierbowling
Overpoortbowling 20u
70-80 Fuif Vooruit
Bierbowling Overpoortbowling

Germania
GSP
GUK

Galabal Carelshof 22u
Abdijweekend West Vleteren 20u
Weekend Blankenberge

Bloedserieus
Zeus

Politeia
GnuPG introductieles en
Keysigning-party
Sterre S9 18-20u

FK
’t Zal Wel Gaan

Massacantus Leuven
Discussieavond Water op Mars of
in uw hoofd Bluesette 20u30
Gespreksavond
Saïd El Khadraoui
Universiteitstraat Aud C 20u

MAANDAG
1 MAART
DINSDAG
2 MAART
WOENSDAG
3 MAART
DONDERDAG
4 MAART

NSV

Animo Stugent
VPPK
GFK
VG

Cocktailavond Pi-Nuts
Play Back Show Twieoo 22u10
Dans Kammerstraat 10 20u

Wina
VTK
VRG

Fuif Twieoo 20u
Lentefuif Vooruit 22u
Duc Mousse Party 22u

Excuses
In de vorige Schamper, Nummer 421, zou normaal een
interview staan met een zwarte medemens, of zoals ze
op het Vlaamse platteland zeggen: een neger. Jammer
genoeg viel die zwarte medemens, die zichzelf een AfroEuropeaan noemde, enkele uren voor het interview in
handen van de “Zwarten”, namelijk dat gespuis dat tegen
abortus, de Belgische Staat, het Communisme, den
roden vaandel, neuken voor het huwelijk en herenliefde
is. Onzen zwarten overleefde de confrontatie met die
andere zwarten niet. De enige woorden die we nog van
hem konden ontfutselen waren: “Aaaaargh”, “Mrreuhheuh-reutel-tssssjip” en “NSV olé, olé”. Bij deze.
De
D
e R
Re
ed
da
ac
ct
t ii e
e

Pfffff, De
godvedomme,
wa is
peisde
gulder
volledige agenda
te vinden
op: wel?
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
Dictator
Rien Emmery
Coördinatie
Ilka De Bisschop
Propaganda
Ilka De Bisschop
Tekstuele liquidatie
Ilka De Bisschop, Rien Emmery, Dries
Vrijders
Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Militaire junta
Evelien “Maggie Thatcher” Baeten, Bart
“Adolf Hitler” Bleyaert, Gert “Pol Pot” Boel,
Simon “Bert Anciaux” Calcoen, Bruno “Staf
De Clerq” Claeys, Axel “Mao Zedong” de
Backer, Ilka “Paula D’Hondt” De Bisschop,
Tom “Wilfried Martens” De Paepe, Stefanie
“Mia De Vits” Deman, Simon “Mobutu Sese
Seko” Desmet, Sofie “Leona Degrelle” De
Vilder, Il Duce, Rien “Tito” Emmery, Pieter
“Franco” Everaerts, Rudy “Jean-Luc
Dehaene” Gevaert, Wouter “Jan Peter
Balkenende” Haegebaert, Matthias
“Slobodan Milosevic” Jacxsens, Annelies
“Augusta Pinochet” Jeannin, Karel “Lenin”
Lambert, Stijn “Videla” Segers, Wendy
“Josephine Stalin” Schelfaut, Joost “Ataturk”
Vandenbroele, Tim “Leopold II” Van der
Mensbrugghe, Wim “Michel Verschueren”
Van Lancker, Dries “Fidel Castro” Vrijders
Vormgeving
Papieren versie:
Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Cover: Tim F. Van der Mensbrugghe
Internet versie: StijN Segers
Cartoons
Valère
Foto’s
Simon Calcoen, Matthias Jacxsens,
Ellen Bernaers,
Tim F. Van der Mensbrugghe
Schamper op internet
www.schamper.ugent.be
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CULTUUR AGENDA
Maandag 23 februari
Concert: Trio Con Fusion, 21u, Trefpunt
Kruisiging Jan De Cock, 15u, Boekentoren
Dinsdag 24 februari
Boombal, folkfeest met balorkest, 20u, De
Centrale
Jazzconcert Chris Speed, 22u, Damberd
Woensdag 25 februari
Opera: Káta Kabanová, 20u, Vlaamse Opera
Film: ‘Das Kabinet des Dr. Caligari’ (Crime
Time), 20u, Sphinx
Theater: ‘Off The Record’, 21u, Backstage
Donderdag 26 februari
Concert: Maxon Blewitt, 22u, Vooruit
Opera: “Il Pirata”, 20u, De Bijloke
Vrijdag 27 februari
Concert: ‘Likalo’, Afrikaanse percussie, 21u30,
De Centrale
Theater: ‘Peer Gynt’, 20u, Vooruit
Theater: ‘Moeder Cent Malcontent’, 20u,
Tinnenpot
Maandag 1 maart
Film- en lezingenproject Los Angeles Vice
Versa, Film-Plateau en Artcinema Off Off
Theater: ‘White Star’, 14u, Publiekstheater
Minnemeers
Dinsdag 2 maart
Concert: Mattheuspassie Bach, 20u, De Bijloke
Fietsregistratie, 13u-15u30, Portiersloge
UZGent
Woensdag 3 maart
Film: ‘The Big Sleep’ (Crime Time), 20u, Sphinx
Theater: ‘Externet’, 20u30, Publiekstheater Arca
Donderdag 4 maart
Theater: ‘Tsjerno Trip’, 20u, Tinnenpot
Nacht van de Bibliotheek, tot 23u, Openbare
Bib
Vrijdag 5 maart
Theater: ‘Koning Boudewijn’, 20u, Tinnenpot
Film: ‘Brutti, Sporchi e Cattivi’, 20u30, De
Centrale

T ee nn tt oo oo nn ss tt ee ll ll ii nn gg ee nn
T
‘100 jaar - 100 selecties - 100 objecten’,
Design Museum, tot 29 februari
‘Dream Extensions’, SMAK, tot 21 maart
‘Gent en haar rivieren’, Groot Vleeshuis, tot
10 maart
‘Menselijk, al te menselijk. Fotografie en psychiatrie (1870-1940)’, Museum dr. Guislain,
tot 30 mei
‘Denkmal 9’, Jan Decock leeft zich uit
in den 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

