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Al jaren gaat de mare dat mensen die fan zijn van Kort gemiddeld tot drie keer beter zijn in bed dan de dun gezaaide en klein
geschapen Kort-haters. Tijd om dat in cijfers te gieten. De
UGent organiseert daar een grootscheeps onderzoek over. Een
tiental aantrekkelijke vrijwilligers werd geselecteerd om ons
zaad op te vangen, maar meer proefpersonen zijn nog altijd
welkom. Mailen naar kort@schamper.ugent.be.
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olfijzers
en
Schietgeweren’ van de
hilarische
broertjes
van
Kommil Foo doet ons denken
aan Siberische trappers die
zich noodgedwongen moeten
voeden met de rijke fauna en
flora rond hun scrotum omdat
ze hun rugzak enkel hadden
geladen met wodka en een
vijfjarenplan om iets aan hun
rughaar te doen. Projecteer
daar uw eigen gedachten over
van 9 tot 13 maart in
Publiekstheater Groot Huis,
telkens om half negen. • De
vierde
Alternatieve
Boekenbeurs op zaterdag 13
maart belooft de bezoeker kritische, tegendraadse publicaties die je moeilijk of helemaal
niet in de commerciële boekhandel vindt. Wie nog een
overschotje steenkool heeft
liggen, of een bon voor drie
kilo bruine zeep kan er zich
stichtende literatuur aanschaffen. Als je niet dood vriest in
de
wachtrij,
tenminste.
Geïnteresseerden verenigen
zich en volgen den Roden
Vaan naar De Centrale in de
Kraankinderstraat. • Neen,
dan prefereren wij die dag De
Vieze Gasten. Die weten tenminste wat er in het hoofd van
de doorsnee student speelt,
namelijk seks en hoe die te
betalen. ‘Geld en Liefde’
belooft u kleinkunst met een
mix van Nederlandstalige
muziek en invloeden uit de
hele wereld. Sinds ‘Oya Lele’
van K3 is dat een combinatie
die we met de nodige voorzichtigheid benaderen, maar
toch doet u er volgens ons
goed aan om rond halfnegen
naar de Reinaertstraat te trekken. Tenzij u enkel steenkool
in uw zakken hebt, natuurlijk. •
De volgende ochtend springt
de natuurliefhebber blijgemutst van z’n strozak om zijn
lieslaarzen nog eens op te
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blinken voor een dagje dolle
pret. Om halftien ’s ochtends
blaast de leeuwerik immers
verzamelen aan de ingang
van
de
BourgoyenOssemeersen voor een wandeling ‘In het spoor van de
muskusrat’. Wij verwachten
dat het gebeuren voornamelijk
oud-strijders zal aantrekken,
die onder het zingen van de
Vlaamse Leeuw elkander op
een portie syfilis trakteren en
op zoek naar de delicatesse
van weleer de beesten aan
hun bajonet trachten te rijgen •
Ander ongedierte in wiens
voetsporen mensen durven
treden:
Jesus
Christ
Superstar. Waarschijnlijk is dit
een voorsmaakje van de
zeven plagen die God een
dezer dagen op ons zal loslaten. In elk geval is het geen
goedkope plaag: ticketprijzen
schommelen tussen 35 en 46
euro. Hou alvast nog wat geld
achter de hand, want na de
Maria
show
verkoopt
Magdalena als een volleerde
Courtney Love de originele
opnames van het Nieuwe
Testament onder de naam
‘The Black Album’. Wij raden u
aan om na de aankoop te runnen like Hell, voor ze haar
vagina openbaart. • De doorsnee mens kan natuurlijk niet
als Courtney op een dieet van
sperma leven. Van 15 tot 21
maart biedt de stad Gent u
daarom een kijk op gezonde
voeding onder de wervende
slogan ‘Gent geniet gezond’.
Volgens ons is de hele opzet
gewoon een plan om op een
politiek correcte wijze van het
migrantenoverschot in deze
stede af te raken door ze te
verwerken in allerlei slaatjes.
Neen, geef ons dan maar
Philip Dewinter, die in alle
openbaarheid
op
de
Antwerpse Grote Markt zijn
migrantje staat te herkauwen.

MET KORT

• Vrijdag 19 maart kan de flikker in u volop ge-out worden in
de Vooruit. Uit protest tegen
dat dreigend, stomend kluwen
van zedenverval parkeerde
Kardinaal Joos zijn kardinaalsmobiel aan de ingang
van het Citadelpark om een
alternatieve fuif te houden.
Minderjarige jongetjes welkom
mits aangepaste, loszittende
klederdracht. • Van vrijdag 19
tot zondag 21 maart loopt in
Flanders Expo ‘Hunting, een
beurs voor jagers met een hart
voor de natuur’. Hoe ze dat
hart weer in het vers neergeschoten hertenkalfje denken
te krijgen, is ons een raadsel,
maar goed, liefhebbers van
hoedjes met pluimen en strakke leren laarsjes tot boven de
knieën kunnen er hun hartje
gaan ophalen. Figuurlijk dan.
Toegangsprijs 8 euro, al kan
even dreigen met uw dubbelloops een fikse korting beteke-
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nen. • Ander rondhuppelend
vlees dat ons bij het zien
ervan spontaan ons wapen
doet bovenhalen: Miss Groot
Gent 2004. Meestal vinden wij
zo’n missverkiezingen vrij
saai; voor de drieduizendste
keer een dom wijf horen vertellen dat ze hoopt op wereldvrede en een job als woordvoerster van de universiteit
steekt ons onderhand wel
tegen. Gelukkig kunnen we
ons vermaken door gewoon
breeduit naar loezen te zitten
loeren, iets waarvoor we
anders weer hallucinante verhalen over de dreiging van
borstkanker moeten verzinnen. Makkers, staakt uw wild
geraas en trekt voor de verandering naar de Zaal Ex-Gito in
plaats van aan uw sjarel.
Afspraak op 20 maart om 20
uur. • En dan schenken wij nu
ons lichaam aan de wetenschap.
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Als de opkomst bij de studentenverkiezingen op 17 maart niet stukken hoger ligt dan voorgaande jaren, wordt het tijd om het systeem van rechtstreekse studentenvertegenwoordiging in vraag te stellen. Jullie, mijn beste medestudenten, zijn als het op jullie belangen binnen deze universiteit aankomt namelijk onverbeterlijke tamzakken. De Universiteit Gent
zou over het meest uitgebreide, levendige en representatieve systeem van studentenvertegenwoordiging in het Vlaamse hoger onderwijs beschikken als jullie op de dag van
de verkiezingen al niet jarenlang massaal op jullie barkruk of bureaustoel bleven plakken.
Om de twee jaar heeft elke UGent-student de mogelijkheid om medestudenten te
verkiezen die in de faculteitsraden, de Sociale Raad en de Raad van Bestuur de studentenbelangen verdedigen. Anders dan aan de overige instellingen voor hoger onderwijs
zetelen aan de UGent in ongeveer elke raad of commissie studenten met effectief stemrecht. Tot op het hoogste niveau zou dus in de universitaire advies- en beslissingsorganen
een studentenstem, gemandateerd door duizenden kiezers, kunnen weerklinken.
De realiteit is minder rooskleurig. Bij de stembusslag in 2000 ging slechts 17% van de studenten stemmen, en in 2002 – na een campagne met een verkiezingsbudget van
ongeveer één miljoen oude Belgische franken – steeg dat aantal tot een povere 20%. Het
aantal kandidaten dat op de lijst wou gaan staan, overschreed in het verleden zowat nooit
het dubbel van het aantal beschikbare zitjes. Ook dit jaar lijkt er geen beterschap in zicht.
Voor de faculteitsraden Wetenschappen, Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie
hoeven zelfs geen verkiezingen georganiseerd te worden, aangezien het aantal kandidaten het aantal mandaten niet overstijgt. In de Wetenschappen zijn er voor zestien plaatsjes
niet meer dan twee (2!) studenten die zich verkiesbaar hebben gesteld. Daarenboven is
het budget om de onkosten van de promotiecampagne te dekken dit jaar meer dan
gehalveerd.
Velen beweren dat elektronisch stemmen het aantal kiezers zal doen stijgen. Enkele
Nederlandse universiteiten haalden bij elektronische studentenverkiezingen opkomstpercentages van boven de 40%. De rector beweerde twee jaar geleden dat elektronisch
stemmen er deze stembusslag moest komen. De Directie Informatie en
Communicatietechnologie (DICT) bleek echter op zijn zachtst gezegd niet bepaald
coöperatief, en waarschijnlijk wordt het dus weer potlood en papier in het stemhokje.
Begrijp ons niet verkeerd: in de grond zijn wij grote voorstanders van rechtstreekse
verkiezingen, maar die zijn alleen werkbaar en nuttig als het aantal stemmers, en daarmee
de representativiteit, hoger wordt. Je kunt namelijk moeilijk verwachten dat de hoge piefen
in de Raad van Bestuur vertegenwoordigers die slechts met enkele honderden stemmen
verkozen zijn, serieus nemen. Of zoals De Leenheer de vorige keer uitdrukte, nog voor het
lage opkomstpercentage bekend raakte: “Het is toch pover als je maar door één op de vijf
studenten gesteund wordt.”
Voormalig UGent-rector Willems zou zich tegen zijn Leuvense collega zelfs ooit hebben
laten ontvallen dat “het invoeren van rechtstreekse verkiezingen de ideale manier is om de
studentenvertegenwoordiging te breken”. Het lijkt erop dat de man gelijk krijgt. Aan universiteiten waar studentenvertegenwoordigers getrapt worden verkozen, vanuit een overkoepelende raad bestaande uit afgevaardigden van studentenverenigingen, verkleint men het
risico op arrivisten en incompetente, onverantwoordelijke of passieve studentenvertegenwoordigers.

Studentenvertegenwoordiger in
de Raad van Bestuur Bart
Meulemans: ‘Ik kan Kung Fu!’
Zie pagina 5: ‘NSV bezet Brug’

Minder democratisch, dat getrapt model? Zeker, in theorie alvast. Maar het hoeft helemaal
niet zover te komen, als jullie op 17 maart tenminste massaal gaan stemmen. Profiteer dus
van je inspraak aan de universiteit. Doe het niet voor ons, maar voor de persoon waar je
het meeste van houdt: jezelf. Het zijn jullie persoonlijke belangen waar het om draait.
Voor info over de kandidaten: surf naar www.gsr.ugent.be of lees de verkiezingsbrochure.
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Een heuse persconferentie, de universiteit
schaamt zich niet over
de BaMa-hervormingen. Marc De Clercq,
vice-rector, is altijd
bereid tekst en uitleg
te verschaffen.
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aMa is in het rectoraat het koosnaampje voor de hervormingen in het
kader van het Bologna-proces.
De meest opvallende verandering zijn de nieuwe bachelor- en mastergraden. Het
moet de interuniversitaire
uitwisseling zowel op nationaal als Europese vlak vereenvoudigen. Ook de klassieke
studieloopbaan zou er in de
toekomst wel eens anders uit
kunnen zien: een bachelordiploma moet al uitzicht
geven op een volwaardige job.

Het valt af te wachten of de
markt die redenering zal volgen. Zullen de bachelors binnen drie jaar wel werk vinden?
“Dat hangt sterk af van de conjunctuur. We zien nu al dat studenten langer studeren als de
economie het slecht doet. Als
het economisch goed gaat, zal
men sneller ingaan op
voorstellen van bedrijven om
vroegtijdig te stoppen met
studeren. Werkgevers zullen
in de toekomst waarschijnlijk
ook sneller geneigd zijn om
hun personeel aanvullende
opleidingen aan te bieden,
waardoor ze alsnog een masterdiploma kunnen behalen.”
Is de BaMa-structuur daardoor
niet discriminerend? Sociaal
zwakkere studenten zullen
misschien
minder
snel
geneigd zijn om nog een jaar
extra te studeren. “Dat zou
kunnen. We zien nu echter
ook al dat mensen uit minder
gegoede milieus voor kortere
opleidingen
kiezen.
Ze
opteren vaker voor hoger
onderwijs van één cyclus, niet
alleen omdat zo’n opleiding
directer op de arbeidsmarkt
aansluit, maar ook omdat ze
het risico van een verloren jaar
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niet durven te nemen. Vaak
zijn dat studenten die universitair onderwijs aankunnen en
dat is bijzonder spijtig. De
nieuwe structuur maakt het
gemakkelijker om via bruggen
binnen de associatie van een
professionele bachelor op te
klimmen naar een academische master.”

Bij veel studenten leeft de
vrees dat de eerste lichting
studenten in de nieuwe structuur een “verloren generatie”
zal worden, slachtoffer van de
oekazes van Europa. De
Clercq vindt die vrees ongegrond. “Het is niet zo dat de
opleidingsprogramma’s
zo
drastisch en plotsklaps veranderen. We zijn al jaren bezig
met het moderniseren van de
onderwijsmethoden en -vormen. Volgend academiejaar
starten we niet van nul. Het zal
altijd een beetje zoeken en
aftasten zijn, maar de student
hoeft niet bang te zijn. Moeten
studenten trouwens niet vóór
vernieuwing zijn? We mogen
niet bang zijn voor het onbekende. Zie het als een uitdaging.”
De ambtelijke molens malen
traag en de universiteit noch
de Vlaamse overheid ontsnappen aan die ijzeren wet. De
student kan vaak alleen maar
gelaten afwachten, soms op
het absurde af. De definitieve
opleidingsprogramma’s zijn
maar begin dit kalenderjaar
bekend gemaakt. Van de
meeste masteropleidingen is
zelfs nog niets terug te vinden,
op de naam na.
“De Vlaamse regering was bijzonder laat met de goedkeuring van wat we vanaf 1 oktober mogen inrichten. Pas op
14 februari kregen we groen

licht. Dat levert problemen op
bij de richtingen die zo lang in
het ongewisse gelaten werden. De concrete goedkeuring
van de onderwijsprogramma’s
van bepaalde richtingen uit de
Faculteit
Letteren
en
Wijsbegeerte – bijvoorbeeld
de nieuwe talencombinaties –
hebben daardoor een beetje
vertraging opgelopen.”
“Het is niet onmiddellijk een
ramp dat de masterprogamma’s nog niet helemaal op
punt staan. De eerste masteropleidingen starten pas binnen dit en drie jaar”, haast De
Clercq
zich.
Voor
de
studiekiezers blijft het natuurlijk vervelend om een opleiding te kiezen als je nog geen
zicht hebt op de latere
doorstroommogelijkheden
naar een masteropleiding.
Laat staan dat je kan inschatten wat de mogelijke masters
precies inhouden. Blijkbaar is
die vrees ongegrond: “De
definitieve opleidingsprogramma’s zullen nog voor juni af
zijn en beschikbaar gesteld
worden. Voor de abituriënten
zullen we zelfs een extra
inspanning leveren. De infobrochures met de definitieve
bachelorprogramma’s zullen
beschikbaar zijn op de facul-

VICE-RECTOR MARC DE CLERCQ
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taire abituriëntendagen in
maart, we organiseren een
extra abituriëntendag voor de
hele universiteit begin mei en
er komt een heuse interactieve
website waar de student met
een paar klikjes kan zien hoe
zijn opleidingstraject eruit zou
kunnen zien.”
Toch liep niet alles van een
leien dakje. De rivaliteit tussen
de twee grote Vlaamse universiteiten zorgde soms voor
hoofdbrekens. “Vooral de
slopende onderhandelingen
over
de
opleiding
Handelsingenieur
waren
vervelend. Momenteel zien
studenten die handelsingenieur willen studeren zich verplicht om naar andere universiteiten te gaan. Vooral
Leuven en Antwerpen zijn
populair. We mislopen meer
dan honderd studenten. De
BaMa-hervormingen waren
een ideale kans om dat gemis
op te vullen. De KULeuven
dacht daar echter anders over.
Het heeft ons drie weken van
keihard onderhandelen gekost
voor we eindelijk toestemming
kregen om de opleiding in ons
pakket op te nemen, ook al
had de erkenningscomissie
geen bezwaren”, besluit De
Clercq met een glimlach.
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BEZET

STUDENTENHUIS DE BRUG

Op woensdag 3 maart 2004 bezette de
Nationalistische Studentenvereniging (NSV) studentenhuis De Brug. Daarmee protesteerden ze
tegen Bologna en de verengelsing van de universiteit. Dat ze vorig academiejaar niet erkend
werden als studentenvereniging door de UGent
speelde eveneens mee. De bezetting duurde een
dikke twee uur.
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oensdagavond, even voor zes op de redactie van Schamper.
Een zestal kortharige jongemannen met NSV-petjes komt
binnen en gebiedt ons beleefd maar kordaat op te rotten. De nationalistische heren zullen studentenhuis De Brug bezetten en iedereen die niet van extreem-rechts allooi is, moet buiten. De meeste
redacteurs staan op, een enkeling roept de lay-out in als excuus
om te blijven.

Cara Pils, staat klaar om de extreem-rechtse kelen te smeren.
Omstreeks 18.45u begint een eierengevecht tussen links en
rechts. Dat eindigt onbeslist. De loeiharde Engelstalige muziek die
weerklinkt vanuit het keldergat van Schamper, houdt de sfeer erin
bij het volk op straat.

Een jongedame, Kristien, meldt dat de bezetting zéér lang zal
duren. “Voor morgenvroeg kom je hier niet buiten”, waarschuwt ze.
Eén ijverige militant neemt nog de moeite om de stekker van de
computer waarop de opmaak in elkaar geflanst wordt, uit het stopcontact te snokken. We vragen en krijgen nog een kort vraaggesprek met de leider van het zootje (zie kaderstuk elders op deze
pagina), daarna gaan ze door met de bezetting.
EIERGEVECHT

In het studentenhuis onderhandelt vice-rector Marc De Clercq
tevergeefs met de zelfverklaarde studentikoze lieden. De NSV
beweert dat de UGent zijn afspraken van in 1997 niet nakwam.
Toen beloofde de unief dat er een speciaal convent opgericht zou
worden nadat de NSV De Brug met een slot had vergrendeld
omdat ze alweer niet erkend waren door het PFK (zie Schamper
347). Het convent waarvan de NSV als niet-politieke vereniging lid
zou kunnen worden, het Bijzonder Konvent (BK), is er ondertussen
al enkele jaren. De NSV weet dat blijkbaar nog niet.

Luid gestommel en gebonk op de gelijkvloerse verdieping leren
ons dat de NSV’ers vol Vlaamse werklust een barrikade opzetten.
Arbeid adelt. Een telefoontje naar de Permanentie- en
Preventiedienst (PPD), die over de universitaire veiligheid waakt,
zorgt aldaar voor verbazing. Doortastende maatregelen kunnen
niet meteen genomen worden, klinkt het.

Tegen acht uur staan de flikken er om de stoutmoedige rekels buiten te kuisen. Die klus is tegen 20.20u geklaard. Niet door de
hoofdingang van het studentenhuis te rammen maar door simpelweg de achterdeur te openen. Toch slaagt studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Bart Meulemans erin het glas van
de hoofdingang in scherven te beuken. Sterk.

Afdelingshoofd Dominque Van Acker: “Om de politie erbij te halen
hebben we eerst toestemming van rector André De Leenheer
nodig aangezien de universiteit privé-terrein is. De rector is echter
in het buitenland. Er is overigens de wet-Tobback, die zegt dat je
zo’n actie niet zomaar uiteen kunt ranselen. Als er universiteitsstudenten bij de bezetters zitten, vraag ik me ook af welk beeld het zou
geven als we de politie op onze eigen studenten afsturen. Zolang
ze geen schade aanrichten, kunnen wij niets doen.”

Bij het buitenkuisen van de bezetters wordt geen geweld gebruikt.
Als makke lammetjes overhandigt het tiental NSV’ers zijn identiteitskaart aan de flikken. Onderwijl inspecteert heel wat belangrijk
volk, zoals directeur van de Sociale Voorzieningen Ignace Van Der
Cam en logistiek beheerder Dirk Mangeleer, het gebouw. Nog
altijd even bouwvallig als drie uur geleden, lezen we in hun ogen.
Fijn zo.

Ondertussen heeft een hele meute linkse activisten zich voor De
Brug verzameld. De glazen deur van het studentenhuis is tegen
dan stevig geblokkeerd. Het licht in de hal is uit om foto’s van de
Vlaams-nationalistische tronies van de bezetters te vermijden. Alle
affiches van de holebi-vereniging Verkeerd Geparkeerd zijn van de
muren getrokken en een partij Karlsquell, de rechtse variant van
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Of de NSV met de bezetting een goede zaak gedaan heeft met het
oog op een eventuele erkenning is zeer de vraag. Sympathiek
vond niemand het en dat vooral de affiches van Verkeerd
Geparkeerd het moesten ontgelden, getuigt niet meteen van de
tolerantie die ze officieel claimen. Nu ja, van een hond verwacht je
evenmin dat hij zijn stront langer dan een jaar ophoudt.

PROTESTEREN TEGEN

De voorzitter van de NSV laat zich Filip Rollier noemen
en foetert op de procedureregels van de unief om verenigingen te erkennen.
ollier zegt dat de actie twee redenen heeft. “Wij protesteren
tegen Bologna en de verengelsing van de universiteit”, legt hij
uit. Dat de NSV niet erkend is door de Dienst Studentenactiviteiten
(DSA) van de UGent ligt ze eveneens zwaar op de maag (zie
Schamper 406). Op de vergadering van het Politiek en Filosofisch
Konvent (PFK) van 4 november 2002 besloten de lidverenigingen
de NSV niet te erkennen omdat de leden hun leven nog altijd niet
gebeterd hadden. Een beroepsprocedure bij de Juridische Dienst
leverde niets op.

R

SCHERVEN

BOLOGNA’

“Ons dossier was in orde”, beweert Rollier. “Er worden tien activiteiten geëist en we hadden er zeker twintig. Toch krijgen we te
horen dat er procedurefouten waren.” Dat betwist studentenbeheerder Nicholas Courant echter. “Vorig academiejaar kreeg ik
dat dossier als assistent-studentenbeheerder onder ogen. Daar
stonden inderdaad tien activiteiten in maar dat waren niet allemaal
politieke activiteiten, zoals vereist om lid te worden van het PFK.
Het is niet omdat je op een cantus politiek geladen nummers zingt,
dat dat een politieke activiteit is.” Courant voegt er nog aan toe dat
als het dossier van de NSV in orde is, de vereniging erkend moet
worden. “De regels zijn de regels en het enige wat je kunt doen, is
die regels verstrengen.”
(VdM)
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PROFESSOR BAUDEWIJN BOUCKAERT

MAAKT DE
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Baudewijn Bouckaert is meer dan de prof
met de eeuwige krullenbol. Hij is tevens
conservatief politicus met een VLD-lidkaart
en meer en meer een mediafiguur. Vooral
zijn kritische opmerkingen over de VLD
maken hem geliefd bij de pers.
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rofessor Baudewijn Bouckaert krijgt
bij onze ontvangst in zijn kantoor
aan de Vakgroep Grondslagen en
Geschiedenis van het Recht om de haverklap telefoon van persmuskieten. ‘Ik zit
met een opname van Nachtwacht. De producer wil mij wat briefen over hoe het in
elkaar zit’, legt Bouckaert uit. “Mogen we
nog rechts zijn?” is het thema van die middag. Op zijn attachékoffertje hangt bovendien een sticker die uitschreeuwt dat de
professor niet van politieke correctheid
houdt. Een interview met de luis in de liberale pels.
ONAFHANKELIJK

U bent voorzitter van de liberale denktank Nova Civitas. Wat zijn de
ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de vereniging?
Baudewijn Bouckaert: “Nova Civitas is
een politieke club, opgericht als bijverschijnsel van het ontstaan van de Vlaamse
Liberalen en Democraten (VLD) in 1992.
Als denktank willen we met politiek bezig
zijn, maar dan zonder ons meteen te
onderwerpen aan de partijdiscipline of ons
in te schakelen in de politieke propagandamachine. Onze politieke activiteit
beperkt zich niet tot kaas- en wijnavonden.
We houden ons bezig met intellectuele,
hoewel niet noodzakelijk academische,
zaken: politieke topics, beleid, de dingen
waar de partijen zelf over gaan.”
“Wij organiseren ongeveer elke maand
debatavonden die open staan voor
iedereen. Verder produceren we teksten
en interveniëren we op congressen. Het is
voorzien in de statuten van de VLD dat
Nova Civitas een onafhankelijke positie
bekleedt. Nova Civitas telt immers veel
leden die geen partijkaart van de VLD op
zak hebben. Dat is niet nodig. De meeste
bestuursleden zitten wel in de VLD, maar
de basis bestaat uit mensen van verschillende partijen.”
U vermeldde daarnet de VLD-congressen. Was u aanwezig op het
beruchte congres vorige maand?
“Het actualiteitscongres? Ik ben daar uiteraard naartoe geweest. Ik heb er een nogal
lange interventie gehouden ten voordele
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KT DE REKENING VAN DE LIBERALEN ÉN DE REST
van de motie van Annick De Ridder
(VLD-voorzitster Antwerpen, nvdr), die
vond dat de VLD het migrantenstemrecht
moest heronderhandelen op het niveau
van de regering.”

gebracht met Verhofstadt, die als premier
vond dat er geen kloof mocht ontstaan
met de regerende partijen.”

Welke tactiek moet de liberale partij
volgen om in juni de verkiezingen te
winnen?
“Dat is geen makkelijke vraag. Het voornaamste probleem van de VLD is haar
functioneren als regeringspartij. Een
regeringsdeelname is altijd moeilijk,
omdat we in België met coalitieregeringen
zitten. Een partij of een ideologische
beweging heeft haar beleidsprogramma,
dat goedgekeurd wordt door de leden. Als
de partij in de regering treedt, rijst er een
spanning tussen wat de partij daar uitvoert en wat de leden willen. Een zekere
kloof is er altijd. Het grootste probleem
voor regeringspartijen – het Vlaams Blok
heeft dat probleem natuurlijk niet – is hoe
ze met die kloof omgaan.”

Kon De Gucht aanblijven, of bent u
tevreden met de Sterckx-oplossing?
“Ik zie niet in waarom De Gucht moest
weggaan. Hij functioneerde perfect als
partijvoorzitter en deed wat hij moest
doen. Ik vind dat het probleem bij
Verhofstadt ligt. Hij heeft het tot een
onhoudbare situatie laten komen. Uit die
patstelling is de Sterckx-oplossing als
compromis gekomen, waarbij De Gucht
wordt vervangen door iemand die erg
dicht bij hem staat.”

KONINGSDRAMA
“Je hebt op de eerste plaats een goede
partijvoorzitter nodig, die met beide zijden, leden en regering, kan blijven communiceren en ze bij elkaar houdt. Het
probleem bij de VLD is echter dat de kloof
te groot is geworden in de tweede
regeringsperiode. In de perceptie, maar ik
denk ook dat dat de realiteit is, bindt de
VLD te veel in ten opzichte van de socialistische regeringspartners, en dan vooral
ten opzichte van de Parti Socialiste (PS).
Dat is zo op sociaal-economisch vlak, en
eveneens op het vlak van de Vlaamse
eisen. De liberalen hebben in de loop van
de jaren '90 altijd een grote mond opgezet
wat betreft de verwezenlijking van
Vlaamse eisen. Enkele gematigde
Vlaams-nationalisten hebben daardoor
besloten zich bij de partij te voegen. De
VLD bakt er op communautair vlak echter
niets van, wat een groot probleem is.”
“Hoe dan ook, de kloof moet kleiner worden en het regeringsbeleid een stuk
dichter aansluiten bij het programma en
de visie van VLD. De partij heeft heel bekwame, gedreven toppolitici, maar die
vereenzelvigen zich te veel met hun
regeringsfunctie. Soms vergeten ze dat
ze daar door hun partij en een segment
van het kiezerspubliek geplaatst zijn en
dat ze aan de verzuchtingen van die kiezers moeten voldoen. Dat was het hele
verhaal achter het koningsdrama Karel
De Gucht-Guy Verhofstadt. De Gucht
wou de kloof dichten door sterk in te gaan
op de verwachtingen van het VLD-kiezerspubliek. Dat heeft hem in conflict

COMMUNISTEN

U bent steunend lid van het Katholiek
Vlaams
Hoogstudenten
Verbond
(KVHV) in Gent.
“Een tijd lang wel, maar nu niet meer.
(nadrukkelijk) Hoewel ik dus niet katholiek
ben, laat dat duidelijk zijn. Waarom heb ik
toen mijn steun uitgesproken? Ik was echt
verontwaardigd dat enkele linkse
verenigingen het KVHV in het PolitiekFilosofisch Konvent wilden buitenstemmen en dat ze werden beschouwd als een
fascistische vereniging. Ik vond dat nogal
grof, het pluralisme aan de Universiteit
Gent in acht genomen. Dat gebeurde door
die communisten wiens organisaties vijf
man en een paardenkop tellen en in de
publieke opinie misschien twee procent
vertegenwoordigen. Daar was ik zo
verontwaardigd over dat ik het KVHV publiek ging steunen. Ik heb de indruk dat die
gang van zaken nu rechtgezet is, en dat
het KVHV aanvaard is.”
“Ik moet hier ook aan toevoegen dat ik het
blad van KVHV-Leuven lees, inhoudelijk
een zeer goed blad, op een politiek zeer
hoog niveau. Ik heb de indruk dat het
KVHV in Gent dat niveau niet haalt en wat
dichter
bij
de
Nationalistische
Studentenvereniging (NSV) aansluit.”
Is het kartel CD&V-N-VA een goede
zaak voor mensen die warm lopen voor
de Vlaams-nationale zaak?
“Ja. Ten eerste vind ik het publiek dat bij
de N-VA zit een verrijking voor het
Vlaamse politieke landschap. N-VA'ers
zijn onverdachte democraten. Het is een
kleine partij waar heel veel politiek talent
bij zit. Dat vloeit een beetje voort uit het
feit dat de N-VA een studentenpartij is die
in de universitaire wereld hoog scoort,
toch in vergelijking met hun aanhang bij
het totale kiezerspubliek. Het is spijtig dat
de N-VA zich niet kon aansluiten bij de
VLD, maar de VLD draagt daar een

grotere schuld in dan de N-VA.”
“Door de kiesdrempel dreigde het politieke kapitaal van N-VA verloren te gaan,
maar door het kartel is nu een formule
gevonden waardoor de partij opnieuw een
politieke rol kan spelen. Mensen als Geert
Bourgeois en Bart De Wever zijn heel
waardevolle politici. Het kartel is zeer
goed omdat het een dynamiek teweeg
kan brengen op de Vlaamse politieke
markt. CD&V-N-VA staat voor een grotere
druk voor Vlaamse eisen waar een consensus over bestaat om ze te realiseren.
Ik hoop dat ze hun woord houden. Dat
kan er bij de andere partijen voor zorgen
dat ze meegaan op dat elan, en dat punten gerealiseerd kunnen worden bij de
volgende regeringsonderhandelingen.”
“De keerzijde van de medaille is dat je
een verdere verschraling van het politiek
landschap krijgt. N-VA blijft wel een aparte
fractie dankzij de nieuwe regeling in het
Vlaams parlement. Ze hoeven niet tot één
fractie te fusioneren. Hoe dan ook blijft er
een verschil. Als je in een kartel zit, moet
je altijd meer met de partner rekening
houden dan wanneer het gewoon een
concurrerende partij is. Het gevaar
bestaat dat als het kartel de verkiezingen
wint, het weer business as usual wordt in
Vlaanderen. De CD&V gaat dan wellicht
scheep met de SP.A, en we krijgen het
politieke klimaat van voor 1999 terug. Dat
was niet de hel op aarde, maar het was
wel een periode van stagnatie. Elites en
drukkingsgroepen sloten een pact met
elkaar en regelden het beleid.”
U bent vertegenwoordiger van het
Zelfstandig Academisch Personeel
(ZAP) in de Raad van Bestuur van de
universiteit.
“Ten eerste moet ik als vertegenwoordiger
van de rechtenfaculteit vooral letten op
onze facultaire dossiers. Ten tweede
houdt die functie een verregaande specialisatie in. Je moet je inwerken in de
begrotingstoestand van de universiteit, in
de statutaire bepalingen omtrent het personeel, enzovoort. Dikwijls gaat het over
toestanden die als ZAP'er weinig te
maken hebben met je eigen faculteit, een
soort ver-van-je-bed-show. Al dat
inwerken vergt een serieuze inspanning
maar in de Raad van Bestuur kun je
uiteindelijk nogal weinig doen omdat het
orgaan zo weinig macht heeft. Als bestuurder in de raad zit je met het probleem
dat het universitaire beleid en de meeste
concrete beslissingen op het niveau van
het Bestuurscollege gebeuren. Daar heb
je als bestuurslid weinig vat op en dat
werkt een beetje frustrerend. Wat niet
belet dat het een interessante ervaring is."
9 maart 2004 • Schamper 422 • 7

Schamper-422

05-03-2004

22:00

Page 8

UGENT

SIGARET

KR
K
RU
U II SS TT O
OC
CH
H TT
T EE G
T
G EE N
NK
KA
AN
NK
K EE R
R SS TT O
OK
K
TEN STRIJDE TEGEN

Rokers zijn, we gaan er geen doekjes om winden, een beetje de moderne joden. Benadeeld en vervolgd, hoestend en rochelend slepen ze zich door het leven terwijl hun laatste toevluchtsoorden hen
ontnomen worden. Ook de pafpopulatie van de UGent lijkt voor de bijl te moeten.

H

et is een welbekend weerkundig verschijnsel dat, als het
onweert in Leuven, het in Gent weleens durft te druppelen.
De katholieken, nooit te verlegen om hun volgelingen de
geneugten des levens te ontzeggen, maakten enkele weken
geleden bekend dat er een totaal rookverbod zou komen in alle
gebouwen van de KULeuven. Waarschijnlijk wekten die berichten rector Dré De Leenheer uit zijn zalige sluimer, want ook onze
eigenste UGent schiet wakker om eindelijk een eenvormig rookbeleid uit de grond te stampen.
SIGAAR

Hoog tijd, want een Koninklijk Besluit uit 1990 verplichtte de universiteit om haar gebouwen rookvrij te maken of aparte ruimtes
met afzuigsystemen te voorzien voor verstokte nicotinejunks.
Die kwamen er niet, want zoiets kost een smak geld, en dus
werd de sigaret maar helemaal gebannen. Er werd wel een
Werkgroep Rookbeleid opgericht, en aan de ingangen van de
faculteiten verschenen asbakken en stickers waarop een sigaret
dreigend doorsneden werd door een rode band. Probleem
opgelost, dacht Dré, en hij stak nog een dikke sigaar op. De
rokers zelf lieten het echter niet aan hun longen komen en paften
lustig verder. Tijd voor doortastender maatregelen, zou je dan
denken. Behalve een doodgeboren idee om afzuiginstallaties te
plaatsen in de Faculteit Rechten en een vrij bescheiden antirookcampagne in onder andere de Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte, intussen ook al twee jaar geleden, bleef het van
universitaire kant echter stil. Het ergste dat een snode overtreder van het rookverbod kon overkomen, was de uitbrander van
een uit de kluiten gewassen kuisvrouw.
Her en der ontsproten kleinschalige initiatieven van personeelsleden en studenten. Zo startte principieel drugvrij mens Kristof
Deguffroy een petitie tegen het roken in de gebouwen. De vraag
is of zijn 53 handtekeningen de universitaire bonzen veel
slapeloze nachten zullen bezorgen, maar Deguffroy maakt zich
in elk geval sterk de zaak onder de aandacht te zullen houden.
TOLERANTIE
In december, de tijd van goede voornemens, kwam onze Alma
Mater aandraven met een Welzijns- en Milieubeleidsverklaring
waarin ze haar streven naar een gezonde arbeidsomgeving voor
haar werknemers openbaarde. Speerpunt van die verklaring
moet de strijd tegen de sigaret worden. Verder circuleert sinds
begin januari ook een nota van het Departement
Gezondheidstoezicht over het rookbeleid van de UGent.
"Voornaamste probleem tot dusver was dat studenten en personeel verschillend werden aangepakt. Die laatsten vallen
immers onder onze bevoegdheid, maar de studenten niet", zo
zegt professor de Thibault de Boesinghe, hoofd van die arbei8 • Schamper 422 • 9 maart 2004

dsgeneeskundige dienst van de UGent. Aan hem werd gevraagd
om het rookbeleid eindelijk op het goede spoor te zetten. Van
een totale ban à la Louvainaise wil hij alvast niet horen. "Ik ben
geen voorstander van een absoluut verbod. Ik begrijp best dat
studenten na een examen naar een sigaretje snakken, en dat je
hen niet kunt vragen om buiten in de regen te roken. Ervaring in
de bedrijfswereld heeft trouwens geleerd dat beperkte tolerantie
de beste resultaten oplevert." Bovendien hoeven de faciliteiten
voor rokers helemaal niet duur te zijn. Een klein afdakje aan de
ingang van een faculteit zou volstaan om de grootste problemen
in de gebouwen zelf weg te werken.
Toch blijft zijn voornaamste streven het tabaksverbruik te laten
dalen. "Voor de personeelsleden zoeken we naar een
aangepaste begeleiding om hen te helpen stoppen met roken.
Misschien kan daar zelfs een kleine financiële tegemoetkoming
aan vast zitten." De Thibault de Boesinghe beseft echter ook dat
het weinig zin heeft om enkel de personeelsleden aan te pakken.
“De studenten zijn tot nu toe veel te weinig betrokken in dit
debat”, geeft hij zelf toe.
GEZOND VERSTAND

De arbeidsgeneeskundige dienst levert begin volgende maand
een studie af met concreet advies voor de toekomstige aanpak
van het rookprobleem. Verder moet die studie een idee geven
over de kostprijs, eventuele externe organisaties die hulp aanbieden bij het stoppen met roken, en vooral wie nu eigenlijk de
verantwoordelijkheid voor de hele zaak moet opnemen. In het
hele debat spelen namelijk naast de milieucoördinator en het
Departement Gezondheidstoezicht ook de Dienst Gebouwen, de
milieucommissies van de verschillende faculteiten en de decanen mee. Meer eenvormigheid zou de slagkracht van de
toekomstige initiatieven alleen maar ten goede komen.
Op concrete resultaten blijft het waarschijnlijk nog even wachten.
De studie moet onder andere nog voorbij de Raad van Bestuur
geraken, en die heeft in het verleden al een affichecampagne om
roken te ontmoedigen de nek omgewrongen wegens “te
agressief”.
“Intussen rekenen we op het gezonde verstand en het sociaal
gevoel van de rokers om hinder voor anderen te vermijden",
aldus de Thibault de Boesinghe. Wie nog altijd aan de sigaret
hangt, raadt Schamper in elk geval aan hun teerbeminde stevig
tussen de lippen te knijpen. Wie weet is het uw laatste.
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Wie professor de Thibault de Boesinghe een studentenstem over
het rookbeleid wil laten horen, kan terecht op 09/240 30 50.
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e AILO is een opleiding
die universiteitsstudenten
kunnen volgen vanaf het eerste licentiejaar. Met haar 34
studiepunten is ze perfect
spreidbaar over meerdere
jaren en wordt ze door studenten vaak beschouwd als een
makkelijk te behalen extra
diploma. Velen nemen zelfs de
moeite niet om naar de les te
gaan en halen cursusinformatie van het net.
De Vakgroep Onderwijskunde
wil daar voorgoed komaf mee
maken door de AILO te verheffen tot een master met 60 studiepunten, waardoor een combinatie met de licenties onmogelijk wordt. Of dat plan op korte
termijn realiteit zal worden, is
nog maar de vraag.
Uit vrees voor een mogelijk verdubbeling van het aantal studiepunten, hebben studenten zich
dit jaar massaal ingeschreven.
Niet minder dan 1.495 studenten volgen de AILO, al dan niet
gespreid over meerdere jaren.
“Dat is een immens aantal”,
Antonia
aldus
professor
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Aelterman, voorzitster van de
opleidingscommissie
AILO.
“Hoe hard wij ook werken, wij
kunnen voor zoveel studenten
nooit een degelijke opleiding
aanbieden met dat te kleine
aantal studiepunten.”
Dat er zo’n massa studenten is
ingeschreven in de AILO heeft
volgens Aelterman twee redenen. “Ten eerste is er de huidige
conjunctuur, waardoor er niet
veel jobs zijn voor licentiaten.
Afgestudeerden die niet meteen
werk vinden, maken van de
gelegenheid gebruik om er de
AILO nog bij te nemen. Ten
tweede zijn er de hervormingsplannen, die ervoor zullen zorgen dat de opleiding niet meer
te combineren valt en dus als
extra jaar gevolgd moet worden.”
Waarom is het zo broodnodig
dat de AILO meer studiepunten
krijgt? “Het probleem waar wij
mee zitten”, legt Aelterman uit,
“is dat te veel studenten de
opleiding enkel volgen als makkelijk te behalen extra diploma.
Als ik in het begin van het jaar

Antonia Aelterman: ‘Wij willen niet langer het
vijfde wiel aan de wagen zijn.’

VANDERPOORTEN
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Er broeit wat in de academische initiële lerarenopleiding (AILO). Studenten volgen het als extraatje en de Vakgroep Onderwijskunde van de UGent
is dat moe. Vandaar de vraag om een volwaardige
Master Onderwijs. Die vindt echter geen gehoor
bij Vlaams minister van Onderwijs Marleen
Vanderpoorten (VLD).

W ee nn dd yy SS cc hh ee ll ff aa uu tt
W
aan de studenten vraag wie er
naar het onderwijs wil, steekt
nog niet de helft van alle aanwezigen de hand op. Daar willen
we vanaf. Het kan niet dat deze
opleiding als vijfde wiel aan de
wagen wordt beschouwd.”

De vraag van de Vakgroep
Onderwijskunde naar een volwaardige lerarenopleiding is
nochtans niet recent. Er wordt al
sinds de jaren ’70 voor geijverd.
Toen de huidige AILO in 1996 in
een decreet werd vastgelegd,
was er al de opmerking dat de
opleiding te weinig studiepunten
telde. Toenmalig minister Luc
Vandenbossche had daar geen
oren naar. Bij huidig minister
Marleen Vanderpoorten lijkt
dat ook zo te zijn.
“Aan andere universiteiten
bestaat een vergelijkbare lerarenopleiding”, aldus Aelterman,
“en overal streeft men naar een
Master. De minister wil daar
echter niet van weten. De reden
is ons volstrekt onduidelijk. Ze
beschouwt een lerarenopleiding
als beroepsopleiding en wil er
daarom geen master-titel aan
geven. Die reden gaat niet op,
want arts en ingenieur zijn ook
beroepsopleidingen aan de universiteit. Bovendien is er
onlangs nog een Master Sociaal
Werk en een Master Toerisme
opgericht, maar een Master
Onderwijs komt er vooralsnog
niet.”
Het laatste voorstel dat minister
Vanderpoorten
lanceerde,

dateert van januari-februari en
hield in dat de AILO een vervolgopleiding zou worden, die
leidt tot het diploma van leraar
secundair onderwijs, met 50
studiepunten in plaats van de
gevraagde 60. Aelterman:
“Minister Vanderpoorten vreest
dat, als ze ons 60 studiepunten
zou geven, we er later toch nog
een volwaardige master van
zouden maken.” Het voorstel
werd niet ingediend omdat er
geen consensus was binnen het
Vlaams Parlement en tussen
het kabinet van de minister en
het Departement Onderwijs.
Samengevat wil de Vakgroep
Onderwijskunde een intensievere opleiding, waarbij de aandacht van de studenten volledig
op die opleiding komt te liggen.
“Een opleiding als deze waarin
veel aandacht is voor competentieontwikkeling, vaardigheidstraining en attitudeontwikkeling
kan je er niet zomaar even bijnemen. Dat moet een geïntegreerde en volwaardige opleiding worden.”
De massale inschrijving van dit
academiejaar van 1.495 studenten lijkt een paniekreactie om
het nieuwe systeem voor te zijn.
Dat nieuwe systeem is echter
voor een volgende legislatuur,
aangezien
minister
Vanderpoorten niet meewil.
Aelterman hoopt dat haar wens
in 2005 werkelijkheid wordt,
maar het wordt afwachten wat
het standpunt van de volgende
minister zal zijn.

LASTIG KIND VAN DE KLAS
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Beste,
Tijdens het ‘grote PFK-interview’ ben ik vooral ingegaan op de
kwestie van de mogelijke privatisering van de resto’s. Schamper
trok namelijk enkele dagen voor het interview (nr. 419) van leer
tegen de initiatiefnemers van de petitie voor het behoud van de
sociale voorzieningen aan onze unief. Die sociale voorzieningen
liggen ons met Comac na aan het hart. We verzamelden dan ook
een groot deel van de petities. Aangezien in jullie weergave van
het interview geen spoor te bekennen valt van die discussie, wil
ik hier toch graag even mijn argumenten die ik toen ook gegeven
heb, op een rijtje zetten.
In dat artikel wordt aangehaald dat er ‘geen enkele aanwijzing’ is
van privatisering aan onze unief. Tijdens het interview werd die
stelling ook verdedigd door Matthias De Clercq van het liberale
LVSV, die beweerde dat ‘er geen tendens is tot privatiseren’. Een
nogal lachwekkende stelling als je het mij vraagt. Nooit in de
geschiedenis is er zo’n golf van privatiseringen geweest als dat
de laatste periode het geval was, denk maar aan de energie,
telecommunicatie en binnenkort (nu al volop bezig) de Post en
de NMBS. In andere universiteiten (KULeuven, LLN) is er al een
privatisering van de studentenresto’s doorgevoerd, die gepaard
ging met een prijsstijging en kleinere porties. Zo kan ik nog wel
een tijdje doorgaan.
Ook aan onze unief is een tendens tot privatisering overduidelijk
merkbaar. Schamper stelt dat de jobdienst ‘slechts tijdelijk werd
uitbesteed’ maar geeft geen antwoord op de kritiek dat het statuut van de studenten die via Creyf’s Interim werken minderwaardig is aan het statuut toen de jobdienst nog in handen was
van de unief. Ook voor de unief is die uitbesteding nadelig
gebleken, want het bleek meer geld te kosten dan toen de unief
het zelf deed. Verder wordt gesteld dat ‘als de gebouwen minder
proper zouden zijn, dat eerder ligt aan de beslissing om het aantal poetsbeurten te laten dalen, dan aan het feit dat de schoonmaak niet langer door de Ugent zelf gebeurt’. Opnieuw hetzelfde
probleem hier. Het feit dat er beslist werd om het aantal poetsbeurten te laten dalen, kwam doordat de externe poetsfirma jaar
na jaar veel duurder werd, zodat het voorziene budget ontoereikend werd. Dat is een typisch kenmerk van privatisering. Op het
moment van de privatisering wordt gegarandeerd dat het zeker
niet duurder zal worden, meer nog, de prijzen zullen dalen! Tot je
de situatie enkele jaren later nog eens evalueert.
‘Schamper beschouwt de zaak Ardoyen als een geval apart’. Ik
denk dat het bovenstaande aantoont dat een dergelijke stelling
op los zand is gefundeerd.
Ten slotte nog dit. Met de initiatiefnemers van de petitie voor het
behoud van de sociale voorzieningen hebben we er alles aan
gedaan om een debat te organiseren met de rector of de vicerector over die problematiek. Dat ten einde zoveel mogelijk studenten te informeren via een tegensprekelijk debat, maar dat
werd door het rectoraat van de hand gewezen.
Met vriendelijke groet,
Brecht Bruynsteen, 3de lic Rechten,
voorzitter van Comac
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De discussie over de sociale voorzieningen is bij het uitschrijven
van het debat gesneuveld voor zaken die de bewuste redacteurs
interessanter leken en gedurende het voorbije jaar al minder aan
bod kwamen in Schamper. Net zoals verschillende andere topics overigens. Selectie moet er zijn.
U citeert Schamper overigens verkeerd. Wij hebben nooit
beweerd dat er "geen enkele aanwijzing is van privatisering aan
onze unief", maar enkel dat er geen aanwijzingen zijn dat de
zaak Ardoyen "het begin van een grootschalige privatisering van
de resto's, homes en andere universitaire diensten" is, zoals
Comac beweert. Een belangrijk verschil.
Wat de uitspraak van LVSV-voorzitter De Clercq betreft, meent
Schamper dat hij enkel op de Universiteit Gent doelde, en dan
waarschijnlijk nog enkel op de resto's. Uw verwijzingen naar
enkele overheidsdiensten en de situatie aan andere instellingen
zal niemand in twijfel trekken.
De uitbesteding van de jobdienst aan Creyf's is daarenboven
geen goed voorbeeld van de “tendens tot privatisering” die
Comac meent waar te nemen. Het is een tijdelijke noodoplossing wegens juridische en informaticaproblemen, een oplossing
waar de UGent overigens nooit gelukkig mee was. Al een tijdje
zoekt men binnen de universiteit een oplossing. We hebben dit
academiejaar (nr. 416) overigens de gang van zaken en de
meerkost voor de UGent aangeklaagd in het jobdienstdossier.
Schamper koestert zeker geen sympathie voor de Creyf'soplossing.
Wat de poetsdienst betreft, in 2004 besliste de UGent inderdaad
om voor 675.000 euro te besparen. Dat heeft echter evenzeer te
maken met het feit dat ongeveer overal gesnoeid wordt door de
precaire begrotingssituatie. De schoonmaak niet door een
externe firma laten gebeuren, zou bovendien voor extra kosten
in andere afdelingen zorgen en de huidige besparingen
waarschijnlijk amper beïnvloed hebben.
Er is inhoudelijk geen enkel verband tussen de drie gevallen die
u aanhaalt. Ardoyen is dus wel degelijk een geval apart,
waarmee we natuurlijk niet bedoelen dat er aan de universiteit
geen enkele samenwerking met de private sector is. De jobdienst en de schoonmaak zijn echter twee diensten die volledig
uitbesteed zijn, waarvan ééntje tijdelijk. De zaak Ardoyen is een
publiek-private samenwerking voor één nieuw restaurant in tijden van een krap budget.
U ziet spoken.
De redactie

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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Tijdens de voorbije twee jaar voltrok zich in alle
stilte een ware revolutie aan de universiteit:
de functieclassificatie. Alle functies van het
Administratief-Technisch Personeel (ATP) werden in klassen onderverdeeld. Ver van mijn
bed? Misschien, maar als je als jobstudent aan
de slag gaat voor de universiteit mooi niet.

V aa nn dd ee rr M
V
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et Bestuurscollege keurde op 30 januari 2003 het besluit goed
dat de functieclassificatie invoerde. Dat was geen kattenpis,
maar een geheel herziene loopbaan van het administratief-technisch
personeel. De operatie was niet gericht op evaluaties van personen
maar op het in kaart brengen en het waarderen van functies. Wat er
moet gedaan worden, is wat telt, niet wie die taken verricht of hoe het
omschreven werk verricht wordt. Er zijn vijf functieklassen uit de bus
gekomen, gaande van A+, voor charismatische leiders met een
diploma van academisch niveau, tot D, voor wat mooi omschreven
wordt als logistieke deskundigheid. Vooral met uw poten werken dus.

De functieclassificatie werd een groot succes. Vertegenwoordiger
van het ATP in de Raad van Bestuur en volbloed ACOD’er Peter De
Keyzer is er zo tevreden over dat hij het “on-universitair goed”
noemt. “Dit is uniek. In de privé-sector vind je zoiets niet”, zegt hij
trots. “Voor iedere functie is er een loopbaan vastgeled en aan het
einde van je loopbaan verdien je dubbel zoveel als aan het begin”,
legt De Keyzer uit. “Als je leeftijd het niet meer toelaat om een functie behoorlijk uit te oefenen en je beter een stapje terugzet, blijf je
zeker van je loon. Zo voorkomt men dat mensen zich wanhopig aan
een postje vastklampen uit schrik voor loonsverlies terwijl ze bijvoorbeeld niet meer meekunnen met de hedendaagse informatica.”
De Keyzer is ook zeer tevreden over de verhoogde mobiliteit van het
personeel. “Voor alle jobs komen er interne vacatures. Dat laat het
personeel toe naar een hoger klasse te klimmen maar ook om naar
een andere dienst te verhuizen en onder een andere baas te werken
als de vorige je niet aanstond. (bulderlacht) Uiteraard gebeurt dat
allemaal via selecties waarmee weinig gefoefeld kan worden”,
beweert De Keyzer.
Van de ruim 1.400 personeelsleden hebben slechts 106 mensen
beroep aangetekend tegen de beslissingen van de functieclassificatiecommissie. “Dat is zeer weinig”, zegt De Keyzer. “Daarvan zijn
er 26 herzien. Overigens, de meeste fouten die gemaakt zijn, waren
gevallen waarbij een functie te hoog gewaardeerd werd en niet te
laag.” Studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur
Philippe De Backer beaamt dat. “Als er mensen klaagden omdat ze
te laag geclassificeerd waren, was dat omdat enkelen met dezelfde
functie te hoog geclassificeerd waren”, poneert De Backer.
Een van de klagers was de chauffeur van vice-rector Marc De
Clercq. Die kwam terecht in klasse D omdat hij voorheen goederen
vervoerde terwijl de chauffeur van de rector in klasse C zat. Hij was
te laat om beroep aan te tekenen maar stapte naar regeringscommissaris Yannick De Clercq. Die liet zijn grote hart zien door het

JOBSTUDENTEN

Regeringscommissaris Yannick De Clercq vindt
dat de vice-rector vervoeren meer waard is dan
goederen vervoeren.

dossier van de man te verdedigen op het Bestuurscollege van 6
december 2003. Logistiek beheerder Dirk Mangeleer bracht aan dat
chauffeurs in overheidsdiensten met gelijkaardige classificaties ook
in klasse D zitten. Decaan van de Faculteit Psychologie Geert De
Soete merkte zeer terecht op dat als het Bestuurscollege de klasse
van die ene functie veranderde, er sprake is van ongelijke behandeling. “Ook heel wat andere functies vertonen onbillijke inconsistenties,
alleen heeft het bestuur daar geen weet van”, wist De Soete.
Het dossier werd teruggestuurd naar de functie-evaluatiecommissie.
Die heeft een bijzonder moeilijke beslissing voor de boeg. Wat is er
meer waard: de rector, de vice-rector of goederen vervoeren? Wij
zouden het niet weten.
Het Bestuurscollege zet het werkvolk wel in de zeik, want aan de
aanpassing van de loopbaan van Lieve Bracke worden in het verslag van diezelfde vergadering exact 350 woorden minder vuilgemaakt. Lieve Bracke is secretaris van de Raad van Bestuur en kloeg
erover dat haar functie meer vereiste dan die van personen die in
dezelfde graad geclassificeerd waren. Daarom werd er speciaal voor
haar functie een loopbaan in het leven geroepen vergelijkbaar met
die van de directeurs. Zelfs voor minder zou je een rondje geven.
Ook jobstudenten zullen de voordelen van de functieclassificatie
meepikken. “Jobstudenten moeten eveneens betaald worden volgens de functie die ze uitoefenen”, vindt De Keyzer. “Nu nog het minimumloon betalen is volledig uit de tijd en in strijd met de CAO die we
afgesloten hebben. Wellicht komt er een mini-functieclassificatie voor
jobstudenten, zodat zij een billijk loon krijgen zonder overbetaald te
worden.
Daarmee staan de jobstudenten er beter voor dan de kuisvrouwen,
die voor een privé-bedrijf werken en niet rechtstreeks voor de universiteit. “Zij vallen volledig uit de boot en dat doet pijn, veel pijn. Het zijn
altijd de laaggeschoolden die ter plaatse blijven trappelen. Het
gebrek aan respect voor die mensen vind ik een vorm van racisme”,
fulmineert De Keyzer.

GENIETEN MEE VAN HERVORMING
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Of we echt geen
koffie willen, vraagt
Rudy Coddens ons
bezorgd. De Gentse
schepen van
Onderwijs (SP.A)
heeft het duidelijk
goed voor met de
student. Zo zouden
er meer moeten zijn.
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ij is voor veel studenten een
nobele onbekende. Hij moet
proberen de schoenen van zijn
voorganger te vullen en in de hakken van
Freya Van den Bossche is het wankel
lopen. Toch is de vroegere verpleger en
self-made man niet van plan rustig zijn
termijn in de schaduw van de vijfde teletubbie uit te zitten. Schepen van
Onderwijs en Opvoeding zijn in de grootste studentenstad van Vlaanderen is geen
sinecure.
Het valt op dat Gent geen aparte
schepen voor studentenzaken heeft, in
tegenstelling tot Leuven.
“Ik denk dat het een beetje onrealistisch is
om een aparte schepen van Onderwijs te
eisen binnen een college van twaalf man.
Er zijn te veel andere grote verantwoordelijkheden. Het lijkt mij niet verantwo-

ord om disproportioneel veel middelen
naar de studenten te laten gaan.
Studentenzaken zijn meestal problemen
die de grenzen van de departementen
overschrijden. Als schepen van Onderwijs
probeer ik het overlegproces tussen de
studenten en de universiteit enerzijds en
de verschillende departementen anderzijds te coördineren.”
U zetelt niet in de Raad van Bestuur
van de UGent. Is dat niet vreemd voor
een schepen van Onderwijs?
“Men recruteert de leden van de Raad
van Bestuur vooral op nationaal vlak. Als
schepen van Onderwijs zetel ik daarom
helaas niet automatisch in de raad. Een
mandaat in die raad wordt toegekend op
persoonlijke titel, met een opvolger. Toen
Freya Van den Bossche haar zitje moest
opgeven omdat ze minister werd, volgde

Geert Mareels haar op omdat hij nu eenmaal haar opvolger was bij de samenstelling van de raad. In de Hogeschool
Gent ligt dat anders, daar zetelt de schepen van Onderwijs in de Raad van Beheer
in zijn hoedanigheid van schepen en niet
de man of vrouw die bij de samenstelling
schepen is.”
Heeft u dan überhaupt invloed op het
universitaire reilen en zeilen?
“Echte invloed op de inrichtende macht
van de universiteit heb ik niet. Mijn rol
beperkt zich vooral tot overleg. Die relatie
verloopt uitstekend. Het hele schepencollege ziet de universiteit als een belangrijke gesprekspartner. Dat respect is
wederzijds. De gesprekken die we tot nu
toe gehad hebben, leidden altijd tot een
resultaat. Concreet gaat dat om bijvoorbeeld de werken van de universiteit aan
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de Kantienberg. Wat zijn de gevolgen
voor de stad Gent? Welke invloed heeft
het op de mobiliteit? Wat zullen de parkeerproblemen zijn? Dat zijn onderwerpen die zowel de universiteit als de Stad
Gent aanbelangen, en waar overleg
noodzakelijk is.”
PRAATBARAKKEN

“Op vraag van de studentenvertegenwoordigers overleggen we ook regelmatig
met hen. Op zo’n overleg krijgen de studenten de kans om de specifieke problemen aan te kaarten die hen aanbelangen.
Als er op de agenda een punt is dat buiten
de bevoegdheid van Onderwijs valt, dan
nodigen we vertegenwoordigers van de
andere kabinetten uit. De agendapunten
variëren van het bespreken en voorbereiden van Gent Ontgroent, mobiliteit en
afvalbeleid. Ieder kabinet zendt braaf een
delegatie. Vroeger was dat naar het
schijnt wel eens anders.”
Houdt u rekening met de mening van
de studentenvertegenwoordigers?
“Natuurlijk. Het is zeer belangrijk de basis
mee te hebben. Het is een kwestie van
wederzijds respect. Als wij luisteren naar
de studenten en ze serieus nemen, dan
zullen de studenten ook onze wensen
eerbiedigen. Waarom zou je overleg plegen als je elkaar niet au serieux neemt?
Er zijn al genoeg praatbarakken in de
wereld. Je kunt natuurlijk niet aan alle
wensen van de student tegemoet komen,
maar in dat geval moet je uitleggen
waarom.”
“We bemiddelen bijvoorbeeld in conflicten
tussen studenten en buurtcomites. Het
buurtcomité van de Overpoort kwam ooit
met de vraag om de wildgroei aan studentikoze activiteiten te beperken. Toen
hebben we met de studentenverenigingen, de politie en de buren rond de tafel
gezeten. Uiteindelijk is daar een goede
oplossing uit voortgekomen.”
“Hier op mijn kabinet zijn er een tweetal
mensen bijna voltijds bezig met studentenzaken. Als mijn ambtstermijn erop zit
en een andere schepen zich hier
installeert, zal hij dat dan even belangrijk
vinden? Belangrijk genoeg om er mensen
van zijn persoonlijke staf op te zetten?
Mijn ambitie is om binnen het
Departement Onderwijs en Opvoeding
(het kabinet is een wisselende beleidscel,
het departement de permanente administratie, nvdr.) een aparte functie te
creeëren die verantwoordelijk is voor het
contact met de studentenvertegenwoordigers.”
Is er ook geen continuïteitsprobleem
aan de kant van de studentenvertegenwoordigers zelf? Het is niet evident om
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op twee jaar tijd de nodige dossierkennis op te doen.
“Het contact is nog niet zolang weer op
peil gebracht, maar we hebben toch de
indruk dat de huidige studentenvertegenwoordiger over een zeer goede
dossierkennis beschikt. We zijn uitermate
tevreden over de samenwerking. Zelfs
toen de studentenvertegenwoordiger nog
niet was aangesteld, hebben wij al een
eerste gesprek gehad en nadien liep het
eigelijk bijna vanzelf.”
KOTBELASTING

Waarom zoveel moeite doen voor de
studenten? Ze betalen toch geen
belastingen?
“Ja, maar wat niet is, kan nog komen.
(glimlacht)”
Moeten we opnieuw vrezen voor een
kotbelasting?
“Neen, daar is absoluut geen sprake van,
dat systeem is definitief afgevoerd. We
merken dat veel studenten hier blijven
wonen na hun studies. Dat is positief voor
de financiën en het dynamische imago
van de stad, maar wat merk je: veel studenten vergeten zich hier te domiciliëren.
Zo loopt de stad heel wat inkomsten mis,
maar ook de mensen zelf mislopen heel
wat voordelen. Spijtig genoeg moeten we
daarvoor boetes uitschrijven en dat is niet
leuk. Omdat we merken dat veel mensen
het niet uit kwaaie wil doen, maar uit
onwetenheid, hebben we samen met de
Sociale Dienst van de universiteit een
oplossing uitgewerkt. Als mensen afstuderen krijgen ze nu een informatiebrochure
van ons samen met het pakket dat ze van
de universiteit krijgen.”
Een terugkerende vraag van de studentenvertegenwoordigers is de roep
om gratis openbaar vervoer, zoals in
de meeste andere studentensteden.
“De stad Gent wil zeker een inspanning
leveren, maar we zijn niet bij machte om
het volledige bedrag op te hoesten. Er is
ook veel onwil bij De Lijn. Samen met hen
hebben we wel gratis vervoer voor
kinderen uit de eerste graad secundair
onderwijs georganiseerd. Voor De Lijn is
zoiets echter gemakkelijker te aanvaarden dan gratis openbaar vervoer voor universiteitssstudenten. Jonge adolescenten, toekomstige klanten, met het openbaar vervoer in contact brengen is aanlokkelijker.”
“We moeten ons ook afvragen of het
wenselijk is. Ook al vinden we het geld om
gratis openbaar vervoer te organiseren, is
de infrastructuur er wel tegen bestand? In
die optiek moet je ook onze andere initiatieven zien. De fietsen die we via
StudentENmobiliteit voor een prijsje

beschikbaar stellen, bijvoorbeeld.”
AGITPROP
Om de eerstekanners te informeren
organiseert het Gentse stadsbestuur
jaarlijks het ietwat controversiële Gent
Ontgroent. Heeft het project nog een
toekomst?
“Ik geef toe dat Gent Ontgroent in zijn
eerste jaar totaal geflopt is, maar vorig
jaar zag het er toch een heel stuk beter
uit. Volgend jaar willen we het initiatief
nog beter naar de student overbrengen.
De verwachtingen zijn best hoog. Een van
mijn kabinetsmedewerksters zal zich
ongeveer het hele jaar bezighouden met
de organisatie. Ook de inspraak en coördinatie vanuit de studentenhoek werd herbekeken en verbeterd. Men zag de vorige
jaren dat de universiteiten, hogescholen
en de stad niet genoeg samenwerkten.
Dat mag en zal dit jaar niet meer
gebeuren.”
“We mogen ons ook niet blindstaren op
dat ene project. De cultuurcheques waren
bijvoorbeeld een daverend succes. We
zullen het project zelfs nog verder uitbouwen. Op dit moment loopt er een wedstrijd voor een nieuwe site die alle informatie over de cultuurcheques moet bundelen. De winnaar krijgt een aardige som
geld. (zie link onderaan dit artikel voor
meer info, nvdr.)”
Is de stad Gent van plan om de langzaam afbrokkelende Boekentoren te redden, toch wel een landmark aan de
Gentse einder?
“Er is al overleg gepleegd met de universiteit en we zoeken samen naar oplossingen, want de situatie zoals ze nu is, is te
schrijnend om toe te kijken. Maar noch de
unief, noch de Stad Gent heeft de nodige
fondsen. Er zal een oplossing moeten
komen op Vlaams of federaal vlak. Toch
moet ik hard zijn. Als ik moet kiezen
tussen een nieuw dak voor een school of
een Boekentoren, hoe hartverscheurend
ook, is de keuze snel gemaakt.”
Ten slotte: wat als de volgende rector,
het lichtende voorbeeld van André
Oosterlinck (KULeuven) achterna, de
Gentse universiteit wil omvormen tot
een Princeton tussen Schelde en Leie?
“Het volledige schepencollege, toch in de
huidige coalitie (VLD-SP.A, nvdr.), zou het
ten zeerste afkeuren, denk ik. Gent heeft
gelukkig geen traditie in die zin, ik denk
niet dat we daar echt bang voor moeten
zijn.”
Web- en andere wannabe masters spoeden zich naar http://www.cultuurchequegent.be/
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Het is een cliché, de universiteit is meer
dan studeren alleen. Toch leeft die
gedachte nog altijd onder sommige studenten die zich op verschillende fronten
engageren. Studenteninspraak en democratische bestuursorganen zijn een
essentieel onderdeel van de cultuur aan
onze instelling. Toch zijn beide niet vanzelfsprekend.

Met de Bologna-verklaring, die onder
meer het op elkaar afstellen van de programma’s aan verschillende Europese
universiteiten beoogt, werd een verandering in het hoger onderwijs in gang gezet
die onomkeerbaar is. Dat proces werd in
Vlaanderen
bekrachtigd
met
het
Structuurdecreet, dat de algemene principes van die hervorming regelt in
Vlaanderen. Daarin vindt bijvoorbeeld de
associatievorming zijn oorsprong. Naast
dat ‘hoofddecreet’ zijn er ook aanbouwdecreten op komst. Die regelen onder andere de studiefinanciering en de studentenparticipatie.
Onze universiteit kent een lange traditie
inzake
studenteninspraak
in
alle
bestuursorganen door rechtstreekse verkiezingen van studentenvertegenwoordigers. Studenten zijn aan vergadertafels
geen vreemden. Met het participatiedecreet moest aan alle universiteiten en
hogescholen een elementaire studenteninspraak geregeld worden. Men hanteerde in dat decreet oorspronkelijk echter
een andere filosofie dan die van onze universiteit. Studentenvertegenwoordigers
zouden immers aangeduid moeten worden via een studentenraad, dat in tegenstelling met de huidige rechtstreekse verkiezing. Men wilde een getrapt systeem
installeren dat het huidige, meer democratische systeem zou vervangen. Met
een laat amendement heeft men die situatie nog rechtgezet zodat de UGent zijn
systeem van rechtstreeks verkiezingen
van studenten in bestuursorganen kan
behouden.

Ook zou het niet noodzakelijk meer zijn
dat studenten zetelen in bestuursorganen. Het advies inwinnen over studentendossiers zou voor een bestuur voldoende
zijn. Ook hier kent onze universiteit een
andere traditie, gelukkig maar.
Die rechtstreekse verkiezingen gelden
voor de faculteitsraden, de Sociale Raad
en de Raad van Bestuur. Ook daarnaast
zijn verschillende studenten actief in bijvoorbeeld de opleidingscommissies. Al
die taken vereisen een sterk engagement.
Toch zien te weinig studenten dat als een
kans. Een kans om een beslissingproces
van dichtbij mee te maken, deel te nemen
aan democratische besluitvorming, de
werking van de faculteit of de universiteit
van dichtbij te leren kennen, de belangen
van studenten te verdedigen, dossierkennis op te bouwen en niet te vergeten een
kans op zelfontplooiing. De stem van de
studenten wordt gehoord bij beslissingen,
men vraagt er zelfs expliciet naar, maar
studenten onderschatten dat. Het is echter geen vanzelfsprekendheid en het vereist een constante inspanning van alle
studentenvertegenwoordigers.

Ook de aanwezige ‘massamedia’ in Gent
berichten te beperkt over beslissingen in
het onderwijsveld, ook buiten de universiteit. Te weinig worden de huidige veranderingen in het onderwijslandschap en de
standpunten van studentenvertegenwoordigers daarover gevolgd of kritisch onder
de loep genomen.

Bij de kandidatuurstelling is gebleken dat
te weinig studenten het belang van studenteninspraak inzien. Zij zijn te weinig op
de hoogte van het gebeuren binnen de
universiteit en de mogelijkheden die studenten hebben om invloed uit te oefenen
op het beleid van de faculteit of zelfs de
universeit. En onbekend maakt onbemind.

Van studenten wordt enkel verwacht
wordt dat zij op 17 maart gaan stemmen,
en liefst zo massaal mogelijk. Die mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezingen als kiezer is mijn inziens essentieel
en maar een kleine inspanning.
Verkiezingen zijn de hoogmis van de
democratie en het zou jammer zijn als wij
die kans om de volgende generatie studentenvertegenwoordigers een sterk
mandaat te geven, laten liggen. Laat dus
je stem horen, in je eigen belang.

Hiervoor kijk ik natuurlijk eerst in eigen
boezem. Het is voor studentenvertegenwoordigers moeilijk om te communiceren
met de brede studentenpopulatie. Er is
een nieuwsbrief en een website, maar
toch bereiken wij hiermee niet de grote
massa’s. Wij vinden als studentenvertegenwoordiger blijkbaar niet de mogelijkheid om over onze activiteiten te berichten
en de studenten te betrekken bij de
besluitvorming.

Met de verkiezingen van 17 maart krijgen
studenten opnieuw de kans om hun studentenvertegenwoordigers af te vaardigen. De huidige studentenvertegenwoordigers hebben al een inspanning geleverd
voor de kandidatuurstellingen. Niet met
het verhoopte succes, moet ik toegeven.
Toch zetten wij onze inspanningen verder.
Met posters, flyers, een aparte website,
een verkiezingsboekje met een voorstelling van de verschillende kandidaten, mailings, advertenties, spreektoeren in de
verschillende auditoria en het ondersteunen van de kandidaten willen wij van deze
verkiezingen een succes maken. Geen
enkele student zal kunnen zeggen dat hij
niet op de hoogte was of geïnformeerd
over de verkiezingen en de kandidaten.

Meer informatie over de verkiezingen:
www.gsr.ugent.be
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WETENSCHAPPELIJKE DINGEN
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De UGent is betrokken in een interdisciplinaire studie over depressies. Haar rol is het aantonen
van een eventueel verband tussen eetgewoonten en de ontvankelijkheid voor depressies. Dat
verband blijkt er te zijn.
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Depressie is tegenwoordig schering en
inslag, en zelfs de meest voorkomende
psychiatrische aandoening bij volwassenen. Het is aan de academische wereld
om daar iets aan te doen. Toen bleek dat
de lol van het inhuren van Sofie Dewaele
er wel af was, en de BaMa-hervormingen
er weinig mensen joliger op maakten, gingen ze dan maar ergens anders de mosterd halen. Bij een zoveelste studie naar
de effecten van de eetgewoonten op de
moderne mens, bijvoorbeeld.
PILCHARDS
De UGent is tot de conclusie gekomen dat
mensen van wie de moeke veel viskes
bakt, minder depressies hebben. Dat ligt
niet aan de kookkunsten van die moeders
alleen, maar vooral aan een voedingsstof
waar vis rijk aan is: Omega-3 vetzuren. Die
komen in de voedingspatronen van de
moderne mens veel minder voor in vergelijking met vroegere tijden, wat een verklaring kan zijn voor het veel frequentere
voorkomen van depressies in de laatste
decennia. De boodschap is dus: eet geregeld vette vis – zoals zalm, makreel of
haring. Voor de watjes die geen vis lusten:

MAGERE

vreet colombuseieren, eieren van kippen
die vis werden gevoederd, en blijf een
gelukkig mens. Nog beter nieuws: Omega3 heeft eveneens een curatieve werking.
Als uw lief u nog maar eens dumpt, sla dan
een goede hoeveelheid pilchards in en u
komt er zo weer bovenop. Veganisten
hoeven niet te wanhopen en massaal naar
de aphoteker te lopen om Prozac aangezien Omega-3 ook voorkomt in vele noten.
Aangezien die dingen daarnaast nog
andere essentiële voedingsbestanddelen
bevatten, worden ze overvloedig door
veganisten gegeten.
Als u uw goed hart wilt tonen, geef de volgende bedelaar die u aanklampt dan een
goede, vette verse haring in plaats van uw
roste centen. De brave mens zal er veel
gelukkiger van worden, en hij zal er zich
tenminste niet mee kunnen bezatten.
GELUKKIG
Uit een andere studie, ook gevoerd aan
onze Alma Mater, is gebleken dat het net
de meer gegoeden en beter opgeleiden
zijn die de beste voedingspatronen hebben, en dus ook het meeste vis eten. Daar

hebben we meteen nog een verklaring
voor de oude zegswijze dat 'geld stinkt'.
Enige nuance is echter op zijn plaats: de
eetgewoonten van de beter opgeleiden
zijn misschien iets beter, maar om over
naar huis te schrijven zijn ze niet.
Anderzijds bleek immers dat diezelfde
mensen meer alcohol verbruiken. Blijkbaar
is vis niet onfeilbaar. Of het is eraan te wijten dat die rijke stinkerds de onzalige
gewoonte hebben al hun visgerechten te
marineren in alcohol.
Er schort anders gezegd iets aan de voedingsgewoonten van de gemiddelde
mens. Een pasklaar antwoord op dat probleem is er niet. Voedingsgewoonten worden immers vooral aangeleerd bij de
opvoeding: in de kleuterfase is er al een
duidelijke lijn te vinden in het voedingspatroon. Het zouden vooral de ouders moeten zijn die gesensibiliseerd worden. Het
probleem is dat vooral de hogere klassen
gehoor geven aan informatie over gezonde voiding. Het doel zou dus volledig voorbij worden geschoten. Misschien zou de
sensibilisering nog uitvoeriger bij kleuters
moeten plaatsvinden. Een nieuwe missie
voor Dokter Knabbel?

MEDEMENSEN ZUIPEN MEER
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DEGENS GEKRUIST MET

Yoeri Van Laecke schermt er niet
naast. Momenteel staat hij vierde
op de wereldranglijst. Hij reist de
halve aardbol af om andere schermers af te ranselen, maar zijn thuisbasis is nog altijd onze eigenste
Gentse belfort, waar de schermgilde van Sint Michiel traint.

YOERI VAN LAECKE
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Hoe ben je met schermen
begonnen?
Yoeri Van Laecke: ‘Ik was pas
zeven jaar toen ik met schermen
begon. Zowel mijn vader als
broer schermden. Ik heb ernstig
getwijfeld tussen voetballen en
schermen maar uiteindelijk heb
ik voor de degen gekozen. Nog
geen seconde spijt van gehad.’
Je bent nu zelfs het prijsbeestje van de familie.
“Neen, totaal niet. De laatste
jaren misschien, maar mijn familie is ook altijd heel getalenteerd
geweest. Ze hebben nog aan
wereldkampioenschappen
deelgenomen. Nu helpen ze me
allemaal een beetje. Mijn vader
is mijn trainer, mijn ene broer
doet de pr, de andere zoekt
sponsors. Het is leuk als de hele
familie je steunt.”
ZILVEREN MEDAILLE
Je bent nu professional?
“Sinds juni vorig jaar ben ik professioneel schermer. Dat is een
hele opluchting. Het was heel
moeilijk mijn sport te combineren
met een job. Ik werkte halftijds
maar door al die toernooien in
het buitenland was dat niet haalbaar meer. Alle verlofdagen
moest ik inhalen en zo had ik
nauwelijks nog rust en ik kon niet
meer voldoende trainen. Toen
kreeg ik de kans om profes-

sioneel te worden bij BLOSO en
ik heb ze gegrepen. Daarvoor
betaalde BLOSO mij halftijds
betaald.”
Over hoeveel toernooien heb
je het ongeveer?
“Ik heb al deelgenomen aan een
tiental wereldkampioenschappen en een tiental Europese
kampioenschappen. Zo heb ik in
1997 in Limoges een zilveren
medaille behaald op het
Europese Juniorenkampioenschap. Verder neem ik ook deel
aan wereldbekertoernooien. Die
vinden plaats in elk werelddeel.
Montréal, Bogota, Vancouver,
London, noem maar op.”
Is schermen een dure sport?
“Dat valt goed mee. Het valt
ergens in de middenklasse.
Goedkoop is het niet, maar
sporten als golf zijn nog een stuk
duurder. Een volledige schermuitrusting kost ongeveer 750
euro en daar kun je een jaar of
vijf mee verder. Het lidgeld is
zo'n 200 euro per jaar. Als je
meedoet aan buitenlandse toernooien, schuift het vlot. Dan
moet je steun krijgen van buitenaf, zoals van het BOIC of
BLOSO. Dat probleem duikt in
alle sporten op.”
Waaruit bestaat een gemiddelde training?
“Voor de helft uit schermen en
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voor de rest andere sporten. Ik
train een twintigtal uur per week.
Daar zit conditietraining, powertraining, snelheids- en explosivieitstraining bij. Daarbij komt
schermen met mijn persoonlijke
trainer, mijn vader, en een trainer uit Frankrijk. Elke week ga ik
in Frankrijk trainen, in Tourcoign,
omdat de Fransen heel goede
schermmeesters hebben en de
infrastructuur heel goed is."
ATHENE
Ben je al gekwalificeerd voor
de Olympische Spelen?
“Nog niet. Een Olympische
medaille ontbreekt nog op mijn
palmares. In 2000 was ik er net
niet bij. Ik had wel de Belgische
Olympische norm gehaald,
maar niet de internationale. Toen
verdiende ik het niet. Ik stond
pas 65ste op de wereldranglijst.
Nu sta ik vierde. Dat is een fout
in het systeem. Ik ben het nummer vier van de wereld en mag
niet naar de Olympische Spelen.
Ik kom een plaatsje tekort. Ik heb
nu nog vier toernooien te gaan
om me te kwalificeren.”
“Er zijn 37 degenschermers op
de Spelen. De schermers die
aan het ploegentoernooi participeren, mogen automatisch
aan het individuele toernooi
deelnemen. Aangezien er acht
landen zijn van drie spelers, blijven er nog dertien plaatsen

over. Europa krijgt daar twee
plaatsen van en daar moet ik
voor knokken. Het probleem is
dat de drie schermers die voor
mij staan alledrie Europeanen
zijn. Het huidig nummer één is
een Oostenrijker, de nummer
drie een Zwitser en zij komen
niet in aanmerking voor het ploegenklassement. Ik ben dus de
derde Europeaan en er zijn
maar twee plaatsen beschikbaar.”
“Er is nog een reddingsboei: een
zonetoernooi. De eerste twee op
dat toernooi mogen naar
Athene. Dat toernooi vindt plaats
in Gent op 17 april. Dat is de
laatste kans. Alles hangt af van
die ene dag. Ik hoop dat ik in de
vier resterende toernooien mijn
selectie kan veiligstellen, zodat
ik niet deel hoef te nemen aan
dat toernooi. Er zijn schermers
die niet eens in de top-100 staan
en toch mogen deelnemen aan
de Spelen terwijl het nummer
vier moet knokken voor een
plaatsje. Dat is totale discriminatie. Ze beseffen dat dat een
slecht systeem is maar ze kunnen er niets aan doen. Ze hadden nooit verwacht dat het zo
ver zou komen dat de toptien
van de wereld niet rechtstreeks
gekwalificeerd zou zijn voor de
Spelen. Er zullen dus sowieso
slachtoffers zijn. Hopelijk ben ik
het niet.”
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Maart. Maand van
bloeiende rozelaars,
kleurrijke velden en ’s
morgens veel te luid
fluitende vogeltjes.
Opdat de rozere helft
van onze samenleving
ook naast de Gay
Parade eens aandacht
zou krijgen, is dit cultuuroverzicht elfseptembergewijs gekaapt
door kleurrijke topjes
en gepluimde tutu’s.
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Wat is beter om de maand der
ontluikende promiscuïteit mee
te beginnen dan een rock ‘n’
roll-ode aan de grootste nicht
die ooit deze aardkluit heeft
bewandeld? Hij zorgde er
eigenhandig voor dat mannen
hun haar mochten laten groeien, hij was een groot voorvechter van lange, wuivende
gewaden en daarbij was hij
nog eens de zachtheid zelve.
Wie houdt van zingende verlossers en knappe Romeinen
in onthullende rokjes, moet
van 13 tot 15 maart in de
Capitole zijn. Probeer de hevig
Kardinaal
protesterende
Joos misschien lichtjes aan te
rijden als u de parking opdraait
en geniet van Jesus Christ
Superstar, op welke manier
dan ook.
Diehards wachten echter beter
tot de dagen nadien. Dan gaat
de musical Brrr….oadway in
première. In één avond krijg je
een mengelmoes van Cats,
Porgy & Bess en West Side
Story te verwerken. Drie musicals in één, een auditieve
penetratie om U tegen te zeggen. Rechters die in de slaapkamer graag creatief bezig zijn
met leer worden gevraagd op
te stappen en deze perverse
decadentie krijgt zelfs reclame, begrijpe wie kan. Versterkt
de roze lobby onder leiding
van gestrikte ridder Elio haar

MUSICALS

greep op ons kuise koninkrijk?
Het begin van de Roze
Revolutie? De Belgische is
immers ook losgebarsten na
een muzikaal spektakel.
Mensen die dringend willen
weten hoe ze zich moeten
gedragen als ze op een gure
Gentse nacht geconfronteerd
worden met een bruine – wat
huidskleur of ideologie betreft,
een vuist heeft de zeer democratische eigenschap bij iedereen even hard aan te komen –
straatbende, moeten van 18
tot 20 maart ook in de Capitole
zijn. Dronken gevechten in de
Overpoort die plots ontaarden
in massale zing- en dansspektakels? West Side Story kan al
eens rare dingen doen met
een mens.
MASOCHISTEN
Hetero’s die op 12 maart echter in het Capitole verzeild
geraken en nog nuchter
genoeg zijn om te beseffen
waar ze zijn, moeten dringend
de uitgang van de kast zoeken. Zelfs de in spannende
trainingspakjes
gestoken
nachtelijke joggers in het
Citadelperk geven toe dat een
concert bijwonen van Jo
Lemaire wel erg ver gaat.
Masochisten doen maar wat
ze niet laten kunnen, wij hebben gehoord dat bepaalde exrechters nog vervoer zoeken.
Meer info op de redactie.
Voor hen die zelfs Jo Lemaire
nog niet ver genoeg vinden
gaan, is er behalve een
dwangbuis en een levenslang
verblijf in de gastvrije instelling
van dokter Ghuislain nog een
andere oplossing. Op 18
maart in de Vooruit: Monza.
Nog niet verzadigd met Stijn
Meuris? Onze uiterst onbetrouwbare en nooit nuchtere
bron heeft ons alvorens flauw
te vallen nog verzekerd dat
Marc Reynebeau ook aanwezig zou zijn.
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Setting: de Veldstraat op een druilerige namiddag in
februari. Camera zwenkt met een brede zwaai over de
tramsporen en zoomt in op twee mannen. Ze lopen hand in
hand en stoppen plots voor een uitstalraam. De ene, een
grote blonde, wijst naar iets achter het glas. Ze lachen,
kussen en slenteren verder, de hand in elkaars achterzak.
Camera draait naar links en neemt een schijnbaar toevallige voorbijganger in beeld. Die heeft het tafereeltje vanuit
zijn ooghoek gevolgd. Een offscreen stem begint een
monoloog.
Waarom werden mijn ogen daar nu net iets langer naar
getrokken dan bij een heterokoppel het geval zou zijn
geweest? Ik bedoel, toch schoon, zo twee verliefde mensen? Lof is in die eir, ’t is eens wat anders dan motregen of
uitlaatgassen. Toch geen contrarevolutionaire gedachten?!
Dat zijn we van u niet gewend!
Neen, natuurlijk niet. Verre van. Wie ben ik om die gasten
hun geluk te ontzeggen? We hebben ze allemaal wel
gehoord hoor, de slogans van de tegenstanders, en ze
maakten nooit veel indruk. Een hol woord als ‘tegennatuurlijk’ klinkt nog leger als het wordt uitgekraamd door gezette paracoupes die het wél natuurlijk gedrag vinden om zich
in bruine hemdjes te hijsen en en masse naar de Poolse
grens te trekken. Laat staan de retoriek van Jezus-adeptjes die bijbelse kuisheid prediken maar spontaan op de
knieën gaan voor een dode jood met enkel een schamel
lendendoekje. Nee, laat ons blij zijn dat de duistere middeleeuwen finaal stof voor geschiedenisboekjes zijn, en dat
iedereen lekker voor zijn of haar geaardheid kan uitkomen
zonder het risico te lopen gestenigd te worden. Ik durf zelfs
wedden dat de wereld een pak vrolijker zou worden als we
elkaar van tijd tot tijd eens liefdevol zouden sodomiseren.
Maar waarom vloeit dat beeld net een seconde langer over
mijn netvlies? Is het omdat ik ook maar uit een klein boerengehucht in de Vlaanders kom, waar de inteelt nog altijd
door de plaatselijke pastoor wordt ingezegend en een
homokoppel ongeveer dezelfde opwinding veroorzaakt als
een kalf met drie hoofden? Kan ik de decadente grootstad
nog niet aan? Ach, misschien moet ik wat milder zijn voor
mezelf. Ik weet best dat de politiek correcte houding is dat
ik aan een kussend homokoppel voorbijloop als aan een
geparkeerde wagen, namelijk zonder het gebeuren ook
maar een seconde van mijn gedachten te geven. Alleen
duiken bij mij onwillekeurig beelden op van gay pride-parades waarbij kerels met zeemansoutfit en bijna exploderend
kruis proberen over te brengen dat ze gewone, alledaagse
mensen zijn die niet als ‘anders’ gezien mogen worden.
Hoe rijm je die gelijkheidsgedachte met speciale holebifuiven, of zelfs aparte Olympische Spelen voor holebi’s?
Cultiveren ze hun andersgeaardheid zelf eigenlijk niet
graag? Of ligt het enkel aan mij?
Einde scène. Camera zoomt weer uit. De voorbijganger
loopt een boekhandel binnen en komt weer naar buiten
met de verzamelde werken van Oscar Wilde.
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FIFTY FOOT COMBO

VLAMT ER TEGENAAN

De pubers van heden ten dage mogen zich
amuseren met verfoeilijke R&B, wij trekken
het liefst ons ongewassen hawaïhemd aan,
en stoken – illegaal – een vuurtje op het
strand, terwijl de jongens en meisjes van
Fifty Foot Combo de boel los door elkaar
swingen met geweldige surf.
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e kerels van Fifty Foot Combo zijn
ruige rockers zijn, maar als wij Jenz
(lead gitaar) en Jesse (bongo’s en
percussie) in de Pink Flamingo’s ontmoeten
voor het interview, zitten ze braaf een koffietje te slurpen. Terwijl ze elkaar proberen
te overbluffen met de kwaliteit van hun
theebiscuits. Rock & roll, baby!

Waarom geeft surf je nét iets meer?
Jenz: “Waarom? Omdat wij dat liever
horen. Het geeft een veel grotere kick dan
de mainstream van de hedendaagse
muziek. Het is wilder, primitiever. Je kunt
erop dansen en als je het hoort, voel je het
door je lichaam gaan. Je krijgt er echt goesting van, om te feesten en te drinken. Of
thuis in je zetel te schreien bij Johnny
Cash. (lacht) Ook dat is rock & roll.”
Tijdens de huidige rock & roll-revival hebben veel nieuwe groepjes de rock & roll herontdekt, terwijl jullie er al zo lang mee bezig
zijn. Steekt dat?`
Jenz: “Dat kan steken. Daarom niet alleen
voor ons. Er zijn zoveel groepen ter wereld
die al jaren met die dingen bezig zijn. Dan
komen er plots een paar nieuwe groepjes,
die zichzelf tot “verlossers van de garagerock” uitroepen. Groepen als The Strokes
worden gemaakt. Ofwel door een gehaaide
producer, ofwel door papa’s portefeuille.”
Jesse: “Wij zijn niet erg commercieel. Zo’n
platenfirma heeft graag groepen die ze kunnen kneden. Terwijl wij weten hoe het allemaal zit, en niet zomaar kopiëren.”
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Profiteren jullie van de hype?
Jenz: “Eigenlijk niet, wij hebben het altijd op
onszelf moeten doen. Wij hebben nooit te
klagen gehad. We hadden altijd ons
publiek, altijd ambiance, we verkopen onze
platen.”
Jesse: “We toeren meer dan een normale
groep.”
Jenz: “Het is wel jammer dat andere groepen daar niet meer van profiteren. Neem
The Oblivions bijvoorbeeld. Die bestaan al
tien jaar en The White Stripes hebben
daar alles van gestolen terwijl The
Oblivions geen plaat meer verkopen. Die
worden niet vermeld, maar zij overklinken
The White Stripes.”
Hoe zit het met het nieuwe album?
Jesse: “Ik weet niet of we al mogen praten
over het nieuwe album, hoor. (lacht) We
hebben een nieuwe toetseniste, en zij heeft
een lekker frisse wind laten waaien. Zij
heeft wat meer – naar ons aanvoelen –
poppy tunes toegevoegd. Poppy voor ons
dan. Voor iemand anders is het misschien
nog altijd hard. Het klinkt veel gebalder.
Vroeger was het enorm breed, met vraag
en antwoord. Nu is het echt sober, maar
daardoor krachtiger.”
Jenz: “Het klinkt swingender, vrolijker.
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Vroeger kon je er enkel met je hoofd op
schudden, nu kunt ge al eens met uw gat
zwieren.”
Je ziet in de rock & roll niet veel vrouwen achter de instrumenten.
Jenz: “Ik heb gisteren nog bedacht: je hebt
in de rock & roll verschillende stromingen.
In rockabilly en psychobilly ken ik inderdaad bijna geen enkele vrouw. In garage
en punk daarentegen kom je heel veel
meisjes tegen. The Donna’s bijvoorbeeld.”
Zijn jullie backstage braver gewordennu er een dame bij is?
Jesse: “We hebben vroeger altijd met danseressen gewerkt. Die waren meestal niet
bepaald van het schuchtere type. Deze is
echt bijzonder wild. We gaan zelf moeten
opletten, geloof ik.”
Je moet je bier niet netjes in de vuilnisbak achterlaten?
Jenz: “Neen, dat moet van míj! (lacht) Ik
sta erop dat alles proper opgeruimd wordt.”
Jesse: “Wij zijn fatsoenlijke mensen.”
Jenz: “Zwijgt, ge moogt dat niet zeggen in
een interview. Wij zijn wilde mensen!
(lacht)”
Dick Dale zei ooit dat hij z’n inspiratie
uit het geluid van de golven haalde.
Jenz: “Hij moet toch iets zeggen hé. (lacht)
Dat is niet bepaald ne vree juste mens. We
zijn er al mee op tournee geweest, en die
mens gelooft nogal in z’n eigen legende.”
Jesse: “Hij zweeft heel graag. Hij denkt
ook oprecht dat hij een Indiaan is. (lacht)”
Jenz: “(barst in onhoudbaar gelach uit) ’t Is
waar, hij peist echt dat hij nen Indiaan is.
Zijn muzikanten vinden hem ook een weirdo. Hij vergeet ook altijd de naam van zijn
eigen bassist, Sam. “Hey, you there!” gaatie dan. (lacht) ‘It’s Sam, goddamnit!’
(lacht)”
Hoe is Dick Dale bij jullie gekomen?
Jenz: “We kenden zijn muzikanten via
andere groepen, zoals The Night Riders,
en ze hadden ons bij Dick aangeraden. Op
tournee hebben we die mens één keer de
hand geschud, en dan dook hij terug in zijn
backstage. Hij wou ook altijd een apart
hotel. Wat wel lollig was, want we hebben
meer platen en t-shirts verkocht dan Dick
Dale zelf. (lacht)”
Jesse: “Hij wil sindsdien geen surfgroep
meer als voorprogramma. (lacht) Dat zeggen we niet zelf, zijn booking agent heeft
dat gezegd.”
Er zijn behoorlijk wat surfgroepen. Hoe
onderscheiden jullie je van de rest?
Jenz: “Het gaat erom niet fanatiek of eenzijdig te werk te gaan. Het belangrijkste bij
ons is eigenlijk garage en sixties soul.
Daarnaast smijten we er alles bij dat we

zelf goed vinden.”
Jesse: “Het is vooral de sound. Dat is een
beetje het spijtige wanneer je tien surfplaten naast elkaar legt. Die gaan altijd voor
dezelfde sound als Dick Dale. Iedereen
klinkt hetzelfde.”
Jenz: “Veel van die groepen zijn statisch.
Terwijl wij graag een beetje fuck you zeggen. Meestal zit je gewoon vol tequila.”
Jesse: “Of rum.”
Jenz: “Of bier. Of Ice-Tea. (lacht)”
Jesse: “Of we gaan allemaal skieën.”
Je hebt de après-ski leren kennen?
Jenz: “Wij maken daar pré-ski, tijdens-ski
en après-ski van. (lacht) Ik herinner me
nog dat we in Duitsland arriveerden met
Frank Pop. Hij stond ons op te wachten,
opende zelf de deur en alle bierblikjes vielen uit zijn camionette. Toen moesten we
nog beginnen.”
Jesse: “Iemand had gewoon voor de leute
gezegd dat iedereen een six-pack mee
moest brengen. We hebben dat plichtsbewust gedaan. Onderweg nog moeten stoppen aan een tankstation om bij te laden.”
Je hebt après-ski niet toegevoegd aan
de sound van Fifty Foot Combo?
Jenz: “Oh, maar als we daar zijn, passen
we ons vlot aan, mits dronkenschap.
(lacht) We moeten dan wel meelippen,
want we kennen de muziek niet.”
Jesse: “Als we ergens arriveren, en we
worden meegenomen naar een club, dan
twijfelt men altijd of we de muziek wel goed
zullen vinden. Dan draaien ze een hit van
Propellerheads, en dan gaan wij volledig
door het dak. Die mensen vinden dat
meestal behoorlijk vreemd. Als je goeie
muziek wilt horen, leg dan thuis een plaat
op.”
Sommige electro is sterkere rock & roll
dan hedendaagse rock.
Jenz: “Wat je hebt met electro is dat ze
muziek verwerken vanuit onze kindertijd.
In de jaren tachtig kon je geen meter lopen
zonder allerlei elektronische synth-toestanden naar je kop te krijgen. Nu vinden we
dat oké.”
Jesse: “De meeste goeie nummers zijn op
bluesakkoorden gebaseerd. Dat klinkt echt
goed, al is het door Letten gemaakt.
Gisteren nog de nieuwe clip van Britney
gezien. Daar zit godverdomme een surfgitaar in. De Sugababes hebben dat ook,
maar die zijn echt cool.”
Jenz: “En die Mexicaanse daar. Die van
‘My tits are small but humble’”
Shakira.
Jenz: “Jaaa, just.”
Jesse: “Maar nu Britney Spears het doet,
zal er een hele resem groepen, met zo’n
surfgitaartje werken, ook in België.”
Pop swingt tegenwoordig veel meer

dan de moderne rock. Dingen als
Linkin’ Park en zo.
Jenz: “Fuck, Linkin’ Park. Dat is nu eens
de walgelijkste muziek die ik ken. Ik vind
dat nog walgelijker dan techno. Ze willen
allemaal zo ruig zijn, maar het zijn zulke
mietjes. Poseurs. (rolt ostentatief met zijn
indrukwekkende biceps). Limp Bizkit,
man, ze moesten die een kogel door hun
kop jagen.”
Jesse: “Je hebt ook groepen als The
White Stripes en The Hives, en die laatste zijn zelfs echt super. Die zijn ook fan
van ons. (lacht) The Strollers zijn zelfs
gesplit na één van onze optredens. Wel
volledig toevallig natuurlijk. (lacht) Dat was
echt een goeie groep. (lacht demonisch)
Wij waren de druppel.”
Jenz: “Ik ben een enorme countryfreak. Ik
hou zo van die ouwe jumpblues en countryblues. Ik hou wel niet van Stevie Ray
Vaughn en zo. Je ziet die kereltjes tegenwoordig in bluescafé’s gitaarwanken tegen
de sterren op met hun overbodige solo’s.”
Jullie zijn toch ook redelijke gitaarwankers.
Jenz: “Niemand van ons kickt echt op
soleren. Behalve Steven misschien. (lacht)
Voor mij moet een gitaar grommen, niet
zingen.”
Waarvan word je echt pissed in het verkeer?
Jenz: (beslist) “Duitse chauffeurs. Maar
dat mag ik niet zeggen, mijn vriendin is
Duits. In Duitsland trekken ze het zich niet
aan langs waar ze je voorbij steken. Ze
hebben daar ook geen pinkers.”
Jesse: “Wat ik een beetje lastig vind zijn
vrachtwagenchauffeurs. Ik begrijp niet
waarom die kerels elkaar nog voorbij willen
steken, als de één toch maar tien kilometer
per uur sneller rijdt dan de ander. Dat duurt
dan een halfuur, godverdomme. (lacht)
Puur om te tonen dat ze de beste zijn.”
Jenz: “Vroeger hadden we een chauffeur
die alles tegelijk kon. Rijden met één hand,
bellen, tegen u praten, en dan snel nog
even de ruit naar beneden rollen en “Ey
mokke!” roepen.”
Jesse: “Jos, onze huidige chauffeur, is de
man hé. Zet maar als titel: ‘Jos gaat altijd
naar de hoeren...’ (lacht)”
Jenz: “Juist ja, als wij op tournee zijn, en
we krijgen ons geld, dan trekt die altijd meteen naar de hoeren. Groupies, dat interesseert hem niet. Hij wil ervaren foef en uitgetreden vulva’s hebben. Dan komt-ie in
Zwitserland: “Do you know where the hoeren are?” (lacht) Die jongen is nog maar
19. Hij moet altijd aan zijn moeder vragen
of hij mee mag op tour. Die moeder vraagt
ons dan of we op hem willen letten. (lacht)
En nog één iets: Janez Detd suckt.
Christelijke punkrockers, my ass. (lacht)”
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MANNEN

ZIJN

LULLEN

DE PENISMONOLOGEN

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

Nigel Williams vertelt zijn Na de vaginamonologen volgen de penismonolo- bij het verkeerde eind. De
levensverhaal gezien door de gen. Peter Perceval en Nigel Williams gingen de monologen zijn niet meer dan
ogen van zijn penis. Die penis
pathetisch gelul over een nog
vagina achterna en toeren met gehesen vlag het pathetischere zak die niets
bezorgt hem heel wat moeilijkheden, zoals zeer traumati- land rond. De uitgeschreven versie van hun beters te doen heeft dan pseusche dromen over Lee Van monologen doorstaat de vergelijking met de vagi- do-traumatische jeugdherinneCleef, the Ugly van the Good nale voorganger geenszins.
ringen op te halen.
en the Bad, en andere minder
fraaie dingen. Een man denkt niet met zijn hersenen maar met Nigel Williams doet het hele boek door niets anders dan het ene
zijn lul, what else is new? De penismonologen vertellen niet cliché na het andere te gebruiken. Je leert niets nieuws over het
alleen Williams’ verhaal, maar geven ook nuttige tips voor het mannelijke lid en hoe meer je over Williams’ sjarel leest, hoe
bedriegen van je vrouw. Ook informatie over mannenondergoed minder je de behoefte krijgt er nog meer over te weten te komen.
en de nadelen van een relatie met een jongere vrouw komt aan Was het boek nog grappig geweest, dan had ik het je misschien
bod.
aangeraden. Zoals de zaak nu echter staat, kan ik niets anders
dan de lezer aan te raden zijn zuurverdiende 12,50 euro op zak
De
vaginamonologen
te houden.
waren interessant. Ze
legden taboes bloot,
Ik kan helemaal niet begrijpen hoe Peter Perceval, die zelf aan
de Vlaamse versie van de vaginamonologen meewerkte, aan dit
boden vrouwen de kans
product zijn tijd kon verspillen. Het boek is slecht geschreven,
dingen over hun vagijn te
verveelt, zit vol clichés en is op geen enkel moment grappig.
ontdekken en het bracht
Vrouwen die denken hun man, zijn manier van denken en zijn
ons meisjes dichter bij
relatie met zijn piet beter te leren kennen door dit boek te lezen,
elkaar. Emotie, hilariteit,
komen er bedrogen uit. Alles wat erin staat, weet je al, zelfs al
verbazing en nieuwe ontben je de meest kuise, puriteinse trien ooit. Mannen komen eruit
dekkingen, de vaginamoals zielige pathetische lullen. Het boek is zo saai dat je zelfs niet
nologen hadden het allemeer overtuigend zou kunnen ‘faken’ mochten de schrijvers van
maal. Als je nu denkt dat
dienst vragen wat je ervan vond.
te vinden bij de penismonologen, dan heb je het
Evel B

TWEE GOUDEN HANDEN

Evel B

Na het weinig geslaagde album ‘Western’ was een integraal geschilderd
album van Rosinski niet iets waar we op zaten te wachten. Zijn nieuwe strip
‘De Wraak van Graaf Skarbek’ brengt daar verandering in.
1843. Graaf Miezko Skarbek verbaast de
Parijse kunstwereld door zijn bewering honderden werken van de overleden schilder Louis
Paulus te bezitten. Kunsthandelaar Northbrook,
die voordien beweerde het volledige werk van
Paulus te bezitten, is daar niet erg opgetogen
over. Het wordt er niet beter op voor
Northbrook: Skarbek lijkt op wraak belust en
smeert hem een proces wegens oplichting aan.
Tijdens de rechtszaak worden zijn echte wraakmotieven langzaam duidelijk.
Kwaadwillige lezers zouden kunnen denken dat
deze strip geïnspireerd is op De Graaf van
Monte Cristo. Dat was niet de bedoeling, aldus
scenarist Yves Sente. Bij deel twee zou die
opmerking trouwens niet meer opgaan. Wie
Sente niet kent, hoeft zich niet meteen schuldig
te voelen: naast De wraak van Graaf Skarbek
heeft hij slechts twee scenario’s op zijn naam
staan, beide in de reeks Blake en Mortimer.
Sentes scenario is degelijk, maar bij momenten
een beetje triviaal. Het lijkt erop dat de opdracht
er vooral in bestond een scenario ‘op maat’ te
maken voor de tekenaar.

Die tekenaar is niemand minder dan Grzerorz
Rosinski, de tekenaar van het sublieme album
De Chninkel en de reeks Thorgal, telkens naar
een scenario van Jean Van Hamme, die recent
verklaarde na album dertig te stoppen met
Thorgal. In dit album toont Rosinski waartoe hij
zoal in staat is, en het ziet er indrukwekkend uit.
De strip is integraal geschilderd op platen van
één meter op zeventig centimeter. Verwacht
geen hyperrealisme: Rosinski schildert met vlotte penseelstreken en de gezichten zijn vaak
karikaturaal uitgewerkt. Rosinski werd tijdens
het tekenen geïnspireerd door het werk van
Daumier, voor wie hij een grenzeloze bewondering heeft. Je zal ook verwijzingen vinden
naar werken van Delacroix.
Een goed verhaal en Rosinski op zijn best
maken van dit album een must. Het enige minpunt: voor het volgende deel van dit tweeluik zal
je geduld moeten hebben, want dat verschijnt
pas eind 2005. De nieuwe Thorgal krijgt immers
voorrang.

Karel Lambert

Karel Lambert

Deze rubriek kwam tot
stand dankzij Stripwinkel
Betty Boop,
Overpoortstraat 110.
‘De wraak van graaf
Skarbek’ – Twee gouden
handen, door Rosinski en
Sente, uitgeverij Dupuis,
is er nu te koop.
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QUI A TUÉ BAMBI?

Q U I A T U É B A M B I ? F II LL M
M
Isabelle is een studente ver- Denk aan een ziekenhuis. Witte muren met fel kijkje gaan nemen bij David
pleegkunde die stage loopt in licht. Denk ook aan een jong verpleegstertje op Lynch. Denk aan Lost
het ziekenhuis waar ook de
Highway, maar dan in een
zoek naar zichzelf, een succesvolle chirurg die ziekenhuis met sneeuwwitte
vermaarde dokter/anesthesist
Philippe werkt. De jonge een bijzondere aantrekkingskracht heeft. En een muren. De snerpende tonen
bovenop de muziek moeten
Isabelle wordt prachtig vertolkt donker kantje.
het arthouse-sfeertje ver(kwetsbaar,
fragiel
en
goedgeluimd) door Sophie Quinton. Wanneer de onschuldige sterken, maar het is jammer dat de uitstekende soundtrack daarverpleegster en koele kikker Philippe elkaar voor het
door wat verloren gaat.
eerst ontmoeten spatten de vonken van het
scherm. Hij noemt haar Bambi, zij wordt op
De film is ontbeert geen symboliek. Zo vormen de kamernumhem verliefd. Al snel wordt duidelijk dat er heel
mers een soort tijdslijn doorheen de film. Voeg daarbij enkele
wat niet in de haak is met de mysterieuze dokprachtige scènes (de schuimparty!) en je krijgt een
ter en dat hij z’n nachtelijke uren in het ziekenniet te missen kijkstuk. Helaas zal deze film die stahuis niet louter vult met overwerk. Bambi heeft
tus nooit bereiken, want het is niet allemaal
een afwijking aan het binnenoor en leeft daarrozengeur en maneschijn. Het lijkt er sterk op
door in een wereld tussen droom en werkedat de regisseur in de montagekamer heeft
lijkheid. Voor de kijker is het meteen duidelijk hoe
liggen slapen. Sommige scènes zijn zo langde vork in de steel steekt. Vreemd genoeg doet
gerekt dat het irritant wordt om naar te kijken. Het
dat geen afbreuk aan de spanning, want die is
betere knipwerk had hier niet misstaan. Dan had Marchand
voelbaar tot aan het – jammer genoeg zwakke
het teleurstellende einde er ook in één beweging uit kunnen
– slot.
knippen. Deze film had potentie tot een heuse cultfilm uit
te groeien maar daarvoor kabbelt het verhaal iets te
Qui a tué Bambi is het langverwachte debuut
traag vooruit en is het slot té zwak. Qui a tué
van de Franse regisseur Gilles Marchand,
bambi is zeker geen absolute topper, maar wél
die voorheen aan de kost kwam als scede moeite waard.
narioschrijver. Voor de locaties en de
decors van deze film is hij duidelijk een
Wim Van Lancker

OPEN RANGE

OPEN RANGE

Wim Van Lancker

FILM

FILM

Het Amerikaanse congres Het was al sinds 1992 (Unforgiven) geleden dat film zo goed uitgebalanceerd is
besliste in 1862 met de we een degelijke western op het grote scherm te dat je door enkel naar de op
‘Homestead Law’ dat elk
het eerste gezicht simpele verzien kregen. Met Open Range doet acteur/regis- haallijn te kijken, heel wat
gezinshoofd het recht had om
een gratis stuk land in het nog seur Kevin Costner ons eraan herinneren dat het fraais aan het missen bent.
ongerepte westen op te eisen, genre nog altijd niet ten dode is opgeschreven.
op voorwaarde dat hij het
Dan spreken we niet enkel
vruchtbaar maakte. Al snel bleek dat de beweging richting west- over het uitstekende acteerwerk van vooral Robert Duvall en
en die de Amerikaanse samenleving toen meemaakte, zich niet Anette Bening – Costner is Costner – maar ook over de decors
zonder het nodige geweld zou voltrekken. In 1882, de periode en de fotografie. En natuurlijk over de heerlijk georchestreerde
waarin Open Range zich afspeelt, werden belangrijke grenzen gun-down die zowat een halfuur van de film in beslag neemt.
getrokken in Amerika.
Costner steeg bij elk afgevuurd schot een meter in onze achting.
De verwijzingen naar andere westernklassiekers zijn legio maar
Natuurelementen en weerspannige indianen, maar ook zoge- Costner geeft er een eigen draai aan. Hij ontwijkt de gratuite
heten ‘freegrazers’ moesten uit de weg geruimd. Het is die con- spielerei met de camera waaraan vele westernregisseurs zich
flictsituatie tussen de cowboys, die hun vee vrij op de weidse vaak schuldig maken, zoals nietszeggende extreme close-ups of
vlakten laten grazen, en de ‘ranchers’, die de hele streek rond de onduidelijke longshots, en blijft over de hele lijn zeer origineel in
stad als hun eigendom trachten op te eisen, die Kevin Costner de spectaculaire en gevarieerde uitbeelding van de ultieme
aansprak in het boek van Lauran Paine.
shoot-out.
Open Range werd een oerklassieke western met scherpe kantjes. Een hond die, wachtend op zijn baasje, voor zich uit staart
over een idyllisch uitgestrekt landschap is niet het enige shot dat
ons naar adem deed happen. Costner weet waar hij mee bezig
is. In een bijna surrealistische herneming van een scène waarin
de relatie man-hond centraal staat, redt Waite (Costner) een
hondje van de verdrinkingsdood. Elk detail in Open Range is
belangrijk. Niet om de plot te begrijpen, maar wel omdat de hele
2 2 • Schamper 422 • 9 maart 2004

Toch neemt Costner zijn tijd om het zijn cowboyverhaal over
morele waarden en kwijnende vrijheid te vertellen. In Dances
with Wolves (mét indianen) deed hij dat ook, en won er de sympathie van velen en een resem oscars mee. Met Open Range is
dat niet gebeurd, hoewel deze intiemere film een even verdienstelijke tour de force is van een van Hollywoods meest verguisde sterren.

Jvdb

Jvdb
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KHK
't Zal Wel Gaan
VTK, Kommil Foo

DONDERDAG
18 MAART
VRIJDAG
19 MAART
MAANDAG
22 MAART

Cantus, Kitsch
Discussieavond, Bluesette, 20u30
Groot Huis, 19u30

Wina
GFK

Jobbeurs, Ledeganck
Date Cantus, 20u10

OAK
SK

Cantus, Kitsch, 21u
Cantus, Salamander

Chemica
VPPK

Galabal der Wetenschappen,
Kasteel van Wippelgem
Familiecantus

Wina

Lasershooten, The Zone

VGK

Kiescantus en ontgroening,
Salamander 20u
Paracommando-cantus,
Den Exotic 20u
Bezoek Cruys van Bourgonje,
Brugge 12u

VTK
KVHV

WOENSDAG
17 MAART

KR
K
RI
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N
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C
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NV
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NT
TE
EN
N

VBK
OAK

12-uren cantus, Twieoo, 21u
Oosterse Afrikaanse avond,
Kitsch 21u

Wina

12-uren cantus, Twieoo

NSV

Vormingstiendaagse Obersalzberg,
Vertrek Roeland, 9u

VRG

Gucci Party, Hof van Beroep, 22u

Excuses
Pfff, geen goesting om ons voor iets te excuseren. U kunt
onze kloten kussen. Veel te veel gewerkt van de week.
En die onnozelaars van de NSV hebben er met hun
debiele bezetting voor gezorgd dat we op woensdagavond geen artikels konden schrijven, zodat heel ons
werkschema in het verdomde honderd liep en we miljaardedju donderdag tot ‘k weet niet hoe laat moesten
doorwerken en vrijdag al véél te vroeg in de ochtend van
jetje moesten beginnen te geven om die vervloekt deadline te halen. U bent allen smeerlappen en neen, denk
maar maar niet dat we dat niet menen. De factuur voor de
maagzweer volgt nog. Ga een ander boekje lezen. Kijk tv.
Laat ons met rust. Vrede op aarde. Die dingen.
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
Hoofdredacteur
Rien Emmery
Coördinatie
Ilka De Bisschop
Advertenties
Ilka De Bisschop
Eindredactie
Ilka De Bisschop, Rien Emmery,
Matthias Jacxsens, Dries Vrijders
Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Redactie
Evelien “Links roddelwijf” Baeten, Bart “Nazi”
Bleyaert, Gert “Windbuil” Boel, Simon
“Kieken” Calcoen, Bruno “Geilen bok”
Claeys, Axel “Axel” de Backer, Ilka “Bakvis”
De Bisschop, Tom “Zagevent” De Paepe,
Stefanie “Marina” Deman, Simon “Smerige
Yup” Desmet, Sofie “Gemene trol” De Vilder,
Ambetanten dwerg, Rien “Narcist” Emmery,
Pieter “Lulletje rozenwater” Everaerts, Rudy
“Frustro” Gevaert, Wouter “Relnicht”
Haegebaert, Matthias “Stinkende neger”
Jacxsens, Annelies “Koe” Jeannin, Karel “De
Kale” Lambert, Stijn “De nog Kalere” Segers,
Wendy “Serpent” Schelfaut, Joost “Turk”
Vandenbroele, Tim “Egoïstische klootzak”
Van der Mensbrugghe, Wim “Cercle-fan” Van
Lancker, Dries “Ejaculerende
pervert” Vrijders
Vormgeving
Papieren versie:
Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)
Cover: Tim F. Van der Mensbrugghe
Internet versie: StijN Segers
Ontwerp lay-out: Tim F. Van der Mensbrugghe
Cartoons
Bruno
Foto’s
Evelien Baeten, Gert Boel,
Wendy Schelfaut,
Tim F. Van der Mensbrugghe
Schamper op internet
www.schamper.ugent.be
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CULTUUR AGENDA
Maandag 8 maart:
Erik Rottiers Trio, Trefpunt, 21u
Carnaval, Ledeberg
Dinsdag 9 maart
Theater: “Op zoek naar de verloren tijd Proust 2: De kant van Albertine”, Vooruit, 20u
Jazzoncert: Geri Allen, Vooruit, 20u
Woensdag 10 maart
Film: “Les Diaboliques” (Crime Time), Sphinx,
20u
Theather: “White Star”, Publiekstheater
Minnemeers, 20u30
Donderdag 11 maart
Concert: Russisch Kamermuziekfestival, De
Rode Pomp, 20u30
Theater: “Wolfijzers en Schietgeweren”,
Kommil Foo, Publiekstheater Groot Huis,
20u30
Vrijdag 12 maart
StuBruPuntUit, Vooruit
Concert: Jo Lemaire, Capitole, 20u15
Maandag 15 maart
Theater: “TV-loos” van Herman Brusselmans,
parochiehuis Sint-Jacobs, 20u
Voedingsweek: Gent geniet gezond
(www.gent.be/voedingsweek)
Dinsdag 16 maart
Concert: “Brrr....oadway”, Capitole, 20u
Dans: “It’s a kind of magic” door Cie Karen
Eliot, Minard, 20u
Woensdag 17 maart
Soirée Belge: Absynthe Minded en Superlux,
Vooruit, 21u
Film: “Badlands” (Crime Time), Sphinx, 20u
Donderdag 18 maart
Concert: Monza, Vooruit, 20u
Musical: “West Side Story”, Capitole, 20u
Vrijdag 19 maart
Holebifuif Verkeerd Geparkeerd, Vooruit, 22u
Theater: “Mijn Michael”, Vooruit, 20u

TENTOONSTELLING
‘Dream Extensions’, SMAK,
tot 21 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, “Lifted”,
SMAK, tot 11 april
“The Sublime was Yesterday” – part
III, Overpoort, tot 25 maart

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

