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Vroeger wist den volksmensch
zich tenminste nog te
amuseren! Bakschieten, uit
het raam schijten, levende vis-
jes drinken en blinden en
melaatsen tot de dood tegen
elkaar laten vechten, dát
waren nog eens tijden! Draai
een lepel in uw muts, bind uw
kinderen op uw rug en trek op
25 maart pijpend naar het
Huis van Alijn voor God en
Klein Pierken, een tentoon-
stelling over oude volks-
feesten. • Balanceer dat cul-
tureel bad de dag nadien met
wat geïmporteerd jolijt. The
Golden City River Jazz Band
brengt u het beste uit de
Mississipidelta. Modder,
muskieten en een trage rader-
boot met een neger tussen de
schoepen, het doet ons spon-
taan een banjo bovenhalen en
een strohoed opzetten.
Toegangsprijzen tussen 7,5
en 10 euro, de dode rat als
fooi niet inbegrepen.
Katoenen t-shirts te koop na
het concert. • Ronny’s, zolang
ze in hun schattige kooitjes in
discotheek den O’h in Gavere
blijven en ze onze aandelen
van Adidas doen stijgen, vor-
men ze geen probleem. Toch
zal u ons alvast niet aantreffen
op de 100% Tuning en Sound
– The Bigger edition, de jaar-
lijkse orgie van laaghangende
bumpers, woofers en blonde
wijven met gigantische spoil-
ers. Is het u trouwens al
opgevallen dat er maar twee
bevolkingsgroepen zijn met
verticale streepjes op hun
broeken? Ronny’s en flikken,
toevallig de twee delen van
onze maatschappij die we een
green card naar Tsjaad
zouden toestoppen. Voor de
geïnteresseerden: volg de
kudde buffalo’s naar Flanders
Expo op 27 en 28 maart. •
Andere mensen wiens geni-
tale zone waarschijnlijk veel

weg heeft van het hoofd van
Patrik Vankrunkelsven door
het vele ongedierte dat erin
huist: Gust en Rikske in de
brousse, volgens ons een
hilarisch stuk over hoe kolo-
nialen vroeger ‘beschaving’ en
de werken van Guido Gezelle
naar de negerkens brachten.
Beiden even nefast voor de
lokale bevolking, overigens.
Spoed u op 27 maart naar
Taverne Norbe in de August
van Lokerenstraat. • Bossa
Nova in De Rode Pomp, het
klinkt als het soort cultuur
georganiseerd door Dennis
Black Magic of Frank
Verstraeten. Het blijkt echter
om fijne, swingende jazz te
gaan, waarop op horizontale
manier gedanst kan worden.
Tenzij u als danspartner een
ijzeren paal prefereert, natu-
urlijk. U kunt uw leer en jar-
retellen bovenhalen op 31
maart, vanaf halfnegen ’s
avonds. • Op 3 april krijgt u
misschien voor het eerst een
hippe medewerker van de
Wereldwinkel te zien, in plaats
van de gewone luizige san-
daaldrager. Oxfam WW Gent-
Centrum fuift dan immers in
De Centrale. Wie dronken
wordt van bietensap en
vrouwen met exuberante
lichaamsbeharing ook een
seksleven gunt, begeeft zich
vanaf 21u naar deze tempel
van culturele integratie. •
Culturele integratie, bij ons
roept dat spontaan beelden uit
de jaren zestig op.
Lichaamsbeharing trouwens
ook. Wie onze nostalgie deelt,
kan op 2 en 3 april een kapita-
listische 29 euro neertellen om
kalende protestbard
Boudewijn De Groot met ver-
traging alsnog de revolutie te
zien prediken. Ideale marke-
tingtruc trouwens: je speelt
ervoor als ze nog luizig zijn en
stinken, en later zet je ze af

voor een vleugje nostalgie. •
Creatief met ongeboren kind:
Op Sterk Water, een tentoon-
stelling van foto’s over dingen
in formol door Martien van
Beeck loopt nog tot 18 april.
Alweer een job voor de NSV,
die nochtans zelf hun geza-
menlijk brein op sterk water
bewaren, net als het geloof in
een Vlaamsche natie
trouwens. De hypocrieten!
Aan het hele gebeuren wordt
trouwens nog een workshop
voor kinderen over bewaren
gekoppeld. Breng vooral ook
uw huisdieren mee naar De
wereld van Kina – Het Huis •
Als u boer Staaf één dezer
dagen in Armanikleren over
straat ziet flaneren met onder
zijn arm de kunstwerken
‘Barende Koe met Hand in
Anus’ en ‘Geslagen Wijf met
Kind’, wees dan maar zeker
dat hij hoopt gratis teelaarde
te krijgen op Xpo

Groeischeuten. Potgrond voor
Jonge Kunstenaars. Jammer
genoeg voor hem is ruiken
naar ongewassen varkens al
lang niet meer hip in de scène.
Toch maar naar het Van
Crombrugghegebouw tot 28
april. • Nu we toch over ten-
toonstellingen bezig zijn: les-
bische seks. Althans, de titel
‘Zij aan Zij: twee vrouwen, één
beeld’ doet ons toch denken
aan het soort film dat we op
een verzopen vrijdagavond
wel eens in de videorecorder
durven duwen. U kunt de
osmose aanschouwen tot 30
juni in de Nudes Gallerie. • Ah,
daar komt de Kardinaal dan
uiteindelijk toch aantuffen in
zijn Fiat Christo. “Sorry jon-
gens, ik moest mijn huismeid
gaan terughalen van bij de
een of andere vadsige kunste-
naar!” riep hij ons toe.
Aangezien hij ons zo liefhad,
spaarde hij de roede niet.

Het is tegenwoordig verdomd moeilijk om als
onschuldig ogende jongeling langs de kant van de
weg nog meegenomen te worden door vreemde
mannen. Korte broekjes, bretellen, rouge op de
wangetjes, niets helpt. Nochtans had kardinaal
Joos beloofd ons op te pikken met zijn
Kardinaalsmobiel, om ons in de warmte van zijn
interieur het Credo te leren.

GGeerrtt  eenn  DDrriieess

ORTK
WACHTEN OP GUSTAAF
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RRiieenn  EEmmmmeerryy
HHooooffddrreeddaacctteeuurr
In de universitaire begroting voor het boekjaar 2004 bedraagt het aandeel van de subsi-
dies voor erkende studentenverenigingen na enig cijferwerk slechts een schamele 0,02%
van de geschatte uitgaven. Met andere woorden, van de 400 miljoen euro die de
Universiteit Gent dit jaar denkt te spenderen, vloeit er slechts één vijfduizendste naar
Urgent, Schamper en de acht conventen, die de studentenverenigingen overkoepelen.
Dat is te weinig. Veel te weinig. Om niet te zeggen: misdadig weinig.

Samen kregen de conventen voor 2004 de som van 87.500 euro toegewezen om onder
elkaar te verdelen. Omdat iedereen steevast vindt dat zijn deel van de koek te klein is,
werpen de conventsvoorzitters zich op de jaarlijkse subsidievergadering geregeld als
aasgieren op elkaar om de noodzakelijke fondsen binnen te rijven. Dan nog is elke stu-
dentenvereniging verplicht sponsoring bijeen te schrapen om uit de kosten te raken. We
gaan hier, hoe verleidelijk ook, geen poujadistische vergelijkingen maken met het loon
van de rector of de factuur van zijn bureau. Een budget van ongeveer 4 euro per student
om een jaar lang activiteiten te organiseren, is echter niets anders dan een belediging.

De universiteitssubsidies zijn en blijven de levensader van de meer dan zeventig vereni-
gingen die door de Dienst Studentenactiviteiten ondersteund worden. Elk jaar verlenen
die verenigingen duizenden studenten een service, hetzij op politiek, cultureel of studen-
tikoos vlak, hetzij in de homes, hetzij bij speciale gelegenheden als de Massacantus of
de Twaalfurenloop. Het Faculteitenconvent (FK) alleen groepeert al meer dan de helft
van de ingeschreven studenten. De werking van studentenverenigingen is in breder per-
spectief echter zo beperkt – geografisch, thematisch en wat doelpubliek betreft – dat
enkel de UGent en welwillende mecenassen met geld over de brug kunnen komen.

Toegegeven, er zijn in het studentenhuis De Brug, hoe bouwvallig ook, een hoop facilitei-
ten waar de verenigingen gratis gebruik van kunnen maken. In het toekomstige studen-
tenhuis in de Thermische Centrale zullen die voorzieningen er vast nog op vooruitgaan –
waarbij we even buiten beschouwing laten dat de werken nog voor hun aanvang al ver-
traging hebben opgelopen. Toegegeven, de universiteit doet op het vlak van de sociale
voorzieningen voor studenten een aanzienlijke inspanning van vele miljoenen.
Toegegeven, op het vlak van onderwijs en onderzoek is de Universiteit Gent in België,
Europa en de wereld niet bepaald een kneusje. Maar de kern van het studentenleven, de
verenigingen, worden al jaren systematisch ondergefinancierd.

Paradoxaal genoeg is er op het eind van het jaar zowat altijd een aanzienlijke som sub-
sidiegeld over. Wanneer bepaalde verenigingen binnen een convent namelijk het hen
toegewezen kapitaal niet opgebruiken, wordt dat niet altijd herverdeeld onder de mede-
verenigingen. In 2003 was er op die manier een overschot van een paar duizend euro.
We hoeven u niet te vertellen dat het terugstorten van een percentage van de verkregen
subsidies niet bepaald een overtuigend signaal is met het oog op smeekbedes om meer
geld.

De subsidiëring van tientallen verenigingen volledig op het niveau van de DSA laten rege-
len is onbegonnen werk. Momenteel is er dan ook sprake van een eventuele verplichting
om binnen de conventen op de laatste Algemene Vergadering van het jaar overgebleven
subsidies te herverdelen. Een goed plan, dat misschien zelfs op het niveau van de
Vergadering van Konventsvoorzitters (VKV) toegepast kan worden. Indien een convent
met overschotten weigert een herverdeling door te voeren of erna nog altijd over een
smak subsidies beschikt, kan het geld in een actiefonds gestopt worden. Conventen met
geldgebrek kunnen daar dan in tasten om eventuele noodlijdende verenigingen tegemoet
te komen. Het vele geld dat momenteel nog verloren gaat, wordt op die manier voor stu-
dentenactiviteiten gerecupereerd.

Toch blijven studentenverenigingen in essentie bedelaars. Veel energie die naar studen-
tenactiviteiten zou kunnen gaan, vloeit nu naar het platlopen van deuren en eindeloze
telefoonsessies op zoek naar sponsoring. Lelijke reclameboodschappen ontsieren web-
sites van faculteitskringen en slorpen zendtijd van Urgent op. Artikels in Schamper moe-
ten plaats ruimen voor advertenties. Dat terwijl een verdubbeling van de gelden voor stu-
dentenverenigingen in de miljoenendans aan de universiteit slechts een minieme inspan-
ning zou zijn.

Een minieme, maar noodzakelijke inspanning.

BBEEDDEELLAAAARRSS

‘Schamper, ik word daar
helemaal geil van!’

Blader voor nog meer
opwinding snel naar pagina 10!
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STUDENTENINSPRAAK OP STERVEN

De studentenverkiezingen waren weer allesbehalve
een succes. De opkomst daalde zelfs met iets meer dan
een procent. Een hogere opkomst was mogelijk als
men op sommige faculteiten niet vastgehouden had
aan de verplichting om de oproepingsbrief bij te heb-
ben.

BBUURREEAAUUCCRRAATTIIEE
NNEEKKTT  SSTTUUDDEENNTTEENN--
VVEERRKKIIEEZZIINNGGEENN

VVaann  ddeerr  MMeennssbbrruugggghhee

O
p woensdag 17
maart kregen alle
studenten weer
de kans hun ver-
tegenwoordigers

in de Raad van Bestuur, de
Sociale Raad en hun facul-
teitsraad te kiezen. De univer-
siteit maakte een budget van
10.000 euro vrij om de studen-
ten naar de loketten te lokken.
Met dat geld werden twee job-
studenten en een hoop lelijke
maar opvallende affiches
betaald. Ook een boekje, ver-
keerdelijk als een speciale edi-
tie van Schamper beschouwd,
waarin alle kandidaten met
hun foto, adres en motivatie-
tekstje stonden, kon ervan af.
Die campagne moest ervoor
zorgen dat er meer studenten
zouden stemmen dan twee
jaar geleden.

Twee jaar geleden was men er
door een gelijkaardige actie in
geslaagd de opkomst van
zeventien naar iets meer dan
twintig procent te doen stijgen.
Rector André De Leenheer
was ontgoocheld dat de
opkomst zo weinig gestegen
was, maar het was beter dan
niets. Dit jaar probeerde men
het opnieuw. Stilletjes hoopten
de huidige studentenvertegen-
woordigers dat de kaap van 25
procent gerond zou worden.
Niet dus, integendeel.

Dit jaar waren er 21.749 stu-
denten stemgerechtigd om
voor de Sociale Raad en de

Raad van Bestuur te stem-
men. Daarvan raakten er
4.129 voor drie uur ’s middags
uit hun nest om enkele bolle-
tjes in te kleuren. Dat geeft
een opkomst van zo’n negen-
tien procent. Twee jaar gele-
den daagden er van de 20.957
kiesgerechtigde studenten
4.227 op, iets meer dan twintig
procent. Voor de Sociale Raad
en de Raad van Bestuur kwa-
men er dit jaar dus zelfs in
absolute cijfers minder studen-
ten stemmen.

De grotere opkomst werd
vooral gerealiseerd op het
niveau van de faculteitsraden.
Van de 15.855 kiesgerechtig-
den daagden er 3.270 op, zo’n
20,62 procent dus. Twee jaar
geleden was dat nauwelijks
meer: 20,70 procent, met
3.152 studenten op een totaal
van 15.224 stemgerechtigde
studenten. In de meeste facul-
teiten bleef de opkomst gelijk
of steeg ze maar in sommige
faculteiten was er een specta-
culaire daling. Zo zakte de
opkomst in de Faculteit
Economie van 31,75 procent
naar 20,30 procent, of honderd
studenten minder.

In de Faculteit Psychologie,
het koninkrijk van de geniale
maar ietwat boosaardige
decaan Geert De Soete, is het
nog rampzaliger gesteld met
de studentenparticipatie. De
opkomst daalde er van bijna
twaalf procent tot net geen

negen procent. In de
Psychologie, een oord waar
men sowieso al niet al te
bekommerd is over studenten-
inspraak (zie Schamper 399
en 400), dreigen de studenten-
vertegenwoordigers helemaal
in het hoekje gedrumd te wor-
den. Een nieuw decreet dat
ingaat op 1 oktober zegt
namelijk dat studentenverte-
genwoordigers met een
opkomst van minstens tien
procent verkozen moeten zijn
om daadwerkelijk een stem te
hebben. Is dat minder, dan
hebben de studentenvertegen-
woordigers hoogstens een
adviserende stem in de facul-
teitsraad. Daar komen hom-
meles van, let op onze woor-
den.

Ook in de Pol & Soc daalde de
opkomst, van 21 naar veertien
procent. Volgens onze bron-
nen lag de opkomst in de
Geneeskunde eveneens lager
dan twee jaar geleden maar
daar zijn geen cijfers van
beschikbaar (zie kader). De
reden voor die lagere opkomst
moet enerzijds gezocht wor-
den in de beschamende desin-
teresse van drievierde van het
studentenpubliek maar heeft
anderzijds een louter regle-
mentaire oorzaak. Officieel
moeten studenten zich name-
lijk met hun studentenkaart én
hun oproepingsbrief naar het
stemloket begeven. Net in de
faculteiten waar ze vasthielden
aan dat principe, daalde de

EErreeddooccttoorraaaatt
vvoooorr  iieeddeerreeeenn

Op Dies Natalis, de ‘verjaar-
dagsfuif’ van de

Universiteit Gent op vrijdag 19
maart, deelden de vier studen-
tenvertegenwoordigers van de
Raad van Bestuur aan ieder-
een die de Aula binnenstapte
een eredoctoraat uit. Daarmee
wilden ze protesteerden tegen
de eer die Luc Van den
Bossche (SP.A) een dik uur
later te beurt zou vallen.

In Schamper 418 kon u al
lezen dat de redactie niet zo
gelukkig was met het eredoc-
toraat voor Luc Van den
Bossche, voorzitter van de
Associatie Universiteit Gent
(AUGent), oud-minister en
papa van Freya. Wij vonden
het onkies dat iemand die zo
goed als voor de universiteit
werkt een eredoctoraat toege-
speeld kreeg, en dan nog op
voordracht van zijn goede
vriend en voormalige kabinets-
medewerker Geert De Soete,
de decaan van de Faculteit
Psychologie.

De studentenvertegenwoordi-
gers vonden dat blijkbaar ook.
Op hun pamflet stond op de
ene kant een vals eredocto-
raat waarin werd gespot met
Van den Bossche en De
Soete. Op de ommezijde
stond waarom Van den
Bossche beter geen doctor
honoris causa werd.

Van den Bossche liet blijken
dat de studentenvertegen-
woordigers zijn kloten konden
kussen. “Ik reageer nooit op
pamfletjes”, brieste hij. “Ik heb
daar een dédain van. Ik ben
geen voorzitter van de AUGent
geworden om een eredocto-
raat in de wacht te slepen.
Daarbij, er staat geen verant-
woordelijke uitgever op dat
ding.”

Waarom Van den Bossche zijn
eredoctoraat ook verdiend
heeft, het is niet voor zijn sub-
tiliteit. Zijn dankwoord eindigde
namelijk als volgt: “Ik heb mijn
hart twee keer verloren in mijn
leven. Eén keer aan mijn
vrouw Greetje en één keer aan
mijn Alma Mater.” Lieve
Bracke, secretaris van de
Raad van Bestuur én ex-
vrouw van Van den Bossche
zat in de zaal en kon er niet
mee lachen. Integendeel, het
kind holde na de plechtigheid
huilend de Aula uit. (VdM)
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opkomst.

Vanuit de Psychologie, de
Economie en de
Geneeskunde bereikten ons
berichten dat “honderden stu-
denten zonder oproepings-
brief” teruggestuurd werden.
Dat was op instructie van het
Rectoraat, waar men afkwam
met het argument dat wie zijn
oproepingsbrief niet bijhad,
duidelijk niet gemotiveerd was
en dus niet mocht stemmen. Is
naar het kiesloket stappen ter-
wijl je veel leukere dingen kunt
doen geen grotere blijk van
motivatie dan een onnozel A4-
tje op zak hebben waarmee je
niet eens je identiteit bewijst?
Blijkbaar niet. Het enige wat
met dat papier gebeurde, was
dat een van de bijzitters er een
stempel op zette. Nadat je je
stem uitgebracht had, kreeg je
het mee als nutteloos aanden-
ken.

In andere faculteiten, zoals de
Blandijn en de Rechten, was

men zo slim om de bureaucra-
tie straal te negeren. Je toon-
de er je identiteitskaart en je
studentenkaart, je naam werd
aangevinkt op de kieslijst en je
vervulde zonder enig pro-
bleem je plicht. Fraude was
niet mogelijk: je identiteitskaart
en studentenkaart bewezen
wie je was en stond je om de
een of andere reden niet op de
kieslijst, dan was je niet stem-
gerechtigd. Zeker in de
Blandijn had dat zeer duidelij-
ke effecten: de opkomst steeg
maar liefst zeven procent, van
10,76 naar 17,52. Het recto-
raat kan niet eens controleren
wie wel en wie niet met zijn
oproepingsbrief ging stem-
men.

Als je naar de cijfers kijkt – een
gelijkaardige opkomst als twee
jaar geleden – en je de berich-
ten over de honderden tever-
geefs opgedaagde studenten
erbij neemt, kun je niet anders
dan concluderen dat een
belachlijke regel een opkomst

van misschien 25 procent ver-
hinderd heeft. Rector André
De Leenheer was niet op de
hoogte van het bureaucrati-
sche dictaat en is er bijzonder
ontevreden over: “Dat is iets
dat uit de tijd van Napoleon
stamt. Dat papier is nu alleen
nog goed om de studenten te
laten weten dat er verkiezin-
gen zijn en waar ze moeten
gaan stemmen. Als dat effec-
tief een hogere opkomst ver-
hinderd heeft, gaan we daar
iets aan doen. Ik wilde abso-
luut die 25 procent halen, al is
zelfs dat nog veel te weinig.
Het is jammer dat er zonder
resultaat zoveel geld en ener-
gie in de campagne gestoken
is, maar blijkbaar ligt het niet
alleen aan het beperkte
enthousiasme van de studen-
ten.”

Misschien dat er nu meer druk
gezet wordt om de volgende
studentenverkiezingen elek-
tronisch te laten verlopen.
Sommigen zeggen dat online

stemmen niet waterdicht is en
volmachten uitlokt, maar de
opkomst zal in ieder geval
stukken hoger liggen. Dat is
echter niet het enige pro-
bleem: er moeten ook vol-
doende kandidaten zijn. Als er
niet meer kandidaten dan
mandaten zijn, vinden er geen
verkiezingen plaats. In drie
faculteiten waren er net
genoeg kandidaten (zie
kader), in de Wetenschappen
waren er maar twee kandida-
ten voor zestien postjes.
Huidig studentenvertegen-
woordiger in de Raad van
Bestuur Philippe De Backer
riep er meermaals op in de
auditoria, maar kreeg het botte
antwoord “dat men niet geïnte-
resseerd was”. Studenten-
inspraak in de Wetenschap-
pen is dood. Morsdood. Elders
is ze slechts terminaal.

De uitslagen vind je op
www.gsr.ugent.be. Hopen we.
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NA DOOD IN WETENSCHAPPEN EN PSYCHOLOGIE

In de Faculteit Geneeskunde heerst de traditie om met even-
veel kandidaten op te komen als er mandaten zijn. Daardoor
ondergraaft men enerzijds het democratische karakter van de
rechtstreekse verkiezingen – elke kandidaat zit sowieso in de
faculteitsraad, zonder verkiezingen – maar anderzijds blijft
het evenwicht tussen de verschillende opleidingen bewaard.
Bovendien kunnen incomptente studenten beter geweerd
worden door op voorhand te bepalen wie zich kandidaat stelt.
Een vorm van getrapte democratie met de nadruk op getrapt.

Aangezien de studenten Geneeskunde, net zoals hun colle-
ga’s van de Wetenschappen, de Farmacie en de
Diergeneeskunde, alleen konden stemmen voor de Sociale
Raad en de Raad van Bestuur, zijn er geen cijfers beschik-
baar over de opkomst aldaar. De stembiljetten voor die twee
raden worden namelijk op één hoop gesmeten zonder te kij-
ken van welke faculteit ze kwamen.

Dat er geen verkiezingen waren voor de faculteitsraden van
die vier faculteiten, verklaart waarom het aantal stemgerech-
tigde studenten voor de faculteitsraden stukken lager ligt dan
het aantal kiesgerechtigden voor de Sociale Raad en de
Raad van Bestuur, waarvoor alle studenten konden stemmen
(zie hiernaast). Het gaat om zo’n 6.000 studenten die alleen
gerechtigd waren voor die laatste twee raden te stemmen.
Dat had zeer nefaste gevolgen: de opkomst voor de Raad
van Bestuur en de Sociale Raad ligt bijna twee procent lager
dan die voor de faculteitsraden. Van de bijna 6.000 studenten
die alleen voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad kon-
den stemmen, vonden er maar 859 de weg naar het stemlo-
ket. Dat is slechts veertien procent, terwijl het gemiddelde in
de zeven andere faculteiten zes procent hoger ligt.

De reden is simpel. De faculteitsraden, waarin je mensen die
je kent en vertrouwt, kunt verkiezen, blijven de grootste reden
om naar de stembus te trekken. Wie alleen voor de Raad van
Bestuur en de Sociale raad kan stemmen, zal het veel minder
noodzakelijk vinden zijn stem te laten gelden. Anderzijds hoe-
ven kandidaten die zonder verkiezingen toch al hun postje te
pakken hebben geen moeite meer te doen hun studiegenoten
aan te porren om te stemmen. Als ze door concurrentie wel
campagne moeten voeren, heeft dat vaak een goede invloed
op de opkomst. Kandidaten voor de Raad van Bestuur en de
Sociale Raad zijn dan weer alleen op hun eigen faculteit
bekend en zullen hun campagne vooral toespitsen op studie-
genoten. Zij hebben bovendien de tijd noch de middelen om
in iedere faculteit studenten te enthousiasmeren. Aangezien
er in de Geneeskunde niemand kandidaat was voor de Raad
van Bestuur en Lise Vandecasteele slechts opvolgster was
van Harko Vande Loock in de Sociale Raad, leek stemmen
er niet echt noodzakelijk.

Getrapte democratie zorgt er allicht voor dat er in de facul-
teitsraad degelijke vertegenwoordigers zitten maar het ont-
neemt de student zijn recht zélf te bepalen wie er hem verte-
genwoordigt. Concurrentie voor de faculteitsraad had leven in
de brouwerij gebracht en meer mensen naar de stembus
gelokt, misschien ten koste van competentie en het evenwicht
tussen de opleidingen maar zeker ten voordele van de demo-
cratie. Daar wordt al genoeg tegen getrapt aan deze instel-
ling.

VVddMM

GETRAPTE DEMOCRATIE
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H
et is half tien ’s morgens als
rector André De Leenheer
ons in zijn kantoor ontvangt.
Op dat moment is hij al een
tijdje aan het werk: “Ik word

om twee minuten voor zeven door mijn
alarmklok gewekt. Exact zeven minuten
na zeven zet ik mijn rechterbeen uit bed
en sta ik op. Twintig voor acht, tenzij hij in
de file zit, staat mijn chauffeur voor de
deur.”

Op 10 maart wilde het Vlaams-nationa-
listische KVHV een debat laten door-
gaan in een auditorium van de universi-
teit. Uw beslissing om het evenement
te verbieden werd op het laatste nipper-
tje geannuleerd door de Raad van
State.
“Ik wou niet dat de infrastructuur gemoles-
teerd werd. Ten tweede wenste ik niet dat
ik me moest verantwoorden als er iemand
bij gevechten gekwetst raakte. De vorde-
ring bij de Raad van State werd met hoog-
dringende noodzakelijkheid ingeleid door
Philip Dewinter en een KVHV’er op de
dag zelf. Het debat was gepland om acht
uur ’s avonds en de Raad van State is
samengekomen om 18u30. De inleiding,
die op een namiddag geschreven zou
moeten zijn, bedraagt negen bladzijden.
Met andere woorden, die lag toch al een
beetje klaar, hé.”

”Hun advocaat eiste dat de rechtbank mij
oplegde een politiemacht in te roepen om
het lokaal te ontzetten, waar ongeveer een
honderdtal studenten en anderen aan het
betogen waren. De gangen van de univer-
siteit zijn echter openbaar en de betogers
hadden zich laten insluiten toen de facul-
teit nog open was. Artikel 1 van het arrest
zegt enkel dat “bevolen wordt de schor-
sing met hoogdringende noodzakelijkheid
van de uitvoering van de beslissing van de
rector.” Dat dwingt mij ertoe om mijn
beslissing in te trekken, maar die politie-
interventie heb ik geweigerd. Voor mij
waren de veiligheid en het risico op onder-
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RECTOR ANDRÉ DE LEENHEER SPREIDT

‘‘DDEE  UUNNIIVVEERRSSIITTEEIITT
IISS  EEEENN

CCOOMMPPLLEEXXEE  DDOOOOSS ’’
Rector Andreas De Leenheer is bezig aan het
voorlaatste jaar van zijn bewind. Wij vroegen
ons af wat de brave man zoal verwezenlijkt heeft
de afgelopen drie jaar. En of hij er nog goesting
in heeft.

MMaatttthhiiaass  JJaaccxxsseennss  eenn  RRiieenn  EEmmmmeerryy
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drukking prioritair. Het debat is dan uitge-
weken naar een auditorium in de Faculteit
Economie, maar het heeft niet plaatsge-
vonden. Discussiepartner Patrik
Vankrunkelsven daagde niet op en het is
uitgedraaid op een monoloog van de heer
Dewinter.”

Twee weken geleden sprak u op de
voorstelling van de jaarverslagen van
de Dienst Studentenactiviteiten over
“kapers op de kust” wat het nieuwe
studentenhuis betreft in de thermische
centrale. Om wie gaat het?
“Ik heb een brief gekregen van een char-
mante man die het zeer goed meent, een
architect die waarschijnlijk op de
Muinkkaai woont. Hij vraagt om de thermi-
sche centrale met de grond gelijk te
maken zodat het gerestaureerde middel-
eeuwse torentje, dat je ziet als je naar de
Hoveniersberg wandelt, beter tot zijn
recht zou komen. Ik denk dat die man
gelijk heeft, maar we moeten rekening
houden met de functionaliteiten. Je kunt
het rectoraat afbreken, je kunt de Vooruit
afbreken en je kunt het technicum platleg-
gen. (ironisch) Die zijn ook niet middel-
eeuws en natuurlijk niet zo mooi als dat
torentje. Ik denk dat het plan om in de
thermische centrale alle studentenactivi-
teiten onder te brengen, dat werd gelan-
ceerd toen ik nog vice-rector was, nog
altijd door moet gaan. Het is een prestige-
project van de universiteit tegenover de
studenten.”

Hoe zit het met de procedure voor het
Arbitragehof met betrekking tot de
onderfinanciering van de UGent?
“Er bestaat al lang een ongelijk financie-
ringsmechanisme tussen de universitei-
ten. Twee jaar geleden heb ik de politici
van Oost- en West-Vlaanderen samenge-
roepen om erop te wijzen dat, relatief
gesproken, Gent de minst bedeelde en de
slechtst gefinancieerde universiteit is. Ik
heb de politieke wereld opgeroepen om
ons te helpen, zeker diegenen die in Gent
actief zijn. Inmiddels is het structuurde-
creet gerealiseerd door de huidige minis-
ter, een monumentaal werk. In verschil-
lende artikels komt de financiering aan
bod. De huidige minister had al een kleine
inhaaloperatie op gang gebracht, zodat
dat wij met die stijging op het niveau van
de andere universiteiten zouden komen.
Voor 2005 en 2006 wordt de financiering
echter voor alle universiteiten bevroren,
en dus verliezen wij gedurende die jaren
die inhaaloperatie.”

“Ik heb een procedure ingeleid, en we zul-
len zien wat het Arbitragehof daarvan zal
zeggen. Ik neem het niet dat een student

rechtsgeleerdheid aan de Katholieke
Universiteit Brussel (KUB) een omkade-
ring krijgt en gefinancierd wordt voor
385.000 oude Belgische franken en een
Gentse rechtenstudent slechts voor
185.000 frank. Dat moet men mij eens uit-
leggen.”

Vorige week werd het aanvullingsde-
creet goedgekeurd. U wordt daarin ver-
plicht een studentenraad te erkennen.
“Awel, we zullen wij dat doen hé. Wij doen
hetgeen waartoe we verplicht worden.”

En dat zal de GSR worden?
“Daar ben ik niet zeker van. Je weet wat
mijn basisfilosofie daarover is: de legitiem
verkozen studentenvertegenwoordigers
moeten die studentenraad uitmaken.
Maar goed, daar zal over gedebatteerd
worden. Ik heb niets tegen de GSR, maar
de vraag is: in hoeverre is die representa-
tief te achten ten opzichte van de officiële
verkiezingen van alle beleidsfuncties en
alle beleidsorganen, op facultair niveau,
op niveau van de Raad van Bestuur? Dat
is een oud zeer in de discussie. Je moet
er ook rekening mee houden dat veel nu

op het niveau van de associatie geregeld
zal worden. Hoe dát dan gergeld zal wor-
den, moet ik nog nagaan.”

Zover wij weten wordt op beide
niveaus een studentenraad verplicht.
“Wel, in de associatie heb ik de studenten
zeer zwaar verdedigd. De cultuur aan de
hogescholen is niet dezelfde als de cul-
tuur aan de Universiteit Gent. Er zijn
hogeschoolbesturen die daar allemaal
niet van moeten weten, studentenpartici-
patie. Ik ben ervan overtuigd dat we niet
zonder kunnen en ik ben zeer gelukkig
dat ik studentenvertegenwoordigers in de
Raad van Bestuur heb. Het zijn er nu
maar vier, voor mij mogen dat er gerust
meer zijn. Anders heb je die weerklank
van de studenten niet. Men vervreemdt
van die leeftijdsgroep en van de specifie-
ke problemen waar de studenten mee
geconfronteerd worden. Ook al ben je zelf
student geweest, je ziet de dingen vaak
anders.”

Vindt u het niet spijtig dat maar 20%
van de studenten gaat kiezen?
“Tja, je kunt het niet verplichten.
Stemplicht opleggen aan de studenten is
te straf, maar ik zou toch graag hebben
dat er minstens 25% gaat stemmen. Ik

vind dat nóg te weinig, hé.”

Ambieert u een tweede ambtstermijn?
“Neen, in geen geval. Volgend jaar word
ik 64 jaar en het is genoeg geweest. Ik
ben vier jaar vice-rector geweest en vier
jaar rector, dat is acht jaar meedraaien.
De universiteit is een complexe doos, je
mag dat niet onderschatten. Velen dro-
men ervan rector te worden, maar ze
moeten vertrouwd zijn met wat geëist
wordt. Het is slopend en je staat onder
constante druk. Sinds ik op mijn zeven-
tiende naar de universiteit kwam, heb ik
altijd hard gewerkt, maar nu is het genoeg
geweest. Men spreekt graag over conti-
nuïteit en vier jaar is inderdaad niet lang
als je een stempel wilt drukken. Ik ken
toestanden in andere universiteiten waar
de rector 25 jaar aanbleef. Dat zorgt voor
een krachtdadig beleid. Na zo’n lange tijd
bouw je zo’n grote macht uit, ook omdat je
zoveel kennis accumuleert. Na een zeke-
re tijd wil de basis echter iemand anders.
Dat zie je ook in de politiek vaak. Ik heb
het met hart en ziel en een zekere gedre-
venheid gedaan, maar ik ben volledig ver-
trouwd met de idee dat er op 1 oktober
2005 iemand anders komt.”

Zijn er verwezenlijkingen tijdens uw
rectorschap waar u echt trots op bent?
”Ja, maar is het wel nuttig dat ik ze u ver-
tel? (monkellacht) Ik denk dat ik twee
zaken heb kunnen doen, waar ik al vanuit
mijn vice-rectoraat mee ben begonnen. Ik
heb een ambitieus bouwplan uitgetekend
en de uitvoering ervan op gang getrokken.
Ik heb dat niet voor mijzelf gedaan. De
universiteit heeft dat nodig. Het aantal stu-
denten aan de universiteit is sterk
gegroeid. Dat is natuurlijk prachtig, maar
zo krijg je wel een tekort aan auditoria,
bibliotheken, professoren en personeel.
Die infrastructuur heb ik toch tamelijk visi-
onair uitgewerkt. 315 miljoen euro inves-
teringen, dat is ’t een en ’t ander. Alles
moet nog uitgewerkt worden, maar er zit
een elan en een grote stabiliteit in."

"Het tweede waarvan ik denk dat ik erin
geslaagd ben, is de aandacht te trekken
op de intensifiëring naar het publicatiege-
beuren, jonge mensen aanzetten en over-
tuigen dat het de moeite is om te doctore-
ren. We hebben een exponentiële toena-
me van het aantal doctoraten gezien. Die
representatie op een grensoverschrijdend
niveau is enorm positief voor onze univer-
siteit. Ik heb geprobeerd die onderzoekers
zorg te laten dragen voor de keuze van de
wetenschappelijke tijdschriften waarin ze
de resultaten van hun onderzoek publice-
ren. Dat zijn twee dingen waar ik persoon-
lijk verdienste aan heb."

ZIJN UNIVERSELE KENNIS TENTOON

‘De infrastructuur
heb ik tamelijk
visionair uitgewerkt’
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V
oor wie op zoek is naar weten-
schappelijke literatuur zit er
maar één ding op: zich als een
koene soldaat in het strijdge-
woel werpen en proberen te

overleven in het kluwen van Gentse bibli-
otheken. Zelfs de centrale bibliotheek
heeft het tellen opgegeven en houdt het
op haar site op “circa 300 bibliotheken”.
Zoveel verspreide kennis, je zou van min-
der postmodern worden.

GAT IN PORTEMONNEE

Wie dan nog moet kopiëren, heeft het
groot lot gewonnen. In het beste geval
wordt er gewerkt met een teller, en kun je
contant betalen aan de verantwoordelijke.
Vaak wordt je echter geconfronteerd met
een systeem van kopieerkaarten dat bij
voorkeur door geen enkele andere
Gentse bibliotheek gebruikt wordt. In een

studentencarrière geraak je al snel aan
een tiental systemen. Als voorbeelden
kunnen we enkele grote namen aanhalen.
In de boekentoren staan automaten met
wegwerpkaarten, in de Psychologie en
Pedagogie gebruikt men net als in de
Economie Proton, terwijl de Rechten weer
een ander systeem hanteert waarmee je
niet terechtkunt in de Geneeskunde. Het
minste dat je kunt zeggen, is dat het de
studenten niet gemakkelijk gemaakt
wordt.

In de meeste van die bibliotheken ben je
bovendien verplicht om een kopiekaart te
kopen, ook al heb je maar enkele kopies
nodig. Voor sommige kaarten moet je een
waarborg betalen. De prijzen liggen wel
nagenoeg overal gelijk, op vijf eurocent.
Ondertussen hebben enkele studenten-
vertegenwoordigers in spe in hun cam-
pagne gepleit om dat bedrag te laten
dalen tot op het niveau dat je terugvindt in
de commerciële kopieercentra.

RAAMCONTRACT

Het is niet dat de bobo’s op het rectoraat
weigeren te uniformiseren. De UGent zelf
sluit een vijfjaarlijks raamcontract af met
een firma – momenteel is dat Nashuatec
– die in ruil kopieermachines verhuurt en
instaat voor het onderhoud. Dat contract
geldt voor de hele universiteit. In het
bestek voor het contract zijn een aantal

voorwaarden opgenomen, onder meer op
het vlak van kaartsystemen. Op de toe-
stellen van Nashuatec kan enkel gewerkt
worden met een magneetkaart, proton of
een toegangscode. Volgens Directeur
Bestuurszaken Kristof De Moor wordt er
volgend jaar een nieuw raamcontract toe-
gekend, waarin zeker rekening gehouden
zal worden met het kaartensysteem.

Het probleem zit veeleer bij de vakgroe-
pen en faculteiten. Als zij beslissen om
een kopieermachine aan te kopen, in
plaats van te huren via het raamcontract,
mogen ze zelf hun eisen stellen. Daar ligt
meteen de oorzaak van de verschillende
kaartsystemen. Dat het anders kan,
bewijst de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde. Daar werkt men tot ieders
tevredenheid al drie jaar met gehuurde
toestellen. De studenten kopiëren met
proton, of als ze dat niet hebben en er
geen geld op hun rekening staat, via een
code. Alle personeelsleden hebben een
eigen code waarmee ze kunnen kopiëren.
De logistieke en financiële kant van de
medaille wordt geregeld door de facultaire
diensten, met een open boekhouding.

Dergelijke eenvormigheid is in sommige
faculteiten, en zeker voor de volledige uni-
versiteit, nog veraf. Zolang het biblio-
theeklandschap aan de UGent dermate
versplinterd blijft, zal het probleem maar
langzaam verdwijnen. Opvallend alleszins
was dat de mensen uit het rectoraat die
we voor dit onderwerp contacteerden,
vaak uit de lucht vielen. Nee, ze wisten
niet dat er zoveel verschillende systemen
waren. Ja, ze wilden zich zeker engage-
ren om de problematiek verder aan te
pakken. De nieuwe studentenvertegen-
woordigers weten wat gedaan.

8 • Schamper 423 • 25 maart 2004

KKOOPPIIËËRREENN
MMEETT  KKAAFFKKAA

UNIFORME KOPIEERKAART NOG VERAF

TToomm  DDee  PPaaeeppee

Uiteraard zijn we voor pluralisme, maar niet als het
over kopieerkaarten gaat. Wie als student voor een
scriptie of potige taak bibliotheken moet afschuimen,
zit al snel met een pak kopieerkaarten opgezadeld.
Elke bibliotheek heeft immers zijn eigen systeem,
waardoor kopiëren voor de student een dure aangele-
genheid kan worden. Het ziet er niet naar uit dat er
snel verandering zal komen in de willekeur.

Mensen van het
rectoraat vallen
vaak uit de lucht
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O
p de derde verdieping van het
rectoraat slikten voor een keer
niet alleen de secretaresses
toen André Singer zijn verni-

etigende rapport voorstelde. De
Boekentoren staat op instorten en veel tijd
valt er niet meer te verliezen, was de ont-
nuchterende conclusie. Singer, een groot
bewonderaar van Henry van de Velde,
de architect van de Boekentoren, kleefde
zelfs een prijskaartje op de restauratie: 41
miljoen euro.

DROMEN

Rector Andreas De Leenheer, die het
“misdadig” zou vinden om niets te
doen, holt sinds de hetze van de
ene bezorgde politicus naar
de andere. “Ik heb
samengezeten met de gou-
verneur, Herman Balthazar
(SP.A) en ik heb overlegd
met de burgemeester,
Frank Beke (SP.A). Ook
Fientje Moerman (VLD),
die als Gentse zeer sterk
geëngageerd is, en minis-
ter Freya Van den
Bossche (SP.A) hebben
al contact gezocht. In de
krant las ik dat zelfs
Vlaams minister van
Binnenlandse Aange-
legenheden & Cultuur
Paul Van Grembergen
(Spirit) zich inschrijft in
de reddingsoperatie. Er
is overduidelijk goodwill
op het politieke
terrein en
vooral vanuit
de Gentse
regio.”

De wil is er dus, maar het al dan niet
oprechte enthousiasme en de vele
beloftes vertalen zich voorlopig nog niet in
harde cash. 41 miljoen euro blijft een
aardig bedrag om bijeen te zoeken. De
rector blijft de moed er in houden. “Van
die 41 miljoen euro kan er 14 miljoen euro
bijna verplicht via wettelijk vastgelegde
verdeelsleutels van de overheid bekomen
worden. Ik moet dus 27 miljoen euro vin-
den. Zo eenvoudig is dat.”

DADEN

Althans, zo eenvoudig lijkt het.
Die fondsen vinden zal geen

sinecure zijn. Van een optie
wil de rector zeker al niet

weten: “Het gaat hier om
een uitzonderlijk pro-

ject. Je mag dat onder
geen beding
inpassen in de
bestaande bouw-
plannen. Doe je dat
wel, dan zet je gep-
lande auditoria en
o n d e r z o e k s g e -
bouwen op de
helling, wat voor
mij onaanvaard-
baar is. Trouwens,
dat is sowieso
geen oplossing,
want op die
manier heb je die
27 miljoen nog
altijd niet.” Van
de Regie der
G e b o u w e n
hoeft de uni-

v e r s i t e i t

geen heil te verwachten, op federaal vlak
is er simpelweg geen geld voor. Heimelijk
droomt de rector ervan om het geld in te
zamelen via sponsoring. Helaas. “Keer op
keer krijg ik hetzelfde antwoord: ‘Sorry,
maar we betalen al te veel belastingen.’”
Een Amerikaans scenario waar
welgestelde alumni een duit in het zakje
doen zoals hij gezien heeft bij zijn bezoek
aan de Princeton University in New
Jersey, daarover kan de rector alleen stil-
letjes mijmeren. Toch blijft hij optimistisch.
Nog voor de volgende begrotingsbesprek-
ing in de Raad van Bestuur wil hij de
financiering rond hebben. “Uiteindelijk
kunnen we gewoon niet anders dan het
gebouw redden”, besluit hij.

NAAR DE MAAN

Ook de studenten laten zich niet onbetu-
igd. De jonge snaken van de Vakgroep
Architectuur toonden zich onlangs van
hun beste kant. Hun jaarlijkse
Jokerevenement stond dit jaar volledig in
het teken van onze fiere academische
erectie. 'Ontwikkel een merchandising
programma voor de Boekentoren van de
UGent', zo luidde de opdracht van de
openbare ideeënprijsvraag Branding de
Boekentoren. De jury koos uiteindelijk
voor het project van Dieter Callewaert,
Vera en Renate De Martelaere, Jivannah
Godefroid, Mieke Puttemans en Frederik
Van Vlaanderen. Samen ontwierpen ze
een prenteboekje waar de Boekentoren,
voorzien van poten en oren, de hoofdrol in
speelt. Het arme torentje voelt zich wat
verwaarloosd en gaat troost zoeken bij
Janneke Maan. Of het veel zoden aan de
dijk zet is nog zeer de vraag, plannen om
het boek te commercialiseren zijn er
immers niet.

Sommigen hebben veel drastischere
oplossingen voor het probleem. “Ik haat
dat rotgebouw. Hoe vlugger ze het
afbreken hoe beter.” Professor
Rechtsgeschiedenis Dirk Heirbaut heeft
zo zijn eigen mening over monumenten-
zorg.

REDDINGSPLAN BOEKENTOREN IN DE MAAK

Over de lamentabele toestand van onze
Boekentoren is al heel wat inkt gevloeid. Niet
alleen Schamper schreeuwde theatraal moord
en brand (Schamper 418), zelfs de nationale pers
liet zich niet onbetuigd. Het lijkt erop dat al die
belangstelling zijn vruchten af begint te werpen.
MMaatttthhiiaass  JJaaccxxsseennss

‘Ik haat dat rotgebouw.
Hoe vlugger ze het
afbreken, hoe beter!’

‘‘NNIIEETTSS  DDOOEENN
IISS  MMIISSDDAADDIIGG ’’
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WWAAAARR  ZZOOEEKK  JJEE
NNÓÓGG  BBEETTEERR

NNAAAARR  PPOORRNNOO??

BURGIES

In de Plateau zijn er vijf klassen, op de
Campus Ardoyen één. De pc-klas aldaar
is nog altijd niet geprivatiseerd. Elk pc-
knooppunt heeft tussen de 25 en 28 com-
puters staan en in totaal zijn er zo’n 160.
De bakken worden klas per klas ver-
nieuwd. Sommige klassen hebben daar-
door zeer recente pc’s, andere pensioen-
gerechtigde. Twee derde van de tijd zijn er
oefeningen bezig, wat opgevangen wordt
door het grote aantal knooppunten. Er zijn
daardoor zelden grote wachtrijen. Je kunt
er als niet-burgie zonder gevaar voor
eigen leven inloggen. Camera’s waken
over je fysieke integriteit. De website
suckt, maar dat ligt aan ons. De knoop-
punten zijn open tot, pfff, laat ons zeggen
19.30u. Voor één euro kun je 30 pagina’s
printen. Een goede zaak.

ECONOMIE

In de Faculteit Economie hebben ze twee
klasssen met een 100-tal pc’s, waarvan er
zo’n 70 behoorlijk recent zijn. Het is er
zeer druk door de vele lessen, vaak in
beide lokalen. Gelukkig kun je in dat geval

in de bib terecht, waar ze eveneens enke-
le bakken staan hebben. Niet-economis-
ten kunnen er zonder problemen inloggen
als ze een computer te pakken krijgen. De
site krijgt een dikke nul omdat we verdom-
me uren hebben moeten zoeken voor we
ook maar een beetje info vonden over de
knooppunten. Die krengen zijn open tot
18u. Voor 25 pagina’s betaal je een euro.
Gemiddelde prijs.

PSYCHOLOGIE

In de Faculteit Psychologie staan honderd
pc’s, mooi verdeeld over twee klassen. De
meeste computers zijn twee tot drie jaar
oud, sommige zelfs vier jaar. Af en toe
veroorzaken lessen wachtrijen. Iedereen
kan er vrij en blij inloggen. De site stelt
teleur: mooie lay-out maar bitter weinig
informatie. De knooppunten zijn open tot
19u en 20u. Je betaalt één euro om 20
pagina’s af te drukken. Dat is duur.

BOERENKOT

In het Boerenkot vind je 77 pc’s, netjes
verspreid over vier klassen. Drie klassen
krijgen in oktober nieuwe computers. In
de grootste klas zijn ze van vorig jaar. De
drukte valt mee. Vooral in de tweede
semester is het rustig. Er wordt wel zeer
veel les gegeven, wat opgevangen wordt
door de spreiding over vier klassen.
Iedereen kan er inloggen, hoewel studen-
ten van het Boerenkot in principe voor-
rang hebben. Een site vonden we niet. De
klassen zijn open tot 19.30u. Je betaalt er
één euro voor 25 pagina’s, “zoals door de
Directie Informatica- en Communicatie-
technologie opgelegd”.

FARMACIE

De Farmacie heeft dertig computers,
waarvan twintig van vorig jaar. De overige
zijn drie jaar oud. In de pc-klas is het nooit
echt druk. Er zijn bovendien niet zo veel
lessen. De hemel op aarde? Ja. Jammer
dat de hemel slechts open staat voor uit-
verkorenen. Wie niet van de faculteit is,
kan namelijk niet inloggen aangezien er
geen toezicht is. Een site is er niet. Het
pc-knooppunt is open tot 17u. Je betaalt
er één euro voor 20 pagina’s. Kapitalisten.

POL & SOC

In de Pol & Soc hebben ze één pc-klas
met 59 computers, waarvan de meeste
behoorlijk recent zijn. Er is zeer veel les
en het is er dan ook behoorlijk druk. Doch,
wachtrijen zijn er nooit aangezien pol &
soccers het gewoon afbollen als het pc-
knooppunt bomvol zit. Dom is dat niet,
maar het blijven pol & soccers. Er is een
site, maar ga vooral niet naar de
Frequently Asked Questions (FAQ): daar
staat gewoon een e-mailadres. Zoals we
al zeiden, pol & soccers blijven pol & soc-
cers. Studenten van andere faculteiten
mogen er inloggen, maar willen ze dat
wel? Officieel is het knooppunt open tot
17u, meestal kun je er nog een uurtje lan-
ger surfen. More time to pull & suck!

We raden je aan in de Plateau je mails te
lezen. Daar vind je meestal een plekje en
je kunt er goedkoop printen. Daarbij heb
je weinig last van mensen die aan je oren
komen zeiken of je betrappen als je blote
tieten of stijve pieten bekijkt. Burgies aso-
ciaal en aseksueel? Bahneengij, gewoon
individualistisch. Of zo.

VVaann  ddeerr  MMeennssbbrruugggghhee

DE PC-KNOOPPUNTEN DOORGELICHT – DEEL 2

Twee edities geleden kreeg je het eerste deel van de doorlichting
van de facultaire pc-knooppunten. Dit is deel twee, met nóg bete-
re knooppunten om illegale porno down te loaden. Welaan.
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U kent ze wel, de studiepunten. Elk jaar
telt er zestig, netjes verdeeld over de
vakken. Ideaal om ongeveer te weten
hoeveel energie je in een vak moet ste-
ken, of welk keuzevak een hoog rende-
ment – weinig energie voor veel studie-
punten – oplevert.

Door uitwisselingsprogramma’s als
Socrates was er binnen Europa nood
aan een uniform systeem dat de nationa-
le systemen overkoepelt. Daaruit is eind
jaren tachtig ECTS (European Credit
Transfer System) gegroeid, dat nu de
ruggegraat moet worden van de
Europese onderwijsruimte die de
Bolognaverklaring in het leven heeft
geroepen. In Vlaanderen werkte men al
langer op basis van ECTS, en dat blijft zo
bij de BaMa-hervormingen.

De unief heeft het label niet voor niets
gekregen. Ze was er al van in het begin
bij, in 1988, met een eerste test in de
opleiding Geschiedenis. Daarna werd
ECTS systematisch verder ingebouwd in
de universitaire administratie. Een van
de meest bekende voorbeelden is de
studiegids, waarin per vak in het Engels
en het Nederlands terug te vinden is hoe-
veel credits het waard is. De kers op de
taart is de integratie van ECTS in de deli-
beratiesoftware. Gent heeft op dat vlak
een Europese primeur te pakken.
Bovendien heeft de universiteit het hele
boeltje drie jaar correct toegepast.

In Vlaanderen heeft naast de UGent
alleen de UA het label gekregen. Volgens
onderwijsdirecteur Luc François is voor-
al de symboolwaarde belangrijk. Hij heeft
al enkele collega’s aan de lijn gehad die
wilden komen kijken naar dat Gentse
ECTS-wonder. Zo blijkt uw puntenbriefje
in Europa vrij revolutionair te zijn. Niet
door de unieke resultaten, wel doordat
het ECTS automatisch verwerkt wordt in
de puntenberekening.

UGENT KRIJGT

EUROPESE PLUIM

TToomm  DDee  PPaaeeppee

De Europese Unie heeft de
Universiteit Gent het enige
echte ECTS-label toegekend.
ECTS is een Europees systeem
van studiepunten. De UGent
behoort tot een select kransje
van tien Europese universitei-
ten die het systeem volledig
geïntegreerd hebben.

CLAROLINE WORDT MINERVA

UGENT ONTLOOPT PROCES

De elektronische leeromgeving (elo) Claroline heet voortaan
Minerva. De UGent zou sowieso een andere naam kiezen,
maar een en ander kwam in een stroomverstelling door drei-
gende gerechtelijke verwikkelingen. De UCL deponeerde
Claroline namelijk als merknaam.

Alle studenten die ingeschreven
zijn op Claroline ontvingen
onlangs een e-mail met inlichtin-

gen, maar die blijken onvolledig te zijn.
Professor Tine Lenaerts, één van de
bezielers van het project, en Thomas
De Praetere, de ontwerper van
Claroline, weten meer.

Waarom werd de naam veranderd?
Lenaerts:
“Toen aan professor Wieme en mijzelf
gevraagd werd het elo-project te lei-
den, zijn we met ons team rond de
tafel gaan zitten om een naam te
bedenken. Toen stond al vast dat we
de elo zouden gebruiken.
Oorspronkelijk zouden we maar enke-
le cursussen elektronisch aanbieden,
maar wegens de grote interesse van
de professoren moest alles sneller
gebeuren. We konden geen goede,
krachtige naam bedenken, dus beslo-
ten we voorlopig met de naam
‘Claroline’ te werken.”

De nieuwe naam ‘Minerva’, naar de
Romeinse godin van wijsheid en ken-
nis, tevens beschermster van kunsten
en wetenschappen, werd onlangs door
het Bestuurscollege bekrachtigd. Al
sinds 1819 is de naam met de UGent
verbonden via het grootzegel van onze
instelling. De plotse verandering kon
niet wachten tot het begin van het
nieuwe academiejaar wegens interne
twisten aan de Université Catholique
de Louvain (UCL). Thomas De
Praetere creëerde Claroline, dat als
vrije software in samenwerking met
verschillende andere instellingen,
waaronder ook de UGent, verder werd
ontwikkeld. De Praetere richtte
onlangs Dokeos op. Dokeos is geba-
seerd op de Claroline software.

Wat ging er mis tussen u en de
UCL?
De Praetere: “Toen we zagen dat
Claroline succes had, wou ons team
een spin-off oprichten.  Een instelling
zou dan tegen betaling onze diensten
kunnen inhuren om Claroline aan hun
noden aan te passen, waarna we de
aanpassingen konden vrijgeven aan
de Claroline-gemeenschap. De UCL
vond dat een goed idee, maar wou vol-

ledige controle over die spin-off, ook
op financieel gebied. Daar konden we
ons niet in vinden.”

Richtte u daarom Dokeos op?
De Praetere: “Onder andere, maar
ook omdat de UCL geen vooruitziende
visie had op Claroline. Claroline zal er
trager ontwikkeld worden, zonder veel
inbreng van buitenaf. Ik denk dat
Claroline op de UCL zal doodbloeden.
Er is daar ook zeer weinig geld om ver-
dere ontwikkeling goed te kunnen
financieren. Omdat de UCL niet tevre-
den was met onze beslissing om een
eigen bedrijf op te richten, hebben ze
de naam ‘Claroline’ geregistreerd. We
waren wel verplicht van naam te ver-
anderen.”

De naamsverandering naar Minerva
blijkt dus nog een heel andere reden te
hebben dan diegene die de UGent offi-
cieel verspreidde. De UGent riskeert
een proces als ze de naam nog langer
gebruikt.

Kwam de naamverandering er niet
omdat de UCL onlangs de naam
Claroline geregistreerd heeft?
Lenaerts: “We hadden de naamsver-
andering gepland voor oktober, maar
waren verplicht het nu door te voeren.
Hoewel we de garantie hadden gekre-
gen dat wij de naam Claroline verder
mochten gebruiken, vonden we dat
niet opportuun. We werken nu samen
met Dokeos omdat zij een actiever
ontwikkelingsteam hebben dan de
UCL. Zo is de code die Minerva nu
gebruikt voor 40% door ons geschre-
ven. Al die ontwikkelingen hebben wij
ook teruggeven aan de gemeenschap.
Aangezien Dokeos onze verbeterin-
gen opgenomen heeft, is het de beste
oplossing dat we vooral nauwer, maar
niet exclusief, met hen samenwerken.”

Op de website van Dokeos
(http://www.dokeos.com) prijken ook
de leden van het ontwikkelingsteam
aan de UGent, wat voor nog meer uit-
straling zorgt. De weg die onze univer-
siteit heeft ingeslagen met Dokeos lijkt
ons eveneens de beste. De eenduidi-
ge visie garandeert een betere samen-
werking.

RRuuddyy  GGeevvaaeerrtt
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We ontmoeten Seele bij de brandweer,
waar hij schetsen maakt van brandweer-
wagens. De pompiers staan bijzonder
energetisch rond te huppelen bij de
gedachte aan een plaatsje in de Humo.
Seele neemt ons mee naar Hôtel du Parc,
een etablissement dat hij ook al liet figur-
eren in zijn recente cartoons. De baas
hangt wild buigend aan zijn lippen, en
onze bediening loopt verdacht vlot. Om
een man van standing te spreken moet je
je nu eenmaal af en toe door een bende
kontlikkers wurmen.

Met welk project houdt u zich nu mee
bezig? Wij hebben gehoord dat u iets
doet over de stad Oostende.
Herr Seele: “Wat ik nu doe is tekenen op
locatie, om de levensloosheid van de
hedendaagse strip tegen te werken.
Strips zoals die van Kama en Jeroom zijn
zeer levensloos en cliché, met al die strip-
figuurtjes met ronde neuzen en grote
hoofden. Ik wil terug naar de natuur, geïn-
spireerd op de école de barbison uit de
negentiende eeuw. Die was een reactie

op de neogotiek, die de kunst van de
negentiende eeuw domineerde. Denk
maar aan horrorverhalen zoals
Frankenstein. In de neogotiek vind ik het
perfecte decor terug voor Cowboy Henk.
Het is immers zo’n absurd decor.
Gotische kerken nabouwen met moderne
middelen, hoe kom je erop!”

Hoe staat u tegenover homoseksu-
aliteit?
“Ik hou heel erg veel van homo’s. Ik vind
het zelfs jammer dat er tegenwoordig nog
zo weinig homo’s op de openbare omroep
zijn. Je hebt nu enkel nog Felice en een
paar halfzachte flikkers. De mensen bij
Woestijnvis bijvoorbeeld zijn niet
homoseksueel. Daar heerst zo’n
schooljongenssfeertje. Dat maakt hen niet
aantrekkelijk, hoor. Bruno Wyndaele was
de enige die nog wat die indruk kon
geven, maar Mark Uytterhoeven faalt
volledig. Ik hou wel van praten over de
aantrekkelijkheid van mensen. Seksisme
is naar mijn mening een prachtige zaak. Ik
praat heel erg graag over de basismaten

van vrouwen op café. Twintig, honderd-
tachtig, drieënzeventig bijvoorbeeld, om
een paar onrealistische maten te noe-
men.”

Is een atheïstische moraal mogelijk?
“Natuurlijk. Geloven of niet geloven in
God vind ik de minst interessante vraag
die je kunt stellen. God is een vaststaand
gegeven. In God geloven is dus complete
flauwekul. Atheïsme is dus ook een vast-
staand gegeven. Zijn en niet-zijn moeten
altijd tezamen gaan. God heeft ook het
atheïsme geschapen. Alles komt uitein-
delijk van God. Atheïsme en geloof zijn
misschien wel twee energetische zaken
die elkaar in evenwicht houden. Atheïsme
stelt niet dat God niet bestaat, het stelt dat
de niet-God bestaat. (lacht) Atheïsten zijn
veel idealistischer dan gelovigen van de
oude Kerk, gezien het idealisme zoveel
jonger is.”

Hoe beoordeelt u de huidige ver-
keerssituatie?
“Het verkeer is van grote toepassing op

HERR SEELE OVER PORNOGRAFISCH TOERISME

Schamper neukt
sterren, en als we

dat goed willen
doen, moesten we

vroeg of laat via Herr
Seele passeren. Niet
alleen omdat hij lek-

ker terugneukt, maar
vooral vanwege zijn
eindeloze gefiloso-

feer over negentien-
de-eeuwse kunst en
de gevaren van het

masturberen.

‘‘WWIIEE  DDIISSCCOO  DDAANNSSTT,,

RRUUKKTT  NNIIEETT ’’

GGeerrtt  &&  SStteeffaaaann
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dit gesprek. Het verkeer symboliseert de
wereld waarin wij leven. Vroeger hadden
we kruispunten en dat zijn nu ronde pun-
ten. Vroeger kruisten je wegen nog, nu is
dat helemaal veranderd. Alles loopt door,
wat ook te maken heeft met de informatis-
ering van de maatschappij. Iedereen wil
verbindingen leggen. Overigens ben ik
zeer verheugd over de verkeerssituatie.
(lacht) Het zijn vooral de kleine dingen die
me irriteren. Ik meen dat we een soort
Bond zonder Naam voor het verkeer
zouden kunnen gebruiken. Hoge snelheid
vind ik geen punt. Hoe men zijn richtin-
gaanwijzers gebruikt, dat vind ik belan-
grijk. Hoffelijkheid, rijstijl, correct invoe-
gen, die dingen. Er is heropvoeding nodig
in het verkeer. Zeker omdat het zicht van
de bevolking verslechtert. Het zal er in de
toekomst niet op verbeteren. Een gevolg
van de tijd waarin we leven. Masturbatie
is heel slecht voor het zicht, je verliest er
vreselijk veel energie bij. De enige manier
om die energie terug te winnen is door je
haar of je nagels te knippen. Dat bezorgt
je vreselijk veel nieuwe energie.”

Dus u heeft er vroeger niet naast
gerukt?
“(lacht) Misschien wel. Feit is dat we in
een zeer masturberende maatschappij
leven, op alle vlakken. Zo verlies je veel
energie. Dus het zicht van de mensen zal
er enkel slechter op worden. Zeker met de
porno tegenwoordig. Men noemt deze
eeuw wel eens de gouden eeuw van de
porno, net zoals er de gouden eeuw van
Rembrandt was. Deze gouden eeuw van
de porno leidt tot zeer veel energieverlies,
maar hetzelfde geldt voor de gouden
eeuw van Rembrandt. Gouden eeuwen
leiden nu eenmaal tot energieverlies.
Mocht de porno niet zo fantastisch toe-
gankelijk zijn, de mens zou tot veel meer
in staat zijn. Let op, ik vind porno een
grote zegen voor de mensheid. Maar het
zou op termijn voor gevaar in het verkeer
kunnen zorgen. Het verkeer gaat steeds
sneller, maar dat vind ik geen punt. Ik hou
meer van traagheid, maar indien het ver-
keer versnelt, moet ook het zicht van de
mensen verbeteren. Het verkeer is ver-
sneld, ook door de ronde punten. Het
zicht van de mensen is echter niet verbe-
terd. Gelukkig heeft de katholieke kerk in
de jaren ’50 gewezen op het gevaar van
afrukken. Het werd dus ook niet veel in
praktijk gebracht. Mijn ouders deden dat
bijvoorbeeld zeer weinig. Die mensen
hadden daardoor veel meer energie.
Vreemd, want het verkeer ging toen veel
trager. Ze hadden die energie eigenlijk
niet nodig.”

Ze werd dan aan andere zaken
besteed?
“Die energie is op een andere, natuurlijke,
manier gesublimeerd. Je zou kunnen

stellen dat ook kunst een sublimatie van
seksualiteit is. Het sublimeert bovendien
met de leeftijd, hoewel seksualiteit er voor
jong en oud zou moeten zijn. Ik mag daar
geen onderscheid in maken. Zelfs een
zeventigjarige die aan zijn trekken wil
komen, zou daar geen problemen mee
mogen hebben.”

U kunt blijkbaar eindeloos over het
onderwerp praten.
“Ik zou er een colloquium over kunnen
geven, inderdaad. (gniffelt) Maar ik vind
het een negatief iets, gezien je er veel te
veel energie bij verliest. Je mag nooit je
mannelijke energie verliezen, zelfs niet tij-
dens de geslachtsdaad. Onze Oosterse,
macrobiotische leer schrijft dat voor. Je
mag nooit klaarkomen, daar geloof ik
rotsvast in. Dat blijkt zeer moeilijk te
hanteren. Het is een harde wereld.”

Door genot te ontwijken energie
behouden. Een beetje ascetisch dus?
“Inderdaad, maar dat is één van de grote
moeilijkheden die het ascetisme altijd
gehad heeft. De middeleeuwse heiligen
hadden daar iets op gevonden. Dat was
Tomas Acempis, geloof ik. Telkens hij
meende in zedenverval te raken door het
zien van blote vrouwen, zoals op het bek-
ende schilderij de Verlokking van de
Heilige Antonius, had hij er niets beter op
gevonden zich in de distels te werpen.
Het leuke aan klaarkomen is immers dat
je bloedsomloop enorm gestimuleerd
wordt. Studenten hebben daar enorm veel
last van. Zij hebben immers een zittend
beroep. Het masturbatoire bij studenten is
dan ook een zeer logisch gegeven. Als je
vier uur stilgezeten hebt, moet je bloed-
somloop terug op gang geraken. Dat lukt
het best door eens goed af te rukken. Het
is voor hen de enige oplossing, of je zou
in elk studentenkot een koude én warme
douche moeten installeren. Of netels. Je
zou de mogelijkheid moeten krijgen jezelf
te geselen. De Boeteprocessie van
Veurne is een aanrader voor studenten.
Zolang de bloedsomloop goed gaat, is er
geen probleem. Wie disco staat te
dansen, hoeft zich niet af te rukken.”

De flitsende lichten maken het op dat
moment ook niet evident.
“(lacht) Inderdaad ja, maar toch vooral
omdat je bloedsomloop veel te sterk ges-
timuleerd wordt. Op zich heeft het dus
niets met het middel, de pornografie, te
maken. Porno vind ik geweldig, omdat het
een middel is. Het is een transcendent
iets. Ik heb het al duizenden keren
gezegd, jongens, wanneer begrijpen jullie
het nu eindelijk. Zoiets is van een grote
schoonheid. Pornografie is het mooiste
dat er in deze moderne wereld te vinden
is. Het is esthetisch fantastisch. Er is geen
enkele gewone fotograaf die met zijn werk

de schoonheid van de pornografische
fotografie benadert. Dat zijn sterke, mooie
beelden die doel treffen. Een toeristisch
kiekje en een pornofoto, dat zijn de
mooiste beelden. Mensen die voor een
gebouw staan als ze op reis zijn, ook heel
mooi.”

Een toeristische pornofoto is dus het
summum?
“Een heel mooie combinatie, inderdaad.
Een mooie combinatie op zich is al kunst,
hé. Daar gaat het al om denken, terwijl er
bij porno niet gedacht wordt. Hetzelfde
geldt voor een toeristische foto, en dat is
net het mooie eraan. Toerisme is een heel
mooi iets, je denkt niet, je ondergaat
gewoon alles. Het landschap, de natuur,
de historische steden, echt mooi.
Bovendien wekt het lusten op. Dat is een
bekend Freudiaans gegeven. Er is niets
lustopwekkenders dan reizen.”

Reist u veel?
“Neen, ik reis eigenlijk niet graag. Maar ik
ben van nature een vurige jongen. Ik heb
het reizen echt niet nodig. Ik ken slechts
weinig remmingen. Al moet ik toegeven
dat ik een zeer schuchtere inborst heb.
Een soort schuchterheid waarvan mijn
intellect zegt: “Hij bloost, maar daar mag
hij zich niets van aantrekken.” Ik laat me
er niet door doen. Ik zal wel blozen, maar
dat is een mooie kleur. Mijn intellect over-
stijgt dat. Misschien is dat wel een
slagzin: mijn intellect overstijgt het … euh
… Ik ben al vergeten wat het overstijgt.
Het is slechts een klein intellect. Mind
over matter zou betekenen dat het man-
nelijke overwint in mijn psyche. Maar ja, is
er ooit een naam beter gekozen dan Herr
Seele? Never was a name better chosen.
Daar drinken we op, heren. Herr Seele.
De ziel, waarom is dat zo belangrijk, ik
weet het eigenlijk niet.”

En waarom Herr?
“Herr omdat ik het herrenelement wel in
mij heb. De dassen, de kostuums, dat
vind ik een goed gegeven om mee te
leven. Een gegeven die ik van vorige gen-
eraties jat. Als ik rondloop in kostuum loop
ik erbij als een museum. Ik draag kledij
van twintig jaar geleden, en die moet
geconserveerd worden. Een vorm van
restauratie. De jaren zeventig en tachtig
zitten momenteel voor uw neus. Ik heb
wel geen duiding bij mijn museum, maar
jullie kijken wel naar een museum. Wat ik
bij jullie niet kan. Jullie zijn immers jezelf,
en dat is het ergste dat je kunt zijn.
Waarom? (lacht) Het is maar een gevoel
hé. Maar jullie zijn nog jong, jullie kunnen
leren dat te bestrijden. Normaal gezien
word je ook gedwongen een masker op te
zetten, niet?”
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P
rofesssor Strijckmans heeft
de reactor sinds vorig jaar
onder zijn beschermende
vleugels en bezweert dat er
geen enkel gevaar is.

Hoe zit de veiligheidscontrole van de
reactor eigenlijk in elkaar?
“Die strenge controle heeft op maar
liefst zeven niveaus plaats. Eerst en
vooral hebben we een industrieel inge-
nieur in onze vakgroep die alles in het
oog houdt en de universiteit Gent heeft
ook een Centrale Dienst voor Fysische
Controle. Die onafhankelijke dienst
bestaat uit twee erkende stralingsdes-
kundigen die een oogje in het zeil hou-
den. Daarnaast heb je een externe
erkende instelling, met name de
Associatie Vinçotte Nucleair, die twee-
wekelijks een grondige controle houdt.
Nationaal zijn er twee instellingen die
zowel de reactor op zich controleren als
het afval. Internationaal vallen we onder
de bevoegdheid van Euratom en het
Internationaal Atoomagentschap. Dat
zijn dezelfde nucleaire wapeninspec-
teurs van Mohamed El-Baradei in Irak
en Iran. Zij komen controleren of we het
afval niet verkopen aan terroristische
organisaties. Volstrekt nutteloos, want
onze nucleaire brandstof is voor slechts
vijf procent aangerijkt uranium-235 en
wegens de minieme aanrijking totaal
ongeschikt voor kernwapens, maar best
wel spannend.”

Heeft de reactor dezelfde eigen-
schappen als andere reactoren?
“Onze Thetis heeft een vermogen van
250 kilowatt, terwijl energiecentrales
met gigawatten werken. Dat is enkele
duizenden malen zo veel. Bovendien is
onze brandstof, zoals al gezegd, veel
minder aangerijkt. Wij gebruiken water
als moderator, koelmiddel en biologi-
sche afscherming. In Tsjernobyl
gebruikten ze brandbaar grafiet.
Bovendien werken we slechts bij nor-
male druk en temperatuur. In energie-
centrales ligt de druk véél hoger en de
temperatuur boven 100 graden.
Desalniettemin moeten we aan dezelfde
strenge veiligheidsvoorschriften vol-
doen als de energiecentrales. Ook bij
ons moest bijvoorbeeld telkens een
expert klasse 1 aanwezig zijn bij een
actieve reactor. Enkel professor emeri-
tus Dams en professor Thierens van
de Fysische Controle hebben die erken-
ning op zak op basis van bewezen com-
petentie. Wanneer ze allebei afwezig
waren, mocht de reactor nooit aange-
legd worden. Hij werkte op het einde
nog slechts twee dagen per week.”

Stel dat er een lek zou optreden.
Moeten we dan meteen in giganti-
sche paniek geraken en onszelf met
een shot-gun van het leven beroven? 
“Neen, zo’n vaart hoeft het zeker niet te
lopen. Mocht er een lek zijn, dan is dat
van het koelwater. Dat kan niet echt
kwaad. Het koelwater wordt namelijk

altijd, zelfs nu de reactor niet meer in
werking is, over een ionenuitwisselaar
gestuurd waarop de ionen gebonden
worden. Dat principe vind je ook bij het
ontkalken van leidingwater. Als er splijt-
baar materiaal in het koelwater terecht
zou komen – wat nog nooit gebeurd is –
dan worden die meteen gebonden op
de ionenuitwisselaar. Ze zijn daardoor
niet meer wateroplosbaar en vormen
geen bedreiging meer voor besmetting
van het grondwater.”

Van de veiligheid van de reactor zijn
we overtuigd. De security was echter
wat anders, naar verluidt.
“Daar heb je gelijk in. In het verleden liet
de toegang van personen tot de site
vaak te wensen over. Ze was te licht.
Daar is de laatste jaren echter verande-
ring in gekomen. Met de strengere wet
in het achterhoofd heeft de UGent heel
belangrijke inspanningen gedaan wat
infrastructuur en personeel betreft om
de beveiliging te verbeteren.  Zo zijn alle
bezoekers, ook studenten, nu verplicht
een badge aan te vragen aan de secu-
rity vooraleer ze de site te mogen betre-
den. Om veiligheidsredenen kan ik daar
echter niet veel meer over zeggen.”

Jammer eigenlijk, we hebben dan een
kernreactor en blijkt hij een doetje te
zijn. Niets angstaanjagend aan. Bin
Laden zal nu wel nooit naar Gent afzak-
ken.

DDEE  RREEAACCTTOORR
LLEEKKTT  NNIIEETT

EL-BARADEI EN CO. AAN ONZE UNIEF

PPiieetteerr  EEvveerraaeerrttss

WETENSCHAPPELIJKE
Thetis was jarenlang een
naam die de Gentenaars hun
haren ten berge deed rijzen.
Kernenergie boezemt de men-
sen angst in en het is modi-
eus om een tegenstander te
zijn. Thetis ontkwam al die
negatieve publiciteit door rus-
tig uit te doven. Dat dacht hij
toch. Vorige week kreeg
Schamper namelijk een tip
over mogelijke lekken. Vals
alarm. Jammer.
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E
erst even doktertje spelen.
Herpes is een virus dat in
verschillende vormen voor-
komt bij zowel planten, die-
ren als mensen. Bij de mens

vinden we twee types, waarvan het eer-
ste en minst schadelijke koortsblaasjes
op de lippen veroorzaakt. In uitzonderlij-
ke gevallen kan dat type ook ogen of
hersenen aantasten. Gevaarlijker wordt
het wanneer type twee opduikt. De
gelukkige bezitter van die vorm kan zich
verheugen op pijnlijke en branderige
blaasjes ter hoogte van de geslachtsde-
len. Aan herpes valt bijzonder weinig te
doen. Eens je besmet bent blijf je dat
voor het leven en kan het virus bij ziek-
te of vermoeidheid opnieuw toeslaan.

Voor een gezonde volwassene is her-
pes gelukkig niet echt levensbedrei-
gend. Dat een fikse geslachtsziekte niet
bepaald bevorderlijk is voor uw gemoed
en seksleven hoeft echter geen betoog.
Bovendien is herpes voor sommige
mensen wel degelijk een risico: een
besmette moeder kan het virus bij de
geboorte doorgeven aan haar kind,
waardoor dat mogelijk zenuwbeschadi-
ging oploopt en verlamd raakt. Ook
mensen met ziektes die het immuniteits-
systeem aantasten, zoals aids, lopen
gevaar bij infectie.

ROMANTISCH

Als de bronstige macho in u denkt dat
een condoom hem wel voor alle onheil
zal behoeden, guess again. De blaasjes
strekken zich vaak uit over zones die
onder het rubberen jasje uitsteken, en
blijven dus gevaarlijk. Een grondig voor-
onderzoek van uw partners schaam-
streek voor u aan een dolle wip begint,
volstaat evemin. Behalve funest voor de
romantische sfeer is het ook nutteloos.

Een besmetting gaat immers niet altijd
gepaard met symptomen. Velen weten
dus niet dat ze besmet zijn, en gaan
onbewust lustig door met het infecteren
van anderen.

Een en ander maakt van herpes een
van de meest voorkomende soa’s. Het
aantal besmettingen loopt de laatste
jaren steeds sneller op, alle campagnes
rond veilig vrijen ten spijt.
“Waarschijnlijk moeten we de oorzaak
zoeken in de stijgende populariteit van
orale seks”, zo zegt Dr. Isabel Leroux-
Roels van het Centrum voor
Vaccinologie. “Het is belangrijk dat we
er jongeren op wijzen dat dat niet zon-
der risico is.”

VROUWEN EN MEISJES

Sensibiliseren is een mooi ding, maar
voorkomen is nog veel beter. Daarom
werken Leroux-Roels en het Centrum
voor Vaccinologie van de UGent mee
aan een internationale studie over een
vaccin tegen herpes. Zo’n vaccin zou
komaf kunnen maken met nieuwe
besmettingen. Momenteel wordt een
kandidaatvaccin getest op een groot
aantal volwassen proefpersonen, met
goede resultaten. Vreemd genoeg werkt
het echter enkel bij vrouwen. Voor het
waarom daarvan bestaat nog geen slui-
tende verklaring.

Voor verdere proeven gaat de UGent nu
op zoek naar 338 meisjes van tien tot
zeventien jaar. Om besmetting te voor-
komen is het immers belangrijk dat het
vaccin zo snel mogelijk toegediend
wordt. Daarom ging in januari het
‘Herpes Adolescentenprogramma’ van
start. Bedoeling is 6.500 meisjes uit
meer dan twintig verschillende landen in
het onderzoek te betrekken.

“Derdewereldlanden zijn daar voorlopig
niet bij”, geeft Leroux-Roels toe.
“Nochtans kan het vaccin vooral daar
goed werk verrichten. Voor virussen als
hiv vormen de wondjes die herpes ver-
oorzaakt immers een ideale toegangs-
poort. Voorlopig werken echter, naast
Europese universiteiten, enkel onder-
zoeksgroepen in landen als de VS,
Canada of Australië mee.’ In eigen land
stapt naast de UGent ook de
Universiteit Antwerpen in het project.
Voor de kosten draait de producent van
het vaccin, Glaxosmithkline, op.

ZUSJE

Leroux-Roels verwacht weinig proble-
men om aan het vereiste aantal proef-
personen te geraken. Volgens haar is
het vaak veel moeilijker om voor zo’n
onderzoek aan oudere proefpersonen
te raken dan jongere. Behalve door het
normale netwerk van mensen die al eer-
der aan soortgelijke onderzoeken heb-
ben deelgenomen en personeelsleden
hoopt men door een affichecampagne
in jeugdhuizen en scholen voldoende
kandidaten te strikken. Deelneemsters
moeten vijf tot zeven studiebezoeken
afleggen in een periode van twaalf tot
achttien maanden. In totaal worden drie
dosissen van het vaccin toegediend,
waarna wat bloed afgenomen wordt.
Eventuele onkosten worden vergoed.

Hebt u dus nog een jonger zusje of
ander familielid rondlopen, aarzel niet.
Proefpersonen lopen geen gevaar, u
helpt er de wetenschap mee, en het
droombeeld van de zorgeloze, vrije lief-
de komt weer een stap dichterbij.

UUGGEENNTT  ZZOOEEKKTT
JJOONNGGEE  DDEEEERRNNEENN

WIE WIL GENITALE HERPES LATEN TESTEN?
DDrriieess  VVrriijjddeerrss

WEETJES EN WATJES

Het zal u, terwijl u over het strand van Ibiza zwalpt, waarschijnlijk een
rotzorg zijn dat seks nog altijd vieze ziektes kan overbrengen.
Nochtans bevindt zich tussen uw dijen een ware woekerzone voor
schadelijke fauna en flora. Gelukkig strijdt onze UGent tegen de her-
pes op uw lendenen.
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VVOORRTT  MMEETT
WWOORRDD--BBIIJJLLAAGGEESS

E
en algemeen principe van communicatie is dat je
communiceert op een manier die de ontvanger begri-
jpt. Indien niet, dan wek je ergernis op. Wanneer je
een onbegrijpelijke e-mail naar meerdere ontvangers
stuurt, verhoogt die ergernis. Vermijd je het sturen

van Word-attachments, dan kun je redelijk ongegeneerd mails
versturen.

ARGUMENTEN GENOEG

Er zijn verschillende redenen waarom het versturen en lezen van
een specifiek soort attachment uit den boze is. Neem nu Word-
attachments. Bij voorkeur wordt gewone tekst in de body van
een e-mail geplaatst en niet in een Word-bestand, zoals zovelen
menen te denken. Wat die mensen niet weten, is dat ze onbe-
doeld geheime informatie meesturen met het document. Vele
versies van Office slaan details over je computer en verwijderde
tekst op. Die informatie kan op een eenvoudige manier worden
gerecupereerd.

Word-documenten kunnen eveneens virussen bevatten.
Wanneer je het document opent, heb je zeer veel kans om
besmet te worden. Meestal zal het virus ervoor zorgen dat de
documenten die jij verstuurt eveneens besmet zijn. Vele mensen
hebben daarenboven niet eens de juiste software om Word-doc-
umenten te openen. Voor de onwetenden: er bestaat nog iets
anders dan de standaard-pc voorzien van Microsoft Windows en
Word. Sommigen weigeren Microsoft-producten te gebruiken
omdat het bedrijf al veroordeeld is voor illegale anti-competitieve
praktijken.

Een Word-document openen vergt veel meer moeite dan het
meegeven van de informatie in de e-mail zelf. Word-documenten
zijn groot om te versturen en verspillen bandbreedte. Een typ-
isch document van een pagina kan tien keer groter zijn in Word
dan in de body van een e-mailbericht.

Argumenten genoeg om geen Word-attachments te sturen. Nu
moet je het alleen gewoon niet meer doen doen. Maar hoe? Het

simpelste is alle tekst selecteren, kopiëren en in je e-mail
plakken. Of je bewaart je document als een txt-bestand, via het
‘Opslaan als-menu’. Wil je de opmaak van het document
bewaren, dan zijn de vorige oplossingen niet bruikbaar. Sla het
Word-document in dat geval op in pdf-formaat. Pdf is een open
formaat dat op alle platformen leesbaar is. Het dient ook om
afgeprint te worden. Soms kan het beter zijn om het document
op een website te plaatsen en de locatie ervan door te mailen.

BIJLEREN

Aan de UGent heeft men veel last van de ‘stuur-Word-docu-
menten-door-ziekte’. Onze lieve persattaché Sophie Dewaele
stuurt bijvoorbeeld sommige van haar persberichten door in dat
formaat. Frustrerend, en het nut ervan is onbestaande. Ook de
officiële UGent-website staat vol Word-documenten. Hier en
daar zien we toch een pdf-bestand, maar het kan beter.

Naast het niet meer versturen van Word-attachments kun je
anderen aanzetten het versturen ervan te stoppen. Je bewijst de
mensheid een dienst. Wanneer je een Word-attachment in je
inbox krijgt, stuur je de afzender een beleefd berichtje met uitleg
waarom het versturen van Word-attachments niet kan. Vraag
hem het document in een ander formaat of in gewone tekst door
te sturen. Blijf beknopt in je uitleg om de tijd van je afzender niet
te verspillen. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder Word-
documenten verstuurd zullen worden.

AMBETANTERIKEN

Soms zal je als antwoord krijgen dat Word de standaard is voor
tekstverwerking, dat iedereen het doet en, al mag het dan niet de
optimale manier zijn, het beter is de kudde te volgen. Daarop kun
je antwoorden dat de manier waarop je een document maakt,
niets te maken heeft met de manier waarop je het verspreidt.
Mocht er een reden zijn om Word te gebruiken, zélfs al is het
systeem superieur aan vrije tekstverwerkers, is er nog geen
enkele reden om het te gebruiken voor het uitwisselen van doc-
umenten.

Niets is zo ergerlijk
als mensen die je
via mail in attach-
ment een
Word-bestand
doorsturen.
Het is lastig,
gevaarlijk en
onprakt isch.
Toch blijft ieder-
een het doen.
RRuuddyy  GGeevvaaeerrtt
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Skepp is de Studiekring voor Kritische Evaluatie van
Pseudo-wetenschap en het Paranormale. De vereniging
wil mensen waarschuwen voor onder meer pseudo-

experts, kwakzalverij, charlatanerie en sektevorming. In het licht
van die doelstelling reikt Skepp jaarlijks de Zesde Vijs en de
Skepptishc Put uit. Eerstgenoemde prijs beloont iemand die zich
kritisch opstelt ten aanzien van het paranormale en de pseudo-
wetenschap. De tweede prijs daarentegen is bestemd voor wie
zich bijzonder onkritisch heeft opgesteld en de popularisering
van wetenschap en kennis niet zo goed begrepen heeft. 

Vorig jaar werd de Zesde Vijs uitgereikt aan  de proffen Els De
Bens en Karin Raeymaeckers van de Vakgroep
Communicatiewetenschappen van de UGent. Ook dit jaar is een

personeelslid van onze unief een laureaat voor deze prijs. Deze
keer is het niemand minder dan het ukje Dreeten De Leenheer,
soms ook wel eens Den Rector genoemd. De pillendraaier laat
geen kans voorbij om zijn kritische stem te laten horen en kwak-
zalvers, pseudo-wetenschappers en ander gespuis terecht lik op
stuk te geven.

De grote ziekenfondsen mogen de Skepptische Put in ontvangst
nemen. Skepp klaagt de terugbetalingspraktijken van bepaalde
ziekenfondsen aan wat alternatieve geneeswijzen betreft. Een
aantal weken geleden voerde Skepp nog een experiment uit
waarbij ze bij wijze van ‘zelfmoordpoging’ flesjes onverdunde
homeopatische geneesmiddelen dronken (zie Schamper 420).
Bij sommige ziekenfondsen kunnen de aangeslotenen een bijko-
mende bijdrage betalen zodat alternatieve geneeswijzen worden
terugbetaald. Die bijdrage, schommelend tussen 50 en 80 euro,
is soms verplicht. Die praktijken werden door de Verbruiksunie
strijdig bevonden met de Handelspraktijkenwet en de rechten en
de voorlichting van de consument. De ziekenfondsen trekken
zich daar niets van aan en doen verder met de illegale praktijken.

De prijzen worden om 19u uitgereikt in auditorium C van de
Blandijn. Onder de aanwezigen bevinden zich onder meer Wim
Betz, Patrick Vankrunkelsven, Johan Braeckmaen en Jean-
Paul Van Bendegem. De nog immer hippe en levendige
Etienne Vermeersch kan niet aanwezig zijn. Hij bevindt zich op
dat moment in het Vlaams Parlement.

RREECCTTOORR  KKRRIIJJGGTT
ZZEESSDDEE  VVIIJJSS

KRITISCHE INGESTELDHEID CHARMEERT SKEPP

Op donderdag 26 maart reikt Skepp
naar jaarlijkse gewoonte haar
skepptische prijzen uit. Rector
André De Leenheer viel in de prij-
zen. Sommige ziekenfondsen zullen
groen lachen.
SStteeffaaaann  DDuucc
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muzikanten ligt. Ons spel zorgt ervoor dat
die mengeling vanzelf komt. Enerzijds
werken we met Amerikaans klinkende
songs, maar we verwerken er ook
Balkanritmes in, wat voor de Europese
touch zorgt.”

Heb je een zeker fysiek inlevingsgevoel
in je muziek?
“Ja, natuurlijk, dat is het belangrijkste.
Zowel van de jazz als de rock & roll als de
Europese invloeden krijg ik een zekere
kick. Dat krijg ik vaak van organische
muziek. Dat slaat meestal aan, hoewel ik
ook kan genieten van techno en drum &
bass. Maar Absynthe Minded is organisch,
het swingt en mag rammelen. Je mag al
eens met je heupen vooruit en achteruit
gaan. Dat zit in ons. Zo spelen we graag,
zo werken die nummers best.”

Is dat ook wat het publiek momenteel
zo bekoort?
“Ik hoop dat dat gewoon is omdat ze ons
als een goede groep zien, en omdat ze
zich goed voelen bij onze muziek wanneer
ze naar onze optredens komen. Dat is de
essentie van Absynthe Minded: live spe-
len. Iedereen zou zich moeten amuseren.
Op het ene nummer kun je dansen, op het
andere kun je met intellectuele blik naar
het podium staren. (grijnst) Dat mag en
kan voor mijn part allemaal. Eigenlijk wil ik
dat er geen grenzen zijn. Die zijn er uiter-
aard wel, maar er is zeker geen eenduidi-
ge bedoeling achter de muziek.”

Absynthe Minded slaagt erin swing-jazz
te laten aanslaan, terwijl anderen in
Vlaanderen dat al langer spelen zonder
dat er hetze over ontstaat.
“Je hoort die muziek niet zo vaak, denk ik.
Over welke andere groepen zou je het dan
hebben? Je hebt hier in België bijvoor-
beeld Waso en Koen de Cauter die
Bohémian muziek spelen. Zij brengen écht
dat Django-gevoel over, wat ook Club de
France en al die toestanden doen. Dat
slaat zeker aan. Ze zijn ook veel puurder.
Wij zijn niet echt puur het een of het ander,
wij zijn Absynthe Minded.”

Door welke muziek werd je gegrepen
voor je je huidige stijl ontdekte?
“Veel hard rock vooral. AC/DC en Van
Halen, daar was ik gek van toen ik veer-
tien was. Nirvana kwam toen op de prop-
pen, en ik ben compleet met die gekte
meegegaan. Ik was een ongelofelijke fan
en hou daar heel erg van. Als er ook maar
een beetje blues in de muziek zit, een
beetje echtheid, dan spreekt die muziek
me al aan. Zeker Nirvana. Nirvana was
een unicum. Wat ik meestal écht goed
vind, is een eigen geluid. Dat maakt de
meeste bands goed, dus ik kan even goed
niets zeggen.”

BERT OSTYN GAAT MET ABSYNTHE MINDED

‘‘WWIIJJ  ZZIIJJNN
NNIIEETT  PPUUUURR ’’

T
om Barman kiest zijn vrienden
zorgvuldig. Dat hij op de
speelplaats samen met Bert
Ostyn kikkers ging opblazen, is
geen toeval. De Gentse jon-

geling speelt geweldige swing-jazz met
zijn ensemble Absynthe Minded, en stormt
als een volleerde Samurai af op de over-
winning in Humo’s Rock Rally.

Je vermengt Europese en Amerikaanse

folkinvloeden, en dat blijkt lekker te
swingen. Heb je er een idee van
waarom beiden zo complementair zijn?
“Ik weet het niet. De pop en de blues in de
muziek zijn behoorlijk Amerikaans, terwijl
er zit even goed Europese swing in.
Waarom dat zo goed mengt, weet ik niet.
Goeie muziek past nu eenmaal bij elkaar.
Wij denken er niet over na. Het is niet dat
we bewust twee stijlen mengen om iets
nieuws te creëren. Ik denk dat het aan de

Vorige week donderdag gaf Absynthe Minded
een beregoed optreden in de Vooruit. Om te
weten hoe ze klinken, leg je het best hun uit-
stekende debuutplaat op. Om te weten hoe ze
denken, lees je gewoon verder.
GGeerrtt  BBooeell
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Zitten AC/DC en Nirvana nog altijd op
een weirde manier in Absynthe
Minded?
“Ik denk het wel. Een beetje toch. Van
Halen zeker niet. AC/DC, dat is blues, met
Bon Scott, de eerste zanger. Die eerste
vijf, zes platen, daar hou ik enorm van. Ik
vind die kerel echt een poëet, maar niet
veel mensen zullen mij in die mening
bijtreden. (lacht) Ik kan niet zeggen wat
juist de invloed van Absynthe Minded is,
gezien er zoveel factoren meespelen. Het
evolueert allemaal zonder dat je werkelijk
op zoek gaat naar nieuwe invloeden. Het
sluipt er gewoon in.”

Je hebt nu een soort Absynthe-frenzy
op gang gebracht. Denk je dat jullie
daardoor in een hokje geduwd zijn
waaruit het moeilijk ontsnappen zal
zijn?
“We hebben dat vroeger vaak meege-
maakt. We werden ergens gevraagd om
als een swingorkestje te gaan spelen,
maar er zit ook veel rock & roll in onze
muziek. We spelen luid, soms hard. Als de
mensen komen kijken, en ze verwachten
enkel swing-jazz, dan vergissen ze zich.
We gaan van het begin tot het einde alle
richtingen tegelijk uit.”

Rock & Roll met akoestische instru-
menten dus.
“Uiteraard. Zo is rock & roll begonnen.
Bluesmuzikanten die met hun akoestis-
che gitaar spelen.”

Hoe bereik je met de instrumentatie
van Absynthe Minded dat agressieve
rock & roll-gevoel?
“We spelen ondertussen ook elektrisch.
Het belangrijkste blijft dat we voluit gaan.
Je moet het gevoel hebben dat je aan het
spelen bent. We spelen graag met elkaar.
Het is ook niet echt de moeite daar veel
woorden aan vuil te maken. Je kunt het
analyseren, en praten over de techniek
van de muziek, en we hebben daar alle-
maal wel notie van, maar als het erop aan
komt, doet dat er niet toe. Het is de kracht
van de melodie en de groove die de
sound bepaalt.”

Je speelt nu swing-jazz, heb je er een
idee van wat je volgende stap zou zijn?
“Dat is niet moeilijk, dat is iets wat voorop
staat in de groep. We gaan waarschijnlijk
nog andere richtingen uitgaan. Het pub-
liek zal misschien meegaan, misschien
ook niet. Wij zijn evoluerende muzikanten,

en we zijn daar op die manier mee bezig.
We zijn nu bij wijze van spreken al bezig
met de volgende plaat. We zijn nieuwe
nummers aan het schrijven, waarvan we
er vanavond een paar brengen. Zo werkt
het voor ons. We improviseren erop los in
sommige nummers en hebben een zeer
losse stijl.”

Tom Barman heeft je al uitvoerig
geprezen. Er is een soort hype rond de
groep ontstaan. Heb je zelf al iets
gemerkt van je bestaan als symbool in
de ogen van cultuurminnend
Vlaanderen?
“(verlegen lachje) Kom zeg, niet overdri-
jven hé. Dat is gewoon door de media en
de Rock Rally. Iedereen zegt dat we gaan
winnen. Ik zou graag winnen, maar ik zou
niet ongelukkig zijn mochten we niet win-
nen. Alle bands die meespelen mogen
voor mijn part winnen. We laten het alle-
maal op ons afkomen. Het kan niet
anders, dat is de enige manier. Dat is hoe
de pers werkt, en ik vind het zeer interes-
sant om mee te maken. Ik had niet
verwacht dat wij als gedoodverfd winnaar
opgevoerd zouden worden. We proberen
er zeker niet aan te denken. We hebben
nog niet gewonnen.”

AC/DC, NIRVANA EN JAZZ ACHTERNA
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Eric De Volder: ‘Muziek kan een personage zijn’
(foto Tania Desmet)

‘E
n achter ’t eten – moe’k ‘t
zeggen? – wildet ’oren? –
daar dwaalt de Dood al
rond…” Een fragment uit
‘Achter ’t eten’, een van

de twee werken van beeldend kunste-
naar, schrijver en regisseur Eric De
Volder die door de Vlaamse Overheid
bekroond werden. Gentenaar De Volder
is al lang geen groentje meer in het
artistieke landschap. Toch krijgt hij pas
sinds een aantal jaar echte erkenning
door het stijgende aantal cultuurprijzen
dat hem te beurt valt. Nu zijn nog eens
twee Vlaamse Cultuurprijzen aan dat lijst-
je toegevoegd: die voor toneelliteratuur
voor zijn theatertekst ‘Zwarte vogels in de
bomen’ en voor podiumkunsten voor zijn
voorstelling ‘Achter ’t eten’

Welke invloed hebben die prijzen op
u?
“Eerst en vooral voel ik er me zeer door
vereerd. Het is voor mij een grote steun
om verder te doen. Het is ook belangrijk
voor de groep en ons imago. Het straalt
vertrouwen uit, waardoor ik twijfels over
bepaalde keuzes beter kan aanvaarden.”

Een quote uit de argumentatie van de
jury voor de Vlaamse Cultuurprijzen:
‘Hij tilt een actueel thema op tot
mythische hoogtes’. Is dat een van uw
doelstellingen bij het maken van een
voorstelling?
“Ja, ik probeer dingen te maken die voor
iedereen verstaanbaar zijn, waar mensen

zich in kunnen herkennen. De person-
ages zijn vaak heel gewone figuren die
geconfronteerd worden met de grote din-
gen des levens en daar op hun eigen
manier mee omgaan. Dat zijn dingen die
ook in realiteit gebeuren. Ik probeer ze op
een ander niveau te tillen zodat je een
ruimer plateau hebt om op te wandelen,
maar waar ook plaats is voor toeschouw-
ers.”

VERBEELDING

Wat is uw omschrijving voor een sterk
stuk?
“Een stuk heeft voor mij een grote kracht
als ik als toeschouwer dingen zie waar-
van ik rationeel weet dat ze niet kunnen,
maar die ik toch geloof. Ik vind het belan-
grijk dat mijn verbeelding wordt aange-
sproken, dat ik dingen kan zien die er niet
zijn, maar toch impliciet aanwezig zijn.
Daarnaast is er het emotionele aspect. Ik
vind het een belevenis als er dingen
gebeuren die iets doen met de emoties
van de toeschouwer, die een lach of een
traan ontlokken.”

“Muziek speelt daarin een grote rol. Met
muziek kun je dingen in een stuk brengen
die je niet uit kunt spreken of die een
bepaalde emotie provoceren. Muziek kan
op een bepaald moment zelfs optreden
als een personage, het kan tot in uw bin-
nenste doordringen en iets aanraken dat
een herinnering oproept en de link legt
met wat je op het podium ziet. Ik zit voort-

durend met muziek in m’n hoofd en ik
gebruik dat erg vaak bij repetities of
improvisaties.”

In welke mate wordt u in uw werk beïn-
vloed door andere kunstenaars? 
“Dat waaiert nogal. Al van toen ik een kind
was, gingen wij heel vaak naar de film.
Dat heeft me zeker beïnvloed. Ik heb
bijvoorbeeld zeer veel stomme films
gezien, heel simpele manieren van spe-
len die toch uitgekiend in elkaar zitten en
waar ik absoluut iets van opgestoken
heb. Of de films van Jacques Tati, waaruit
ik veel geleerd heb over de manier van
het vertellen van een verhaal en over de
kracht van absurditeiten. Algemeen
gezegd word ik beïnvloed door het
expressionisme in al zijn vormen.”

In ’92 richtte u Theatergroep
Ceremonia op in Gent, met ‘Kunst is
modder’ als naam voor uw theaterzold-
er. Vanwaar die zin?
“Kunst is modder was een van de slagzin-
nen van een muziektheatergroep waar ik
ooit deel van was, Parisiana. Toen ik die
zolder oprichtte, vond ik het een goede
naam. De zin is ook voor iedereen vrij
interpreteerbaar. Kunst is een bol klei
waarmee je een idee begint te boetseren
tot je iets krijgt.”

Begin deze maand wer-
den in Antwerpen de
Vlaamse Cultuurprijzen
uitgedeeld. Gents thea-
termaker Eric De
Volder viel liefst twee
keer in de prijzen: hij
haalde het in de cate-
gorieën toneelliteratuur
en podiumkunsten.

ERIC DE VOLDER VALT IN DE PRIJZEN

WWeennddyy  SScchheellffaauutt

‘‘KKUUNNSSTT  IISS  MMOODDDDEERR ’’

‘Tussen de soep en de patatten’, een
werkweek over Eric De Volder van 23-27
maart in het Nieuwpoorttheater, meer info
op www.nieuwpoorttheater.org
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De stripreeks naar het boek komt uit onder
de naam Het Laatste Jungleboek. ‘De
mens’ is het eerste deel van een vijfluik.

Als je het Disney-vehikel gezien hebt, dan
klinken namen als Mowgli, Bagheera en
Sherakhan je vast als oorstokjes in de oren. Het
verhaal begint wanneer een oude Mowgli terug-
keert naar de rand van de jungle om daar zijn
oude dagen te slijten in herinneringen aan zijn
eerste levensjaren tussen de wolven, panters
en beren. Wat volgt, is een reeks flashbacks en
flashforwards van jonge telg naar pensioen-
gerechtigde. Er wordt een verhaal ontsluierd dat
vooral de dreiging vertelt van de machtige tijger
Sherakhan, die het gemunt heeft op Mowgli's
leven, inclusief zijn sappige mensenvlees.

De personages blijven in de strip dezelfde als in
het boek. Het verhaal daarentegen is een vrije
bewerking. In tegenstelling tot het makke
Disney-pluche mag Sherakhan het mensen-
bloed rijkelijk tussen zijn tanden laten vloeien. In
het begin van de strip doet hij zich tegoed aan
een hond, een moeder en kind. De bewerking is
het werk van Desberg, de schrijver van reeksen
als De Schorpioen, Billy the Cat en ooit de reeks
Jimmy Vandooren. Die vaak vergeten reeks

handelde over de westerse inmenging in Afrika,
maar ook in Het Laatste Junglebook zit een
sociale aanklacht: de mens die zijn dwang om
te overheersen niet onder controle kan houden.

De tekeningen zijn van Henri-Joseph Reculé,
die eerder al samenwerkte met Desberg voor
zijn reeks De Onsterfelijken. Deze mijnheer
bewees dat hij thuis is in de stiel, maar een strip
vol met dieren is zelfs voor een Da Vinci geen
evidentie. De meeste van zijn dieren lijken op
papier echt karakterloos. De man tekent een
tijger als een tijger, ook al een kunst, maar dat
ietsje meer mocht wel. Misschien hadden ze het
doedelen maar aan de inkleurder moeten over-
laten, De Moor, die al bewees dat hij met
Desberg een uniek duo vormt in de meester-
werkjes van Kobe de Koe.

Waarschijnlijk kunnen we alle kritieken op het
eerste deel van Het Laatste Jungleboek zien als
te verwachten kinderziektes. Zoals Bart
Peeters het zou zeggen: "Ik heb zoiets van: we
onthouden vooral een goeie samenwerking
waar we zeker nog meer van zullen horen."

Hoewel je bij het horen van de naam Kipling meteen denkt aan de puike
rugzak die je in de Makro met 70% korting meegestekt hebt, staat hij ook
voor de man die The Jungle Book schreef. Je weet wel, die film van Disney
die je in de Carrefour geript hebt. Na de tekenfilm volgt nu de strip. Gelieve
die echter niet te tsjoepen bij Betty Boop.

BBrruunnoo

Deze rubriek kwam tot
stand dankzij
Stripwinkel
Betty Boop,

Overpoortstraat 110.
‘Het Laatste

Junglebook’ is er
nu te koop.

HET LAATSTE JUNGLEBOEK

Het nieuwe boek van
Moore, die vooral
bekend geworden is

door zijn werk als regisseur
(Bowling for Columbine en de
langverwachte opvolger 9/11
Fahrenheit), kreeg de titel Dude, where’s my country mee en
werd onlangs vertaald in het Nederlands als Klauwen af van mijn
land!. Waar halen ze het. In dit boek, de opvolger van Moore’s
eerste boek Stupid White Men, maakt hij brandhout van het hui-
dige beleid in de Verenigde Staten onder de vorm van branden-
de vragen aan George van Arabië. In zeven hoofdstukken pas-
seren 11 september, de oorlog in Irak, het Enron-schandaal en
dies meer de revue.

Genoeg stof dus voor een portie interessante lectuur? Helaas.
Moore heeft geprobeerd te schrijven in een soort spreektaal, wat
duidelijk een slecht idee was, in de vertaalde versie tenminste.
Het gevolg is een ontzettend slecht geschreven boek dat meer
tenenkrullende irritatie opwekt dan interesse. Een zwakke
schrijfstijl kan nog altijd gecompenseerd worden door sterke
inhoud maar ook op dat vlak stelt ‘Klauwen af van mijn land!’
teleur.

Het begint al met de eerste pagina die “goedgekeurd is door het
ministerie van Informatie” en “voorzien van uiterst geheim linnen-

papier dat automatisch uw vin-
gerafdrukken registreert en
doorseint”. Húmor! Zo gaat het
verder, want in het speciale
voorwoord voor Nederlands-
talige lezers vraagt Moore zich

af of “Jan-Peter Balkenende soms slechte wiet heeft gehad?”
Inderdaad, de Belgen mogen het voorwoord overslaan.

In elf hoofdstukken hanteert hij de hakbijl voor de familie Bush.
Hij maakt daarbij gebruik van krantenknipsels, statistieken en cij-
fers en vermeld wél altijd zijn bronnen maar schopt voortdurend
op het zelfde been, waardoor het geheel overkomt als een potje
ordinair Bush-bashen. Sommige hoofdstukken zijn zelfs ronduit
kinderachtig (zoals “Jezus W. Christus”, waarin hij in de huid van
God zelve kruipt) of overbodig (“Eind goed, olie goed”, waarin hij
een fictief gesprek voert met z’n kleindochter). Slechts zelden
slaat Moore de juiste toon aan en bereikt hij het beoogde effect,
zoals in “De leugen regeert”, waarin hij een aantal pertinente leu-
gens ontmaskert.

Klauwen af van mijn land! is uiteindelijk niet veel meer dan plat
populisme. Jammer, want met zo’n onderwerp valt veel meer
aan te vangen. Mister Moore, blijf bij uw leest.

KLAUWEN AF VAN MIJN LAND!

Michael Moore, de zelfverklaarde rondbuikige
spreekbuis van links Amerika, heeft een nieuw
boek uit. Of dat goed nieuws is, is een andere
vraag.

WWiimm  VVaann  LLaanncckkeerr

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

MICHAEL MOORE
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Wellicht omdat hij niets beters
te doen heeft, trekt de
Amerikaan bij hen in. Théo en
Isa, die duidelijk Mao’s rode
vaan dragen, delen hun
naïeve dromen over een
betere wereld met de nuchtere
Matthew. Regisseur Bernardo
Bertolucci formuleert via dit
personage dat het collectief
navolgen van dat ene rode
boekje niet tot een verrijking, maar veeleer tot een verschraling
van cultuur leidt. De droom van miljoenen gardisten levert,
gezien die zich beperkt tot vele figuranten, slechts een hoogst
oninteressante film op. Bertolucci schopt de communistische
‘vrijheidsstrijders’ een geweten door ze duidelijk te
maken dat ze met dezelfde fascistische wapens de
boel verzieken.

Naast communistische utopieën brengen de jaren
zestig tevens een totale ommekeer in de seksuele
moraal. Taboes worden aan de laars gelapt en
openlijk ter discussie gesteld. Dat komt hier voor het
eerst naar boven tijdens de ‘filmspelletjes’, waarbij ze
een film uitbeelden. Voor wie de titel ervan niet te bin-
nen schiet, bedenkt men een opdracht. De
goorheid van die opdracht stijgt in crescendo
naarmate de filmspoel verder afrolt. Bertolucci

brengt het seksuele reilen en
zeilen haarscherp in beeld. Je
hoeft niet kritisch te zijn om
vast te stellen dat er duidelijk
iets spaak zit in hun contacten.
Zo is er de incestueuze band
tussen Théo en Isa. Als
gewezen Siamese tweelingen
blijken ze nog altijd onafschei-
delijk. Matthew ontdekt tijdens
zijn relatie met Isa dat ze

samen met haar broer naakt in hetzelfde bed slaapt. Hij zal dra
aan den lijve ondervinden dat de delen van de twee-eenheid
voorgoed medegevangenen blijven. Terechte frustratie en onbe-
grip leggen een hypotheek op de relatie.

Eindconclusie is dat het geheel een mooi beeld
geeft van wat die periode voor sommigen betek-
ende. Juist daarom is het tijdperk zo boeiend voor
wie er niet bij was. In dat opzicht stoten we op een

verbeterde versie van The Graduate, met dat ver-
schil dat het licht niet uitgaat. Wie zich liever niet
verdiept in culturele revoluties of psychologische
ontwikkelingen kan nog altijd het Engels van de
Fransen uitlachen of gewoon trippen op de sfeerg-

erichte muziek van onder meer Jimi Hendrix.

TTHHEE  DDRREEAAMMEERRSS
Gedreven door zijn cinefilie brengt de jonge
Amerikaan Matthew zijn vakantie door in Parijs,
waar zijn toeristische interesse zich beperkt tot
het gigantische bioscooppaleis. Tijdens een beto-
ging tegen het ontslag van de stichter van de
cinématèque, leert Matthew de knappe Isabelle en
haar tweelingsbroer Théo kennen. Een verhaal
over seks en communisme.

HHeerrrr  KKaallkkii

Dat het leven soms een
sprookje is, weet elke student
met een meer dan gezonde
fascinatie voor alcohol.
Edward Blooms leven is echter
geen lange, door alcohol geïnduceerde trip, maar een opeenvol-
ging van buitengewone gebeurtenissen en ontmoetingen met de
meest wonderlijke personages. Dat alles komt tot leven in de tal-
loze verhalen die hij vertelt aan al wie het horen wil. Big Fish
toont Bloom die in zijn laatste dagen nog eenmaal zijn leven ver-
telt aan zijn vervreemde zoon, die de hersenspinsels van zijn
vader meer dan moe is.

Toegegeven, de verhalen klinken te bizar om waar te zijn, maar
zoals de stervende Bloom zegt: “Most men will tell you a story
straight through. It won’t be complicated, but it won’t be interes-
ting either”. Blooms verhalen gaan over reuzen, levende bomen
en malafide circusdirecteurs die al eens van gedaante durven
wisselen bij volle maan. Magische spektakels waarvan de kijker,
net als de toehoorders van Bloom, na verloop van tijd niet meer
weet wat te geloven.

Zoals we van Tim Burton gewoon zijn, is ook Big Fish een visu-
eel pareltje. De grauwe bossen van Sleepy Hollow en de kille
achterbuurten van Batmans Gotham City zijn verruild voor een
kleurrijke en fantasievolle wereld waarin niets onmogelijk lijkt. Als
geen ander weet Burton de sprookjeswereld van een kind op het
scherm te brengen. Zoals dat hoort in een sprookje, mag niet de
verhaallijn primeren, maar wel de fascinatie van de dromerige

luisteraar.

Verwacht dus niet de zwarte
humor van Mars Attacks of het
cynisme uit The Nightmare

Before Christmas, Big Fish draait om kinderlijke verwondering en
emoties. Net daarin toont Burton zijn meesterschap. De luchtige
emotionaliteit wordt op geen enkel moment pathetisch en zelfs
de geladen slotscène getuigt van een harmonisch evenwicht tus-
sen een lach en een traan en breit een perfect einde aan de film.
Mensen die beweerden dat Burton vooral draait om mooie beel-
den, kunnen na deze prent niet anders dan berouwvol toegeven
dat ze heel erg fout waren, willen ze niet kaalgeschoren in die-
rentuinkooien belanden.

Verwacht geen grootse film met een ijzersterk plot, maar een
rustig en vrolijk voortkabbelend verhaal dat telkens weer verwon-
dert en doet lachen. Wie met weemoed terugdenkt aan die peri-
ode waarin je verhalen over reuzen en heksen maar al te graag
geloofde, zal aan Big Fish veel plezier beleven. Zij die zichzelf te
volwassen en te serieus vinden, blijven beter weg. Net zoals je
elfjes enkel kunt zien als je erin gelooft, zie je de pure magie van
deze film ook enkel als je je openstelt voor de geniale fantasie
van Tim Burton, met voorsprong de beste sprookjesverteller van
dit tijdperk. De muziek van Danny Elfman past trouwens perfect
bij de beelden en de sfeer. Olé olé.

BBIIGG  FFIISSHH
Na het vreselijke Planet of the Apes is Tim Burton
terug met een film die hem beter ligt. Op de occa-
sionele neger na gaat het hier vooral om mensen.

AAxxeell  ddee  BBaacckkeerr

FFIILLMM

FFIILLMM
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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 studie-

richting, 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 bijzon-
der. 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
Eindredactie

Axel de Backer, Tom De Paepe
Tim F. Van der Mensbrugghe (chef)

Redactie
Evelien “Sabbatjaar. Enfin, maand. Pfff, week?”
Baeten, Ellen “Niet alleen mijn geest is open”
Bernaers, Bart “Eunuch” Bleyaert, Gert “Als ‘t

maar tieten heeft” Boel, Simon “Wat is dat,
seks?” Calcoen, Bruno “Ik heb de langste”

Claeys, Axel “Ernaast” de Backer, Ilka “Erop en
eronder” De Bisschop, Tom “Met tomaten is

heerlijk” De Paepe, Stefanie “Ik wacht tot de sol-
den” Deman, Simon “Het betere tettengefriemel”

Desmet, Sofie “Ze moesten eens weten” De
Vilder, Stefaan “Ken ê klintje môh ‘t skiet verre”

Duc, Rien “You ain’t see nothing yet, Bruno”
Emmery, Pieter “Geef mij maar de peutertuin”
Everaerts, Rudy “Het lijkt zo lang geleden, ik

heb ‘m... AAAAH! FUCK! FUCK! FUCK!”
Gevaert, Wouter “Anaal is ook leuk”

Haegebaert, Matthias “Het eerste het beste is
goed” Jacxsens, Annelies “Get on with it!”

Jeannin, Karel “Kijk, zonder handen” Lambert,
Stijn “Een kip is geen vogel, een vrouw geen

mens. I like ‘em both!” Segers, Wendy “Jaaaaa!
Dáááááár! Nóóóóóg!” Schelfaut, Joost “I had

white pussy, black pussy, Turkish pussy, yellow
pussy, smelly pussy, bloody pussy, hairy pussy,
chicken pussy and fishy pussy” Vandenbroele,
Tim “Ik sta daar boven” Van der Mensbrugghe,
Wim “Waar geslagen wordt, daar is liefde” Van
Lancker, Dries “Pis en stront, daar draai ik mijn

hand niet voor om. Wel erin” 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

Bart Vereecken,
Tim F. Van der Mensbrugghe

Schamper op internet
www.schamper.ugent.be

colofon

EExxccuusseess

Twee Schampers geleden, goh, pakweg nummer 421, verscheen er een behoorlijk
miserabele column over masturberen. Wat eruit moest blijken, dat aan je fluit rukken
en in je eigen foef soppen leuk en allesbehalve vies is, heeft enkele lezers aangezet
om te beginnen te experimenteren. Met vreselijke, bloederige gevolgen! Een meisje
vond er niets beter op dan een opgerolde Schamper in haar vunzige vagijn te ploffen.
Ook een jolige jongen leek het geen slecht idee om een vrouwelijke spleet te vervan-
gen door een opgerold studentenblad. Beiden vergaten echter dat wij nog altijd een
zeer scherp blad zijn en blijven. Door haar creatieve manier om het orgasme in haar
eigen onderbuik te proberen te bewerkstelligen verloor het meisje haar protserige pret-
knopje. De jongen sneed zich aan de bladzijde over het schermen en verloor daarbij
een stuk van zijn eikel. Wij bieden daar onze oprechte excuses voor aan, zonder even-
wel te ontkennen dat we er eens hard en luid om moesten lachen. Postief is dat jullie
er tenminste niet naast ejaculeerden. Tjonge, we kennen er die dat wel doen. Dat is
best wel kiezig. Waar denken die mensen aan? Dikke tetten met haar op van
Oezbeekse negerinnen? Watervallen van vaginale sappen die vantussen twee
vrouwelijk dijen kletsen met veel brokken erin? Denken die mensen aan sodomie miss-
chien? Bah, bah, bah, duizendmaaal bah. Ik word daar niet goed van. Ze zouden dat
moeten verbieden. Maar echt hé. Opsluiten, verbranden. Pfff, laten masturberen met
een Schamper desnoods.

DDee  RReeddaaccttiiee

Herr Seele ziet er nog cartoonesker uit dan Cowboy Henk.
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AGENDACULTUUR

Schamper geeft 5 vrijkaarten 
weg van elk concert van Logos

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

uw coördinaten naar
schamper@schamper.ugent.be

Maandag 22 maart
Theater: ‘De Twaalfde Nacht’, 14u, Publiekstheater Groot
Huis
Gemeenteraad, 19u, Stadhuis

Dinsdag 23 maart
Fuif: Boombal, 20u, De Centrale
Concert: "M&M", 20u, Logos

Woensdag 24 maart
Film: ‘Blue Velvet’ (Crime Time), 20u, Sphinx
Theater: "De Koning Sterft", 20u, Centrum Reinaert

Donderdag 25 maart
Dans: ‘Coast 2 Coast’, 20u, De Bijloke
Concert: ‘Shining/Briskey’, 20u, Vooruit

Vrijdag 26 maart
Theater: ‘Osvald’, 20u, Tinnenpot
Muziek: Russisch Kamermuziekfestival, 20u30, De Rode
Pomp

Maandag 29 maart
Theater: ‘De zetel van Mie Canapé’, 19u30, Zaal Seleskest
Muziek: Familie De Cauter (kwintet), 21u, Trefpunt

Dinsdag 30 maart
Opera: ‘Idomeneo’, 19u30, Vlaamse Opera
Dans: ‘Inexhaustible’, 20u, Vooruit

Woensdag 31 maart
Muziek: Kutunka (festival), 18u30, Parking Technicum
Film: ‘Vampires’ (Crime Time), 20u, Sphinx

Donderdag 1 april
De Paarse Zetel: Bent Van Looy, 12u30-13u15, Bibliotheek
Zuid
Gratis vissoep aan het rectoraat, 12u

Vrijdag 2 april
Groot Circus van Oost-Europa, Octrooiplein Dampoort
Theater: ‘Le Cabaret de Salo’, 20u, Backstage

TTeennttoooonnsstteelllliinnggeenn

‘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

‘Dubbel Digitaal”, fotografie, Europahotel, tot 24 april

‘Tea and Coffee Towers’, DesignMuseum, tot 31 mei

‘Katoenkabaal’, MIAT, tot 31 december

KKRRIINNGGEENN  &&  KKOONNVVEENNTTEENN

DONDERDAG 25 MAART

VTK Sollicitatietraining, Plateau
VRG Vuitton Party, 20u

VRIJDAG 26 MAART

Wina Galabal, Sint-Pietersabdij
Politeia Galabal, Smak

MAANDAG 29 MAART

Wina Begin filmweek

DINSDAG 30 MAART

VTK Show 2004, Backstage, 20u
GFK Cantus, Salamander

WOENSDAG 31 MAART

VGK Zwanenzang, Salamander, 20u
VTK Show 2004, Backstage, 20u

DONDERDAG 1 APRIL

KK Griekse avond, Zaal Reinaert
Wina Film Kill Bill, De Brug, 20u
Wina Film Lost Highway, De Brug, 20u

MAANDAG 19 APRIL

VTK Goliarde, Den Business, 21u
KVHV Genezingssessie Voor Holebi’s,

Cupa Libre, 20u

DINSDAG 20 APRIL

VTK Solli Tweedaagse Hotel De Nokere

WOENSDAG 21 APRIL

Wina Brouwerijbezoek
VPPK Cantus, Salamander
GFK Bootfuif, Recolettelei, 20u

Pfffff, godvedomme, wa peisde gulder wel?
wulder moe’n uuuuren zoe’en noar die infor-
moasse en gulder leest da nie. Flikkers!

De volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.ugent.be
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