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Kort / Boetseren met kalvermest
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint.
De bekendste en oudste tegenstander van
de multicul doet onze stad aan. Getrokken door zijn trouwe troep zwarte pieten,
allen aangemoedigd door jolig zingende
kinderbekjes en het vriendelijk geklak van
een kalfslederen zweep, trekt zijn koets
op 20 november door de Gentse straten.
Gelieve niet over de dranghekken te leunen, ze bijten. • Vanaf 10 november kunt
u in het Caermersklooster terecht voor
de tentoonstelling ‘Imigongo in Rwanda
- van mest tot design’. Imigongo? “Imigongo zijn geometrische ﬁguren in reliëf
vervaardigd uit kalvermest, die de binnenmuren van de huizen versieren.” Soms
maken ze het ons té gemakkelijk. • Fecaliën boetseren is één ding, maar acteren
doen ze ook! Met name in het stuk “De
Negers” in het Publiekstheater, op 20 en 21
november. Twee uur lang bling bling shizzle mah nizzle, smooth rhymes en hordes
schaarsgeklede dames die allen Ma Biatch
en Yo Biatch lijken te heten. Gaat dat zien!
Gaat dat zien! En let tijdens de pauze op
uw portefeuille. • Dat was de laatste, beloofd. We voelen de adem van Pater Leman en vriendjes al in onze nek. • Toon
dit berichtje vooral aan de perverselingen die altijd naast u zitten te zuchten en
steunen in de les. De dienst Longziekten
van het Departement Inwendige Ziekten
zoekt namelijk vrijwilligers met astma of
een astmaverleden voor klinische studies.
U wordt hoogstwaarschijnlijk uitbetaald
in bruine papieren zakken, maar doe het
voor de mensheid. Geïnteresseerden mai-

len naar Isabelle.Derudder@UGent.be. U
kan ook bellen naar 09/240.28.19, maar ze
houden er niet van hijgtelefoontjes. • Ook
de meerwaardezoeker komt deze herfst
aan zijn trekken. Op 23 november speelt
in de Film Plateau Fellini’s meesterwerk
‘La Dolce Vita’. Naar het schijnt een fantastische prent waarin Boris de Serieverkrachter van Warschau zijn ruige lijf en
een dozijn roestige voorwerpen loslaat
op de volupteuze welvingen van Eva Pauwels. Enﬁn, dàt zou pas meerwaarde zijn.
• De Zesdaagse van Vlaanderen-Gent is
ook weer terug. Vanaf 23 november kan
u weer een hele week afzakken naar het
Kuipke om te staren naar een hoop aapjes met gladgeschoren kuiten die erg mooi
cirkeltjes kunnen ﬁetsen. Niet verbazend
dat Stella Artois een van de hoofdsponsors
van het evenement is. Net als de Vlaamse
Vereniging Ter Verspreiding Van Lobotomie overigens, die zelfs een groot deel
van de renners levert. Voorzitter voor het
leven Philip Dewinter zakt zelfs speciaal
even af om de nieuwe collectie volkseigen
kwijlbakjes voor te stellen. • Op 1 december is het trouwens Wereld Aids Dag, die
dit jaar in Oost-Vlaanderen wordt gevierd
door middel van een poëziewedstrijd.
Kinderen van 10 tot 18 jaar konden een
inzending insturen, de beste 10 worden
op 1 december opgehangen op reuzespandoeken in steden over heel de provincie.
Geen betere manier om aan een lief te
geraken dan je gedichtjes over het Grieks
liefdesspel gepubliceerd te zien over heel
de provincie. Het is alleszins een fantas-

tische gelegenheid voor de zopas overleden Gruppenführer - excuseer, Kardinaal
- Joos om prematuur te herrijzen en een
einde te stellen aan dat verdomde modefenomeen. Mensen die hun vooroordelen
over Aids-patiënten wensen aan te vullen
met échte argumenten, kunnen tot eind
dit jaar terecht in het Kina-huis aan het
Sint-Pietersplein. Daar loopt tot dan een
fototentoonstelling over discriminatie en
stigmatisering van HIV-lijders. We raden
toch aan niet te dicht bij de suppoosten te
komen, je weet maar nooit. • We hopen
dat onze dierbare kardinaal wacht met
zijn zombieact tot 16 december, opdat hij
met een stel trouwe aanhangers – Hugo
Coveliers is tegen dan waarschijnlijk toch
al op zoek naar een nieuwe partij – het in
de Expo plaatsvindende Boekenfestijn kan
overvallen. Al die verderfelijke literatuur
op de Index, verdomd! Of op een gezellig
knisperend kampvuurtje. ‘De Joodse Messias’ en Arnon Grunberg zijn alleszins
van harte welkom. Mocht Joos’ BBQ toch
niet doorgaan, kan je natuurlijk ook gewoon de enorme hoeveelheid spotgoedkope boeken uitpluizen. Indien jullie wat
geletterder zou zijn, zouden wij tenminste
wat moeilijkere woorden kunnen gebruiken. Zeker gaan dus. • Muziekliefhebbers
worden alleszins goed verwend. De zelfhulpgroep voor geschandaliseerde koorknaapjes – beter bekend als het Gentse
Universitaire Koor – laat op 16 december
het beste van zichzelf horen in de SintPieterskerk. Aldaar laten ze een combinatie van Vlaamse polyfonie, hedendaagse
kerstliederen en traumatische jeugdervaringen horen. Indien één van de zangers
tijdens ‘Kom Eens Bij Kerstman Op De
Schoot’ plots in huilen uitbarst, weet u
alvast waarom. Op dezelfde avond kan u
trouwens ook afzakken naar het Capitole,
waar de Koninklijke Gentse Politieharmonie te horen is met ‘Zingend en swingend
naar het jaar 2005’. Het Swingpaleis voor
de Gentse ﬂikkenpopulatie, als het ware.
Men kan al voorspellen dat de volgende
dag in menige Gentse huiskamer de stereo
en home-cinema vervangen zullen zijn
door een achtergebleven Oost-Europees
parfum. En dat het in menig Poolse huiskamer een fantastische kerst wordt.
Axel en Andreas
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Edito / Cocoonen
De laatste tijd verschijnen in de pers op geregelde tijdstippen elegieën over de zogenaamde “dood
van het studentenleven”. Presessen van studentenclubs klagen over de grote moeite waarmee men
in de 21ste eeuw studenten nog uit hun kot en in het verenigingsleven kan lokken. Telkens duikt
de klacht op dat de moderne student zich liever knus binnenshuis met PlayStation, GSM, laptop en internet amuseert, dan op café met een lintje om de borst aan de toog te hangen. Virtuele
chatruimtes en MSN-conversaties vervangen het menselijke contact boven een frisse pint, en vele
studenten cocoonen liever op besloten kotfeestjes met drank uit de supermarkt dan een rondje te
geven in hun fakbar.
Meer en meer lijkt het ook moeilijk mensen te vinden die zich in een presidium willen engageren
en verantwoordelijkheid opnemen om activiteiten in goede banen te leiden. Het Werkgroepen en
Verenigingenkonvent (WVK) vindt zelfs al een hele tijd niemand om het voorzitterschap van het
convent op zich te nemen.
Deze evolutie is voor een deel algemeen maatschappelijk, maar ligt ook voor een deel aan de verminderde aantrekkingskracht van studentenverenigingen. Een meer geïndividualiseerde samenleving, weinig animo voor vrijwilligerswerk en de stormloop van moderne communicatiemiddelen
zorgen voor veranderende sociale contacten. Het overaanbod aan kan ook een oorzaak zijn. Als er
elk jaar vijftig galabals worden georganiseerd, is het begrijpelijk dat studenten niet elke week hun
kostuumpje staan te strijken.
Iedereen die echter geregeld eens in de Overpoort komt, beseft dat het studentenleven zeker en
vast niet dood is. Het probleem ligt hem eerder in het verenigingsleven. Zowel de ouderwetse studentencafés, de hippere danscafés als de bruine kroegen zitten nog altijd afgeladen vol. Jaarlijkse
prominente activiteiten als de Twaalfurenloop en de FK-fuif trekken steeds massa’s volk, en de
faculteitskringen hebben samen nog steeds duizenden leden. De voordelige boekenpakketten die
de kringen aanbieden zitten daar natuurlijk ergens voor tussen, maar het lijkt moeilijker en moeilijker studenten naar de kringactiviteiten te lokken.
Voor vele politieke, studentikoze en andere door de universiteit gesubsidieerde verenigingen
wordt het - louter om te overleven - noodzakelijk onder hogeschoolstudenten en afgestudeerden
te rekruteren. In bepaalde universitaire middens wekt dat ernstige wrevel op. De grootste malaise
situeert zich volgens insiders in het clubleven. Het Seniorenkonvent, dat de streek- en caféclubs
overkoepelt, kende de laatste jaren een signiﬁcant dipje wat ledenaantallen betreft. Lange tijd beschuldigde men Erik Van Looy en zijn ﬁlm “Ad Fundum” van anti-reclame, maar het is niet onbegrijpelijk dat ook huidige generatiestudenten de vernederende dooprituelen in de Gentse goten
niet echt als uitnodigend zien. Het aantal studenten dat zich laat dopen zou dan ook op een all
time low liggen.
Studentenbeheerder Nicholas Courant, die de Dienst Studentenactiviteiten in goede banen leidt,
heeft ook geregeld al laten opmerken dat studentenverenigingen meer inspanningen moeten
doen om nieuwe leden aan te trekken. Bepaalde verenigingen verworden volgens hem tot “vriendenclubjes”, die weinig moeite doen om nieuwe studenten in hun rangen op te nemen. Daarom
was een initiatief als de DSA-workshop op 27 oktober, waarop heel wat verenigingen zich langs
een parcours in studentenhuis de Brug aan de studenten voorstelden, een erg goed idee. Ludieke
standjes als die van de Vereniging voor Natuurkunde (VVN), die met vloeibare stikstof allerlei
dingen bevroren, waren zelfs een succes te noemen. Het gratis bier vloeide daarenboven rijkelijk.
Het staat iedere student natuurlijk vrij zijn vrije tijd in te delen zoals hij wil. Toch hebben sociologische onderzoeken voldoende uitgewezen dat het verenigingsleven een weldadige invloed heeft
op het sociale weefsel in een steden en een bevolkingsgroepen. Het is ook schrijnend dat Francine
Vander Linden, sociaal werkster aan de UGent, de eenzaamheid van vele studenten als haar grootste zorg noemt. De verantwoordelijkheid ligt gespleten. Enerzijds dienen de individuele studenten
van achter hun scherm te komen, anderzijds dienen verenigingen inventieve en interessante activiteiten organiseren. Want iedereen kan er enkel baat bij hebben.
Rien Emmery
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De universitaire inschrijvingscijfers
Beenhaar, burgies en omgaan met zwartjes
Dré De Leenheer kon aan het begin van het academiejaar
weer een keineig feestje bouwen. Op 15 oktober waren er
5018 generatiestudenten ingeschreven, dat zijn studenten die
voor het eerst naar de universiteit komen. Dat zijn ongeveer
300 eerstejaars meer dan vorig jaar, en dan ook driehonderd
bijkomende redenen voor de UGent om te gaan klagen bij
minister Vandenbroucke over de schandalige en systematische ondersubsidiëring van onze alma mater.
Het vrouwelijke geslacht ziet steeds meer
in universitaire studies. Sinds het einde
van de jaren negentig zijn ze zelfs talrijker dan hun mannelijke tegenpolen. Ze
vertegenwoordigen nu ongeveer 55 procent van de nieuwe inschrijvingen. Maar
waar de rector vroeger tijdens directieraden wenend met de vinger kon wijzen
naar mietjesrichtingen als psychologie,
diergeneeskunde en farmacie, ontdekt het
andere geslacht nu stilletjes aan ook de
wetenschappen met ballen. Vandaag fysica, morgen beenhaar en overmorgen de
vrouwelijke snor. Je zou voor minder op
het Vlaams Blok stemmen.
Die wetenschappen – ook de toegepaste, in de volksmond ‘de burgies’ – doen
het trouwens over het algemeen tamelijk
goed. Natuurwetenschap en wiskunde
grijs, suf en onpopulair? Jazeker, om nog
niet te spreken van eentonig, oninteressant, slaapverwekkend, zielloos en vervelend. Waarom, dan, blijven mensen zich
inschrijven voor al dat bèta-geweld? Een
blik op de loonﬁche van de gemiddelde
architect brengt veel duidelijkheid. Je zou
voor minder op de Partij van de Arbeid
stemmen.

Vers en nieuwbakken
Laten we van de gelegenheid ook eens
gebruik maken om de nieuwe richtingen
welkom te heten. Zo is er voor het eerst
een bachelor archeologie, en zijn wiskunde en fysica thans vanaf het eerste jaar
gescheiden. Dat laatste tot groot jolijt van
de wiskundigen, die al wat niet warm, lief
en exact is nu deﬁnitief achter zich kunnen laten. Een andere nieuweling is de
biotechnologie die van de bio-ingenieurs
en de biologen meer dan 70 studenten afneemt .
Ook de universitaire opleiding tot handelsingenieur is een feit, maar vergis je
niet: het blijven ipso facto economen.
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Het ingenieursgedeelte stelt echt niet zoveel voor, wat men ook moge beweren.
De universiteit denkt dat die introductie
de steiging van de economisch gerichte
richtingen verklaart, maar eigenlijk hebben ze er geen ﬂauw idee van. Al dat neoliberaal tuig wordt in het eerste jaar op een
hoop gesmeten. Knallers als ‘Accounting’
en ‘Productiebeheer’ worden dus gevolgd
door meer dan driehonderd studenten.
Plutocratie alom.
Bij de Politieke en Sociale Wetenschappen
heeft de faculteit net het omgekeerde gedaan. De drie opleidingen, die in het eerste jaar quasi hetzelfde inhouden, dragen
nu een eigen naampje: een warm applaus
voor de eerste bachelors sociologie, politieke wetenschappen en communicatiewetenschappen. De studenten mogen zich
in het tweede semester verheugen op één
richtingspeciﬁek vakje, voor de rest is het
eerste jaar wel nog puur ‘pollensok’.

Gezellig
De communicatie overschrijdt de kaap
van de 200 eerste bachelor-inschrijvingen.
(Dat maakt tweehonderd Schamper-advertentiewervers in spe.) De politieke wetenschappen hebben ongeveer half zo veel
inschrijvingen als de communicatie, en de
sociologen zitten in het eerste jaar met 44
generatiestudenten.
Dat is al behoorlijk gezellig, maar nog
niks vergeleken met prachtrichtingen als
de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen - enkel echte insiders kennen het verschil tussen die twee - die met hun dertig nieuwe studenten elk al behoorlijk
intiem zijn. Voor de wijsbegeerte zijn dat
maar half zoveel eerstejaars als vorig jaar.
Academisch dagdromen betaalt dan ook
geen mooie dakterrassen en plasma-tv’s.
Andere knusse richtingen zijn de geologie
en de geograﬁe. Daar valt naar het schijnt

wel wat mee te verdienen, maar de opleidingen zijn berucht om hun legendarische
saaiheid. Er bestaat blijkbaar zelfs zoiets
als een bachelor in de landmeetkunde, en
die doet het met zijn vijftien generatiestudenten toch ook niet slecht. U kan deze
uitzonderlijk zeldzame specimens bewonderen op campus de Sterre. Niet te veel
staren, ze zijn nogal verlegen.

De standaardafwijking
De criminologie moet het dit jaar stellen met wat minder volk. We hebben een
donkerbruin vermoeden dat niemand
daar echt rouwig om zal zijn. Ook de studenten zelf niet, zij kunnen (nog steeds
met meer dan tweehonderd) nu eindelijk
een zitplaats vinden in de auditoria en met
andere woorden Schamper nòg comfortabeler lezen tijdens de lessen statistiek. Op
de moeilijke woordjes na, dan.
Psychologie is overigens nog steeds algeheel in, en met zijn dikke 500 studenten is
het de grootste richting in Gent. Het eerste jaar, bedoel ik. Het imago van de rechten daarentegen kan wel eens een poetsbeurt gebruiken. De meer dan vierhonderd nieuwelingen hebben dat naar goede
gewoonte weer faliekant niet door.
In de talenrichtingen kan je nu de meeste
talen willekeurig combineren, met als gevolg een grote statistische warboel waar
uw dienstige pennenridder met graagte
had overgelezen. Hij mocht niet van de
hoofdredacteur. Een veertigtal groentjes
heeft dit jaar besloten de taal- en letterkunde van het Latijn te bestuderen, in
combinatie met een andere taal. We vroegen aan een anonieme student waarom
hij in hemelsnaam de dode taal bij uitstek wou reanimeren. Hij antwoordde
“dat hij het wel grappig vond”. Dat spreekt
boekdelen. Populairste taalkeuze blijft
Nederlands-Engels, maar het Spaans in
combinatie met Engels of Frans doet het
ook niet slecht.
O ja, voor we het vergeten: de Afrikaanse
talen en culturen bestaan nog. De opleiding blijkbaar ook. Een kleine twintig kolonisten-in-spe zullen de komende
vier jaar leren hoe je het best omgaat met
zwartjes. Niet dat je die bosjesmannen
ook maar iets kunt bijbrengen, maar elke
maatschappij kan wel wat idealisten gebruiken.
Stijn

Bruin zit nu ook in de regenboog

Althans volgens de antidiscriminatieverklaring
Vele kleurtjes maken een mooie regenboog en een aangename leeromgeving. En wie dat tegenspreekt, is een vuile nazi!
De Cel Diversiteit van de Universiteit Gent is alvast goed bezig. Bent u lid van een minderheid tegen wil en dank of gewoon een vrouw, dan doet de unief moeite voor u. Althans,
dat schijnt de bedoeling te zijn. Schamper onderzoekt.
Onderwijsminister Frank Vandenbroucke
wees onlangs nog op de “ondermaatse
doorstroom van allochtone studenten in
het hoger onderwijs.” De socialistische
voorman legde meteen ook de verantwoordelijkheden van de universiteiten
in deze materie bloot: “De universiteiten
hebben zeker een aantal sleutels tot de oplossing van dit probleem in eigen handen.
De Vlaamse Onderwijsraad heeft principes van non-discriminatie uitgewerkt.”
“Ik zou graag zien dat de universiteiten
en hogescholen die samen met andere
partners actief zouden onderschrijven
en in hun instellingsbeleid zouden implementeren.” Deze wijze woorden sprak
Vandenbroucke op de oﬃciële opening
van het academiejaar. Ook voormalig minister Marleen Vanderpoorten hamerde
de vorige jaren herhaaldelijk op de noodzaak van doortastende beleidsmaatregelen ter bevordering van de doorstroom
van allochtonen.
Reeds vorig jaar openbaarde de universiteit haar antidiscriminatieverklaring aan
de bewonderende massa’s. Het document
formuleerde een aantal regels die de bestaande ongelijkheden binnen de universiteit moeten wegwerken. Inbreuken op
de regels kunnen gemeld worden aan de
interne ombudsdienst van de universiteit.
Dit om te beletten dat de verklaring een
zoveelste goedbedoelde dode letter zou
blijven.

Toddlers

Ook de universitaire kinderopvang heeft
zich ingezet voor de goeie zaak. In het
kinderdagverblijf “komt je kind in contact
met kinderen van verschillende etnische
afkomst, van verschillende milieus en culturele achtergronden,” aldus de webpagina van de kinderopvang. “Elk kind en
elke volwassene heeft het recht om zich te
ontplooien een omgeving die gekenmerkt
wordt door gelijkwaardigheid en respect
voor diversiteit,” zo is er verder te lezen.

“Elkeen heeft het recht om actief te participeren in kinderopvang van goede kwaliteit, vrij van elke vorm van - expliciete
of impliciete, individuele of structurele
- discriminatie omwille van zijn of haar
ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst,
politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst,
welstand, handicap, geboorte of andere
omstandigheid.” Ronkende woorden, die
echter ook omgezet werden in concrete
acties. Zo worden de thuisgewoonten van
de kinderen geïntegreerd in de werking
van de kinderopvang.

Meer foldertjes!

Dient er echter gepeild naar de thuis courant gesproken taal wanneer een student
zich inschrijft? Deze kwestie werd eerst
opgeworpen door Iftara Mohammad op
de een vergadering van de Gentse Studentenraad begin vorig kalenderjaar. Haar
doel was alleszins nobel: taalproblemen
voorzien en ze afdoende bestrijden. Na
wat gebakkelei ging het voorstel naar de
Sociale Raad en belandde het in mei op de
agenda van het Bestuurscollege.
Daar werd het met vijf stemmen tegen
drie verworpen, na een aantal afdoende
argumenten. Zo werd door studentenvertegenwoordiger Philippe De Backer
aangehaald dat de individuele student zijn
eigen boontjes maar moet doppen. Als ze
een taalachterstand bemerken, moeten ze
het heft maar in eigen handen nemen en
naar het Talencentrum gaan.
Bij wijze van tegenprestatie zou de universiteit deze initiatieven dan ook duidelijker
moeten kenbaar maken, aan zowel professoren als studenten. Men moet ons veel
meer foldertjes in de handen stoppen als
we argeloos op de campus rondwandelen.
Ook wordt er vanuit gegaan dat wanneer
een student zich inschrijft voor een bepaalde opleiding, hij aan de basisvereisten
voldoet die door de unief worden uitge-

schreven. Basiskennis van het Nederlands
bijvoorbeeld. De participatie in deze projecten op dit moment is allesbehalve bevredigend te noemen.

Rolmodellen

Eén van de drijvende krachten achter de
werkgroep diversiteit is politica Meryem Kaçar. “De werkgroep diversiteit is
twee jaar geleden opgestart. Vanuit de
basis was er al een werkgroep onder initiatief van professor De Ley, Angela van
de Wiele, Sami Zemni, Danny Neudt en
Iftara Mohammed om een non-discriminatieverklaring voor onze universiteit op
te stellen. Daarna vroeg ik in de Raad van
Bestuur de aanwezigheid van culturele diversiteit in kaart te brengen en beter op te
volgen.”
Gevraagd naar de doelstellingen van de
werkgroep, antwoordt Kaçar: “De werkgroep heeft een drieledige opdracht: ten
eerste de instroom van allochtone studenten bevorderen. Ten tweede moeten studieloopbanen van kansarme allochtonen,
die het moeilijk hebben met het vervolledigen van hun opleiding, gevolgd worden.
Uiteindelijk moeten we ook de uitstroom
van allochtone studenten bevorderen.”
De allochtone studenten reageren alvast
bijzonder opgetogen over deze initiatieven. “Na de infonamiddag waren de studenten en scholieren enthousiast. Ik heb
nadien vernomen dat het initiatief een
positieve bijdrage geleverd heeft voor een
aantal individuele studenten. Er komt ook
een Turkse studentenvereniging. Zij zullen werken met peter- en meterschappen,
en gaan actief meewerken aan de infonamiddag.”
De universiteit moet ook in z’n personeelsbeleid de diversiteit ondersteunen,
meent Kaçar. “Men moet er in het personeelsbeleid op toezien dat er voldoende
allochtonen aangeworven worden, zeker
allochtone academici moeten een kans
krijgen. Integratie komt van twee kanten, en als overheidsinstelling heeft men
de plicht integratie te vergemakkelijken.
Allochtone academici kunnen een voorbeeldunctie hebben.”
Gert en Andreas
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SOCIALISTEN VLIEGEN UIT BESTUURSCOLLEGE
Afrekeningen aan top UGent

Sinds kort is het Bestuurscollege van de UGent helemaal vernieuwd. De opvallendste verandering was dat Geert De Soete,
decaan van de Faculteit Psychologie, uit het Bestuurscollege
werd gewipt. De Soete geldt als de meest competente mens
van deze universiteit na logistiek beheerder Dirk Mangeleer.
Ook Peter De Keyzer, socialistisch vakbondsman, verloor tot
zijn afgrijzen zijn zitje in het Bestuurscollege.
Geert De Soete is een omstreden persoonlijkheid. Op een chique receptie met
alle universitaire bestuursleden is het voldoende om zachtjes de naam Geert De
Soete te ﬂuisteren om de hele zaal stil te
krijgen. Zie hoe hier en daar nekhaar recht gaat staan, hoe huiveringen over menig
rug lopen. Men is bang van De Soete, zeer
bang. De reden is simpel: de decaan van
de Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen is intelligenter dan de
meeste gewone stervelingen kunnen vatten. Om De Soete onder tafel te praten
moet je al héél slim zijn, of moet De Soete
zelf een wel zéér ferm stuk in zijn kloten
gezopen hebben.

Duivel

Dat net hij uit het Bestuurscollege verdwijnt, is op het eerste gezicht een kleine
ramp. Een kleine ramp, omdat er weinigen zijn die met zoveel scherpzinnigheid
de zwakke punten van een dossier bloot
kunnen leggen. De Soete is geen suﬀerd
die allang content is als het allemaal oké
klinkt. Voor De Soete moet het oké zijn,
en als het niet oké is, dan is er een probleem.
Het jammere is dat De Soete soms al bij
voorbaat bepaalt of een dossier oké is of
niet. Vaak waren de studenten daar het
slachtoﬀer van. Bij Zeus, de Werkgroep
Informatica van deze instelling, kan men
de naam Geert De Soete nog altijd niet
uitspreken zonder te kokhalzen. Voor het
gemak noemt men hem daar De Duivel.
Toen De Soete nog baas was van het
Academisch Rekencentrum (ARC), de
voorloper van de Directie ICT (DICT),
zwierde hij Zeus van het Internet. Die
mannen konden daar niet mee lachen.
Vorig jaar waagde De Soete zelfs een
frontale aanval op Dirk Mangeleer, de
logistiek beheerder van de UGent. Over
Mangeleer doen veel verhalen de ronde,
maar slechts één doet er echt toe: zonder
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Mangeleer draait de unief vierkant, met
niet te overziene catastrofes tot gevolg.
Mangeleer is de enige die op de hoogte is
van zowat elk dossier aan de Universiteit
Gent. Hij is diegene die elke avond tot
10 uur doorwerkt in zijn bureau in het
rectoraat om het universitaire monster op
de been te houden.
Samen met Peter De Keyzer merkte
Geert De Soete in het Bestuurscollege
van 17 december 2003 op dat het niet kon
dat de logistiek en academisch beheerder
de enige twee personeelsleden waren die
niet geëvalueerd werden. Dat is op zich
een terechte opmerking, die Schamper in
nummer 398 al maakte. Maar de relatie
tussen De Soete en Mangeleer kennende,
betekende die opmerking niet meer dan:
“Mangeleer, begin maar te vrezen voor uw
postje.”
De Soete overspeelde zijn hand echter,
want op dat bewuste Bestuurscollege
meldde Mangeleer doodleuk dat hij
niets had tegen een evaluatie maar dat
daar in zijn contract geen letter over te
vinden was en dat de unief zijn contract
niet zomaar eenzijdig kon veranderen.
De Soete verloor heel wat krediet met
zijn aanval op Mangeleer. Doordat de
aﬀaire in Schamper breed uitgesmeerd
werd, kon underdog Mangeleer zelfs op
heel wat sympathie rekenen. Voor alle
duidelijkheid is spreken over Mangeleer
als een underdog een spel van perceptie.
Als er iemand géén underdog is, is het
Mangeleer wel. Alleen kan hij die schijn
heel goed ophouden.
Nu haalt Mangeleer dus zijn gram, en
hij heeft er zelf niets voor moeten doen.
Niet Mangeleer wipte De Soete uit het
Bestuurscollege, maar Herman Luwaert.
Luwaert is momenteel op pensioen maar
was tot voor kort vertegenwoordiger van
het Administratief en Technisch Personeel
(ATP) in de Raad van Bestuur. Luwaert en
Geert De Soete waren niet de beste vrien-

den, integendeel.
Op de opening van het academiejaar, op
1 oktober, was Luwaert in een euforische
stemming. “De Soete heeft mij een kloot
afgetrokken, ik ga er hem twee aftrekken”, wist Luwaert te melden. Luwaert
ging op pensioen, maar hij had nog een
cadeautje voor De Soete. Dat zou twee
weken aangeleverd worden. Op de Raad
van Bestuur droeg de ZAP-geleding niet
Geert De Soete voor als eﬀectief lid van
het Bestuurscollege maar Johan Erauw en
Carlos Van Peteghem.

Grijns

In de voorbereidende vergadering van
de proﬀen was De Soete er namelijk
niet in geslaagd een meerderheid van de
stemmen achter zich te krijgen. Zes-vijf
was het verdict, met een mooie vijf voor
Geert De Soete. De stemming was nipt,
maar duidelijk. En Herman Luwaert
grijnslachte in zijn vuistje.
Herman Luwaert mocht op 14 oktober
zelfs een tweede keer in zijn vuistje grijnslachen. Een van zijn andere vijanden,
De Keyzer, slaagde er namelijk evenmin zijn postje in het Bestuurscollege
te vrijwaren. Peter De Keyzer had het
niet zien aankomen. De Keyzer in het
Bestuurscollege, dat was een evidentie.
Het pakte anders uit. De ATP-leden waren
de enigen die niet tot een consensus gekomen waren over het eﬀectieve lid en de
plaatsvervanger die ze zouden voorstellen. Bijgevolg waren de drie ATP-vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur,
Mireille De Clercq, Peter De Keyzer en
Jan Soons alledrie kandidaat voor het
Bestuurscollege. Jan Soons haalde het met
tien stemmen tegen Peter De Keyzer, die
maar negen stemmen achter zijn naam
kreeg. Mireille De Clercq verzamelde acht
stemmen. Zij wordt plaatsvervanger.
Peter De Keyzer is dus mooi in de tang
genomen. Hij was zwaar ontgoocheld. De
anders zo goedlachse, joviale vakbondsman
was opeens heel stilletjes, zo vertellen ons
ooggetuigen. Zijn verdiende straf, zal
Luwaert gedacht hebben. Luwaert en De
Keyzer, ze klootten elkaar als ze elkaar
konden kloten. Luwaert was een man van
de ATP-raad, een pluralistisch orgaan dat
zoveel mogelijk werknemers van de unief

wou verenigen en vertegenwoordigen.
De Keyzer is dan weer een overtuigde
ACOD’er. De ATP-Raad is hem een doorn
in het oog.
Hoewel Luwaert nu op pensioen is, heeft
hij toch maar mooi twee vliegen in één
klap geslagen. Zowel Geert De Soete als
Peter De Keyzer verliezen een groot stuk
van hun macht. Zo gelukkig is Luwaert
daar echter niet mee, enﬁn, toch niet als
het over Geert De Soete gaat. “Het is een
kleine ramp dat De Soete niet meer in het
Bestuurscollege zal zitten”, zei Luwaert op
1 oktober. “De Soete is een van de meest
capabele en intelligente mensen die ik ken.
Alleen, hij heeft tegen mijn kar gereden en
hij moet godverdomme niet denken dat
hij daar ongestraft mee weggeraakt.”

Schelm

In tegenstelling tot wat de titel van dit
stuk doet vermoeden, is er geen gerichte
aanval gekomen tegen de socialisten in de

Raad van Bestuur, in casu Geert De Soete
en Peter De Keyzer. Het gaat om een persoonlijke afrekening tussen mensen die
elkaar al jarenlang niet kunnen luchten.
Voor Luwaert nu het imago krijgt van een
schelm die op de achtergrond carrières
maakt en kraakt: Geert De Soete had al
genoeg vijanden gemaakt, alleen moest iemand het startsignaal geven voor de aanval tegen zijn persoon. Daar was Luwaert
perfect geplaatst voor: aangezien hij toch
op pensioen ging, kon De Soete hem niet
meer terugpakken en als oude rot had
Luwaer voldoende contacten om eens iets
te bekoksteven.

maakte het echter pijnlijk duidelijk dat hij
zijn rectorambities mocht opbergen. Die
dag was het zo klaar als een klontje dat hij
niet genoeg steun meer had om rector te
worden. Wat De Soete al zolang ambieert,
de absolute macht ontglipt hem op nog
geen jaar van de rectorverkiezingen, in
mei 2005.

Dat Luwaert De Soete meer dan één kloot
afgetrokken heeft, is volledig waar. Peter
De Keyzer mag nog tevreden zijn. Hij heeft
nog zijn postje in de Raad van Bestuur
van de UGent en van het UZ. De Soete is
veel meer kwijt. Oké, ook hij zit nog in de
Raad van Bestuur van de unief en het UZ
(zie kader). Dat De Soete op 14 oktober
zijn postje in het Bestuurscollege verloor,

Ondertussen kan vice-rector Marc De
Clercq de laatste rechte lijn naar het
rectorschap zonder al te grote zorgen
inzetten. Hoe machtig is dat niet, horen we De Clercq al denken. In mei 2005
weten we of hij eﬀectief rector wordt.

Zijn eerste fout was tegen Mangeleers
schenen schoppen. Dat levert je niet veel
krediet op, integendeel. Zijn tweede fout
was Luwaert blijven ambeteren. Die lacht
daar niet mee, verre van.

Van der Mensbrugghe

De Soete en De Keyzer behouden UZ
Geert De Soete, decaan van de
Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, en Peter De Keyzer,
ACOD-opperhoofd, mogen dan uit het
Bestuurscollege zijn gewipt, ze blijven
echter zetelen in de Raad van Bestuur van
de unief én die van het UZ. Voor Geert De
Soete leek er even een haar in de boter te
komen.
Op de voorbereidende ZAP-vergadering werd er geen consensus bereikt over
de kandidaat die de proﬀen zouden voordragen voor de Raad van Bestuur van
het UZ. Geert De Soete en Paul Van
Cauwenberge, decaan van de Faculteit
Geneeskunde, waren beiden kandidaaat.

daarom geen kandidaat had gesteld bij
de vorige verkiezing. Hij zei echter ook
dat hij het betreurde dat De Leenheer
zijn visie opnieuw in het openbaar bracht.
De Leenheer reageerde dat “het waarheidskarakter van zijn visie” niet veranderd
was. Van Cauwenberge bleef wel verkiesbaar.
De andere geledingen in de Raad van
Bestuur hadden wel een consensus bereikt.
De assistenten droegen Lode Maes naar
voren, de externen stelden Jan Vercamst
voor en Peter De Keyzer was kandidaat
voor het ATP, allicht als troostprijs omdat
het zijn zitje in het Bestuurscollege kwijt
was. De studenten hadden geen kandi-

daat.
Jan Vercamst kreeg 26 stemmen, Peter De
Keyzer zestien. Geert De Soete en Lode
Maes verzamelden elk 14 stemmen. Paul
Van Cauwenberge moest tevreden zijn
met 13 stemmen. De kandidatuur van
Lode Maes werd ingetrokken omdat hij
niet aanwezig was, zodat De Soete de Raad
van Bestuur van het UZ binnenglipt. Van
Cauwenberge stelde zich vragen bij die
gang van zaken en de geldigheid ervan,
maar uiteindelijk bleek de procedure juridisch oké te zijn. “Ik kan verliezen”, grijnst
Van Cauwenberge. Dat is gesproken dat.
Van der Mensbrugghe

Paul Van Cauwenberge was vier jaar
geleden de uitdager van André De
Leenheer bij de rectorverkiezingen. De
Leenheer was toen vice-rector en torenhoog favoriet, terwijl Van Cauwenberge
veeleer de underdog was. Tussen de twee
botert het blijkbaar nog altijd niet zo goed.
Op de Raad van Bestuur van 14 oktober
stelde De Leenheer namelijk dat dat de
drie aan te duiden leden toezicht moeten
uitoefenen op het bestuur van het UZ Gent,
zodat een lid van de Faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen daarvoor
niet aangewezen is.
Van Cauwenberge repliceerde dat hij
begrip had voor dat standpunt en zich

Peter De Keyzer, grijnslachend in de aanschijn van het noodlot
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De ondergang der studentenclubs
‘Seksistische uitlatingen komen frequent voor’
“Schachten! Pak die aars!” Zo rond oktober is het gevaar niet
denkbeeldig dat u na zonsondergang een dergelijke kreet
plots hoort weergalmen in enkele van de meer obscure steegjes rondom de Overpoort. Ons advies? Foetushouding aannemen en wachten op hulp die waarschijnlijk nooit zal komen.
Het is weer de tijd van dopen en onmenselijk vuile eerstejaars
dwalen door Gent, op zoek naar argeloze slachtoﬀers.
De kans om daadwerkelijk door wandelende reclameborden voor etenswaren te
worden, wordt nochtans jaar na jaar kleiner. Het is al langer een bekend gegeven
dat de verschillende studentenverenigingen op hun retour zijn, maar anno 2004
begint de toestand zo stilaan uitzichtloos
te worden. De ene na de andere club geeft
er de brui aan, en de overblijvers kampen met een schrijnend gebrek aan vers
bloed.

Te mobiel

Het volledig verdwijnen van onze met
kleurrijke linten versierde vrienden is nog
niet voor morgen, maar Schamper ging in
afwachting alvast even polshoogte nemen
bij het SK Ghendt, het convent dat al 71
jaar de warboel aan linten overkoepelt.
Misja De Ridder, de grote baas zeg maar,
kwam ons redactielokaal binnengestommeld en was in ruil voor een schamele zitplaats bereid enkele prangende vragen te
beantwoorden. Vriendelijke jongen.

drempel voor vrouwen ligt een stuk hoger omdat seksistische uitlatingen, hoewel
niet slecht bedoeld, frequent voorkomen
op bijeenkomsten. Wel zien we de laatste
jaren enkele clubs ontstaan speciﬁek voor
vrouwen. Het doel moet immers steeds
zijn om een leuke tijd te beleven, en daar
staan studentenclubs garant voor.”

Fysiek aanwezig

Ervaring leert dat er al eens naar drastische maatregelen wordt gegrepen om
nieuwe leden te werven. Toen Onze Man
begin oktober undercover ging tijdens
een jeneveravond, werd hij de volgende
dag wakker met een black-out waar menig socialistisch kopstuk ten tijde van het
Agusta-proces jaloers op was geweest, én
een splinternieuwe lidkaart.
Wat doet het SK nog zoal om nieuwe leden te werven?

de Ridder: “In de eerste plaats staat elke
club apart in voor het werven van nieuwe
leden. Daarnaast probeert het SK al een
tijdje de e-mail adressen van de nieuwbakken studenten te verkrijgen, maar
voorlopig wil de universiteit ons daar niet
bij helpen. De stad moeten we dan weer
wel bedanken voor het ‘Gent Ontgroent’evenement, al puren we daar niet meteen
nieuwe leden uit. De beste reclame blijft
toch gewoon fysiek aanwezig zijn in de
Overpoort. Veel nieuwe leden schrijven
zich in nadat ze vrijblijvend wat pinten
zijn gaan pakken met een studentenclub.”

Geen zorgen

Zou de erkenningsaanvraag van het
Gents Studentenkorps (GSK), een
vehikel van het Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond en de grote concurrent van jullie SK, een invloed kunnen hebben op het ledenaantal?
de Ridder: “Het GSK is indertijd om de
foute redenen ontstaan, maar tegenwoordig staat er een hele nieuwe generatie aan
het roer daar. Hopelijk kunnen we hen
overhalen om samen te werken om zoveel
mogelijk studenten te bereiken. En zelfs
dan nog, we maken ons niet meteen zorgen over enige concurrentie.”
En u?
Bregt Saenen
Meer info op http://www.skghendt.be

Zijn er nog steeds zo weinig gegadigden?
Misja de Ridder: “Ik vrees van wel, en ik
zie geen grote verbetering in de nabije toekomst. Het grote probleem is dat studenten veel mobieler zijn geworden, veel individueler ook. Vroeger zaten ze uit noodzaak vaak weken op hun kot en kwamen
ze haast automatisch terecht bij de club
van hun streek. Tegenwoordig beschikken veel studenten zelfs al over een eigen
auto en valt de motivatie om bij zo’n club
te gaan grotendeels weg. Komt daar nog
eens bij dat uitgaan steeds duurder wordt.
Velen verkiezen om met enkele vrienden
een bak bier te kopen en de rest van de
avond op hun kot door te brengen.”
Zijn er naast de terugval nog enige evoluties te bekennen in het ledenbestand?
de Ridder: “Studentenclubs blijven voornamelijk een mannenaangelegenheid. De
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Twee individualisten en een bosnimf

Meer elektronische databanken dan je denkt
De op instorten staande boekentoren biedt onderdak aan
- je raadt het nooit - de Centrale Bibliotheek van de UGent.
Schamper trok, met bouwvakkershelm op, erheen en onderzocht de elektronische databanken.
Met Google kun je heel veel vinden, maar
niet alles. Wat je vindt is niet altijd correct
of beschikbaar. Veel informatie is alleen
beschikbaar tegen betaling. De databanken van de Universiteitsbibliotheek zijn
daarin tegen wel correct en toegankelijk
voor iedereen.

Catalogi

Om de grote hoeveelheid aan gegevens
te doorzoeken biedt de bibliotheek twee
soorten instrumenten aan: catalogi en
bibliograﬁeën. Catalogi vertellen wat de
bibliotheek bezit, bibliograﬁeÎn vertellen
wat er over een bepaald onderwerp
geschreven is.
Werken die de bibliotheek na 1985 heeft
aangekocht, kan je via de webcatalogus
ALEPH opzoeken. Oudere werken door
de bibliotheek aangekocht voor 1984-5
zijn opzoekbaar via de steekkaartencatalogi. De universiteitsbibliotheek beschikt
ook nog over belangrijke deelverzamelingen (papyri, handschriften, oude drukken,
nieuws-, vak- en kiesbladen,...) die nog
niet in de webcatalogus zijn opgenomen.
Ondertussen is men bezig de steekkaartencatalogi te digitaliseren. Een werk van
lange adem, aangezien het hier gaat over
een kaartenarchief van ruim tweehonderd
jaar oud.
In de catalogi vind je niet alles. Een betere
manier om literatuur over een bepaald
onderwerp op te snorren, is door gebruik
te maken van de gepaste bibliograﬁeën.
E-bronnen, of elektronische databanken,
laten toe heel snel te zoeken in databanken over diverse disciplines.

E-bronnen

Een bekende e-bron is het “Web of science’’. In die databank worden A1-publicaties opgenomen. De universiteit werkt
hiervoor samen met verschillende universiteiten, omdat de kostprijs van het “Web
of Science” heel hoog ligt. Voor medische
literatuur heb je “Medline’’ en “Pubmet’’.
Economie literatuur is te vinden in “Econlite’’. En dat zijn er nog maar enkele.

Recent werden twee databanken van de
Oxford University Press aangekocht. De
“Oxford English Dictionary Online’’ en de
“Oxford Reference Online: Premium Collection’’. Alsook is toegang tot “PsycArticles’’, een 50-tal elektronische tijdschriften
van de American Psychological Association mogelijk.
Een andere databank is de “Directory of
Open Access Journals’’ (DOAJ). Open Access artikels zijn op het “Vrije Software’’idee geïnspireerd. De bedoeling van de
DOAJ is de beschikbaarheid te vergroten
en het gebruiksgemak te vereenvoudigen
van open access wetenschappelijk werk
waardoor hun impact en gebruik groter
wordt.
Met de ELIN-databank zoek je in de fulltext collectie van de universiteitsbibliotheek. ELIN bevat de metadata van een
groot aantal uitgevers, de EbscoHost databanken, en een aantal “open archives’’.
De informatie die je via ELIN opzoekt is
meteen toegankelijk.
Een klein minpuntje is dat sommige
bronnen niet beschikbaar zijn buiten het
UGentnet. Zet je een VPN verbinding op
dan kun je deze wel gebruiken. Van binnen het UGentnet is er geen probleem.

SFX: Special Eﬀects

Wanneer je iets opzoekt in de e-bronnen,
merk je zeker de SFX knop op. SFX is een
hulpmiddel voor het navigeren in de elektronische bibliotheekcollecties. SFX werd
door het automatiseringsteam van de bib
ontwikkeld en wordt door verschillende
gerenommeerde instellingen gebruikt.

dan helpt SFX ook een handje. Je kan ook
opvragen wat het prestige van het tijdschrift is binnen zijn vakgebied. Tenslotte
heb je de mogelijkheid om je zoekactie uit
te breiden naar andere types e-bronnen.
Mediargus geeft dan weer toegang tot
het archief van alle Vlaamse kranten. De
krantenartikels zijn beschikbaar met een
vertraging van twee dagen na publicatie.
Tijdschriften zijn beschikbaar na zeven
dagen. Helaas is er geen toegang via VPN,
vanwege beperking opgelegd door de uitgever.

Ontlenen van werken

Het ontlenen van werken is ietsje moeilijker. Een grote hinderpaal is het grote
aantallen bibliotheken verspreid over de
vakgroepen en faculteiten. Elk hebben ze
hun eigen reglementen en openingstijden.
Eenvoudiger is een boek laten overkomen
naar de centrale bibliotheek. Voor je dat
kan doen moet je eenmalig een account
aanvragen. Dat gebeurt via de site van de
bib. Vervolgens kun je via de knopjes naast de zoekresultaten een boek laten overbrengen naar de Boekentoren.
Op de website van de bibliotheek [1] vind
je handleidingen [2] over hoe je de verschillende databanken gebruikt. Wie het
nog niet snapt kan altijd eens tijdens de
openingsuren een bezoekje brengen [3].
Volgend semester zijn er ook enkele infosessies gepland.
[1] http://www.lib.ugent.be
[2] http://www.lib.ugent.be/execl/infod/inlichtingen.shtml
[3] http://www.lib.ugent.be/execl/infod/
openh.shtml
Rudy Gevaert

Door op de SFX knop bij een zoekresultaat
te klikken, krijg je extra informatie gerelateerd aan je zoekresultaat. De SFX-links
vertellen je of een tijdschriftartikel of een
boek binnen de universiteitsbibliotheek
of andere academische bibliotheken binnen België consulteerbaar is. Als het artikel in elektronische vorm beschikbaar is,
dan kom je dat ook te weten. Zoek je naar
meer informatie over de auteurs, of wil je
weten hoe vaak het artikel geciteerd werd,
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‘HET AMERIKAANSE KIESSYSTEEM IS EEN GOED SYSTEEM’
Proﬀen Amerikaanse cultuur over de presidentsverkiezingen
Op 2 november vonden de langverwachte Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Het wordt een tweede en laatste
ambtstermijn voor Bush, geen eerste voor Kerry of de immer
hippe Ralph Nader. Het Gentse geprofte heeft eveneens een
mening, u hoeft er dus niet eens meer zelf over na te denken!
Hoe machtig is dat niet.
Op het ogenblik van het afnemen van
dit interview stond nog niet vast wie de
verkiezingen zou winnen, hoewel Bush
toen al een belangrijke voorsprong had.
Een aantal belangrijke staten, zoals Ohio,
moesten nog worden geteld. Terwijl uw
dienaars dit artikel zaten te typen, ondertussen nippend van gestolen pintjes, werd
het duidelijk dat George W. Bush zijn
tweede ambtstermijn kon aanvatten. John
F. Kerry heeft zijn tegenkandidaat al gefeliciteerd met diens overwinning en opgeroepen de eenheid van het land te bewaren. Kunnen ze bij ons nog iets van leren.
Normaalgezien had dit interview moeten
doorgaan met Marc Cogen, professor aan
de rechtenfaculteit en verbonden aan het
International and European Research Unit
(IERU). De brave man, een “Bush-backer”
zoals hij zelf graag beweert, bevindt zich
echter in Kinshasa. Wat hij daar doet, is
ons niet volledig duidelijk. Iets met negers. Ofzo.
Op zoek naar twee waardige vervangers
dan maar. Die vonden we in de persoon
van de professoren Bart Eeckhout en
Gert Buelens, beiden verbonden aan de
vakgroep Engelse literatuur en docenten
Amerikaanse cultuur.
Veronderstellend dat Bush het - net als
vier jaar geleden - haalt, is dat volgens
jullie verwachtingen?
Buelens: “Ik ben altijd optimistisch.”
Eeckhout: “En ik ben altijd pessimistisch.
Ik denk dat elke specialist voorzichtig is.
Het is moeilijk iets te verwachten op basis
van de huidige opiniepeilingen, zeker nu
de swing states zo dicht bij elkaar liggen.
Het is een nek-aan-nek race tot het einde
geworden.”
Recent dook er een videotape op van de
nog steeds onvindbare Osama Bin Laden. Zou die iets aan de uitslag kunnen
veranderen?
Eeckhout: “De kiezers laten zich niet snel
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beïnvloeden, dus de stemmen die Bush
meer haalt, kan men zeker niet aan deze
video toeschrijven. Ik heb toen toch gevloekt. De teneur in de laatste campagneweek was erg hard. Kerry leek Bush
opnieuw wat in te halen, onder meer wegens de zoekgeraakte wapens in Irak (nog
steeds niet teruggevonden, nvdr.). Daarom
moeten we voorzichtig zijn met voorspellingen. Kerry heeft ooit eens als senator
een achterstand van 10% ingehaald. Bush
is en was favoriet maar door de balans
van de laatste week heb ik wel mijn twijfels. Vooral door het Amerikaanse kiessysteem, als Kerry staten als Ohio en Florida
niet haalt, dan mag hij het zeker en vast
vergeten.”

Verdeeldheid

Zou Bush bij een eventuele overwinning
zijn politieke koers wijzigen - bijvoorbeeld een toenadering tot Europa - of
zou hij eerder een bevestigende politiek
voeren?
Buelens: “Bush krijgt nu meer stemmen
dan bij de vorige verkiezingen. Hoe zou
hij nu anders kunnen doen dan bevestigen? Er zijn scherpe gevoelens tegen hem,
maar hij heeft nu – cijfermatig - een grotere marge dan vier jaar geleden. In staten met een dichte bevolkingsgraad leunt
Kerry dicht aan bij de popular votes. Bush
staat vooral sterk in de heart of America.”
Eeckhout: “Mathematisch kan Kerry het
niet meer halen, zelf niet met de provisional votes.“(Dat zijn stemmen waarvan
de geldigheid nog niet vaststaat. Wie zich
aanmeldt en ‘administratieve problemen’
ondervindt, kan toch onder voorbehoud
zijn stem uitbrengen, nvdr).
Buelens: “De kans is klein, maar daarom
niet onbestaande. Mensen die provisional votes uitbrengen, zijn meestal kiezers
die verhuisd zijn en uit de lagere sociale
klassen komen. Die stemmen zeker voor
Kerry. Misschien kunnen de advocaten
het tij nog doen keren.”
Eeckhout: “Er staat wellicht geen batterij
advocaten klaar om zo de verkiezingen

te winnen. Volgens de wetten van Ohio
moeten de stemmen daar ook nog eens
geteld worden (er is in de USA zowel een
federale kieswet als kieswetten in de verschillende staten, nvdr) en met de huidige
consternatie is er wellicht geen ommekeer
van het resultaat te verwachten.
Buelens: “Het is maar best dat de popular
votes het aﬂeggen van de electoral votes.
Het Amerikaanse kiessysteem is een goed
systeem. Zowel de bevolking als de staten
hebben een invloed.”
Eeckhout: “Je mag ook niet vergeten
dat deze verkiezingen meer zijn dan alleen maar presidentsverkiezingen. In de
Senaat en het Huis van Afgevaardigden
(die samen het Congres vormen, het
Amerikaanse parlement met andere woorden, nvdr) winnen de Republikeinen nog
meer zetels dan ze al hadden. Bij een herverkiezing van Bush zijn de leden van het
Congres en de president dus van dezelfde
partij. Een radicalisering behoort dan ook
tot de mogelijkheden. Maar de partijdiscipline is in de USA niet zo sterk als bij ons,
waar het parlement soms slaafs het regeringsstandpunt volgt. Als de president er
iets wil doordrukken, dan is het niet eens
zo zeker dat het Congres hem zal volgen.”
Zullen deze verkiezingen niet voor nog
meer verdeeldheid zorgen? Bijna de
helft van de Amerikanen stemt tegen
hun president. Hun stem is niet zo zeer
een pro-Kerry stem maar eerder een
anti-Bush stem.
Buelens: “Ik kan dat nu nog niet zeggen.
Historisch gezien zijn er al eerder spanningen geweest. Denken we maar aan de
Burgeroorlog tussen Noord en Zuid in de
19de eeuw. Nu is het niet echt het geval
dat de USA uit elkaar zullen worden getrokken.”
Eeckhout: “Het land is nu het hardst gepolariseerd sinds de Burgeroorlog. De polarisatie is echter niet enkel meer geograﬁsch, tussen Noord en Zuid. Men kan zich
niet meer voorstellen dat twee delen van
het land zich willen afscheiden. Er is wel
een scheiding van geesten, wat blijkt uit
onderzoek. De kiezers hebben een voorkeur voor de moral values in plaats van
voor de standpunten in verband met de
oorlog, terrorisme, economie,...”
Buelens: “Dat hangt af van de partij. Bij
Bush leunen de moral values (79%) en terrorisme (80%) dicht bij elkaar aan.”
Eeckhout: “Of Bush of Kerry competent
zijn in de strijd tegen het terrorisme, is

een inschatting van de personen.”
Buelens: “Dat zijn nu net die moral values.”

Tsjeef

Veel mensen vonden van Kerry dat hij
niet christelijk genoeg is, anderen zouden dan weer verhuizen bij een herverkiezing van Bush. Hoe is de uitslag dan
te verklaren?
Eeckhout: “Bij de vorige verkiezingen
hadden de kiezers de indruk dat ze te
maken hadden met twee valabele kandidaten. Nu toont onderzoek aan dat tolerantie tegenover de tegenpartij verdwenen
is. De campagne was dan ook vrij gepolariseerd.”
Was Kerry wel een waardige tegenkandidaat voor Bush? Wat indien Clinton het
tegen hem zou opgenomen hebben?
Buelens: “Er was weinig alternatief.
Clinton zou zeker hebben gewonnen,
maar hij kon grondwettelijk niet opkomen. Men kan slechts twee maal president
worden. Wesley Clark en John Edwards
(de running mate van Kerry) konden
zich niet genoeg bewijzen als kandidaat.
Kiezers in de swing states geven de voorkeur aan kandidaten die spreken in one
liners en een simpele taal. Het zijn vooral deze die voor Bush zullen stemmen.
Intellectuelen kiezen sowieso voor Kerry
en stelt het probleem zich dus niet.”
Waarom is Bush toch zo’n succes in de
USA? Zo iets is ondenkbaar in Europa
en België?
Buelens: “Er zijn inderdaad grote verschillen. Een deel van het antwoord is
dat de USA bestaan uit mensen die onder
meer van Europa afkomstig zijn en daar
een nieuw leven zijn begonnen. België
heeft slechts een laag aantal mensen die
naar de USA getrokken zijn. Wij hebben
een mindere betrokkenheid met Amerika.
Een ander deel van het antwoord is het
Amerikaans kiessysteem. Wij hebben
geen kiescolleges. Het nadeel is dan echter
dat er hier extreme partijen zoals het Blok
kunnen opkomen. In Amerika maken
dergelijke partijen helemaal geen kans.”
Eeckhout: “Behalve in de huidige context.
Men tendeerde naar het centrum. Later
bestond eerder een tendens tot polariseren en extremere standpunten om ook
de extreme achterban naar de stembus
te krijgen. De vorige campagne van Bush
was gematigder dan de huidige. Maar zijn
politiek was radicaler. Misschien zal het
deze keer omgekeerd zijn: een radicale
campagne maar een gematigde politiek.”

Professoren Gert Buelens en Bart Eeckhout

Media

Heeft de rol van de media, Fox News bijvoorbeeld een invloed gehad?
Eeckhout: “Na 9/11 was ik in de VS, en ik
heb er de media van dichtbij meegemaakt.
Een van de goede evoluties was de grotere
kritiek tijdens deze campagne, veel meer
dan op het ogenblik van de aanslagen, toen
iedereen achter de president moest staan.
Maar je kan je vragen stellen bij de aard
van journalistiek. Het is platte propaganda, zeker niet mogelijk bij ons. Foxnews
behoort tot de rechtse media, CNN eerder
tot de linkse, hoewel deze zender ook conservatieve ideeën heeft.”
Had Kerry het niet anders aangepakt in
Irak?
Eeckhout: “Formeel zou hij de Irak-poli-

tiek zeker anders hebben aangepakt , misschien met meer overleg. Maar dat verandert niets aan de situatie op de grond. De
troepen weghalen is geen oplossing. De
facto is er op dat vlak geen verschil tussen
Bush en Kerry.”
Buelens: “Het is makkelijk om een proces
op gang te brengen, maar moeilijker om
aan dat proces een einde te stellen. Wat de
binnenlandse politiek betreft, zijn er wel
veel verschillen. De Democraten zijn wel
onthoofd door hun achteruitgang in het
Congres, zodat ze op dat vlak minder invloed zullen hebben.”
Stefaan Duc
Natalie Lefevre
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SPIN-OFFS AAN DE UNIVERSITEIT GENT
De laatste twee decennia springen de wetenschappelijke
paddestoelen alsmaar vaker uit de universitaire grond.
Technologie moet renderen, ook aan de universiteit, en dus
worden steeds meer octrooien op de ontdekkingen genomen.
De oprichting van spin-oﬀs is nog een stapje verder. De
UGent neemt gewillig deel aan deze rage en stelde onlangs als
een ﬁere moeder haar jongste spruit voor: Gemidis.
Spin-oﬀs zijn jonge startende bedrijven
die aan grote instituten ontkiemen.
Meestal zijn dit universiteiten, maar af
en toe komt ook een ziekenhuis of een
onafhankelijke
onderzoeksinstelling
(zoals IMEC) met een dochterbedrijf
op de proppen. De bedoeling van deze
groentjes ligt in het commercialiseren van
de opgedane kennis. Natuurlijk kan dit
ook eenvoudiger gebeuren door licenties
of contractonderzoek, zodat bestaande
bedrijven dan de technologie op de markt
brengen. Bij technologische mijlpalen of
potentiële jackpots geeft echter niemand
graag de mogelijke voordelen uit handen.
Dan kiezen de innovators vaak voor een
spin-oﬀ, een nieuw bedrijfje dat louter rond
de nieuwe technologie wordt gebouwd.
Succes voor spin-oﬀs stoelt op drie pijlers:
uitstekende en commercieel interessante
onderzoeksresultaten,
een
gedurfd
zakenidee en de ware ondernemersgeest
van de oprichters.

Briljant

Omdat een briljant onderzoeker niet noodzakelijk uit het materiaal van een sluwe
zakenman is gebouwd, worden bepaalde
taken ook regelmatig uitbesteed. Vandaar
ontstaat de gewoonte de spin-oﬀs in drie
categorieën op te splitsen. ‘Traditionele’
spin-oﬀs worden door de academici zelf
opgericht, met de know-how die ze tijdens hun jarenlange onderzoek vergaard
hebben. De onderzoekers nemen dan ofwel een leidinggevende ofwel een adviserende rol in het bedrijf op. Dan heb je ook
nog ‘technologie’ spin-oﬀs waarbij enkel
de technologie van de moederinstelling
wordt overgenomen en het bedrijf helemaal op externe mankracht berust. Tot
slot heb je dan nog ‘indirecte’ spin-oﬀs,
waarbij oud-studenten of medewerkers
alleen hun ervaring en kennis meenemen,
om volledig onafhankelijk een nieuw initiatief uit de grond te stampen. De unief
mag dan niet meer meespelen en kan dus
ook geen geld opstrijken.
Want geld is uiteraard de voornaamste
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drijfveer achter de spin-oﬀ-cultuur. Ofﬁcieel luidt het wel dat het ook bijdraagt
tot het elan van de universiteit - allemaal
natuurlijk wel waar, maar geenszins de
hoofdmotivatie. Met spin-oﬀs valt echter heel wat geld te verdienen. Om dat te
verdelen wordt een vaste verdeelsleutel
gehanteerd. Vijftig procent van de nettoinkomsten komt het laboratorium zelf ten
goede. Hierbij wordt zelfs nog een duidelijk onderscheid gemaakt tussen onderzoeksgroep en vakgroep. Het is de eerste
club die hier het pleit wint en het geld opstrijkt. Dertig procent wordt dan ten persoonlijke titel van de onderzoekers uitgedeeld en de overgebleven dertig procent
worden naar de investeringsfondsen van
de universiteit teruggestort. Op die manier kan het dan over de onderzoeksgemeenschap uitgezaaid worden. Om jonge
spin-oﬀs te steunen bestaat bijvoorbeeld
het universitair zaaikapitaalfonds Baekeland, genoemd naar de succesvolste entrepreneur die onze alma mater ooit voortbracht.
In spin-oﬀ land heeft de Universiteit Gent
het podium beklommen om onze stilaan eeuwige tweede plaats op te eisen in
Vlaanderen. Want ook al doen we het
meer dan behoorlijk met 23 spin-oﬀs (te-

gen 14 en 3 voor VUB en UA), tegen grote
broer KULeuven moeten we het weeral
aﬂeggen. Eer we onze aartsvijanden de
loef afsteken en hun 50-tal spin-oﬀs overtreﬀen moeten we nog veel groentjes eten
en nieuwe bedrijfjes laten ontspruiten.
Toch boert onze unief merkbaar goed op
bepaalde gebieden, vooral de biotechnologie is ons paradepaardje. De spin-oﬀs
van onze universiteit bestrijken een breed
gamma, van anti-geurtechnologie over
het verbeteren van landbouwgrond tot
modemtechnologie.

Achterstand

Onze grote achterstand ten opzichte van
Leuven is verwonderlijk als we naar de recente inspanningen van onze universiteit
kijken. Ze heeft zelfs een heuse dienst voor
de commercialisering van onderzoeksresultaten opgericht. Technologietransfer
buigt zich over de problemen met octrooiaanvragen, licenties, contractonderzoek…
en probeert zo de weg naar het geld voor
onderzoekers te vereenvoudigen. Omdat
onze universiteit ook niet blind is voor
de voordelen van ervaringsoverdracht en
krachtenbundeling, werden zogenaamde
incubatoren opgericht. Meerdere opstartende ondernemingen worden daarin
samengebracht en de expertise in die incubatoren kan voor deze starters een heilzame ondersteuning vormen. De meeste
spin-oﬀs zijn dan ook samengebracht
in een van de twee grote incubatoren in
Zwijnaarde en Plassendale.

Gemidis

Onze UGent heeft vorige maand een
nieuwe spin-oﬀ op zijn palmares mogen

Een balpen. Wijs.

bijschrijven. Gemidis ontstond uit een
samenwerking met IMEC, het Leuvense
nano-elektronica
onderzoekscentrum
met wereldfaam. Geld kwam ook op tafel
via enkele durfkapitaal- en investeringsfondsen. Gemidis hoopt een nieuwe speler te worden op de internationale beeldschermmarkt. Geruggesteund door de
jarenlange expertise aan de twee moederinstellingen, zal het bedrijf hoge-resolutie
breedbeeldmonitoren produceren. Deze
worden opgebouwd uit microdisplays van
vloeibare kristallen. De geperfectioneerde
productiemethodes zijn in de handen van
een heel beperkte groep spelers op de wereldmarkt en staan garant voor een superieure beeldkwaliteit. Het eerste resultaat
is een hoge resolutie display met meer dan
1 miljoen pixels waarbij de nodige lenzen
het miniatuurbeeld op het display te vergroten tot wat uiteindelijk op het scherm
te zien is.
Tegen eind 2005 hoopt Gemidis al een geavanceerde versie met maar liefst 4 miljoen pixels op de markt te brengen. In een
later stadium wil Gemidis zich dan meer
toespitsen op gespecialiseerde markten
zoals medische beeldvorming, de graﬁsche en druksector. Ook in de wereld van
de digitale camera’s en de schermen geïntegreerd in brillen en vensters, de zogenaamde head-updisplays, hoopt het een
plaatsje te veroveren.
Pieter

feed

NEWS
GUSB reageert

Jan
Bonnarens,
afdelingshoofd
Sportvoorzieningen, stuurde ons nog
een opmerking over het interview met
olympisch-universitair
roeier
Tim
Maeyens in Schamper 424. Maeyens
had het daarin over de ﬁtnessfaciliteiten
van het sportcomplex van het GUSB. Hij
vergeleek die met middeleeuwse martelkamers. Sensatiegeil als de eindredactie is, namen we die quote als titel.
Bonnarens laat ons echter weten dat “de
verouderde ﬁtnesstoestellen in de zomer
van 2003 werden ontmanteld en uit zaal
4 verwijderd”. Die zaal 4 liggen nu judomatten om er een volwaardige zaal voor
gevechtssporten van te maken.
Voor de ﬁtnessliefhebbers heeft de universiteit blijkbaar een overeenkomst afgesloten met Bloso, waardoor alle studenten en personeelsleden van de UGent
steeds gebruik kunnen maken van de

PLANTENTUIN UGENT
Aan het Citadelpark, in het hartje van
Gent, ligt de 2,75 hectare grote plantentuin van de Universiteit Gent. Uitgestrekte
marihuanavelden, scabreuze liefdesaﬀaires, 4000 vierkante meter serres en tochten rond ﬂora-uit-de-bijbel, het is allemaal geen uitzondering in de groene oase
op de universiteit.

Toch kan iedereen zijn gading vinden in
de plantentuin. Zo lezen wij op de webstek dat het unieke kader van het park
zich uitstekend leent tot huwelijksfoto’s.
Misschien kunnen de serres zelfs gebruikt worden om plaats te bieden aan de
plechtigheden. Lekker broeierig en religieuze planten in overvloed.

Naar deze afgelegen biotoop van rust
trokken we om één te worden met de
natuur. Alle goede intenties ten spijt,
haakten we al aan het begin van de wandeling Eetbare Gewassen af. Geloof ons,
die paddo’s zijn absoluut niet eetbaar. Op
zoek naar andere pareltjes aan de groene
kroon dan maar. De symbolenroute bleek
eveneens een overschatte tocht te zijn. En
van God’s Antenne, Maagdenpalmen en
Wilde Marjolein hadden we ons eerlijk
gezegd iets anders voorgesteld.

Er is ook een Plantenuitleendienst, waarbij universitaire diensten voor hun activiteiten een Camellia japonica, een
Chamaerops humilis of één van dertig
andere planten kan gaan oppikken. De
“Vrienden van de Plantentuin” organiseren bovendien regelmatig happenings en
lezingen, en geven zelfs een driemaandelijks tijdschrift uit.

Ook de rondleiding werd een kale reis,
zeker nadat ons “voor de vakkundige
uitleg van de gids” nog enkele euro’s afhandig werden gemaakt. Knarsetandend
besloten we uiteindelijk dat groene vingers niet aan ons zijn besteed en dat er
toch ergens een uitweg moest zijn uit dat
doolhof van arboreta, verwarmde serres
en wildgroeiende sanseveriae.
gloednieuwe ﬁtnessruimte waarover de
Topsporthal aan de Zuiderlaan 14 beschikt. Dat kan al vanaf 1,60 euro per
beurt, terwijl men een jaarabonnement al
voor 31,50 euro over de toonbank schuift.
Bonnarens besluit: “De Topsporthal beschikt weliswaar niet over cardio-apparatuur, maar wel over een uitgebreid gamma
andere ﬁtnesstoestellen. Bovendien kan
men terzelfdertijd gratis gebruik maken
van de synthetische indoor opwarmpiste die zich in het complex bevindt.”
Bepaalde mensen zouden durven stellen
dat dat wel enorm machtig is.

GSR werft

De Gentse Studentenraad (GSR) is zichzelf aan het omvormen. Stijn Baert, studentenvertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur en waarnemend voorzitter, zoekt
iemand om de GSR naar nieuwe glorieuze
hoogtepunten te leiden. Je hoeft niet
noodzakelijk studentenvertegenwoordiger te zijn, studeren aan de Universiteit
Gent is voldoende. De verkiezing gaat
door op woensdag 24 november om 20
uur. Kandidaten – machiavellisme niet

De enorme marihuanaplantages en de
vuil manieren in de struiken kan u ook
zelf in het uitgestrekte reservaat gaan opzoeken. De Gentse Plantentuin is namelijk dagelijks van 9u00 tot 16u30 vrij toegankelijk. Voor rondleidingen wordt een
kleine bijdrage gevraagd.
Meer informatie over de Plantentuin vindt
u op http://www.plantentuin-gent.be
Bart en Ellen
verplicht doch aan te raden – dienen
voordien hun cv en hun motivatie op te
sturen naar Stijn.Baert@UGent.be. Die
brave mens legt u dan alles uit.

overLeven

Een onderzoeksteam van de UGent heeft
de overLeven-wedstrijd van Canvas gewonnen, een ideeënwedstrijd rond de
gelijknamige wetenschappelijke documentairereeks. De eerste prijs van 2000
euro ging naar de Gentse onderzoekers
Karolien De Bosscher, Wim Vanden
Berghe en professor Guy Haegeman
met een wetenschappelijk verhaal over
een mogelijke nieuwe ontstekingsremmer. “Van geduchte woestijnplant tot
beloftevol geneesmiddel” vertelt over de
ontdekking dat een woestijnplant mogelijkheden biedt voor de geneeskunde –
namelijk onstekingen remmen zonder de
courante bijwerkingen van cortisonen. Er
waren 124 inzendingen van wetenschappelijke onderzoekers die hun idee succesvol naar televisie vertaalden.
(rle)
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Opinie / Vijfjarige Masters
Neen, dank u.

Eén van de voorwaarden die de vorige onderwijsminister
Marleen Vanderpoorten aan de invoering van de BaMastructuur koppelde, was dat de studieduur niet mocht worden
verlengd. Bij de start van dit academiejaar, nu de eerste toekomstige masters hun opleiding al hebben aangevat, brak de
Leuvense rector Oosterlinck echter een lans voor een tweejarige master in alle opleidingen.
De decretaal vastgelegde eenjarige master
zou niet meer volstaan om volwaardige
taal- en letterkundigen, historici, wijsgeren en kunstwetenschappers op te leiden.
De studenten die hun studie hebben aangevat in de veronderstelling dat die vier
jaar zou duren, werden daarbij vakkundig
genegeerd. Nu de storm Oosterlinck is gekoeld zonder blazen tracht de opleiding
Geschiedenis van onze Alma Mater het
debat terug aan te wakkeren. Met een pleidooi voor een tweejarige master hopen ze
de huidige onderwijsminister Frank Vandenbroucke tot een verlenging van de
studieduur te verleiden.
Voor mij is een verlenging van de studieduur met één jaar aan de Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte onaanvaardbaar,
en om verschillende redenen. In de eerste plaats kunnen de argumenten die de
opleiding Geschiedenis aanhaalt mij niet
overtuigen. Zo stelt de opleiding dat het
voor studenten Geschiedenis onmogelijk
is een volwaardige scriptie af te werken
op 1 jaar tijd. Gesteld dat dit zo zou zijn,
wat ik persoonlijk ten zeerste betwijfel, is
er een eenvoudige oplossing voorhanden:
laat de studenten die willen doorstromen
naar de masteropleiding reeds in de derde
Bachelor hun scriptie aanvatten. Het opleidingsonderdeel “Historische Praktijk
3: Onderzoekspaper” kan de toekomstige
masterstudenten de mogelijkheid bieden
een ‘light’-versie van hun scriptie te maken waar ze het jaar nadien op kunnen
voortbouwen.
Daarnaast wijst de opleiding op de zogenaamde internationale concurrentie. Het
is inderdaad zo dat in de meeste andere
Europese landen de masteropleiding twee
jaar duurt. Maar de vraag is of wij de anderen achterna moeten hollen? België,
Vlaanderen in het bijzonder, staat erg
hoog aangeschreven qua onderwijsniveau.
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Onze twee grootste universiteiten staan in
Europese rankings steevast mee bovenaan.
En onze grootste concurrent, tenminste in
de opleidingen van de Faculteit Letteren
en Wijsbegeerte, Nederland, biedt ook een
eenjarige master aan. Als ons onderwijs
een hoog niveau blijft aanhouden zullen
onze alumni de internationale concurrentie kunnen (blijven) doorstaan. Daarnaast
is er ook nog een zuiver pragmatisch argument. De overgrote meerderheid van de
afgestudeerden komt op de binnenlandse
markt terecht en zal erg weinig tot geen
concurrentie ondervinden van alumni
van buitenlandse universiteiten. Voor die
enkelingen die wel internationaal willen
en kunnen doorbreken zullen er, net zoals
dat nu het geval is, genoeg kansen zijn via
doctoraatsbeurzen en dergelijke meer.
Uiteindelijk is het pleidooi dat voor het
extra jaar naar voor gebracht wordt terug te brengen tot een bezorgdheid om de
kwaliteit. Uiteraard is dat een bekommernis die door iedereen gedeeld wordt, maar
de vraag blijft of een jaar langer studeren
een garantie is voor meer kwaliteit. En
meer nog, of vijf jaar studeren noodzakelijk is om goedopgeleide mensen af te leveren. Indien dit inderdaad het geval was,
zou dit slechts getuigen van een decennialange intellectuele oneerlijkheid vanuit de
opleidingen en de universitaire overheid.
Daarenboven spreekt de praktijk dit tegen:
talloze studenten die ons zijn voorgegaan,
zijn succesvol na een studie van vier jaar.
Het belangrijkste argument tegen de tweejarige master blijft echter, hoe kan het ook
anders: geld. Verplicht een jaar langer studeren is voor veel gezinnen met studerende
kinderen een zware kost, voor veel gezinnen zelfs een te zware kost. Studiebeurzen
toekennen is hier nauwelijks een argument tegen, te veel mensen krijgen geen
studiebeurs en degene die wel het geluk

hebben er een te ontvangen, zullen moeten beamen dat de beurs te kort schiet om
een volledig jaar te ﬁnancieren. Het is hier
niet de plaats om over een herziening van
het beurssysteem te praten, maar het mag
duidelijk zijn dat - indien het studiebeursfonds meer geld krijgt - het mijn voorkeur
wegdraagt de beurzen op te trekken en er
meer mensen van te laten genieten, dan te
investeren in een extra jaar dat de opleiding geen echte meerwaarde zal geven.
Daarnaast is er ook de meerkost die een
extra jaar studeren met zich meebrengt
voor de staat zelf. Uiteraard ben ook ik
voorstander van meer geld voor het onderwijs in het algemeen en het hoger onderwijs in het bijzonder, maar persoonlijk
zie ik dat geld liever besteed aan het kwalitatief verder uitbouwen van een vierjarige
opleiding zodat die bestand is tegen de
toenemende studentenaantallen, in plaats
van aan een bijkomend jaar in een opleiding die weggelegd is voor zij die het zich
kunnen permitteren.
Kortom, er is volgens mij geen enkel argument dat onweerlegbaar pleit voor een
tweejarige master. De langere studieduur
(zonder echte meerwaarde) en de daarbij
horende devaluatie van de huidige licentiaatsdiploma’s gecombineerd met de meerkost voor de student en de staat lijken mij
echter duidelijke argumenten tegen een
studieduurverlenging aan de Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte. Ik roep de opleidingen dan ook op om te doen wat zij
en hun voorgangers tot nu toe altijd al gedaan hebben: een kwaliteitsvolle vierjarige
opleiding aanbieden.
Stefaan Stroo
Studentenvertegenwoordiger FLWI

“Van studenten krijg je altijd schuine suggesties”
Ute Egghe over improvisatietheater in Gent

Jaren geleden kon TV1 kijkend Vlaanderen zich vergapen aan
“Onvoorziene Omstandigheden”, een programma van Mark
Uytterhoeven. Het introduceerde niet alleen Tom Lenaerts,
maar ook het concept “improvisatie” aan het grote Vlaamse
publiek. Nog steeds op de buis in de Amerikaanse versie
“Whose line is it anyway”, is impro populairder dan ooit.
Straﬀer nog, improvisatie leeft zelfs in ons
eigenste Gent, in de vorm van improvisatiegezelschap de Lunatics. Ze hebben
zelfs een eigen PR-verantwoordelijke: Ute
Egghe.
Wat doet zo’n improvisatiegezelschap
nu eigenlijk?
Ute: “Improvisatie is een groep mensen
die zonder decor, kledij, of wat dan ook
een scène of sketch proberen te spelen.
Ze hebben eigenlijk enkel de suggesties
uit het publiek als houvast om hun scène mee te beginnen. Soms lukt het, soms
niet, maar het publiek heeft zich meestal
geamuseerd. Ons deelnemersveld varieert
vrij sterk: van bedrijfsleiders in de dertig
tot jonge mensen die animatie doen, sporters, werklozen, studenten,... De enige eigenschap die ze allemaal gemeen hebben,
is dat ze niet op hun mondje zijn gevallen.”
Is dat de enige kwaliteit waarover een
goede improvisator moet beschikken?
Ute: “Natuurlijk niet. Iedere jaar organiseren we een aantal workshops waar iedereen aan kan deelnemen. Na die workshops wordt er dan een auditie gedaan, en
dan beslissen we of er eventueel kandidaten bijzitten die ook in de Lunatics zouden
functioneren. Niet iedereen neemt deel

aan die workshops om bij de Lunatics te
komen, soms zijn het gewoon mensen die
wat meer zelfvertrouwen willen krijgen. Je
leert immers ook afgaan in stijl, zodat je
niet dichtklapt als zoiets je in het gewone
leven overkomt. Al is het belangrijkste natuurlijk om niet dicht te klappen op podium, dat gebeurt immers vaak bij beginnende stand-ups. Na een geslaagde auditie
blijft de persoon nog een jaar in training.
Hij wordt dus niet meteen het podium opgegooid. Er is wel enige ervaring nodig.”
Welke stand-ups komen er zo al?
Ute: “We hebben Lunatics zelf, zoals Henk
Rijckaert en Dimitri De Smyter. Die laatste
was trouwens ooit deelnemer aan Humo’s
Comedy Cup. En er is Jonas Geirnaert,
winnaar van de Gouden Palm met zijn
kortﬁlm “Flatlife”. Maar meestal zijn het
onafhankelijke stand-ups, vaak uit het
Gentse maar ook uit heel Vlaanderen. Een
à twee keer per jaar komen de grote namen
zoals Wouter Deprez en Raf Coppens, de
Neveneﬀecten of Gunter Lamoot. Die
brengen dan meestal nieuw materiaal, het
is dus steeds spannend. Maar vaak blijken
ook minder bekende namen heel goed te
zijn. Er zijn ook steeds twee comedians,
zodat ze elkaar kunnen compenseren. Als
je naar de Comedy Club komt, dan ken
je het Vlaamse comedylandschap op den
duur wel. “
“We
hebben
twee vaste podia waar we dan
zo’n
Comedy
Club-avond organiseren, één in
Leuven en één in
Gent. In Gent is
dat iedere week
op dinsdag in
de Bal Infernal,
en in Leuven
t we e wekel ij k s
op donderdag in
CC Waegehuys.”
Je doet zelf
ook aan impro.

Nooit genante momenten meegemaakt?
Ute: “Waarschijnlijk wel, maar ik had
nooit echt het gevoel dat ik af ben gegaan.
Het vervelende is soms wel dat je aanvoelt
dat de andere persoon je wegspeelt omdat
hij beter is, en je zelf niet steeds dezelfde
genialiteit kunt brengen. Als meisje krijg
je vaak grove suggesties of seksistische opmerkingen. Soms spelen we ook op plaatsen die niet zo evident zijn, zoals ooit in
een kerk. Maar ook voor beroepsscholen,
Nederlanders, zelfs op geïmproviseerde
podia zoals bierbakken en een deur. Die
tijd is nu gelukkig voorbij. Dergelijke dingen worden nu trouwens geregeld in het
contract.”
“Ieder publiek is ook anders. We spelen
soms voor lagere scholen, en dat is een
heel verschil met de studentenmentaliteit.
Van studenten krijg je altijd schuine suggesties, dus je kan de opluchting begrijpen
als je van zo’n kleintje “heimwee” als suggestie krijgt.”
Binnenkort komt de tweejaarlijkse
Comedy Award er weer aan?
Ute: “Inderdaad, dit jaar is de ﬁnale op
19 november. We zoeken dan nieuw comedytalent dat nog niet voor januari
2003 heeft opgetreden. Voor een jaarlijkse
competitie is het aantal nieuwe stand-ups
of cabaretiers klein. We moeten zelfs in
Nederland op zoek gaan. Uit alle inzendingen wordt er een selectie gemaakt en
de beste drie mogen dan in het Capitole
in Gent strijden voor de Award. Die bestaat uit een geldprijs van 250 euro, een
Comedy Award en natuurlijk eeuwige
roem. Er is op de Award-avond natuurlijk
heel wat meer te doen. Eerst is er een optreden van de Lunatics, daarna de Award
en als afsluiter “Het Nieuwe Wereld”-orkest van Radio 1. Het hele gebeuren wordt
aan elkaar gepraat door Friedl Lesage.”
“Deze voorbije uitgave was al de derde. De
eerste keer werd de Award gewonnen door
Bert Kruismans, beter bekend als slimste
mens. De tweede Award ging naar Lieven
Scheire van de Neveneﬀecten en de derde
naar Gunter Lamoot.”
Bruno
Kaarten voor de Lunatics Comedy Award
op 19 november te verkrijgen bij FreeTime voor 9 euro. Iedere dinsdag in de Bal
Infernal op de Vrijdagsmarkt. Ingang 2
euro voor studenten. Meer info over standups op http://www.lunatics.be
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“IK HOOP DAT HET PUBLIE
Waarover zijn stuk eigenlijk gaat, kan de Gentse
theatermaker Arne Sierens niet uitleggen. “Pas
als het publiek komt kijken, denk ik: “ah, tiens,
daar gaat het over”. En de titel dan? “Of die echt
iets met het stuk te maken heeft, zullen we ook
pas later zien.”

Als je de website van de Vooruit mag
geloven, draait het allemaal “rond Mimi
die dringende bijstand nodig heeft, rond
Gabriël, haar oude vlam en rond Michel
die diep in de put zit”. Het lijkt alsof er een
verhaal doorschemert, maar Arne Sierens
ontkent. “Er zijn inderdaad drie personages, maar het is geen verhaal, er is geen
plot. Het is een soort van poëtische aaneenschakeling van dingen.”

Chemie
© Kurt van der Elst

Hoe is het stuk ontstaan?
Arne Sierens: “Ik heb dit stuk echt volledig
met de drie acteurs (Johan Heldenbergh,
Titus De Voogdt en Marijke Pinoy, nvdr)
gemaakt. Niets in de handen, niets in de
zakken, we zijn samengekomen en begonnen. Dag na dag ontstaat er een soort
chemie en gaandeweg komt er een soort
partituur van bewegingen, klanken, decor… Puur improvisatietheater. Ik vertrek
wel vanuit de autobiograﬁe van de acteurs,
dat vind ik heel belangrijk. Ik ben niet zo
geïnteresseerd in acteurs, wel in mensen.
De acteurs vertellen dingen over zichzelf
en impliciet schemeren daar dan andere
dingen door, hoewel die nooit expliciet
worden gemaakt. Dat is ook het ideale aan
theater: je hebt een masker. Je maakt misbruik van het personage om dingen over
jezelf weg geven.”
Komt de religie uit de titel ook in het
stuk voor?
Sierens: “Nee, absoluut niet. Ik heb die
woorden eens gelezen op een kapelleke in
Spanje en ik dacht: goede titel. Natuurlijk,
tja, eeuwigdurende bijstand… dat willen
we allemaal hé. Je hebt mensen die daarvoor kaarskes branden voor Maria, terwijl
anderen bijvoorbeeld bij hun partner gaan
leunen en er dan kloppen van krijgen…
(lacht) Het leven is niet evident hé.”

“Eeuwigdurende bijstand willen we allemaal”
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Wat moet de nietsvermoedende toeschouwer dan van dit stuk verwachten?
Sierens: “Helemaal niets. Ik hoop altijd
dat ze veel gaan bleiten. Dat is mijn grootste ambitie: dat het publiek weent. Maar
hoe dat in zijn werk gaat, dat is het moeilijkste ter wereld. Zo’n goed melodrama,
dat vind ik fantastisch. Maar ja, natuurlijk
zal het om te lachen zijn. Heb ik ooit al
iets gemaakt dat niet om te lachen was?
Ik probeer ook een soort van universum
op te roepen. Ik heb het gevoel van: alles
moet erin zitten, ik wil zo volledig mo-

LIEK VEEL GAAT BLEITEN”
gelijk zijn.”

Antenne

In hoeverre houdt u rekening met kritiek van toeschouwers of recensenten?
Sierens: “Daar hou ik sterk rekening mee,
absoluut. Het publiek is heel belangrijk
voor mij. Het publiek is onderwerp van
mijn stukken. Ik wil als het ware gevoed
worden door het publiek, dat de toeschouwers mij vertellen wat ik moet vertellen.
Ik ben een antenne die verschillende dingen ontvangt, om zo een verhaal te maken
dat meer is dan mijzelf. Voor deze voorstelling heb ik bijvoorbeeld gepraat met
iemand die aan stervensbegeleiding doet.
Die persoon had ooit een voorstelling van
mij gezien en die begon daar op zijn eigen
manier over te vertellen. Eigenlijk hoop ik
dan ook dat de mensen in de zaal zullen
opstaan en mij laten weten dat ze ook iets
te vertellen hebben.”
“Het podium, het publiek… dat moet allemaal samenkomen, in dezelfde orde liggen. Dan ontstaat er een voorstelling. Ik
voel het aan alsof ik een helft van de noot
geef en het publiek de andere. Samen is
dat dan één verhaal. Ik wil ook dat iedereen op zijn manier zijn verhaal projecteert. Daarom zoek ik naar een open, suggestieve vorm.”
“En recensies, dat zie ik als communicatie,
niet als kritiek. Ik vind het heel mooi als
ik in de pers lees of hoor dat de recensent
iets gelijkaardigs heeft meegemaakt. Maar
als ze beginnen over de vorm of de structuur, dan heb ik het gevoel dat ik mislukt
ben, dat ik verkeerd bezig ben. En dan is
het tijd om dingen bij te vijlen.”
U bent zowel regisseur als auteur. Hoe
voelt u dat zelf? Bent u geen van beide
of allebei?
Sierens: “Allebei en meer. Of geen van
beide. Ik weet het niet. Ik ben beginnen
schrijven uit noodzaak. Op een bepaald
moment constateerde ik dat de stukken
die ik wilde regisseren, allemaal stukken
waren met meer dan zestig personen.
Daar had ik geen geld voor. Ik had twee
man en een paardenkop, zie je. Ik voelde
al snel dat ik sneller een stuk kon schrijven dan er een te zoeken. Ik ben er dus
gaandeweg ingerold. Maar ik heb altijd
de band gezocht tussen schrijver en regisseur. Ik wil me niet langer ﬁxeren op dat
onderscheid.”

“Ik zie mezelf als een chemicus, ik probeer
bestanddelen in reactie te krijgen met
elkaar. Maar dat is zoals het klimaat, je
hebt dat niet in de hand, dus de ene keer
lukt het beter dan de andere. Het komt
erop aan een punt te vinden, een soort
magnetisch veld waarin alles samenkomt.”

Baarmoedertheater

Volgens bepaalde bronnen maakt u theater “met een volkse insteek”. Klopt dat
volgens u?
Sierens: “Nee, dat klopt niet. Dat woord
volks, dat is gewoon verschrikkelijk.
Volkstheater is een soort ‘belegen kaas’theater. Daar zit nostalgie in, zo van: “de
goeien ouwen tijd”. De mensen die ik op
theater zet, hebben kracht, energie en veel
kleur. Dat associëren ze dan met volks.
Nochtans staat de vorm die we gebruiken,
heel ver af van het traditionele baarmoedertheater, waarin je dat geruststellende
hebt, waarbij je je ook geen vragen stelt.”
“Het volkse dat ze bedoelen zit waarschijnlijk voornamelijk in mijn personages.
Het zijn geen dokters of advocaten, dat
klopt. Maar dat is voor mij een positionering tegenover de bourgeoisiecultuur. Er is
volgens mij nog steeds een overvloed aan
burgerlijke kunst, die gebruikt wordt als
een soort zelfbevestiging van het intellect. En elke vorm die daarvan afwijkt is
dan plat, volks. De elite gebruikt die termen constant tegenover mij als een soort
reden om mijn bestaansrecht in twijfel te
trekken.”
En die elite houdt volgens u nog te veel
de touwtjes in handen?
Sierens: “Precies, dat is het grote probleem. Volgens mij moet cultuur in zijn
ideële vorm heel breed zijn. Maar nu
wordt dat door een soort bourgeoisie
geïsoleerd. Dan krijg je hetzelfde idee als
de keizers in Rome, die zeiden: het plebs
begrijpt daar toch geen zak van. Het gaat
niet over cultuur, de elite installeert een
soort code zodat ze tegen jou kunnen zeggen dat je het niet verstaat. Ze maken een
reservaatje voor zichzelf en zeggen: wij
zijn de slimmen. En dan zijn er partijen
die zeggen: er moet meer volk naar culturele evenementen komen. Maar dat gaat
niet! Je moet ‘gewone’ mensen niet in een
pluchen bak steken, dat is voor hen oninteressant, ze staan erbuiten. Trouwens, die
kaste wíl dat ook niet, dat die mensen er

iets mee te maken hebben. Ze trekken er
al een prikkeldraad tussen. Nee, er moet
gewoon een ander soort cultuur komen,
wat ik noem de garagecultuur.”
“Aan die burgerlijke kunst wordt dan ook
nog eens heel veel geld uitgegeven, dat is
het vreselijke. Ga bijvoorbeeld eens naar
de opera, dat kost allemaal fortuinen. Ik
ben zware fan van opera hé, maar het
moet godverdomme goed zijn. Niet nog
eens de zoveelste herhaling van een klassiek stuk. Waarom zit er ook tachtig man
in die orkestbak. Ik heb meer geluiden op
mijn computer. Maar ja, dat is niet goed
genoeg. Piano, dat is maar ﬂauw hoor, zo
mechanisch. Geef mij maar een pot en een
lepel, dát is tenminste echt.”

Kotjes

Hoe ziet u het huidige Vlaamse podiumkunstenlandschap dan?
Sierens: “Ik vind dat men de kans tot
synergie nog meer moet vergroten. Alles
wordt nog te veel boekhoudkundig in
kotjes gestoken. En als je zo’n kotje dan
wil ontbinden om tot iets nieuws te komen, beginnen ze te panikeren. Die grote
huizen zijn ook allemaal zo gebetonneerd.
Dat is fout. Je moet niet zozeer kotjes
maken, je moet ervoor zorgen dat er een
doorstroming is. Dat dingen kunnen ontbinden en dat er snel nieuwe dingen kunnen ontstaan.”
“Als ik naar theater ga kijken, verveel ik
mij meestal steendood omdat ik zie dat er
geen synergie is. Je hebt de tekst, de acteurs die de tekst opzeggen en een regisseur die dat allemaal een beetje leidt. Maar
ik geloof er geen zak van. Een acteur moet
een tekst niet goed spelen, ik moet hem
geloven. Ik vind het een belediging als je
zegt: die acteur heeft dat goed gespeeld.
Ik mag zelfs het gevoel niet hebben dat
het theater is. Ik wil iets zien dat het leven
voorstelt. Theater moet swingen, pakken,
appelleren en u honderd procent grijpen
in uw diepste zijn.”
Wendy Schelfaut
“Maria Eeuwigdurende Bijstand”, een coproductie van DASTHEATER en Theater
Zuidpool, speelt van 10 t.e.m. 27 november
in Studio 18, Nieuwevaart 118. Tickets bij
bespreekbureau Vooruit, tel. 09 267 28 28.
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Strip / Daredevil

Cultuur / Psychoacustica
Op woensdag 24 november organiseert de afdeling Musicologie van de
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, in samenwerking
met de vzw Stichting Lucien Goethals en de Hogeschool Gent “E-Muziek
en A-Nimatie” in de universitaire ﬁlmclub Film-Plateau. Met steun van de
Provincie Oost-Vlaanderen wil men op dit concert van het Instituut voor
Psychoacustica en Elektronische Muziek (IPEM) mensen overtuigen het
droomhuwelijk tussen elektronische muziek en animatieﬁlm.

Het jaar 2099. Als gevolg van de Mutant Registration
Act zijn de mutants verdwenen, ondanks hevig verzet
van onder meer de Fantastic Four en de Avengers. De
steden worden bewaakt door een hele hoop Sentinels,
het soort burgerwacht waarvan het Blok alleen maar
kan dromen. Luc Vermeulen van Voorpost, de knokploeg van het Blok, mag daar dringend eens aan participerende observatie gaan doen. Dit alles is echter buiten
één man gerekend: Daredevil.
De kleinzoon van Wilson Fisk, de Kingpin of Crime,
besluit om de criminele praktijken van zijn grootvader
goed te maken. Daartoe neemt hij de gedaante aan van
een voormalige held, Daredevil. Hoewel dit boeksken
dus “Daredevil” heet, is het niet de originele Daredevil
die er in voorkomt. Matt Murdock is eveneens van het
toneel verdwenen en blijkbaar ook zijn assistente Natasja
Romanova, alias de Black Widow, die nu ook een eigen
reeks heeft. Enﬁn, er is dus een vervanger. Veel verschil
met de oude Daredevil is er niet. Ook hij neemt het op
tegen het gespuis dat meent de straten te moeten onveilig maken. Hoe durven ze. Ach ja, veiligheid, het is
maar een gevoel.
Soit, deze nobele man ontdekt dat zijn wijf hem bedriegt. Wraak volgt hierop, of wat had u gedacht? Hij
laat een aantal van zijn huurlingen jacht maken op de
snoodaard en op het einde van de strip zie je Daredevil
hem standrechtelijk executeren. Dat is wat het verhaal
betreft. Kort, zegt u? Inderdaad. Maar bij Marvel-comics heeft het verhaal meestal niet zo veel om het lijf. Er
zijn genoeg andere zaken die het lezen aantrekkelijk
maken.
Daredevil 2099 is een eenmalige uitgave. Deze comic bevat weer de elementen die van Marvel een succes
maken. Cross-over tussen de verschillende reeksen (de
Kingpin verschijnt ook mee in Spiderman), een lay-out
waar Jef Nys nog een punt kan aan zuigen, de advertenties tussen het verhaal, de kleuren,...
Kardinaal Joos zou wellicht blij zijn met de aﬂoop van
dit verhaal - overspel, pervers, weet je wel. Zou, want de
kardinaal is niet meer. Moeha.
Deze en andere comics zijn te vinden in Betty Boop, in
de Overpoortstraat. Nog niet op weg? Schaam u, verdomme. Het zijn geen allochtonen.
Stefaan
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“Veel animatieﬁlmauteurs hebben zich sinds “Tonende Handschriften”
van Rudolf Pfenninger aangetrokken gevoeld tot synthetische muziekscores (en dit niet alleen om budgettaire redenen). De verklanking van het
beeld per beeld medium via elektronische muziek biedt dikwijls het voordeel dat de stilering die inherent is aan animatieﬁlm, consequent kan worden aangehouden via synthetische klank. Raoul Servais heeft vrij snel in
zijn loopbaan als regisseur de weg gevonden naar Lucien Goethals. De
twee kunstenaars hebben elkaar mooi weten aanvullen, zo bewijzen de
bijdragen van Goethals in het ﬁlmische oeuvre van Servais. Dat ook jonge
animatieﬁlmmakers zich aangesproken weten door de elektronische muziek/klankbanden, trachten we in deze thema avond te illustreren.”
(rle)
Meer info op http://www.ipem.ugent.be

Film
Oldboy

Conﬁtuur
Een ﬁlm met en over bejaarden die zich afspeelt in het
Vlaanderen toen kneuterigheid nog een compliment
was, ik kan mij leukere zaken
voorstellen om mijn – overigens veel te karig – studentenbudget aan te spenderen.
Maar plichtsbewust ben ik er
toch maar voor gaan zitten:
Conﬁtuur.
Schoenmaker Tuur en zijn
vrouw Emma, een goede
vertolking van Marilou
Mermans en zowaar een
Fabiola-lookalike, vieren hun
vijftigjarig huwelijksjubileum.
Het hele dorp is in feeststemming, uitgezonderd de jubilaris zélf. De oorzaak is niet
ver te zoeken: zijn zwaar zieke maar tergend irritante zus
Gerda woont in bij het gezin
en moeit zich met zowat alles,
hij mag de echtelijke sponde
niet meer in wegens zijn exuberant snurkgedrag en zijn
leven is – ondanks een bloeiende zaak – een sleur geworden. Die zelfde dag nog vlucht
hij naar zijn zus Josée (Chris
Lomme op haar retour) die
een populair cabaret uitbaat
én door toedoen van de zieke
Gerda uit de familie werd verstoten.
Het begin van een lijdensweg
voor Emma die nu helemaal
alleen een schoenmakerij
waar ze niets van af weet moet
runnen en haar schoonzus
moet verzorgen. Haar enige
troost vindt ze in het maken
van conﬁtuur. Het is uiteindelijk net dié conﬁtuur die
de winkel zal redden van het
faillissement en de ommekeer
betekent in het verhaal. Een
pot conﬁtuur als deus ex machina, zeg maar.
Dat

regisseur

Lieven

Debrauwer opnieuw kiest
voor een oudere cast en een
mierzoet verhaal hoeft niet te
verbazen, want al sinds zijn
debuut Leonie volgt de man
hetzelfde geijkte pad. En daar
had hij beter eens van afgeweken. Want al wordt alles opnieuw heel mooi in beeld gebracht (het kleurgebruik!) en
bevat de ﬁlm enkele knappe
en geestige scènes (de woedeuitbarstingen op de tonen van
de Radetzky mars, ook een terugkerend element in ‘s mans
ﬁlms), wie eerder zijn vorige
langspeler Pauline en Paulette
heeft gezien, zal al snel verveeld zijn. Conﬁtuur is immers nog wat meer van het
zelfde.
Deze ﬁlm is op maat gemaakt van het doelpubliek
en zal ongetwijfeld succes
hebben in de Vlaamse zalen.
Debrauwer slaagt dus in zijn
missie. Maar Conﬁtuur belonen met een staande ovatie,
zoals in Venetië (waar de ﬁlm
het festival mocht openen),
is méér dan een brug te ver.
Overigens. Gerontoﬁelen die
zich likkebaardend naar de
bioscoop willen begeven mogen zich de moeite getroosten. De ﬁlm bevat geen spatje
erotiek. Gelukkig maar, denken wij dan.
Wie houdt van een klef, oerVlaams verhaal én Pauline en
Paulette nog niet heeft gezien,
moet deze ﬁlm beslist gaan
bekijken. De rest kan het budget beter besteden.
Aan drank bijvoorbeeld.
Wim

Iemand vijftien jaar opsluiten
in een veel te kleine cel, hem
elke dag hetzelfde voederen
en hem het raden laten naar
de reden van ontvoering. Het
klinkt als een recept uit Tante
Fournirets ‘Boek der Vreugde’,
maar niets is minder waar. Het
zijn namelijk de ingrediënten
voor een geslaagde Koreaanse
wraakﬁlm. Malaﬁden aller
landen, let op, hier komt uw
noodlot aangewandeld in
stijlvolle kledij.
Deze ﬁlm van de Koreaanse
regisseur Chan-wook Park
kreeg dit jaar de prestigieuze
‘2004 Prijs van de jury’ en had
het aan juryvoorzitter Quentin
Tarantino gelegen, hij had zelfs
de Gouden Palm meegekaapt.
Laat vooral duidelijk zijn
waarom: expliciet geweld,
een indringend en intelligent
verhaal
en
retebeestige
dialogen. Retebeestig, jawel.
Het hoofdpersonage, Oh DaeSu (Min-sik Choi), wordt
ontvoerd bij het begin van
de ﬁlm en ontwaakt in een
als gevangeniscel ingerichte
hotelkamer. Om zijn mentale
gezondheid te bewaren, houdt
hij een ellenlange lijst bij van
mensen die een mogelijk
motief hebben om hem dit
aan te doen. Urenlang bokst
hij tegen zijn weerloze muur
en heeft enkel contact met de
buitenwereld via de televisie.
Daarop verneemt hij dat
hij verantwoordelijk wordt
gesteld voor de moord op
zijn vrouw en dat zijn dochter
in een pleeggezin werd
opgenomen, uit vrees voor
verdere moordpogingen.

gewapend met een hippe gsm.
Quasi direct wordt hij opgebeld
door de man die hem al die
jaren heeft opgesloten. De
wraaktocht begint. Onderweg
leert hij Mido (Hye-jeong
Kang) kennen, een naïeve
dienster in een sushirestaurant die hij ook moet
beschermen tegen het kwaad
dat hen achtervolgt. De vragen
‘Wie, godverdomme, wie?’ en
‘Waarom, fuck you, waarom?’
worden tegen het einde van
de ﬁlm afdoende beantwoord.
Als u niet dolenthousiast en
“Geniaal!” mompelend tegen
uw kompanen de zaal uitkomt,
kan u beter naar de Decascoop
gaan de volgende keer.
Technisch
zit
de
ﬁlm
ook
helemaal
snor.
Hij haalt ongeveer alle
cinematograﬁsche
cliché’s
uit de kast, maar vult ze op
een verrassende en vooral
vernieuwende manier in. Die
Chan-Wook, hij kan er wat van.
Stel je gewoon een vechtscène
voor van ettelijke minuten, in
Street Fighter (herinner je die
mooie momenten achter je
gameboy of in het lunapark)
stijl, waarin Oh Dae-Su een
bende schorem te lijf gaat met
een klein hamertje en er toch
als overwinnaar uitkomt. Na
de dolk die de snoodaards in
zijn rug geplant hadden er
smalend uit te trekken, heeft
hij broeierige seks met Mido.
De mens is een verdoken ariër,
laat dat duidelijk zijn. Gaan
zien, die ﬁlm!
Andreas Faes

Het verhaal begint pas echt
wanneer hij wakker wordt op
het dak van een ﬂatgebouw,
getooid in nieuwe kleren en
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Cultuuragenda Kringen en Conventen
Maandag 8 november
Lecturne Jenufa, Vlaamse Opera, 20u
Dinsdagbal, La Entrada, 14u
Dinsdag 9 november
Theater: “Huis Clos”, Tinnenpot, 20u
Concert: Thomas Brucker, Logos Tetraëder,
20u
Woendag 10 november
Flat Earth Society meets Uri Caine, Vooruit,
20u
Theater: “Op hoop van zegen,
Seemannslieder”, Publiekstheater, 20u30
Film: “Metropolis” van Fritz Lang, Sphinx,
20u
Circus Rose-Marie Malter, Watersportbaan,
15 en 19u
Donderdag 11 november
Mediterrane muziek: “East of Eden”, De
Bijloke, 19u15
Dans: “As Simple as That”, Vooruit, 20u
Vrijdag 12 november
Concert: 10 Years Metalheadz, Vooruit, 22u
Maandag 15 november
Stadsgesprek: “De toekomst van de stad”,
Vooruit, 18u30
Concert: “Robert Ashley”, Logos Tetraëder,
20u
Diabetessymposium, beurs en wandeling,
ICC, 10-18

Maandag 8 november
VGK, Bowling 1e Bach, Bowling Overpoort,
20u
Chemica, Filmavond: “Pirates of the Carribean”,
Studentenhuis De Brug, 19u30
KHK, Fuif, Tequila, 22u
Moeder Lies, Bierbowling, Overpoort
Xantippe, Ontmoetingsavond en vat, ‘t
Kraaienest
Dinsdag 9 november
Politeia, Comedynight, Faculteit PSW, 20u
Geologica, Badminton, GUSB, 22u
Dionysus, Doopcantus, Twieoo
Lila, Message Party, Vooruit
Groen Alternatieve Studenten, Muzikale
Optocht, Vrijdagsmarkt, 19u
Vereniging Voor Natuurkunde, Lezing professor Huyze, Plateaustraat auditorium E, 19u45
Woendag 10 november
Faculteiten Konvent, FK cantus, Salamander,
20u
VGK, Schachten Free Podium, TAP 6, 20u
Geeraard en Pajottenland, Travestietenverbroe
deringscantus, ’t Putje
Studenten Tegen Racisme, Lezing: “Een intellectueel, allochtoon en vrouwelijk antwoord op
racisme”, Brug, 19u30
Verkeerd Geparkeerd, “Biseksualiteit”,
Kammerstraat 10, 20u
Donderdag 11 november

Dinsdag 16 november
Theater: “Holy Shit”, Kopergietery, 14u
Dans: “Almost Dark”, Vooruit, 20u
Cocosolidciti, Vooruit

Maandag 15 november
VGK, Tap 6 Zundays, TAP 6, 20u
SK Ghendt, Gravensteencantus, Salamander
Wase Club, Clubavond, Pallieter
Dinsdag 16 november
Politeia, Kroegentocht, Centrum Gent, 20u
Dentalia, Schachtenverkoop + cantus, Pi-nuts,
20u
Geologica, Minivoetbal, GUSB, 22u
Moeder Lies, Vlaamse Zangavond, The Zone
StudentenPastoraalGent, Filmavond “Dead
Man Walking”, Nederpolder 24
Woendag 17 november
Klassieke Kring, KK Fuif I, Sioux, 20u
Zeus, Lezing Leslie Lamport: “Thinking for
Programmers”, S9 De Sterre, 18u
VLAK, Doop en doopcantus, 14u en 20u30
Verkeerd Geparkeerd, Schaatsen, Kinepolis,
19u15
Donderdag 18 november
VEK, Fluoparty, Yucca, 20u
SK Ghendt, Gravensteenfuif, Tequila
Meer studentenactiviteiten vind je op
http://www.student.ugent.be

Tentoonstellingen

Woendag 17 november
Kortﬁlm: “Het Grote Ongeduld”, FilmPlateau, 20u
Film: “Les 400 Coups”, Sphinx, 20u
Donderdag 18 november
Concert: Lhasa, Vooruit, 20u
De Paarse Zetel: Kris Peeraer, Bib Zuid,
12u30
Concert: “100 Violons Tziganes”, Capitole,
20u30

“100 jaar elektrische tram in Gent”, MIAT, 1018u (tot 9 januari)
“De ontembare passie voor het circusleven”,
Huis van Alijn, 11-17u (tot 14 november)
“Het Hart, Geschiedenis. Verhaal. Verbeelding.”
Museum Dr. Guislain, 9-17u (tot 13 maart)
“Electrolux Design Laboratory”, Design

Vrijdag 19 november
Lunchconcert: Recital Ivan Ludlow, Vlaamse
Opera, 12u30
Theater: “Waves”, Minard, 20u

Schamper is het kritische en onafhankelijke studentenblad van de Universiteit Gent. De redactie
bestaat uit vrijwilligers en komt elke maandag om
20h samen op het volgende adres:
Schamperredactie - Kelder Studentenhuis De Brug
St. Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.ugent.be
Lezersbrieven zijn welkom. Naamloos is prullenmand. De redactie behoudt het recht voor om
ingezonden stukken verkort weer te geven, of om
technische redenen niet te plaatsen.

GFK, Cantus, Salamander, 20u
Geologica, Jenevervoetbal, Park Krijgslaan, 14u
Deliria, Doop, Delirium

Museum, 10-18u (tot 28 november)
John McCracken, SMAK, 10-18u (tot 9 januari)
“Branding de Boekentoren”,
Universiteitsbibliotheek (tot 15 november)
“Wasmedat”, Minard, voor en na de opvoeringen (tot 31 december)
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Redacteurs, Eindredacteurs, Reclamewervers,
Fotografen en Vormgevers
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Rien ‘Przewalskipaard’ Emmery, Pieter ‘Dolﬁjn’
Everaerts, Andreas ‘Oeran Oetang’ Faes, Rudy
‘Pinguïn’ Gevaert, Wouter ‘’ Haegebaert, Matthias
‘Biggetje’ Jacxsens, Annelies ‘Melkkoe’ Jeannin,
Natalie ‘Kolibri’ Lefevre, Wouter ‘Bruinvis’
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