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Kort / Ware Helden

Terwijl de maden vreten aan het heilige corpus van kardinaal
Joos en het Blok-proletariaat naar de dichtsbijzijnde Goelag
wordt getransporteerd, maakt de bekendste en geliefde Turk
zich klaar om weer een heel nest onschuldige kinderkens de
beginselen van de toegang via de achterpoort bij te brengen.
Men zou kunnen zeggen dat dat bijzonder machtig is.
Nog even dit, deze Kort brengt hulde aan
de ware helden van deze tijd, die het durven opnemen voor het voortbestaan van
onze Belgische staat: de raadsheren en de
advocaat-generaal van het Hof van Cassatie. Minder vriendelijk zijn we deze
keer voor antihelden en landverraders. •
Edward Forrier, raadsheer. • “De IJskoning”. U denkt misschien aan de beter bekende variant, het ijskonijn, met Karel De
Gucht als befaamdste vertegenwoordiger,
maar daar hebben we het niet over. Het
gaat hier om vermaak voor de schaamhaarlozen onder ons. Hoofdrol is weggelegd voor Pierke Pierlala. Versnaperingen
en drank zijn in de drie euro toegangsprijs
inbegrepen. • Kinderen! Sedert de dood
van Joseph Mengele is hun rol als gewillig proefkonijn voor wetenschappelijk
verantwoorde experimenten afgelopen,
enﬁn, ze hebben dus überhaupt geen nut
meer. Snif. Heden ten dage zijn kinderen
alleen nog stinkende klompen vlees die illegale kuisvrouwen werk bezorgen door
het huis onder te kotsen. Soit, “De IJskoning” begint om 15 uur en eindigt anderhalf uur later. Bereken zelf maar wanneer
dat dan precies is. Plaats van afspraak
is een achterkamertje in de bib aan het
Zuid. • Gerolf Annemans, zogenaamd
jurist. • Eveneens in de bib kan je van 29
november tot 13 januari de tentoonstel-

ling “Toen holebisenioren nog twintigers
waren” bezoeken. Het is een gezamenlijk
initiatief van een aantal holebiminnende
genootschappen. Bejaarde holebi’s, could
it be worse? Stoma’s die in de weg zitten,
lichaamsdelen die de newtoniaanse fysica
niet respecteren, aambeien en dergelijke
meer maken het toch maar tot een vieze
bedoening. Niets houdt u tegen uiteraard.
Maar indien u een of andere soa hebt opgelopen, zullen we met veel plezier aan uw
deur de bekende hit “Euthanasie, dan vergeet je al je zorgen” komen zingen. • Marc
Timperman, advocaat-generaal. • Tot 31
december kunt u in de Minard de fototentoonstelling “Wasmedat” bezoeken. Een
honderdtal foto’s van wasserettes over de
hele wereld zijn te bezichtigen. Zo’n tentoonstelling is een aanrader als u wilt weten wat er leeft in klein Vlaanderen. Dikke
vrouwen in spannende broeken met uitpuilende rollen vet, al even vettig sluik
haar en een gezicht dat een verslaving aan
Prozac, Xanax, Lexotan en andere soorten
tranquilizers verraadt. Gesprekken die het
niveau van een analyse van het weer niet
overstijgen. Diepzinnige beschouwingen
over de vaderlandse ‘polletiek’ waarbij de
inductieve statistiek genegeerd wordt. In
deze microkosmos is de kans dat u een
aanhanger van De Partà tegen het lijf
loopt, meer dan waarschijnlijk groter dan

het gemiddelde van een op zes. We kunnen alleen maar hopen dat de Killer van
de Bende van Nijvel herrijst en een golf
van overvallen op wasserettes begint. Dan
is dat meteen ook opgelost. • Philip ‘Ain’t
seen nothing yet’ Dewinter • Op 23 november kan u terecht in de afspanning De
Hoed, waar de waard bekend staat als ‘Den
Dikke’, voor een cantus van het NSV. Is het
u ook al opgevallen dat het gemiddelde
gewicht van een NSV’er een pak hoger ligt
dan dat van een KVHV’er? Het katholieke
onderdeel van hun programma noopt het
KVHV tot een ascetische levensstijl, terwijl we dat niet kunnen zeggen van de
bourgondische levenshouding van hun
kameraden van het NSV. Inlichtingen over
de cantus te bekomen bij Filip Rollier.
Deze olijkerd beleefde vorig academiejaar
het hoogtepunt uit zijn studentencarrière
als leider van de Brugbezetting. Zijn troepen werden toen met zachte hand door
het regime verdreven. • Luc Huybrechts,
Etienne Goethals, Paul Maﬀei, Luc Van
Hoogenbempt, raadsheren. • Nog tot 25
november is er in Flanders Expo de vakbeurs voor de horeca- en cateringsector.
Deze beurs is alleen toegankelijk voor
vakmensen. Ze hebben u dus goed liggen
indien u zou denken even aan de kwelling
van de universitaire resto’s te ontsnappen.
Frietenbakker Roger en zijn collega’s zouden als vakmensen deze beurs wel eens
mogen bezoeken, zodat er op dat ovalen
bord eindelijk iets terecht komt dat nog te
vreten valt. • Bajwa Supermarkt in de SintPietersnieuwstraat lijkt failliet. Net nu de
winkel met aan afdeling fruit en groenten
was uitgebreid, bestaande uit een bak appels, links van de ingang. • Het KVHV
organiseert op 6 december een raszuivere
Sinterklaas-td in de Cuba Libre. Karel ‘Ik
leef nog, ondanks wilde geruchten over
mijn comateuze toestand’ Dillen neemt
de functie van Sint waar. De Pieten zijn uiteraard - geen negers, maar het KVHVpraesidium. Conform hun ruimdenkende
en verdraagzame opvattingen, is iedereen
die niet denkt wat het Vlaams Belang zegt,
niet welkom. En er is Piper Heidsieck. A
volonté. Gratis! • Als afsluiter roepen we
onze lezers op de revolutionaire cel van
Schamper de namen door te sturen van
iedereen van wie u maar het minste vermoeden heeft dat hij of zij met het Belang
meeheult. Wij zullen die mensen een gepaste behandeling geven. Mailen naar
eliopremier@hotmail.com.
Stefaan
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Op 25 november organiseert de Universitaire Stichting, die sinds 1920 het wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs in België ondersteunt, voor de derde maal
haar Ethical Forum. Dit jaar handelt het over “the rights and responsibilities of academics in the public debate”, met andere woorden de academische vrijheid en haar
eventuele grenzen en verplichtingen. Verschillende Belgische professoren zullen zich
in voordrachten en debatten in concreto buigen over multiculturaliteit en leefmilieu,
brandend actueel gezien de recente religieus-politieke spanningen en de Lomborg-controverse rond ecologie.
Elke student heeft vast ooit één van zijn professoren onder een laagje make-up op TV
zien verschijnen. Wanneer academici in kwaliteitskranten opiniestukken van een paar
duizend tekens toebedeeld krijgen, zorgt dat door de mogelijkheid tot het wikken van
de woorden zelden voor veel opwaaiend stof. Proﬀen op televisie zijn echter strikter
aan de vreselijke wetten van de massamedia gebonden. De directheid nodigt niet uit tot
voorzichtige overpeinzingen, en daarenboven zit de schrik om over te komen als “een
intellectueel in een ivoren toren” er de laatste tijd diep in.
Denk maar aan de bagger die Etienne Vermeersch het voorbije jaar over zich heen
kreeg na zijn scherpe standpunten over het katholicisme, de hoofddoekenkwestie of het
Vlaams Blok. Jong CD&V, God zegene hen, bedeelde de professor emeritus deze zomer
zelfs met hun “Lamme Goedzak”-prijs, bedoeld “voor iemand die zich het afgelopen
jaar onverdienstelijk heeft opgesteld”. Ze noemden de arme Etienne zelfs letterlijk “de
moraalridder die overal de tolerantie en verdraagzaamheid predikt, maar zelf niet tolerant is tegenover al wie zijn mening niet toegedaan is”. En dan zwijgen we nog over de
schotschriften van de rakkers die zich door Vermeersch persoonlijk beledigd voelden.
Het lijkt voor academici altijd schipperen tussen Gazet Van Antwerpen-achtige beschuldigingen van wereldvreemdheid en de neiging om met kekke soundbites en leuke
one-liners lekker keet te schoppen. Een van politieke nuance verstoken schreeuwlelijk
als professor Boudewijn Bouckaert paradeert zelfs door de universiteitsgangen met
een verbod-op-politieke-correctheid-sticker op zijn attachékoﬀertje. Bouckaert is een
erg intelligent man en een uitstekend jurist, maar eveneens het genre academicus dat
zich met cassante politieke uitspraken over “achterlijke moslims” graag de Vlaamse
Bernard Lewis waant. En tegelijkertijd graag de media haalt. De citation index waar hij
echter de hoogste toppen scheert, is die van het Vlaams Blok - pardon - Belang.
Te pas en te onpas haalt de extreemrechtse partij Bouckaert aan als één van hun verdedigers - en wie kan het Dewinter en co verwijten wanneer de voormalige decaan van de
rechtsfaculteit over het Blok-proces spreekt in termen van “stalinistische toestanden” en
een rechtbank “die zich heeft laten gebruiken als instrument om politieke tegenstanders
onderuit te halen”. De Hoge Raad voor Justitie, waar Bouckaert nota bene zelf in zetelt,
zegt ondertussen dat de betrokken magistraten alleen maar hun onafhankelijke plicht
vervuld hebben. Maar soit, passons.
Ik ben eerder geneigd te spreken van een te uitgebreide aanwezigheid van academici
in TV-programma’s. De laatste tijd kan geen oorlog uitbreken of de studiolampen van
het journaal weerkaatsen op de militaire insignes van Luc De Vos, waarna Rik Torfs in
“Coninx en Van Wijck” met Frieda aan het voetjevrijen slaat. En zijn wenkbrauwen nog
maar eens in een verrekking fronst. Stukken erger echter zijn proﬀen in amusementsprogramma’s. Het komisch geïntendeerde doch volstrekt zijn doel missende gebazel van
professor Stefan Lievens in het VRT-infotainmentprogramma Hoe?Zo! staat ons - jammer genoeg - nog levendig voor de geest.
Men hoort het meer stoﬃge genre politici soms jeremiëren over de clownerieën van
hun blitsere collega’s in “debiele tv-spelletjes”. Een dergelijke schroom zou ook vele academici van pas kunnen komen, voor ze zich met ﬂauwe kwinkslagen en provocerende
uitspraken weer eens als populaire mediajongens trachten te proﬁleren. Polonaises dansen en double entendres debiteren doet de academische vrijheid namelijk niet bepaald
eer aan.
Rien Emmery
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KVHV OP AANVARINGSKOERS MET RECTORAAT

Debat met Blokkers opnieuw twistpunt

Op dinsdag 16 november waren in auditoria van de Universiteit Gent twee debatten gepland over de veroordeling van
het Vlaams Blok, recent bevestigd voor het Hof van Cassatie. Organisatoren waren de ChristenDemocratische Studenten (CDS) en het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond
(KVHV). De twee activiteiten dienden echter te worden afgelast, wat bij de studentenverenigingen tot veel onvrede leidt.
Sinds jaar en dag kunnen erkende studentenverenigingen voor hun activiteiten
van de universitaire infrastructuur gebruik maken. Op 26 oktober jongstleden
reserveerde het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) auditorium
NB III in de Faculteit Rechtsgeleerdheid
om er een politiek debat te houden. Op
het aanvraagformulier voor het gebruik
van de universitaire infrastructuur dient
elke vereniging het onderwerp van de activiteit en de namen van de sprekers door
te geven. Het KVHV stuurde door dat de
discussie zou gaan over de toetreding van
Turkije tot de EU, en gaf islamprofessor
Urbain Vermeulen en “twee europarlementsleden van CD&V en VLD” op als
sprekers. De Directie Gebouwen en Facilitair Beheer keurde de aanvraag - vanzelfsprekend - goed. Doordat de zittingen van
het Europees Parlement de dag van de activiteit in Straatsburg doorgingen, slaagde
het KVHV er echter niet in de europarlementsleden naar haar debat te halen,
aldus KVHV-praetor Kristof Schottey.
Men besloot dan maar “in te spelen op de
actualiteit” en van het onderwerp de veroordeling van het Vlaams Blok te maken.

Monoloog

Over wat volgt - en meerbepaald over de
al dan niet aangekondigde aanwezigheid
van Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke - lopen de getuigenissen uiteen. Het
KVHV beweert dat ze Paul Pataer, bestuurslid van de Liga Voor Mensenrechten en één van de aanklagers van de Blokvzw’s, voor een discussie met Vanhecke
en N-VA-jurist Matthias Storme hadden
kunnen strikken. Het zou echter geen
woord-tegen-woord debat worden, zoals
Tom Vandendriessche van het KVHV
getuigt: “Hij wou niet in debat, wel een
monoloog afsteken waarna ook Vanhecke
zijn monoloog mocht doen.”
De Liga voor Mensenrechten noemt die
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versie van de feiten “manifest onjuist”. In
een brief naar het KVHV op maandag 15
november schrijven ze het volgende: “Het
KVHV had contact opgenomen met Paul
Pataer om hem uit te nodigen als spreker
voor een debat met enkel en alleen Matthias Storme. [...] Naderhand heeft het
KVHV, zonder enige verwittiging naar
de Liga toe, Frank Vanhecke als spreker
toegevoegd.” Die brief wordt ondertekend
door Liga-voorzitter Jos Vander Velpen
en... Paul Pataer zelf. Nog volgens de Liga
belde het KVHV diezelfde maandag naar
Pataer, en stelden ze dan pas als compromis het bovenstaande monoloog-scenario
voor. Waarop Pataer ook dat weigerde.
De Universiteit Gent geeft overigens een
identiek relaas.
De Liga-versie van de feiten lijkt ons iets
geloofwaardiger. Hun brief van de dag
voor het debat - KVHV spreekt erover in
termen van een “dreigbrief ” - is namelijk
een zeer verontwaardigd schrijfsel. Vander Velpen en Pataer spreken over hun
“verbijstering” nadat ze op de site van het
KVHV over de aanwezigheid van Vanhecke lazen: “De Liga voor Mensenrechten
wenst absoluut niet deel te nemen aan een
dergelijk debat, te meer na de recente veroordeling van de drie Vlaams Blok vzw’s
voor de overtreding van de antiracismewet. Ook de onverholen dreigende taal
op het stichtingscongres van het Vlaams
Belang ten aanzien van de personen die
het proces tegen de Vlaams Blok-vzw’s
hebben opgestart, maakt een sereen debat
met kopstukken van het Vlaams Blok alias
Vlaams Belang totaal onmogelijk.” Waarna de Liga vraagt om een rechtzetting en
het voorlezen van hun brief op het debat
om de “ernstige schade” die ze hebben opgelopen te compenseren.

Miss Porre

Pas op dinsdagochtend, luttele uren
voor het debat, ontdekt Dominique Van

Acker, afdelingshoofd van de Directie
Gebouwen en Facilitair Beheer, dat het
KVHV een heel wat ontvlambaarder debatonderwerp koos. Ze werd daarover
door de Liga voor Mensenrechten en de
Gentse politie getipt - het KVHV zelf had
de wijzigingen niet gemeld. Na overleg
met rechtendecaan Somers en rector De
Leenheer werd besloten de toestemming
voor het gebruik van het auditorium in
te trekken. Van Acker: “Er was een eenduidig standpunt: wie liegt op zijn aanvraagformulier, krijgt geen auditorium.”
KVHV-preses Stijn Derudder ontving
een telefoontje dat de zaak niet doorging,
omdat de inhoud van het debat was gewijzigd. Het KVHV beweert echter “[...] dat
een tweede reden de aanwezigheid van
iemand van het Vlaams Belang was” en
spreekt openlijk van een ideologische gemotiveerde beslissing van de universiteit.
Op de avond van het debat verspreidde
het KVHV overigens een weinig aan de
verbeelding overlatend pamﬂet, dat u
hierboven ziet. Volgens het Verbond zocht
de universiteit “een stok om een hond te
slaan” en is het “opvallend dat telkens debatten met (ex)-Vlaams Blokkers verboden worden.”
Van Acker ontkent die beschuldigingen
categoriek: “Hadden ze van dat debat opeens een Miss Porre-verkiezing gemaakt
zonder ons iets te laten weten, we hadden
ook geen toestemming kunnen geven. Het
gebeurt inderdaad af en toe dat verenigingen plotseling het onderwerp van een activiteit veranderen, maar dan verwittigen
ze ons daarvan op voorhand. Wanneer het
in onze ogen gaat om risico-activiteiten,

vragen we volgens standaardprocedure de
decaan van de faculteit om zijn toestemming. Zo zag de decaan van de Letteren en
Wijsbegeerte het CDS-debat, aangevraagd
in één van zijn auditoria, niet zitten. Omdat we geen garanties konden geven dat de
activiteit elders zou doorgaan, heeft CDS
ze dan maar afgelast.”

Parallellen

Vorig jaar speelde zich een quasi identiek
incident af. De universiteit trok de toezegging voor een KVHV-debat met Philip
Dewinter en Patrick Vankrunkelsven in,
na informatie van de politiediensten dat
er een groot risico op geweld bestond. Het
KVHV trok samen met het Blok naar de
Raad van State om die beslissing van de
rector te laten schorsen - waar ze in slaagden. Deze keer geen procedures, maar de
overige parallellen zijn opvallend. Telkens
gaat het om een redelijk slecht georganiseerde activiteit van het KVHV, waarbij
uiteindelijk enkel de Blok-sprekers niet
afzeggen. Telkens mobiliseren extreemlinkse verenigingen omdat ze walgen van
het idee dat “fascisten” in de auditoria hun

zeg kunnen doen. En telkens weigert de
universiteit de toestemming omwille van
de veiligheidsrisico’s die met die tegenacties gepaard gaan.
De kwestie “veiligheid” staat centraal. De
universiteit is als de dood dat studenten en
opgetrommelde extremistische militanten
in haar faculteiten elkaar de hersens inslaan of de infrastructruur molesteren. De
mening van het KVHV is dat de universiteit dan maar gewoon de politie moet optrommelen om beide partijen te scheiden
en de orde te handhaven. De rector sloot
dat vorig jaar al uit, en ook Van Acker
zegt: “We hebben aan de universiteit geen
traditie om politie op studentenactiviteiten af te sturen, kijk maar naar de recente
bezettingen van de Brug en het rectoraat.
Ik vind dat een goeie zaak.”
Het KVHV is ondertussen zeer strijdvaardig. Oud-preses Vandendriessche: “Die
rector mag van mij eens een paar boeken
over democratie lezen! De Leenheer hoopt
er gewoon op dat studentenverenigingen
het niet kunnen bekostigen naar de Raad
van State te stappen. Hij verschuilt zich

UGent botst zwaar met VRT
Op 9 november verscheen een artikel dat de al erg broze Pax
Media in ons koninkrijk op haar grondvesten deed beven. Professor Els De Bens schreef in samenwerking met haar trouwe
bultenaar Steve Paulussen een artikel over de verschillen tussen de journaals van VTM en VRT. Niet zonder controverse.
Het oorspronkelijke artikel, een dikke turf
van maar liefst dertig pagina’s, stelde als
doelstelling te onderzoeken of de VRTnieuwsdienst haar rol binnen een openbare omroep wel naar behoren vervulde. Zo
zouden ze zich niet te zeer op kijkcijfers,
maar wel op het aﬂeveren van kwalitatief
hoogstaande informatie mogen richten.
Minder autowrakken en passionele moorden, meer buitenlands nieuws en cultuur.
Professor De Bens kwam tot de conclusie
dat het VRT-nieuws op dit vlak eigenlijk te
kort schoot, en steeds meer bij het al sinds
eeuw en dag als ‘populair’ beschouwde
journaal van de commerciële omroep
ging aanleunen. De Bens betreurt vooral
het kleine aantal culturele items. Dat een
commerciële zender zulke onderwerpen
niet wenst te behandelen, is haar goed
recht. Een openbare zender heeft daarentegen bepaalde plichten ten opzichte van
de burger, die zwaarder dienen door te
wegen dan ﬁnanciële belangen. Ondanks
enkele verschillen − zo spendeert VTM
veel meer aandacht aan rechtszaken en

criminaliteit en minder aan buitenlands
nieuws − kan men niet zeggen dat de VRT
op het goede pad is.
Het hoeft niet gezegd dat de VRT-nieuwsdienst niet echt opgezet was met het bewuste werk. Hoofdredacteur Leo Hellemans wees in de pers dan ook maar al te
graag op de fouten en “verkeerde interpretaties” in het artikel. Daarnaast maakte hij
zich erg druk over iets wat hij “een typische hedendaagse trend” noemt: het met
computers en aangepaste software volledig ontleden van programma’s, om nadien
aan de hand van de verkregen percentages
en graﬁekjes kwalitatieve kritiek te leveren. Het woord ‘incompetent’ nam hij dan
wel niet in de mond, hij deed toch aardig
zijn best.
Zoiets werkt natuurlijk als een rode lap op
de academische stier die Els De Bens is. In
een reactie verweet ze Hellemans op haar
beurt dat hij het artikel niet grondig had
gelezen. Hoewel zijn kritiek op bepaalde

achter gewelddaden van extreemlinks
of achter administratieve details om het
open democratisch debat te verbieden. Ik
heb al veel geweten dat sprekers ter elfder uur afbellen, en dan wordt daar een
vervanger voor gezocht. Ik heb nog nooit
geweten dat om die reden debatten letterlijk verboden werden door de univ. En nu
mag men echt eens drie keer gaan raden
waarom dit futiel administratief detail
plots boven komt: censuur, rechtstreeks
vanuit het rectoraat. Maar we mogen rector De Leenheer geruststellen. Wij hebben
een uitgebreide juridische dienst en ﬁnancies te over, dus hij mag drie keer raden
wat wij de komende periode gaan doen.
Inderdaad: de wet laten naleven”.
Kristof Schottey is iets voorzichtiger. “We
gaan intern overleggen of het nog wel opportuun is debatten met Vlaams Belangpolitici te organiseren. Onze mensen met
pet en lint worden tegenwoordig namelijk
op straat uitgescholden, aangevallen en
bedreigd.”
Rien Emmery

punten terecht was, had hij het recht niet
om op basis van die paar details haar hele
artikel af te breken. Mét graﬁekjes dan nog
wel. In een laatste reactie liet professor De
Bens ons nog weten dat Hellemans na
dit laatste wapenfeit niet meer reageerde.
Ze wees er nogmaals op dat het artikel
helemaal niet de bedoeling had de VRTnieuwsredactie te schoﬀeren door ze met
dat hoopje ongeregeld uit Vilvoorde te
vergelijken, maar ze te helpen. Het VRTjournaal moet haar bestaan op lange termijn rechtvaardigen door meer aandacht
te schenken aan items die misschien minder populair, maar daarom niet minder
belangrijk zijn. Het nieuws van zeven uur
blijft voor het grootste deel van de bevolking immers één van de enige informatiebronnen.
Uiteindelijk was de hele hetze niet meer
dan een storm in een glas water. Mits wat
betere communicatie hadden bepaalde
roodaangelopen hoofdredacteurs geen furieuze reacties naar allerhande dagbladen
moeten sturen, en hadden communicatiewetenschappers eindelijk eens iets nuttigs
gedaan. Erg jammer dat beiden het vooral
leuk vonden om op de speelplaats met
zand naar elkaar te smijten.
(AJHdB)
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BIOTECHNOLOGIE BESTAAT GE

Topwetenschappers die de ene prijs na de andere in de wacht
slepen, ze zijn dun gezaaid aan onze universiteit. Een van deze
zeldzame raspaarden, professor Marc Van Montagu, haalden
wij van stal om zijn bijdrage aan de biotechnologie uit de doeken te doen. De man was één van de echte biotech-pioniers in
een tijd dat zijn vakgebied nog niet eens bestond.
Meer nog: zonder Van Montagu was het
Vlaams Interuniversitair Instituut voor
Biotechnologie (VIB) er nooit gekomen.
Tijdens zijn carrière stak hij ook talloze
onderscheidingen op zak. Zo ontving hij
begin deze maand, als 71-jarige crack, nog
de titel van wereldwijd vaakst geciteerde
wetenschapper in Animal and Plant Sciences. Kortom, een monument.
Kan u ons in het kort een idee geven van
uw leven als onderzoeker?
Van Montagu: “Ik ben hier in Gent afgestudeerd in ‘55, een eeuwigheid geleden
dus. Ik ben toen bij professor Vandendriessche aan een doctoraatsonderzoek
over de scheikunde van nucleïnezuren
begonnen. Op dat moment hadden Watson en Crick net de opbouw van DNA
ontdekt, maar rond het RNA waren er
nog heel wat problemen. Ik heb die periode even onderbroken om les te gaan
geven, aangezien mijn vrouw nog student
geneeskunde was. Daarna heb ik de draad
van mijn doctoraat weer opgepikt en bijna
meteen mijn eigen dienst gekregen. Samen
met professor Fiers zat ik in de Ledeganck
waar we de basis van moleculaire biologie
onderzochten.”
“Eind jaren ‘60 begon onze samenwerking met Jef Schell, die onderzoek deed
over het over de systematiek van bacteriën. Ik was licentitaat scheikunde, Fiers
landbouwingenieur en Schell licentitaat
dierkunde. Wat ons nog het meest heeft
beïnvloed, waren de Francqui-leerstoelen.
Tijdens die lezingen kwamen we in contact met de laatste ontwikkelingen uit de
VS op het gebied van de moleculaire biologie, iets wat we nooit tijdens het reguliere programma hadden kunnen zien. Toen
wisten we welke richting we uit wilden.”
“In de jaren ‘70 kwamen dan de eerste
doorbraken in verband met het onderzoek op restrictie-enzymen. Dat zijn enzymen die heel speciﬁeke sequenties in
het DNA wegknippen. Fiers heeft meteen
onderzoekers uit de VS hierheen gehaald,
waardoor we op dat gebied leidinggevend
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werden. In mei ‘74 organiseerden we in
Drongen het allereerste internationaal
congres over klonen en de bijbehorende
moleculaire biologie. Alle grote namen
en Nobelprijswinnaars zijn toen naar dat
klooster gekomen. Het jaar daarna organiseerde men in de VS het eerste congres
waar op het mogelijke gevaar van klonen
werd gewezen. Er werd toen al over een
mogelijk moratorium gepraat.”
“Op dat moment waren Schell en ik bezig
met onderzoek naar tumoren op planten,
meer bepaald de moleculaire basis. In ‘74
volgde onze eerste publicatie en ondekten
we dat gen-engineering op planten mogelijk was. Daarop ontstond de wedloop met
de VS, waarvan we durven beweren dat we
ze gewonnen hebben − al betwist Monsanto dat zelfs twintig jaar na datum nog
steeds, vooral wat de patenten betreft.”

‘Alle beslissingen
worden emotioneel
genomen’
“De eerste problemen met het toepassen
van onze kennis ontstonden snel. De Faculteit Wetenschappen diende zich eigenlijk met fundamenteel onderzoek bezig
te houden, terwijl de Toegepaste Wetenschappen er waren voor de applicaties.
Ook ﬁnancieel was het een hels karwei om
het geld bijeen te brengen. Onderzoek viel
in die tijd nog onder de sectie Onderwijs,
dus wij werden met onze plannen naar de
minister gestuurd. Die stuurde ons door
naar INNOVI, een organisatie van de
Vlaamse industrie. Zij gaven ons wat geld
en zo ontstond ons bedrijfje Plant Genetic
Systems.”
“Dertien jaar lang vond in de Plateau het
pionierswerk plaats. De eerste transgene
planten die insectenresistent en herbicidetolerant waren, werden daar gecreëerd.
Daarna werden we overgenomen door een
herbicidefabrikant, die het bedrijf uitein-

delijk aan Bayer (CropScience) verkocht
eenmaal de hetze met de groene beweging
op gang kwam.”
Wat vindt u eigenlijk van dat felle protest tegen de genetisch gemanipuleerde
planten?
Van Montagu: “Daar bestaat geen enkel rationeel argument voor! Maar men
kan natuurlijk gewoon ergens tegen zijn
zonder daar goede argumenten voor te
hebben. Zolang je de maatschappij niet
schaadt, geeft dat niet. Als iemand vegetariër is, heeft niemand daar problemen
mee. Als mensen geen geneesmiddelen
willen innemen, dan is dat ook hun eigen
verantwoordelijkheid. Het wordt echter
anders als ze geen vaccinaties willen. Op
grotere schaal lopen we dan weer het gevaar dat sommige epidemieën weer de
kop opsteken.”
“Bij GMO’s (genetic modiﬁed organisms)
zijn de eﬀecten ook heel groot, maar je
merkt het niet meteen. Daarom storen
de mensen zich er niet aan. GMO’s zullen overigens niet zozeer voor voedselproductie, maar wel voor de industrie
aangewend worden. Gemodiﬁceerde
planten, met de hoogwaardige producten
die zij leveren, kunnen een goede manier
vormen om energie te besparen. De ‘veelvraat-enzymen’ in afwaspoeders zorgen
er bijvoorbeeld voor dat we minder fosfaten tegen de kalk moeten gebruiken en
bij lagere temperatuur kunnen werken.
Ook het stremsel van kazen komt gelukkig niet meer uit kalfsmagen, zo wel zou
de dollekoeienziekte vast nog meer schade
hebben berokkend. Vele belangrijke chemische processen kunnen met de hulp
van katalysatoren bij lagere temperatuur
doorgaan.”
“Volgens vele mensen heulen de wetenschappers voortdurend met de industrie
mee om hen een neus te zetten. Wetenschappers zijn voor hen, net als politici, allemaal leugenaars. Eigenlijk worden bijna
alle beslissingen emotioneel genomen. De
rationaliteit speelt achteraf, om te bespreken hoe de beslissing tot stand kwam.”
U sprak over een patentenhistorie met
Monsanto, kan u daar iets meer op ingaan?
Van Montagu: “Patenten, dat is nog zo
een heikel punt voor de publieke opinie.
Patenten zijn uiterst belangrijk voor de
industrie. Om eﬃciënt en renderend te
zijn, moeten de eigen ideeën beschermd

T GEEN ENKEL RATIONEEL ARGUMENT’
worden. Maar we leven nog in een wereld
waar geld iets pejoratiefs is. In de bijbel
werden de handelaars al uit de tempel
verjaagd, en dat gevoel is gebleven. Wij
hadden voor onze patenten als probleem
dat de unief toen nog een Rijksuniversiteit
was, en geen rechtspersoon. De universiteit kon geen patent nemen, terwijl de benodigde miljoenen voor de patentering en
de advocaatskosten voor een individuele
prof gewoon onbetaalbaar waren.”
“Gelukkig bestond er in het Max Planckinstituut wel een werkbare structuur, waarna zij dat patent hebben genomen. Na een
tijdje heeft Plant Genetic Systems het dan
overgekocht, omdat zij het nu eenmaal beter konden verdedigen. Ons patent werd
neergelegd op 12 december 1982, dat van
eeuwige rivaal Monsanto één dag later. In
Europa, waar de dag van neerleggen telt,
hadden wij dus het patent. Maar in de VS
telde niet die datum, maar de datum van
conceptie - het tijdstip waarop we het idee
kregen. We snuﬀelden in notaboeken en
hadden schrik om het te verliezen, maar
na twintig jaar hebben ze nog steeds niet
kunnen bewijzen dat zij vroeger waren.
Verschillende rechterlijke uitspraken zijn
al voor beide kanten positief uitgedraaid.
Binnen twee à drie jaar volgt wellicht de
deﬁnitieve beslissing.”
Wat vindt u van uw opvolging, die met
het Vlaams Interuniversitair Instituut
voor Biotechnologie toch een indrukwekkende vorm heeft aangenomen?
Van Montagu: “De opvolging is perfect
verlopen. Het grote voordeel aan het VIB
is het nauwe contact tussen het fundamentele onderzoek en de toepassing ervan. Normaal gezien loopt er een nefaste
scheidingslijn tussen de wetenschappen
en de bio-ingenieurs. In het VIB probeert
men echt competitief fundamenteel onderzoek te verrichten, in samenspraak
met de industrie. Voor Vlaanderen is dat
ontzettend belangrijk. Alleen al in Zwijnaarde zullen eind dit jaar zo’n 2000 mensen in de biotech werken. Aan een universiteit is zoiets niet mogelijk, ook omdat de
“distributieve rechtvaardigheid” er nog
heerst: elke professor verdient even veel
geld, ongeacht het nut van zijn onderzoek.
Hopelijk maakt de structuur van de VIB
het ook mogelijk dat de universiteit wat
meer gaat diversiﬁëren. Het hoge niveau
dat men nu tentoonspreidt − terwijl ik
toch al 5 jaar weg ben − toont aan dat de
opvolging vlotjes liep.”

“Heel belangrijk is dat Europa zorgt dat
het, door het felle verzet van de groene beweging tegen GMO’s, niet verder achterop
gaat hinken. Tot nu toe heeft eurocommissaris Busquin hard voor onze zaak
gevochten. Het zou ook erg zijn mocht
Europa van voortrekker in de jaren ‘80
plots terugvallen op het niveau van een
ontwikkelingsland.”
Wat vindt u van de huidige interactie
tussen onderwijs en onderzoek?
Van Montagu: “Volgens mij kan goed onderwijs maar ontstaan in een omgeving
waar mensen ook in het onderzoek actief
zijn. Op die manier zijn ze veel vernieuwender, ook wat hun leerstof betreft. Men
zou die nieuwigheden wel van het Net of
uit tijdschriften kunnen plukken, maar
een zekere dynamiek met de onderzoekers
is toch beter. Waar ons onderwijs duidelijk verbetering behoeft, is in het doctoraatsonderwijs. Daar zijn de Amerikaanse
graduate schools gewoon veel beter. Zeker
met ons vierjarig programma moeten we
daarvoor oppassen. Het kan zeker werken − ook Engeland is met zulk kort programma nog leidinggevend − maar daar
hebben ze dan weer meer elitescholen met
persoonlijke begeleiding, wat het leerproces versnelt.”
U wijst er graag op dat u al 71 bent en al
vijf jaar van uw emeritaat geniet. Waar
houdt u zich nu nog mee bezig?
Van Montagu: “Ik probeer de wetenschap
nog te volgen en mijn opvolgers te helpen
waar ik kan. Mijn hoofdbezigheid is echter
het informeren van politici over GMO’s,

hen uitleggen dat we die kennis naar ontwikkelingslanden moeten transporteren.
Europa moet zijn leidinggevende functie op het gebied van technologietransfer
naar de Derde Wereld proberen te vrijwaren. Voedsel, geld en geneesmiddelen
brengen heeft geen zin. We moeten hen
leren creatief te zijn door hen wetenschap
en technologie te leren kennen. Als we de
kennis aanbrengen en de structuren om
die kennis te exploiteren, dan helpen we
hen stukken beter.”
“Ook qua wetgeving en administratie
kunnen we hen vooruit helpen. De groene
beweging heeft namelijk heel goed begrepen dat als je iets administratief kan blokkeren, je het volledig blokkeert. Daardoor
kosten de dossiers voor veldproeven nu
handenvol geld. De ontwikkelingslanden
kennen die structuren niet en begaan dus
makkelijk overtredingen, met alle gevolgen vandien. Zij kunnen door al die wetgeving nu niet meer doen wat wij zoveel
jaren geleden al deden!”
“De ontwikkelingslanden zijn over het
algemeen landbouwlanden, dus GMO’s
kunnen hen een hele stap vooruit helpen.
Een geslaagd voorbeeld is bijvoorbeeld
het transgeen katoen. Hogere opbrengsten kunnen de industrie stimuleren en
dan kan alles snel gaan. Kijk naar Vlaanderen in het jaar 1910, op het platteland
woonden we toen nog in hutten. Dankzij
wetenschap en technologie zijn we vliegensvlug geëvolueerd.”
Pieter
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Nieuwe wind, gebakken lucht
GSR probeert weer op te leven

Het ziet ernaar uit dat de Gentse Studentenraad (GSR) eindelijk weer eens op gang wordt getrokken. Het studentenoverlegorgaan heeft enkele jaren op zijn gat gezeten, maar eindelijk is er beterschap op komst. De merde is wel dat ze geen
voorzitter vinden.
De Gentse Studentenraad werd in november 1997 opgericht. Sindsdien heeft de
GSR al vele woeste waters doorzwommen,
en is zij al ettelijke malen spectaculair verdronken. Gelukkig heeft het beestje meer
veerkracht dan je zou verwachten. Een
historisch overzicht.
De toenmalige hoofdredacteur van dit
studentenblad, Tom De Decker, stelde
zich in december 1997 de vraag of het
nieuwe studentenorgaan “een doodgeboren prematuurtje wordt, dan wel een volbloed raspaard” (Schamper 353). Volgens
De Decker zou dat vooral afhangen “van
de bereidwilligheid van de leden om de
klassieke ‘De Brug’-twisten te laten voor
wat ze zijn en eindelijk samen te ijveren
voor de belangen van alle studenten.” Dat
waren profetische woorden, want in de
daaropvolgende jaren werd de werking
van de GSR regelmatig de nek omgewrongen door machtsgeile kereltjes die alleen
zichzelf vertegenwoordigden.

Patriarch (m/v)

De reden daarvoor was dat er in de GSR
niet alleen studentenvertegenwoordigers
zaten, maar ook mensen van de studentenverenigingen, de conventsvoorzitters.
Die conventsvoorzitters waren degenen
die zich bezighielden met eindeloze conﬂicten. Door die conﬂicten ontstonden
er “verschillende clans met elk hun eigen
patriarch (m/v)”, zoals Schamper-opperhoofd De Decker het uitdrukte. De krijgsheren uit de studentenverenigingen zagen
in de GSR niet meer dan een nieuw strijdperk om hun vetes in uit te vechten.
De studentenvertegenwoordigers waren
de conventsvoorzitters vaak liever kwijt
dan rijk. Op den duur evolueerden de onderlinge vetes van de conventsvoorzitters
naar conﬂicten met de studentenvertegenwoordigers binnen de studentenraad. Dat
conﬂict kende zijn hoogtepunt toen voorzitter Joris Roos buitengeschopt werd en
Ivo De Decker (geen familie van onze
voormalige Grooten Leider) zichzelf aan
het hoofd van de studentenraad instal-
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leerde.

Aristocratie

Dat was in het academiejaar 2001-2002.
Joris Roos was al een jaar GSR-voorzitter
geweest en wou zijn mandaat verlengen.
Roos was een zeer gedreven knul die een
heel goede kijk had op de studentenmaterie. Roos had visie, Roos kon vergaderingen leiden, Roos dit en Roos dat, maar
Roos was soms ook iets te eigengereid.
Toch leek het erop dat hij herverkozen
zou worden. Dat was buiten Ivo De Decker gerekend. Die zette Roos op magistrale
wijze buiten: op 23 oktober 2001 liet hij de
juiste mensen (lees: de conventsvoorzitters) naar de bewuste vergadering komen.
Zo zorgde hij er voor dat hij verkozen geraakte en Roos de laan werd uitgestuurd,
hoewel die zo’n afgang niet verdiende.
De Deckers machtsovername betekende
dat de GSR in handen van de conventsvoorzitters was gevallen. De Decker behoorde namelijk tot de aristocratie van De
Brug: de mannen die in elk convent wel
iets te zeggen hadden, die nauwe banden
hadden met de studentenbeheerder en de
het rectoraat en die in het studentenhuis
de facto een imperium opgebouwd hadden. Zo werd ook de GSR lustig gekoloniseerd.

Dikke vinger

Zoals dat in de geschiedenis wel vaker
voorviel, werd de kolonist er beter van
terwijl de kolonie helemaal doodbloedde.
De Decker is een genie, laat dat duidelijk
zijn. Een dossiervreter eerste klas die in
een vergadering krijgt wat hij wil door op
het juiste moment af te komen met argumenten van ik-zal-je-daar-gaan-hebben.
Geen fout in de begroting van de unief,
of De Decker had ze in de mot. Daarmee
was hij de ideale opposant. Besturen kon
hij echter niet, en de GSR was op den duur
niets meer dan een nieuwe naam op zijn
palmares.
Het jaar daarop was er een verse lading

studentenvertegenwoordigers en die wilden de GSR nieuw leven inblazen. Philippe De Backer en Ann Van Hoey kozen
voor de volle vlucht vooruit. Zij beseften
dat de GSR niet langer kon draaien zolang
de conventsvoorzitters een dikke vinger
in de pap te brokken hadden. In de statuten die zij opstelden en achter de rug van
de conventsvoorzitters lieten goedkeuren, kwamen die conventsvoorzitters niet
meer voor. Dat was zeer verstandig maar
o zo dom.

Konijn

De Backer en Van Hoey veroorzaakten namelijk een enorme rel, die tot in Schamper
uitgeknokt werd. De conventsvoorzitters
beseften dat zij niet noodzakelijk waren
binnen de GSR en dat zij voor de studentenraad zelfs meer kwaad dan goed deden.
Maar iemands macht afpakken doe je niet
zomaar, en de conventsvoorzitters gingen
dan ook collectief aan het steigeren toen
ze die dreigden te verliezen. Uiteindelijk
toverden zij een konijn uit hun hoed om
hun stemrecht terug te krijgen. Dat konijn, en het zal u allicht niet zozeer verwonderen, heette Ivo De Decker.
De conventsvoorzitters stelden op een
Algemene Vergadering van de GSR voor
dat zij hun stemmen zouden terugkrijgen,
echter niet alle acht maar slechts vier. Op
die bewuste vergadering was er evenwel
één stemgerechtigd lid tekort om geldig te
kunnen stemmen. Middenin de vergadering trommelden de conventsvoorzitters
De Decker op. Hij was geen kandidaat geweest om zichzelf op te volgen, maar was
als verkozen studentenvertegenwoordiger
wel nog altijd stemgerechtigd. Het voorstel
van de conventsvoorzitters werd met een
ruime meerderheid aanvaard. De Backer
beet in het zand. Oké, de conventsvoorzitters verloren de helft van hun stemmen,
maar zij hadden getoond dat zij nog altijd
konden krijgen wat ze wilden krijgen als
het nodig was.

Doorstart

Ook dat jaar draaide de GSR echter in de
soep. Nieuwbakken voorzitter Freek Van
Baelen raakte zeer snel ontgoocheld door
voortdurende onenigheid met de studentenvertegenwoordigers van de Raad van
Bestuur en gaf er al na enkele maanden
de brui aan. Vorig academiejaar was het

nog slechter. De GSR leek volledig doodgebloed te zijn. Er werd nauwelijks nog
vergaderd en aan de doodsstrijd van het
prematuurtje leek eindelijk een eind gekomen. Op een bepaald moment was er een
nieuwe voorzitter, Willem Vereecken,
maar ook die kon het op den duur niet
meer opbrengen om nog langer voorzitter
te spelen.
Op dit moment is er nog altijd geen nieuwe voorzitter en de GSR doet hard zijn
best een kandidaat te vinden. Dat kan om
het even welke student zijn. Momenteel is
studentenvertegenwoordiger in de Raad
van Bestuur Stijn Baert voorzitter ad interim. Gelukkig leeft de hoop wel dat de
GSR weer zal opbloeien. Dankzij het participatiedecreet van de Vlaamse regering
kon de Gentse Studentenraad namelijk
een doorstart maken.

Harde trap

De voornaamste verandering is dat de conventsvoorzitters uit de GSR gebonjourd
zijn. Het overlegovergaan telt nu zestien
leden. Elf studenten vertegenwoordigen
evenveel faculteitsraden. Eén student is

afgevaardigde van de Sociale Raad en de
vier studentenvertegenwoordigers uit de
Raad van Bestuur zijn ook allen lid van de
GSR. De studentenraad is daarmee danig
afgeslankt, wat het vergaderen alleen vlotter kan maken.
Lastige bemoeienissen van de conventsvoorzitters zullen evenmin spaken in
de wielen steken. Van een strijd tussen
rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers en zichzelf opwerkende
conventsvoorzitters is niet langer sprake,
wat de werking alleen ten goede kan komen. Eveneens goed nieuws is dat de Universiteit Gent de GSR eindelijk zal moeten erkennen, want een studentenraad is
nu decretaal verplicht. Vroeger vielen de
adviezen van de GSR steevast in de dovemansoren. “Pﬀf, die GSR is toch niet erkend,” zei men op het rectoraat, “en veel
goesting om dat spel te erkennen hebben
we toch niet.” Nu zal men meer rekening
moeten houden als het studentenoverlegorgaan adviezen formuleert. Als de UGent
nu nog redenen vindt om de GSR niet te
erkennen, is er sprake van zeer slechte wil
en verdient de rector een harde trap tegen
het achterwerk.

De toekomst ziet er voorlopig dus goed
uit. De GSR maakte een nieuw begin, met
nieuwe mensen, nieuwe statuten en een
nieuw logo. Nu nog een nieuwe voorzitter en de wereld is perfect. Hopelijk zal die
het kunnen opbrengen om aan de kar te
blijven sleuren, want anders zal de nieuwe
wind die nu waait alras gebakken lucht
blijken te zijn. Laat ik om af te sluiten
daarom nog eens de historische woorden
van voormalig Schamper-hoofdredacteur
Tom De Decker herhalen: “Als de Gentse
Studentenraad mislukt, zal het niet zijn
omdat er geen behoefte aan is, maar wel
omdat we de maturiteit niet hebben om
als verstandige mensen rond de tafel te
zitten.” Dat was gesproken dat. Knoop het
in uw oren.
Van der Mensbrugghe
Studenten die voorzitter willen worden,
mogen hun motivatie en cv tot en met 22
november 2004 doormailen naar stijn.
baert@ugent.be. Doen! Je verwerft er macht
en status mee, en alle vrouwen gaan subiet
op hun rug liggen en spreiden in extase hun
benen voor je open.

Column / Ik ben geen communist, maar…
Onze democratie is in gevaar. Beperkingen op de vrije meningsuiting, politieke benoemingen en het negeren van de
wensen van één miljoen Vlamingen, ik ben daar allemaal wel
voor te vinden. Ik heb het over een sluipender kwaad, een
eerder onzichtbare bedreiging voor onze samenleving en ons
mens-zijn.

een vliegtuig richting beschaafde wereld
nemen. En als je sterft aan aids of tering
zeker niet. Dat soort dingen, dat hoort nu
eenmaal bij de job. Economen spreken al
sinds mensenheugnis over zo’n ingecalculeerde risico’s, dus waarom zegt niemand
daar wat over? Het stilzwijgen spreekt
voor zich.

Iedereen denkt wel dat hij iets weet over
het verleden, maar stilaan komt het besef
dat die kennis maar héél oppervlakkig is
- we worden systematisch geconfronteerd
met halve waarheden over de geschiedenis. Eerste en grootste slachtoﬀer daarvan
is het socialisme. Waar Hitler in recente
vakliteratuur al snel wordt afgedaan als
een klein en zielig mannetje, heeft men
in Stalin een nieuwe baarlijke duivel gevonden. Het lijkt wel alsof de grootte van
de snor de kwaadaardigheid van de mens
gaat bepalen. Wie echter wat verder leest
dan zijn neus lang is, ziet al vlug de tegenstrijdigheden waarmee de pseudo-intellectuele historici ons soms confronteren.
Kijk, ik ben niet pro-Stalin, maar het
wordt tijd dat we de discussie intellectueel
eerlijk gaan voeren en de man het voordeel van de twijfel geven.

Weerom, ik wil niets goedpraten, maar
er zijn genoeg gebeurtenissen waarover
kan en moet getwijfeld worden. Als je
orthodoxe christenen een one way ticket
richting hemelrijk geeft, kan je dan écht
spreken over ‘massamoord’? Dat soort
altruïsme komt misschien bemoeizuchtig
over vanuit ons hedendaags westers perspectief, maar dat geeft ons nog geen recht
op een gratuit oordeel.

Neem nu die werkkampen. De softe maatregelen van onze paarse regering hebben

nog nergens toe geleid, en het besef groeit
dat men werkloosheid met harde hand
dient aan te pakken. Paars heeft dat nog
steeds niet echt door, Stalin dus wel. Ja,
hij was een hard man, maar als je iets over
hem leest, zie het dan in die context. Hij
durfde initiatief nemen en voegde steeds
de daad bij het woord. Maar toen hij de
u welbekende werkgelegenheidsbevorderende maatregelen doorvoerde, werd
plots overal gemopperd. Ik snap dat niet.
Oké, men was niet meteen vrij om te komen en gaan. Dat is toch net het verschil
tussen werken en op vakantie gaan?
‘Gevangenschap’ is in deze context dan
ook een geheel verkeerde notie van wat
werkelijk gebeurde in en rond de Siberische steppen. Het valt niet beter uit te leggen dan met een vergelijking. Als je in de
rimboe doktertje speelt voor horden uitgemergelde en met vieze ziekten begiftigde negers, kan je ook niet op elk moment

Het schijnt ook dat Stalin neurotisch
was. ‘Neurotisch’ is een woord en ik ben
geen taalkundige, dus ik spreek me daar
niet over uit. Kennen we echter in onze
geschiedenis niet meer voorbeelden van
onevenwichtige personen die postmortaal opgehemeld worden? Benny Hill, om
maar een naam te noemen. En is de dood
per slot van rekening niet de ultieme roep
om vergiﬀenis?
Stijn

9

Geprofte met een mening
Ethical Forum over academici in het publieke debat

Politiek verantwoorde academici vind je tegenwoordig overal. Vroeger bleef dat doorgaans beperkt tot geleerde kransjes
voor bebaarde vrijgezellen, maar vandaag de dag is aan die
lispelende betweters geen ontsnappen meer mogelijk. Neutend over verzuring en politieke correctheid zijn ze niet van
bij Jan Leyers en co weg te slaan. Gelukkig is de Heiland reeds
in zicht: het Ethical Forum dat de rol van academici in het
maatschappelijk debat eens grondig wil belichten.
Blijkbaar krijgen sommigen maar niet
genoeg van al dat ethisch verantwoord
academisch geweld. Daarom organiseert
de Universitaire Stichting, een vereniging
die tot doel heeft “wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs te stimuleren”, op 25 november een Ethical Forum. “Die studiedag richt zich in de eerste
plaats op het academisch en wetenschappelijk personeel, over de grenzen van de
taalgemeenschappen en wetenschapsgebieden heen,” aldus Jacques Willems,
pro-rector van onze teerbeminde alma
mater en mede-organisator van het evenement. “De bedoeling is om samen, aan
de hand van verschillende voordrachten,
de reacties daarop in de panels en gestelde
vragen over een speciﬁeke problematiek
te reﬂecteren.”

Roomsoes

Ondertussen is dit Ethical Forum al aan
haar derde editie toe. Elk jaar zoekt men
een problematiek uit die betrekking heeft
op het werkdomein van academici, maar
waar tegelijk ook een ethische dimensie
aan verbonden is. Vorige jaren kwamen
zowel onderwijs als onderzoeksaangelegenheden aan bod.
Dit jaar zal er tussen pot cafeïne en roomsoes echter voluit geleuterd moeten worden over een thema met een heel wat
diepere politieke inslag. Bij de vorige verkiezingen deed Matthias Storme, hoogleraar bij de tsjeven van Leuven, heel wat
stof opwaaien door publiekelijk te verkondigen dat hij het “bijna een morele plicht
vindt om op het Vlaams Blok te stemmen.” Mag een academicus zoiets eigenlijk publiekelijk verkondigen? Gesteld met
de woorden van mede-organisator professor Van Parijs (UCL): “Kan dit nog wel in
naam van de vrijheid van meningsuiting?
Of is dat in tegenspraak met het universitaire ethos? En als het niet mag, wie moet
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er dan sanctioneren? De universiteit als
instituut? De collega’s? De faculteit? De
samenleving?”
Een tweede leitmotiv bij de lezingen is
precies het andere uiterste van het debat:
is het geprofte niet maatschappelijk verplicht hun muil open te trekken telkens
er iets verkeerd loopt in de maatschappij?
Krijgen we maar niet genoeg van Etienne
op TV en zouden we ook liever Dré de
Leenheer wat vaker met vrouw en kindjes
op de cover van Dag Allemaal zien staan?
Was het niet net de functie van wetenschap om de barometer van onze samenleving te wezen en braafjes aan te duiden
wanneer het gaat stormen? Ook dat blijken vandaag de dag prangende vragen
te zijn. Willems: “De algemene indruk is
dat academici door de stimulans om internationaal te publiceren minder geneigd
zijn om over nationale, maatschappelijke
problemen na te denken. Ons standpunt
is dat dit nochtans een opdracht van universiteiten en hun personeel is. Zij worden
verondersteld daarin, onafhankelijk van
economische en politieke belangen, wetenschappelijk gefundeerde standpunten
in te nemen - zowel naar de gemeenschap
als naar de overheid toe.”

Grof geschut

Toch is het niet altijd het gebrek aan interesse voor nationale problemen dat
academici ervan weerhoudt zich in het
maatschappelijk debat te mengen. Het
Ethical Forum wordt dit jaar ingeleid
door professor Paul Cliteur (Universiteit Leiden), die zelf onlangs besliste zich
het publieke debat over de multiculturele
maatschappij terug te trekken uit omdat
hij doodsbedreigingen ontving. Een ander
obstakel is het verwijt dat academici teveel
in hun eigen wereldje leven om gegronde
uitspraken te kunnen doen over onze samenleving. Weet de gemiddelde academi-

Pro-rector baron Jacques Willems
cus wel voldoende wat leeft “op straat” om
zich met kennis van zaken in het publieke
debat te mengen ? Volgens Willems alvast
wel: “Ik meen dat we alle soorten onderzoekers nodig hebben en hieraan moeten
laten werken. Zowel wetenschappers die
fundamentele problemen van meer technische aard bestuderen, als wetenschappers die zich eerder richten op problemen
die voor de lokale gemeenschap relevanter
zijn, kunnen dat wel op een wetenschappelijk gefundeerde manier doen - terwijl
ze toch de voeling met concrete situaties
in de maatschappij niet verliezen.”
Spreekt voor zich dat multiculturaliteit en
de eventuele grenzen aan het vrije woord
hot topics zullen zijn op dit Ethical Forum. Daarbij zijn de conservatieve krachten onzer samenleving alvast van de partij, met op kop natuurlijk Paul Cliteur en
Matthias Storme, die beiden een boompje
over onze samenleving mogen komen opzetten. Naast heel wat ander grof en minder grof geschut, komt ook onze eigenste
professor Dirk Voorhoof van de vakgroep
Communicatiewetenschappen aan bod.
Hij zal het voornamelijk hebben over de
bestaande wetten en regelgeving met betrekking tot het optreden van academici
in het publieke debat.
Wouter Ryckbosch

Meer informatie kan u vinden op http://
www.universitairestichting.be.

Het wegmasseren der verschillen
Gentse opleidingen kine samengesmolten
Tot voor kort was het allemaal
simpel. Twee opleidingen kinesitherapie, één ervan hoogwaardig,
de andere aan de hogeschool.
Maar Het Systeem laat zijn slechte
kant weer zien: de Goden hebben
besloten om de twee richtingen bij
elkaar te smijten. De gezamelijke
opleiding ‘Kinesitherapie Gent’’
werd geboren en postnatale abortus lijkt niet meer tot de opties te
behoren.
Op 19 oktober laatstleden werd het samenwerkingsakkoord
kinesitherapie
door onze rector De Leenheer, algemeen
directeur Veeckman en voorzitter De
Lembre plechtig ondertekend. Universiteit en hogeschool zullen vanaf volgend
jaar samen de opleiding kinesitherapie
verzorgen. In samenwerking zullen ze alle
aspecten van deze samenwerking - beheersstructuur, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en meer van dat leuks verzorgen. Vrij te vertalen als ‘Papa Unief
steekt welwillend een helpende hand toe
aan Weeskindje Hogeschool’.

Dat deze gemeenschappelijke opleiding
‘Kinesitherapie Gent’ met bidiplomering
er komt, hoeft helemaal geen verbazing te
wekken. Beide instituten zitten in de Associatie UGent en positieve contacten waren
er al altijd. Tevens hebben de veelbesproken BaMa-hervormingen voor het hoger
onderwijs het startschot voor dit project
gegeven. De individuele afgestudeerde
kinesitherapeuten zullen een evenwichtigere studie doorlopen en de zorgsector
kan er enkel wel bij varen.
Op dit moment studeren de studenten
van beide onderwijsinstelling echter nog
niet tezamen. Wél zijn de curricula voor
de respectievelijke richtingen - ‘Kinesitherapie’ aan de hogeschool en ‘Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie’ aan
onze Alma Mater - voor de eerste twee
jaren in nauwe samenwerking opgesteld.
Inhoudelijk wordt hetzelfde gegeven en
worden er zelfs docenten uitgeleend. Op
een schaal van nul tot machtig krijgt dit de

kelijker.

In derde bachelor worden beide opleidingen dan bij elkaar gesmeten. Een interessant sociologisch experiment op zijn
minst. De alfa’s van de unief kunnen dan
met een academische glimlach op de lippen opmeten hoe hoog de aapjes van de
hogeschool wel niet kunnen plassen. Dat
is educatie met een grote ‘e’.

Wat er op het kine-diploma staat wanneer
de studenten zullen afstuderen, is vooralsnog niet duidelijk. Volgens Cambier is
dat ook niet echt van levensgroot belang.
Uiteindelijk worden toch, zoals ergens in
obscure bepalingen geschreven staat, kinesisten afgeleverd die vier jaar ervaring
achter de kiezen hebben.

Elitarisme

Mensen leren lopen, daar heb je inderdaad een diploma voor nodig.

Maar wat met het universitair elitarisme
waar onze voorvaderen zo heldhaftig voor
gesneuveld zijn? Zal de samenwerking
met een hogeschool geen niveauverschuiving met zich meebrengen? Professor
Dirk Cambier, vakgroepvoorzitter van
de kinesitherapie aan de unief, drukte ons
op het hart dat doemscenario’s niet nodig
waren. “Het nieuwe studiepakket is geen
simpel rekensommetje. We zijn gestart
met een schone lei en hebben die dan in
samenspraak gevuld, om een evenwichtige
opleiding samen te stellen. Via een werkgroep werd getracht de competenties voor
een kinesitherapeut te deﬁniëren. Ik ben
er gerust in dat de wederzijdse intellectuele bevruchting enkel bevorderend kan zijn
voor de kwaliteit van de opleiding.”
Colleges zouden vanaf volgend academiejaar op de campus van het Universitair
Ziekenhuis Gent doorgaan. De symbiose
tussen de twee opleidingen heeft ook een
maatschappelijk aspect: dit pioniersproject impliceert het einde van de concurrentie tussen hogeschool en unief in de
opleiding kinesitherapie. Centralisatie
maakt uiteraard ook kine-pogroms mak-

Andreas
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Ter nagedachtenis van wijlen professor
Gustave Magnel reikt de AIG,
een alumnivereniging van Gentse
ingenieurs, sinds 1958 periodisch een
gouden medaille uit voor een belangrijke
en merkwaardige toepassing van
gewapend beton. Benieuwd wat Luca
Brasi daar van denkt. Dit jaar wordt
de onderscheiding voor de tiende
maal toegekend. De Duitse professor
Jörg Slaich is de laureaat, voor zijn
bouwwerk “Brücke Auerbachstrasse”
in Stuttgart. Op vrijdag 26 november
2004 om 17u vindt in het Auditorium
van het Zwijnaardse Laboratorium
Magnel voor Betononderzoek de
plechtige uitreiking plaats. (rle)
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‘LEUVEN
IS KLEINBURGERL
Gents burgemeester Frank Beke zwaait af
Al twintig jaar wappert de rode vlag boven het Gentse
stadhuis, waar den socialist regeert. De voorbije jaar was
vaandeldrager van dienst de goedlachse SP.a-burgemeester Frank Beke, die onlangs aankondigde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 niet meer in het strijdperk te
treden.
Wij spraken met de man in het niet-zokleine “Klein Salon” van het Gentse stadhuis over cultuur, studenten, het bruine
gevaar en de toekomst. Kortom: ‘s mans
leven passeerde de revue.
Een vast onderdeel van uw toespraak bij
de opening van het nieuwe academiejaar
is dat studenten zowel een zegen als een
last kunnen zijn voor een stad als Gent.
Beke: “Studenten in de stad zorgen voor
een enorme meerwaarde. Voor een groot
deel is Gent daardoor terug een levendige
stad geworden. De stad heeft ook een zeer
rijk cultuurleven - in hedendaagse muziek
is Gent zelfs zeer vooruitstrevend - en dat
heeft inderdaad heel wat te maken met
de aanwezigheid van hogescholen en de
universiteit. Globaal genomen is het eﬀect
van studenten op een stad als Gent dus
bijzonder positief.”
“Daarnaast is er een toestroom van oudstudenten die in Gent of omgeving blijven hangen. Ook dat is goed voor de stad:
jonge gezinnen met hogere inkomens zorgen ervoor dat Gent een behoorlijke mix
heeft. Andere steden worstelen met het
probleem dat vooral arme mensen er zich
vestigen.”
“Anderzijds hebben studenten wel een andere manier van leven, en nemen ze ook
op een andere manier hun verantwoordelijkheid jegens de maatschappij op. Studenten hebben een ander levensritme, en
studentenbuurten zorgen ook voor lossere
sociale banden. Voor de meer ‘gevestigde’
burger is dat niet altijd makkelijk, en dat
zorgt wel eens voor botsingen.”

Geëngageerder

Is er in het studentenleven sinds uw eigen studententijd veel veranderd?
Beke: “Enorm veel. U moet weten, ik ben
afgestudeerd voor de grote studentenomwentelingen van ‘68 en ‘69. De verhoudingen tussen studenten en professoren lagen
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toen helemaal anders. Er zijn bijvoorbeeld
nog commilitones van mij geweest die het
examen niet mochten bijwonen omdat ze
geen wit hemd droegen. Dat kan je je nu
niet meer voorstellen - en gelukkig maar.
Ik ben ook altijd, van huize uit maar ook
door mijn persoonlijkheid, links geëngageerd geweest. In die tijd was dat nog een
uitzondering, iets dat na mei ‘68 totaal
omgeslagen is.”
U hebt de voorbije verkiezingen heel
wat lof gekregen omdat het Vlaams Blok
in Gent niet zo verpletterend doorbrak
als in andere steden. Heeft dat te maken
met de inbreng en verjonging van de
studenten, denkt u?
Beke: “Het feit dat het Blok hier niet zo
erg is doorgestoten als in andere steden en
zelfs onder het Vlaams gemiddelde blijft,
vind ik natuurlijk positief. Anderzijds betreur ik dat die partij toch 22% heeft gehaald.”
“Als het lokale beleid een invloed kan uitoefenen, en ik ben geneigd om te zeggen
van wel, dan spelen daarbij een groot aantal factoren een rol. Het Vlaams Blok woekert op een aantal sociale wantoestanden,
en ik denk dat we daar in Gent in de mate
van het mogelijke een antwoord op proberen te geven. De diversiteit wordt hier
positief benaderd, onderwijs speelt een
rol, cultuur kan mensen dichter bij elkaar
brengen, en ook onze tewerkstellingspolitiek is vrij goed. Ons grootste probleem
blijft echter de hoge werkloosheid onder
laaggeschoolden.”
“Studenten spelen onmiskenbaar ook een
rol: het feit dat jonge mensen met nieuwe
inzichten massaal naar hier komen, zorgt
ervoor dat de bevolking van Gent ook met
die inzichten geconfronteerd wordt. Dat
is het belangrijkste: elkaar leren erkennen
als burgers met verschillende visies, en het
wegnemen van angst voor mensen met
een ander gedrag of andere meningen.”

U haalde in uw toespraak ook aan dat we
in het verleden misschien wat naïviteit
aan de dag hebben gelegd in verband
met diversiteit.
Beke: “We hebben te veel gedacht dat diversiteit per deﬁnitie zaligmakend was.
We verloren uit het oog dat verschillen
ook wrevel en weerstand opwekken, en
dat we met die weerstanden moeten leren
omgaan. Iedereen heeft rechten en plichten, zowel autochtonen als allochtonen.
Men ging in het verleden vaak uit van één
groep die zich aan de andere moest aanpassen.”
“We moeten diversiteit positief benaderen: we moeten allemaal bewust leren
leven met elkaar. Dat betekent dat we allemaal stappen moeten zetten, zowel in
het aanvaarden van anderen als in het respecteren van elkaars rechten. Diversiteit
en het daarbij horende respect voor eigenheid zijn geen eenrichtingsverkeer, maar
een dialectisch proces.”

Lightversie

Kan cultuur volgens u bijdragen tot verdraagzaamheid?
Beke: “Absoluut. We moeten natuurlijk
niet overdrijven; cultuur zal de wereld
niet veranderen, maar kan zeker wel een
rol spelen.”
Nochtans zien we met de heisa rond de

RLIJKER EN PROVINCIALER’
moord op Van Gogh in Nederland dat
cultuur ook kan antagoniseren.
Beke: “Ik ken het werk van Van Gogh
eerlijk gezegd niet, al heb ik er de laatste
dagen natuurlijk wel veel over gelezen. De
man heeft kennelijk de controverse wel
opgezocht. Dat mag natuurlijk; ik vind
dat vrijheid van meningsuiting ver moet
kunnen gaan. Let wel, ik beweer niet dat
alles kan. Er komt vandaag een uitspraak
in een proces dat precies de grenzen van
vrije meningsuiting zal aangeven (toen
dit interview afgenomen werd was het nog
wachten op de uitslag van het assisenproces rond het Vlaams Blok, nvdr). Met het
woord moet veel kunnen, maar tegenover
het woord moet je het woord kunnen stellen, nooit een gewelddaad.”
Denkt u dat een veroordeling van het
Blok positieve of negatieve gevolgen zal
hebben?
Beke: “Op zich vind ik een veroordeling
een goede zaak. Er is immers duidelijk
gebleken dat de bewuste VZW’s van het
Blok zich schuldig gemaakt hebben aan
racisme. Als het Blok zich nu zou omvormen tot een lightversie, zal dat overigens
niets aan mijn politieke houding veranderen. Ik kan als socialist en progressief
democraat niet besturen met een uiterst
rechtse partij. Wat ik wel wil benadrukken, is dat Vlaams Blokmandatarissen van
mij als burgemeester altijd hun rechten
krijgen. Ik heb nog nooit een betoging van

extreem rechts verboden, maar dat geldt
ook voor tegenbetogingen. Dat knoopt
weer aan bij die vrijheid van meningsuiting: ik vind het recht op betogen een zeer
belangrijk recht.”
U hebt nu reeds uw aftocht uit de politiek voor 2006 aangekondigd. Waarom?
Beke: “Ik heb al een tijdje gezegd dat ik
zou stoppen als ik zestig werd. Ik heb eerst
zes jaar lang een zeer zwaar schepenambt
gehad. Daarna heb ik zes jaar burgemeester kunnen zijn, waarbij ik ook nog eens
het schepenambt cultuur heb moeten
opnemen toen de schepen volksvertegenwoordiger werd. Al die tijd heb ik dus keihard gewerkt.”
“Kort na de verkiezingen van 2000 heb
ik een niet onbelangrijk gezondheidsprobleem gehad: een gebrek aan doorbloeding
van de achterhersenen, waardoor een paar
uur uit mijn leven verdwenen zijn. Dat is
toch wel even schrikken. Ik zou in feite
lang niet zo veel meer mogen werken als
ik nu doe, maar goed, het is een job die
veel inzet vraagt. Het ligt ook in mijn karakter om veel te werken. Toch heb ik mij
zo voorgenomen dat, na 18 jaar dagen van
12 tot 16 uur en soms meer, het mooi is
geweest. Er zijn in het leven ook andere
dingen dan politiek, hoewel ik er op zich
zeer graag mee bezig ben.”

Dynamiek

Toevallig zijn Gent en Leuven allebei
studentensteden én socialistische bolwerken. Is er een verband tussen die
twee?
Beke: “Dat zou ik niet durven stellen. Gent
en Leuven hebben een sterk uiteenlopend
verleden. Gent was een industriestad in
de negentiende eeuw, en bakermat van de
arbeidersbewegingen. Ook vandaag zijn
Leuven en Gent nog heel verschillend.
Leuven is niet alleen kleiner, het voelt
naar mijn mening ook heel wat kleinburgerlijker en provincialer aan. Ik zou de
twee steden dus niet willen vergelijken.
Trouwens, mijn voorganger Gilbert Temmerman was pas de eerste socialistische
burgemeester in Gent.”
Ze is natuurlijk nog niet voorbij, maar
toch: kijkt u nu met tevredenheid op uw
politieke loopbaan terug?
Beke: “Tot nu toe heb ik weinig reden om

niet tevreden te zijn. Vanuit mijn ambt als
schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening heb ik kunnen meewerken aan de nieuwe opgang van deze stad
- want ik geloof toch dat iedereen erkent
dat hier inderdaad een nieuwe dynamiek
aanwezig is. Nu ben ik zelf al bijna tien
jaar burgemeester en ik denk dat het nog
altijd de goede richting uitgaat. Alleen
hoop ik dat die laatste twee jaar voor mij
niet te veel problemen meer met zich mee
zullen brengen. In ieder geval kan men
mij de gedane verwezenlijkingen niet
meer afnemen.”
Is Gent dan een job of een stad voor u?
Beke: “Gent is een stad, ik zou bijna zeggen een liefde voor mij. Het is natuurlijk
ook wel een job, maar als je iets graag doet,
dan tel je je uren niet. Anderzijds word ik
wel een dagje ouder, en dat word je hoe
dan ook gewaar. Het wordt moeilijker om
diezelfde inspanning gedurende al die
uren en dagen vol te houden. Het gaat nu
nog altijd goed, en ik wil dat zo houden.
Ik zou niet graag hebben dat men denkt:
“Wat zit die daar nog te doen?” Op dat
moment zou ik mij ongelukkig voelen.”
U haalde onlangs nog het nieuws geweest omdat u de streep trok door een
aantal parkeerbons. Toen hebt u gezegd
dat er ruimte moet zijn voor menselijkheid in de politiek, dat de regels niet altijd moeten primeren.
Beke: “Dat is voor mij geen leuke ervaring
geweest, maar dat heeft veel te maken met
de onervarenheid rond de nieuwe regeling. Vanaf 1 maart van dit jaar zijn dergelijke overtredingen gedepenaliseerd, en
we hadden eigenlijk geen ervaring over
hoe we daarmee moesten omgaan. Eigenlijk ben ik wel iemand die vindt dat regels
moeten worden nageleefd. Anderzijds
moet je die ook niet messcherp trekken,
want dan verlies je de menselijkheid. Er
zijn altijd momenten waarop je rekening
moet kunnen houden met andere overwegingen. Ik heb ook zo proberen te besturen: met een gedegen rechtlijnigheid,
maar toch ook met een zekere rondheid.
Ik denk dat dat een vorm van menselijkheid is. In elk geval probeer ik achter de
reglementen en instellingen toch steeds de
mensen te zien.”
Dries en Wouter R
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Reorganisatie van universitaire bibliotheken op til

Bib Bib Hoera!

Orde en eﬃcientie, er zijn weinig dingen die het Bestuurscollege meer in veroering kunnen brengen. De
Gründlichkeitfetisj van het rectoraat lijkt nu ook de
knusse vakgroepbibliotheken in hun voortbestaan te
bedreigen.
Met uitsterven worden ze bedreigd dezer
dagen, de bibliothecarissen die je met de
voornaam aanspreekt en die tot het uiterste gaan om de verweesde student te
helpen. Het “bijna persoonlijke karakter”
van bepaalde collecties zorgt er echter ook
voor dat veel werken moeilijk raadpleegbaar zijn. Kleine seminariebibliotheken
hebben de meest bizarre openingsuren,
duizenden boeken liggen her en der verspreid over de kantoren van het academisch personeel, het is met andere woorden een soepje.

Chaos

Centralisatie en automatisatie zijn de toekomst en de universiteit achtte vorig jaar
de tijd dan ook rijp om het beheer van
haar uitgebreide boekencollectie aan een
doorlichting te onderwerpen. Boeman
van dienst is Lars Björnshauge. De Zweed
heeft in het verleden al de bibliotheek van
Universiteit van Lund volledig hervormd
en vorig jaar dweilde hij alle faculteiten
van onze alma mater af om de knelpunten bloot te leggen en een masterplan op
te stellen voor eventuele hervormingen.
De man kwam tot enkele verbijsterende
conclusies.

lijkt dus ook hier het sleutelwoord. Nog
frappanter is dat slechts in tien procent
van de bibliotheken gebruik maken van
het Aleph-systeem, dertig op de honderd
houdt het zelfs nog steeds bij de goede
ouwe ﬁchebakken. Meer dan negentig
procent van de boeken aan onze universiteit zijn dus niet terug te vinden via het
bibliograﬁsche zoekmiddel bij uitstek.

De Redding

Het mag dus geen wonder heten dat
Björnshauge in zijn eindrapport pleit voor
een grondige hervorming. Gedaan met de
seminarie- en vakgroepbibliotheken, per
faculteit een enkel centraal depot voor de
actieve collecties en mogelijks ook een extra depot voor de passieve collecties. Ook
de onderlinge samenwerking moet anders
en beter. Men moet eenn heus “netwerk
van bibliotheken” uitbouwen, waarbij de
som van delen meer is dan het geheel.
Newspeak zonder weerga, maar het zal
de student ten goede komen. Naar het
schijnt.

De UGent telt maar liefst 225 bibliotheken
en bibliotheekjes. Er zijn echter slechts
84 personeelsleden die zich volledig aan
hun taak als bibliothecaris kunnen kwijten. Het gros van de bibliotheken wordt
opengehouden door personeel dat ook
nog andere taken te vervullen heeft. Zo
zijn er vakgroepen waar je enkele uurtjes
de secretaresse bij de ﬁchebak aantreft.
De kwaliteit van de dienstverlening is dan
vaak ook navenant.

Op het terrein wordt de vernieuwing echter een stuk lauwer onthaald. Wilfried
Swartele, bibliothecaris in de Letteren
en Wijsbegeerte, is van nature een pessimist en heeft ook zo zijn bedenkingen
bij de hele heisa. Tien jaar lang heeft hij
gezwoegd om de verschillende seminariebibliotheken van de Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen in een centrale
collectie samen te brengen. “Het idee is
bijzonder goed, maar het zal veel voorbereiding en middelen vergen om het tot een
goed einde te brengen.”

Slechts tien procent van de bibliotheken
van de universiteit is meer dan veertig
uren per week raadpleegbaar, de helft is
zelfs minder dan dertig uur per week open
voor het publiek. Björnshauge merkt ook
op dat in faculteiten met een kleiner aantal bibliotheken, de collecties vaak langer
open zijn voor het publiek. Centralisatie

Vooral praktische beslommeringen lijken een struikelblok, “Een collectie raadpleegbaar houden tijdens een gigantische
verhuisoperatie is geen sinecure en alle
bibliotheken sluiten is haast onmogelijk.
In Antwerpen sloot tijdens de verhuis wekenlang de deuren, zoiets is ondenkbaar
aan een universiteit.”
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Dieven

Bovendien zijn proﬀen echte deugnieten,
tienduizenden boeken-aangekocht door
de universiteit-liggen naar verluidt stof te
vergaren op hun kantoren en soms zelfs
bij hen thuis. Nieuw aangekochte boeken
vallen bijna altijd onmiddellijk ten prooi
aan hun grijpgrage handjes. “Meestal is
dat geen groot probleem”, druk Swartele
ons op het hart, “bij recente boeken weet
je meestal wel bij wie het te vinden is.
Maar als alles op een grotere schaal georganiseerd wordt, zal zoiets haast onmogelijk zijn.” Een glimlach speelt om Swarteles lippen, “Het academisch personeel zal
zich na de hervormingen waarschijnlijk
ook een hoedje schrikken, boeken maanden of jaren ontlenen zal niet meer lukken.”
Of hij nog de moed kan opbrengen om alweer te verhuizen? “Wat komen moet, komen zal. Maar van het organisatorisch aspect hou ik mijn handen voorlopig af. Nog
eens tien jaar met boeken sleuren, scannen, herscannen, ordenen en ondertussen nog de studenten bedienen, zie ik niet
zitten.” Voorlopig kan hij op beide oren
slapen. De eerste stap in het driejarenplan
wordt pas begin 2005. De universitaire
molens malen traag. Neem maar van ons
aan, beste lezers, dat je afgestudeerd bent
voor er ook maar iets veranderd is.
Het zijn stoten.
Matthias

Draadloos internetten op de universiteit
De studenten onder ons die zich een draagbare computer kunnen aanschaﬀen en dat onding naar de lessen meezeulen (de
horror!) kunnen dankzij onze Alma Mater genieten van een
gratis draadloze internetverbinding. WiFi is het toverwoord.
Wireless Networking, ofte draadloos netwerken, is in. Ook aan de Universiteit
Gent beseﬀen ze dat en daarom is het mogelijk om op bepaalde plaatsen draadloos
aan te sluiten op het interne netwerk van
de UGent en het internet. Benodigheden:
een draagbare computer, een wireless
adapter en wat technische kennis. Of niet
natuurlijk, want daarvoor dient tenslotte
dit artikel.

Zonder draad

Zo’n wireless adapter is een extra stuk
hardware dat u in verschillende vormen
en maten kan vinden. Voor portables is dat
meestal een insteekkaart die u in een vrij
uitbreidingsslot op uw draagbaar computertje steekt. Een stukje van die kaart zal
uit de computer blijven steken en bevat
een onzichtbare antenne. Die antenne zal
uiteindelijk verbinding maken met het access point, een soort “kastje” dat de spin
is het in het web van de draadloze verbinding, en zo ook met het internet. Maar zover zijn we nog niet.
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De Afdeling Internationale Betrekkingen van de UGent organiseert binnenkort een algemene info-avond voor alle
universiteitsstudenten die dit academiejaar geïnteresseerd zijn in een buitenlandse studie-ervaring in het kader
van Socrates/Erasmus. De thema’s die
behandeld worden zijn zowel de academische, administratieve als linguïstische voorbereiding die aan een Europese ervaring voorafgaan, gevolgd door
enkele uiteenlopende getuigenissen van
Erasmusstudenten uit het voorbije jaar.
Indien u tot de jaarlijks 450 studenten
wil behoren die in Spanje, Frankrijk,
Duitsland, Italië of in apenlanden als
Bulgarije, Estland, Hongarije, Polen, Litouwen of Rusland L’Auberge Espagnol
gaan copycatten, begeef u dan op donderdag 25 november 2004 om 19h30
naar de Aula in de Voldersstraat. (rle)

Die wireless accesspunten zijn reeds in
behoorlijke getale in verschillende faculteiten aanwezig, en er worden er in de
toekomst steeds meer bijgeplaatst. Die
verschillende locaties (zie verder voor
de precieze locaties) worden aangeduid
met een zwart/wit logootje waarop “Wiﬁ
UGent” staat. Een volledige lijst is te vinden op de website [1]. Wanneer u bij zo’n
accesspunt staat, kunnen we overgaan
naar de volgende stap.
Of neen, nog niet. Want wat betékent
WiFi nu eigenlijk? WiFi, of voluit Wireless Fidelity, is de internationale standaard
voor draadloze communicatie. Eigenlijk
heet dat onding IEEE 802.11b, maar omdat dat voor jullie, simpele studenten, te
moeilijk is, houdt men het meestal bij het
korte maar krachtige WiFi. Nu, die standaard zorgt ervoor dat alle apparaten in
het draadloze netwerk op een deftig manier met elkaar kunnen communiceren.
En wat blijkt? De accesspunten op de universiteit werken volgens deze standaard.
Ze hebben dat goed bekeken, de mannen
van het DICT.
Even recapituleren. We hebben nu al een
draagbare computer, een wireless adapter,
een accespunt en een manier om te communiceren. Nu kan de fun pas écht beginnen. Het eerste wat u moet doen, is instellen dat er automatisch een IP-adres wordt
bekomen. Op die manier krijgt u een IP
uit de range 172.16.x.x. De mensen die
over breedband internet beschikken kunnen hun instellingen gewoon laten staan
(normaliter is dit reeds zo ingesteld), de
anderen kunnen hun hartje ophalen aan
de uitleg op de website van de concurrentie [2]. Jaja, we kunnen er nog iets van
leren, van die Leuvense tjeven.

VPN

Daarna is het helaas nog niet gedaan. De
volgende stap is het opzetten van een VPN
verbinding. VPN? Ja, VPN of Virtual Private Networking. Dat wordt gebruikt om
bepaalde interne informatie van de UGent
(zoals bibliotheektoepassingen, agenda’s
en dies meer) beschikbaar te stellen op het
universitaire netwerk. Voor een wireless
verbinding is het ook noodzakelijk.

Om gebruik te kunnen maken van VPN
heeft u een paswoord nodig. Zo’n paswoord stelt u in via https://password.
UGent.be/. Let op, dit werkt enkel vanaf
een host op UGentNet, niet via een gewone provider. Daarna moet u de eigenlijke
verbinding opzetten. Open “Mijn Netwerk Locaties” en klik op “Nieuwe Verbinding maken”. Er zal zowaar een guitig
venster geopend worden om de nieuwe
verbinding aan te maken. Klik “Volgende”.
Onder “Type van de verbinding” kiest u
de tweede optie waar VPN vermeld wordt
en klikt u “Volgende”. In het volgende
scherm kiest u opnieuw voor de tweede
optie “VPN” en klikt u - inderdaad - “Volgende”. In het volgende venster tikt u een
naam in voor de verbinding en klikt u op
- jawel - “Volgende”. Indien u het venster
“Publiek Netwerk” tegenkomt, selecteert
u de eerste optie. In het volgende venster
vult u 157.193.46.4 in en klikt u − het is
de laatste keer, beloofd! − “Volgende” en
vervolgens op “Voltooien”.

Nerds

Deze uitleg is speciﬁek voor gebruikers
met een Windows XP besturingssysteem.
Maar wees gerust, de nerds onder jullie die
werken met MacOS of - erger nog - GNU/
Linux, kunnen de correcte methode vinden op de helpdesk van het DICT [3]. Hou
er ook rekening mee dat er beperkingen
gelden voor het gebruik van VPN. Mogelijke sancties op het overschrijven van het
toegelaten volume (5 GB download, 1 GB
upload per maand) zijn het verlagen van
de verbindingssnelheid of het doodleuk
afbreken van de VPN sessie.
Om de VPN-verbinding te kunnen gebruiken, moet u dubbelklikken op het nieuwbakken icoontje. Vul uw gebruikersnaam
en wachtwoord in en klik op “Verbinden”.
Onderaan rechts zou er nu een bijkomend
icoontje moeten verschijnen. Uw VPN
verbinding is klaar voor gebruik en u bent
aangesloten op het internet en het interne
netwerk van de Universiteit Gent. U moest
al aan het surfen zijn!
Wim
[1] http://allserv.ugent.be/helpdesk/aansluiten/wiﬁ/
[2] http://ludit.kuleuven.be/internet/kotnet/tcpipconﬁg.HTML
[3] http://allserv.ugent.be/helpdesk/aansluiten/vpn/
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‘Hoe breder het lint, hoe dikker de nek’
Vriendschap en vendetta onder de kringen

De Vlaamse Economische Kring (VEK) bekijkt het economisch. Hun barstoelen halen ze in rechtenfakbar het Hof Van
Beroep, en een vlag is snel gestolen bij de Vlaamse Geneeskundige Kring (VGK). Het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG)
eist gerechtigheid en pikt eenzelfde hoeveelheid barkrukken
terug. Het VGK inﬁltreert het VEK-bastion en pikt de witgroene vlag.
Rivaliteit? Helemaal niet beweren Wouter, Heidi en Bert - presessen van respectievelijk het VRG, het VGK en het VEK.
Er was eens... het VEK. De studentenkring liep zich op de Twaalfurenloop door
twee verschillende acties in de kijker: de
muziekinstallatie van het VRG en de vlag
van het VGK werden ontvreemd. Na een
immense woedeuitbarsting van de VRGpreses zelve stond het hiﬁ-systeem alweer
snel op z’n plaats. De vlag daarentegen...
Het VGK bleef echter niet bij de pakken
zitten. Op de Night of the Proms hadden
ze een perfecte list. Het pikken van de
VEK-vlag was het hele doel van de avond,
aldus de preses. Enkele leden van het VEK
hadden hun gezichten mooi wit-groen geverfd, de ideale vermomming voor VGKinﬁltranten. Alleen verfden dezen hun gezichten groen-wit: dekmantel ontmaskerd
en dus weer naar af. Maar even later op de
avond slaagde de operatie dan toch.

Daf

Op de weg terug na de Proms zat ondergetekende op de bus naast ene Daf van het
VEK, de verstotene die de vlag had laten
pikken. Regelmatig weerklonk à la In de
Gloria “Daf kan het nie aan!”. Daf zelf

De presessen verzekeren me echter dat
Daf in deze zaak het enige slachtoﬀer is.
Zij hebben er alvast hun nachtrust niet
voor gelaten. De VRG-preses liet zich opmerken door een intelligente tussenkomst:
“Het stelen van dingen heeft niets met rivaliteit, maar alles met tradities te maken.
Wij hebben voornamelijk met het VEK
al jaren deze traditie. We stelen ongeveer
eenzelfde hoeveelheid, en dan wordt dit
op studentikoze wijze op een bepaalde datum weer geruild.”
De regel voor een gestolen vlag is een vat
geven om ze terug te krijgen. Worden er
nu twee vaten gegeven bij de wissel van
de vlaggen? Als het van het VEK afhing
wel, maar het VGK is lang niet zo rijk niet.
Hou toch maar Schampers activiteitenkalender in het oog indien u van gratis bier
houdt. Bert van het VEK laat zich trou-
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bleef zijn relaas maar herhalen, de volle
45 minuten lang: “hij zwaaide de vlag laag
en bam! ze hadden hem, hij trok wat hij
kon, maar de vlag was weg”. Dat Daf een
kloeke kerel is en de vlag door een bende
gillende meisjes werd gestolen, verhoogt
natuurlijk de wijze waarop hij een gemakkelijk voorwerp van spot werd voor zijn
dierbare vrienden. Miserie.

Tot 2 december kan u in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling “Growing Slovenian Book” gaan bekijken, over “de ontwikkeling van het Sloveense boek door de eeuwen heen”. Op 18 november werd de expo oﬃcieel geopend. Onder het goedkeurend
oog van Freddy Mortier, decaan van de Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte, en Borut Trekman, de Sloveense ambassadeur,
gingen de gasten zich te buiten aan Sloveense hapjes, Sloveense
muziek en een symposium over de Sloveense culturele mijlpalen. De tentoonstelling heeft als bedoeling de Sloveense taal en
literatuur voor het voetlicht te brengen. Zolang ze onze BMW
maar niet stelen, denken wij dan. (rle)
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wens ontvallen: “Voor een studentenclub
is een externe vijand van levensbelang, het
bevordert de coherentie van het groepsgebeuren.” Ook VRG-preses Wouter doet
zijn duit in het zakje: “Hoe groter de externe druk, hoe groter de interne cohesie”.

Mietendoop

De oorzaak dat er precies tussen rechten-,
geneeskunde- en economiestudenten wat
rivaliteit bestaat, is volgens de presessen
tweeërlei. Enerzijds behoren ze tot de grote
clubs met de meeste schachten, anderzijds
zijn zij de enige clubs met een eigen café.
Dat zorgt, als ideale ontmoetingsplaats,
voor een betere sfeer in de kring, aan de
andere kant is het een droomlocatie voor
schelmenstreken allerhande.
Een ander soort rivaliteit, maar dan eentje die veel minder studentikoos is, vormt
namelijk het vandalisme waar vooral het
vernieuwde VEK-café de Yucca mee krijgt
af te rekenen. Sinds de heropening zijn de
klinken van de deuren en andere zaken
gewoon verdwenen. De schade zou oplopen tot een bedrag om en bij de 200 euro.
Conclusie: rivaliteit graag, maar het moet
plezant blijven voor alle betrokkenen. De
lijn zelf trekken is de taak van de preses.
Het VGK kan het tijdens het interview
toch niet laten het hoge schachtenaantal
van het VEK te nuanceren, aangezien het
VEK met 81 schachten begint en ook met
81 eindigt, hebben zij gewoon een “mietendoop”. Over het VRG wordt dan weer
“hoe dikker het lint, hoe dikker de nek!”
geroepen. Boys will be boys.
Ellen

Opinie / Voor een Maﬀere wereld

Milieu Actie Forum reageert op Etienne Vermeersch
In Schamper 424 schreef Etienne Vermeersch, ethicus en erevicerector van de UGent, over de noodzaak van het Kyoto-protocol: “de bijdrage van de Vlaamse studenten mag hierbij niet
ontbreken”. Betekent dit dan ook dat wij, Gentse studenten,
ons mogen verwachten aan een milieuvriendelijk beleid aan
onze unief? Zijn wij ons trouwens wel bewust van de prangende noodzaak van CO2-reductie? Zijn onze proﬀen dat? Besef
is één ding, er iets aan doen is een ander paar mouwen...
Vermeersch verwoordde het treﬀend:
door de al de hoge eisen waaraan studenten moeten voldoen, vergeet je soms in de
eerste plaats ‘mens’ te zijn, in een wereld
en onder medemensen. Een wereld waarin
we keuzes moeten maken en verantwoordelijkheid opnemen. Zo ook wat betreft
de reductie van CO2-uitstoot. Wanneer
je in een stad als Gent studeert, kan je er
immers niet naast kijken: zoevende auto’s
als je naar de les ﬁetst, kilo’s cursussen,
administratie, taken, ‘vercomputeriseerde’ lessen, (elektronische) micro’s, rokerige pauzes, colablikken, om maar niet te
beginnen over markeerstiften, Tipp-Ex
en plastic mappen. Wist je dat CO2 ook
in dat spel meespeelt? Maar laten we het
ook breder bekijken: om als mens in een
(betere) wereld te staan, is meer nodig dan
CO2-reductie.

Fragiel

Waarom gaan we immers studeren? Om te
leren hoe ‘t goede te volbrengen! Vertellen
onze dikke boeken ons over de ongelijke
verdeling van beschikbare grondstoﬀen
(voedsel, water, huisvesting, medicatie,
energie,..), over 2 miljard mensen die
dringend hulp nodig hebben, over 80%
van ‘s werelds goederen die door 20% van
onze wereldbevolking (= wij!) verbruikt
worden, dat we heden 30% meer uit ons
ecosysteem nemen dan wat haar fragiel
evenwicht aankan, dat jaarlijks 16 miljoen
hectare bos onherstelbaar verloren gaat?
En als de unief en de proﬀen ons dit vertellen, is het dan verantwoord dat wij samen
een deel van het probleem blijven, eerder
dan een deel van de oplossing?
Wat kan de unief doen? Eerst en vooral
simpelweg papierverspilling tegengaan.
Er is in het magazijn gerecycleerd papier

te kopen (Evolve), dat voldoet aan kwaliteitsnormen - het is ecologisch wit en
geeft geen stof af. Deze soort kan men
meer subsidiëren, zodat goedkoop vervuilend papier niet meer verkocht hoeft te
worden. Dan de regels wat betreft cursussen, taken en scripties: recto/verso, geen
plastiek, gerecycleerd papier, centraal georganiseerd kopiewerk,... En laat het geen
smoes zijn dat er nota’s genomen worden
aan de keerzijde van een blad: dit zijn gewoontes, er zijn genoeg kladblaadjes om
naast je recto/verso cursus te schrijven.
Ook onze printers en kopieermachines:
recto/verso mogelijkheid, uitleg over het
verkleinen van artikels,...

Tipp-Ex
Voor de niet overtuigden enkele cijfers
(bron: Netwerk Bewust Verbruiken). Elke
Vlaming verbruikt per jaar gemiddeld 200
kg papier. Duizend kilo wit papier vergt
ongeveer 15 bomen. Je papierverbruik
met slechts een kwart verminderen, is één
boom per jaar gespaard. Als iedereen in
Vlaanderen dit zou doen, sparen we bijna
6 miljoen bomen! Tijdens het productieproces van recyclagepapier wordt zo’n
50% minder lucht vervuild, 22% minder
energie en 80% minder water verbruikt en
90% minder water verontreinigd in vergelijking met de productie van nieuw, wit
papier. Papierverspilling tegengaan is een
ding. De unief kan namelijk ook eerlijke
producten verkopen en energieverbruik
beperken.
Wat kunnen wij doen? In de eerste plaats
‘mens’ zijn, zoals Vermeersch het neerpende; stilstaan bij wat echt belangrijk is
in het leven, wat ook een ander beter kan
maken. Komaan, we zijn er en we menen
het! Samenwerking, respect, liefde voor al-

les wat leeft. Ja, we hebben het potentieel!
Zo ook voor het milieu zit het ‘m soms in
kleine dingen. Wist je dat je je (brood)zak
kan hergebruiken; naar het frietkot kan
gaan met een eigen pot om ze thuis te verorberen; dat kladpapier even goed schrijft
als een cursusblok; kleurpotloden minder
giftig zijn dan markeerstiften en Tipp-Ex?
Dat je je dagelijks blik frisdrank kan omruilen voor een helder slokje water in je
herbruikbaar ﬂesje? Dat je met de rugzak
boodschappen kan doen, in het donker
kan plassen en dat bomen van pipi houden? Dat parfum, zeep en deo niet altijd
nodig zijn, dat er ecologische en zelfs katoenen maandverbanden op de markt zijn?
Dat je mouw kan dienen als servetje? Dat
biologische fruit- en groentepakketten in
biowinkels te verkrijgen zijn en (h)eerlijk
verhandelde chocolade en drank in de
Wereldwinkel? Dat een vredige blije lach
ook je gestresste medestudent streelt?
Dit is een oproep om samen overtuigd
voor het beste te gaan! Of wil je liever
wachten op nog een ton onderzoek die
aantoont dat het anders moet? Beseﬀen
en ook doen! Uh! Het Milieu Actie Forum
zorgt alvast voor en aantal maﬀe samenkomsten.

Maf
We willen de unief en de hele wereld niet
alleen milieuvriendelijk maken, maar
ook een maf plekje om je ‘mens’ te voelen! Dit jaar gaan we (gegidst) wandelen
in de het natuurreservaat ‘de Bourgoyen’,
doen we mee aan tal van acties, nodigen
we sprekers uit over gezond voedsel, kruidenworkshops, duurzame energie, zoeken
we nieuwe krachten om ons werk verder
te zetten,...
En ook de ouderen die nog durven denken, zoals Vermeersch schrijft, dat het
hun tijd wel zal meegaan, vragen wij hun
steentje bij te dragen. Samen met de universiteit kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen!
Joke Timmerman en Pieter Derdeyn
De auteurs zijn lid van het Milieu Actie Forum (MAF).
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“DE BEATLES WAREN EEN BOYSBAND”
The Van Jets en The Women over grootse lyriek
Dat Gent de enige waarachtige bakermat van
de rock ‘n roll is, wisten de echten natuurlijk al
langer. Om de vermaledijde zielen die het licht
nog niet hadden gezien te overtuigen, wierp de
stad nog maar eens twee ﬁjne rockgroepjes: The
Van Jets en The Women. Dat The Van Jets - onlangs nog winnaars van de Rock Rally - eigenlijk import-West-Vlamingen zijn, is van geen
tel. Omdat wij het zeggen, verdomme.

The Van Jets zijn stevig verweven met
het uiterst Gentse The Women: zanger-gitarist Johannes Verschaeve hanteert eveneens de gitaar bij The Women,
waar Boris Van Hoecke zingt.
Ik heb zo wat de indruk dat de Belgische
Strokes of rock ‘n roll-groepen uit Gent
komen. Waarom?
Boris: “Ik denk dat veel gasten graag naar
Gent komen, omdat het een stad van vrije
zeden is. Je hebt veel cafeetjes die zich op
muziek toespitsen. Er is ook een ruim
aanbod aan organisaties die groepjes ondersteunen. In Brussel heb je een grotere
nadruk op theater, Gent is echt dé muziekstad aan het worden. Enﬁn, niet aan
het worden. Gent is gewoon dé muziekstad.” (grijnst).
Johannes: “Ik ben niet echt op de hoogte
van de Antwerpse en Brusselse scène.
Maar in het Brugse heb je bijvoorbeeld
wel wat postrock, en op het platteland
heb je dan vooral hardcore en dergelijke.
Toen wij in Oostende speelden, trokken
die kerels echt hun ogen wijd open. “Wat
is dat, begot?” was hun eerste reactie”.
Toch nog eventjes over die onzedelijkheid. Heeft een rockgroep dat nodig, zoals het stereotiep wil?
Boris: “Het geeft je wel een voedingsbodem voor gelijkgestemde mensen om
elkaar te ontmoeten en over muziek te
praten. Neem nu de Gentse Feesten, dat
draait toch puur om muziek en losbandigheid? Uiteindelijk begin je samen te
spelen en vorm je een groepje.”
Ik neem aan dat die losbandigheid ook
in de teksten terugkomt?
Johannes: “Eigenlijk wel. Ik kan echt genieten van de drukte van een stampvol
café, waar je duizend sigaretten rookt en
duizend pinten drinkt (grijnst). Je kan
jezelf op zulke momenten overladen met
indrukken. Af en toe moet je jezelf ook
een beetje terugtrekken uit dat leventje,
anders droogt je inspiratie op. Je leven
dreigt in dat geval een beetje leeg te worden. Ik ben een hele tijd enorm veel uitgeweest, maar nu heb ik er eventjes genoeg
van. Op de duur spreek je enkel nog met
een heel nauwe groep mensen, zit je de
hele avond sigaretten te smoren en beleef
je verder niks meer.”
Dat levert dan ook veel aardsere teksten
op dan...
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Johannes: “Opera?”
Boris: “Musical?” (gedeeld jolijt)

Intiem

Dan Faithless. Bijvoorbeeld.
Johannes: “Dat hangt af van de sfeer die
je in je muziek legt. Als je in kleine gezellige cafeetjes speelt, breng je ook geen demagogische teksten. Geen groteske stuﬀ,
zoals Faithless dat doet. Zoiets kan je
eigenlijk alleen in een grote concertzaal
doen. In een café is de relatie met je publiek zo intiem dat je je niet als grote jan
kan opstellen. Trouwens, de tijd van grote
idealen en ideeën is volgens mij wel voorbij. Ik dramatiseer de kleine dingen misschien een beetje, maar ik zal nooit grote
lijnen gaan verkondigen. Niets over God,
de kosmos of de wereldheerschappij.”
Little Richard en Elvis Presley hebben
ook nooit over het wereldvoedselprobleem gezongen. Zou fun-fun rock en
roll wel kunnen met groteske teksten?
Johannes: “Dat weet ik niet. Maar inderdaad, Presley en de vroege Beatles,
dat waren boysbands, charmezangers.
Er werd toen ook niet verwacht van een
songwriter dat hij persoonlijke emoties
bracht, het moest gewoon goed entertainment zijn. De vroege Beatles-teksten zijn
allemaal in de trant van “Baby, I love you”
en al dat soort gezeik.”
Als ik The Van Jets met The Women vergelijk, merk ik meteen dat The Women
vrolijker en lichtvoetiger zijn dan The
Van Jets.
Johannes: “Dat is waar. The Women zijn
soms echt dansbaar, met echt aanstekelijke rockabilly shuﬄes. “Ain’t so Nice”
heeft misschien een licht melancholische
toets, maar is over het algemeen zeer happy. Bij The Van Jets wringt het altijd net
iets meer.”
Boris: “Het is waar dat we af en toe licht
melancholisch zijn, maar we zijn overwegend vrolijk. Soms vang je een zweem van
liefdesverdriet of pijn uit het verleden,
maar je kan geen geluk kennen zonder
verdriet.”
Een nummer als Killer Queen is zelfs
licht angstaanjagend.
Johannes: “Het gaat eigenlijk over de onweerstaanbaarheid van onuitstaanbaar
gedrag. Je zal dat zelf ook al meegemaakt
hebben, dat een vrouw die je oprecht wil
alles vreselijk moeilijk maakt. Eigenlijk
gaat het over moeilijke lieven, die toch de
moeite waard zijn. Ik bedoel, een killer
queen is een killer, maar ze is even goed
een queen, natuurlijk.”
Het nummer is op plaatsen zeer intens.
Ben je dan woede of frustratie aan het

uiten?
Johannes: “Ik wil eerder een soort spanning uiten. In het refrein gaat het dan
misschien wel iets meer over naar woede.”
Hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden
door, een beetje als Keith Richards en
Mick Jagger, gepassioneerd naar dezelfde muziek te luisteren?
Johannes: “Jagger en Richards hadden
het vooral voor Muddy Waters, en bij The
Women koesteren wij ook een zeer grote
passie voor rootsy muziek in het algemeen. Of dat nu surf, rockabilly of blues
is, wij maken er een soort poppy mengeling van. The Van Jets putten blijkbaar
eerder uit de jaren ‘70: Led Zeppelin,
AC/DC, The Stooges, dat soort muziek.”
The Van Jets luisteren ook iets minder
vlot. Net iets minder toegankelijk.
Johannes: “Ook waar. Met The Women
zitten we iets meer in de cleane roots. Dat
maakt het ook wel breed, we kunnen ook
jazzy muziek spelen.”
Boris: “Inderdaad, het laatste nummer is
geen échte jazz, maar het gaat toch meer

‘Monocultuur is
altijd
een armoede’
in die richting. Ik weet niet of dat bij The
Van Jets zou lukken.”
Johannes: “Bwa, we zullen nog wel andere richtingen uitgaan met The Van Jets.
Momenteel zijn we qua concept nauwer
afgelijnd dan The Women. Dat heeft zo
z’n voor- en nadelen. Je bent duidelijk
in wat je doet, maar het is even goed een
armoede. Monocultuur is altijd een armoede. Als we nu een cd zoudehn maken,
volledig in onze huidige stijl, zou je het na
een tijdje ook wel gehoord hebben, denk
ik.”
Boris: “Op de één of de andere manier
komt er altijd wel een zelfde element in
onze muziek. Wat het precies is, weet ik
niet, maar ik denk dat het inderdaad die
rootsy feel is. In om het even welk nummer kruipt het gevoel van de muziek van
vroeger.”

Sabbat

Denk je dat The Van Jets na hun overwinning in de Rock Rally nauw afgelijnd
werden door de muziekpers?
Johannes: “Daar maak ik me nu geen
zorgen meer om. Als jonge groep deﬁnieer je jezelf niet echt, maar dan komen

de eerste interviews en probeert men je
stijl vast te leggen. In het begin stoorden
we ons daar wel een beetje aan. Nu nemen we twee maand sabbat, om eventjes
tot onszelf te komen. Anders dreigen we
teveel rekening te gaan houden met ons
doelpubliek, en dan zouden we eigenlijk
gratuite verkopers van muziek worden.”
Als je kijkt naar wat de groepen die de
vorige jaren hoog gescoord hebben in de
Rock Rally, kan je niet onverdeeld hoopvol zijn: veel van die bands hebben er
enorm lang over gedaan tot ze hun succes verzilverden. Bovendien scoorde de
tweede vaak beter dan de winnaar.
Johannes: “Ik denk dat dat aan een combinatie van factoren ligt. Als je naar de
huidige Rock Rally kijkt, moet je eigenlijk toegeven dat Absynthe Minded een
betere groep is dan The Van Jets. Ze hebben betere nummers en betere muzikanten. Wij waren eerder de beloften. Als
winnaar ken je natuurlijk wel meer druk:
iedereen zit te wachten op de eerste cd,
de eerste single, terwijl de tweede meer
achter de schermen die tweede plaats kan
verzilveren. Maar ik ga nu ook weer geen
analogieën zitten maken met Mintzkov
Luna of zo.”
Gaan jullie het nu ook een beetje rustig
aan doen voor jullie een cd uitbrengen?
Johannes: “Ik denk dat het niet goed zou
zijn indien we nu al een plaat maken. We
hebben onvoldoende materiaal en missen nog studio-ervaring. We zullen wel
een compromis moeten vinden: niet al
te overhaast groeien, en toch niet te lang
wachten. De springplank van de Rock
Rally blijft er natuurlijk niet voor eeuwig,
over zes jaar weet niemand nog dat we
die ooit gewonnen hebben. Te lang zullen
we nu ook weer niet wachten. Binnen de
twee jaar zal er wel een cd zijn.”
De groepen die de laatste jaren in België
scoorden waren eerder hypes. Wat denk
je dat er ontbreekt om écht groot te worden?
Johannes: “Puur talent. De gevestigde
waarden kunnen ook nonchalant zijn
met hun talent. Als je kijkt naar mannen
als Tom Waits, David Bowie of Zappa,
die schijten gewoonweg muziek. Of iemand als Beck, die kan eens een plaatje
maken in deze of gene stijl, en dan ziet
hij wel weer. Hij doet gewoon wat hij wil,
daarom is hij zo geniaal. Echt vaste waarden hoeven ook niet op de tippen van
hun tenen te lopen om te bereiken wat ze
willen. En ze trekken zich niets aan van
kritiek.”
Gert
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“Ik eindig als een doorgewinterde hoer”
Filosoﬁestudente als Louis Paul Boons Mieke Maaike
“Genot is niet zomaar het substantief van genieten. Wij genieten allemaal, zoveel mogelijk. Maar genot beleven is iets anders. Er kleeft iets verdachts, iets zondigs, iets ontoelaatbaars
en frivools aan het woord.” In een paar woorden samengevat,
lijkt dat de boodschap die schuilgaat achter “Mieke Maaike’s
Obscene Jeugd”, de geruchtmakende voorstelling die nu speelt
in Theater Tinnenpot.
Mieke Maaike is een monoloog van de 22jarige ﬁlosoﬁestudente Lucinda Dusoleil.
Na twee jaar natuurkunde besloot ze het
over een andere boeg te gooien en solliciteerde ze bij het modellenbureau Models
Oﬃce van Pierre Eggermont. Tot haar
grote verbazing kreeg ze echter geen modellencarrière aangeboden, maar wél een
voorstel om actrice te worden. Eggermont
zocht immers een jonge deerne om Mieke
Maaike te vertolken, naar de roman van
“tedere anarchist” Louis Paul Boon.

Hoer

Het stuk is een vertelling waarbij Mieke
Maaike - enkel begeleid door een zitbank
en een sporttas vol niets aan de verbeelding overlatende kledij - het verhaal van
haar jeugd uit de doeken doet. Gaandeweg
verliest ze al haar kledij om uiteindelijk
naakt te eindigen. Lucinda: “Ik vind het
een mooi idee dat ik begin in alledaagse
kledij en bloot eindig als een doorgewinterde hoer.”
Tussen de bedrijven door worden de toeschouwers vermaakt met pornograﬁsche
beelden, nota bene zelf gemaakt én gespeeld door Lucinda en een vriend. “Ik
wilde zo ver mogelijk gaan. Op het podium kan je echter niet - zoals in het boek
beschreven is - liggen “neuken, likken en
schieten”. Daarom heb ik dat in de ﬁlmpjes gestoken.” Maar wees gerust, de ﬁlmpjes zijn allesbehalve vulgair, ze zijn zelfs
vrij kunstzinnig opgevat. Geluid is er ook
niet, behalve dan het storende lawaai van
de ﬁlmprojector.
De bedoeling van het stuk is om - volledig
in de geest van Boon - te choqueren, maar
op dat vlak schiet het zijn doel voorbij.
“Aan de reacties hoor ik dat mensen het
niet choquerend vinden maar er zijn nog
zoveel andere dingen waarvoor ze kunnen
komen kijken. De humor bijvoorbeeld, ik
wil mensen laten lachen met seks. Of er
ook eﬀectief gelachen wordt, hangt na-
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tuurlijk wel af van het publiek.”
Of ze geen schroom ondervindt door zich
letterlijk en ﬁguurlijk bloot te geven op
het podium? “Nee, absoluut niet. Ik ervaar
mijn naaktheid als een kostuum. Ik voel
me erdoor bevrijd en kan zo in mijn rol
opgaan. Het is net alsof ik gekleed ben.”

Striptease

“Die naaktheid was voor mij ook een vanzelfsprekendheid”, vervolgt Lucinda. “Je
kan sowieso geen geloofwaardige Mieke
Maaike neerzetten zonder naakt op het
podium te staan. Trouwens, aan de reacties achteraf hoor ik ook dat het publiek
het niet vulgair vindt, wat wel belangrijk
is. Sommige mensen hebben zelfs niet
door dat ik op het einde volledig bloot
ben, met uitzondering van mijn laarzen.
Zo hoort het ook, dat betekent dat het publiek mijn naaktheid als een kostuum is
gaan beschouwen.”
Toch blijkt de vergelijking met een stripteaseshow voor sommigen snel gemaakt.
“Tja, iedereen interpreteert dat op zijn eigen manier, hé. Het stuk heeft natuurlijk
wel een zeker sex-appeal. Ach, zolang de
mensen maar genieten. En als ze willen
komen vanuit die seksuele impuls, dan
doen ze maar.”
Lucinda bewerkte het stuk zelf en deed
ook haar eigen regie. De tekst nam ze letterlijk uit het boek over. “Dat was ook de
bedoeling, ik wil mensen laten kennismaken met Boon”. Die kennismaking gebeurt
niet enkel door middel van de tekst, er is
meer. Nog voor het stuk begint, krijgt de
toeschouwer in een grote, koude ruimte
zonder zitplaatsen op een scherm in de
hoogte een tien minuten durend ﬁlmpje te
zien, een summiere samenvatting van het
leven en werk van Louis Paul Boon. Nekpijn gegarandeerd, al is het voor mensen
die Boon niet kennen misschien wel een
handige inleiding. Passen in het geheel
doet zo’n half educatief ding echter niet.

Nietsvermoedend

Maar laten we het ook eens over de studies
hebben. Lucinda zit in haar eerste bachelor ﬁlosoﬁe. Het valt tot nog toe allemaal
goed te combineren, dat studeren en acteren. “Ik vind het ook een mooie combinatie”, zegt ze. “Zowel in theater als in
ﬁlosoﬁe werk je met het interpreteren van
de wereld.” Haar medestudenten weten
echter van niets. Nog niet. “Ik denk niet
dat iemand weet dat ik dit stuk speel. En
eigenlijk ben ik toch best benieuwd naar
de mening van mijn medestudenten. Wij
leven in een heel andere generatie, wat
maakt dat er ook totaal anders naar Boon
wordt gekeken. We zijn er niet mee opgegroeid. Het choquerende is weg, maar ik
wil toch weten hoe andere studenten de
voorstelling ervaren.”
Zoals reeds vermeld had Lucinda zo’n jaar
geleden, voor ze aan dit stuk begon, niet
de minste acteerervaring. En toch krijg je
lang niet het gevoel dat je naar amateurtheater zit te kijken. “Ik heb me voorbereid door ondermeer het boek van Stanislavski te lezen. Ik heb ook raad gekregen
van andere regisseurs én ik heb mezelf
ook heel vaak geﬁlmd, zodat ik achteraf
alles nog eens kon bekijken en kon bijsturen. Het gaat er ook om dat je de mensen
aanspreekt. Dat doe ik bijvoorbeeld door
pralines uit te delen, wat een soort paniekreactie teweegbrengt. Maar ik vind dat
theater mooi en leuk moet zijn, en gevoelens moet opwekken”.
Wim en Wendy
“Mieke Maaike’s Obscene Jeugd” speelt
nog tot 13 januari in Theater Tinnenpot. Tickets kosten 20 euro. Reserveren op
tinnenpot@pandora.be.

Expo / Het Hart van het Guislainmuseum
Het hart is een pomp. Het klopt. Het stuwt ons bloed door
onze aders. We hebben het nodig om te overleven. Het ligt in
de borststreek, beschermd door onze ribben. Het kan afwijkingen vertonen en op latere leeftijd op elk moment stilvallen.
Volgens een welbepaalde ﬁlm explodeert het als je de vijf sleutelpunten van het lichaam aanraakt.
Als je dat alles te weten wil komen, heb je
niets te zoeken op de tentoonstelling Het
Hart, Geschiedenis. Verhaal. Verbeelding.
in het Dr. Guislain Museum. Als je echter
geïnteresseerd bent in het hart als de bron
van fysieke kracht, als het centrum van
wijsheid en inzicht, als een object voor
kunst, als de zetel van het geweten en als
het warme huis van de liefde, is deze tentoonstelling zeker een bezoekje waard.
De bezoekers maken in verschillende
luiken achtereenvolgens kennis met de
geschiedenis van de voorstelling van het
anatomische hart, het religieuze hart, het
wereldlijke hart en het hart van de waanzin. Embleemboeken, votiefschilderijen,
devotieprentjes, huwelijksborden, juwelen, knipsels en anatomische boeken tonen de veelzijdige, menselijke verbeelding
van het hart.

Zoals je al dan niet weet, is het Dr. Guislain-instituut een psychiatrische instelling. “Het Hart” staat dus ook deels in het
teken van de relatie tussen het hart en psychiatrie. Zo opent de expo met een schilderij van een psychiatrische patiënt die
het - door een pen in zijn neus te duwen
- met zijn eigen bloed heeft geschilderd.
De eerste werken onthullen meteen de essentie van de tentoonstelling: een mix van
psychiatrie en outsiderkunst, geschiedenis en actualiteit, wetenschap, verhalen en
verbeelding.
De expositie biedt voor elk wat wils. Toekomstige psychiaters leren wat “een soldatenhart” is. Aanbidders van de Heilige
Maagd zullen zich kunnen uitleven in het
luik waarin onder andere Onze-LieveVrouw van de Zeven Smarten staat opgesteld, een Maria-beeld met zeven zwaar-

den door het hart. Voor fans van Vesalius
liggen er anatomische afbeeldingen uit
zijn werk, gemaakt na uren nauwkeurig
pennenwerk. Voor GAIA-leden en andere
dierenliefhebbers zijn vooral de harten
van onder andere een olifant, een zeehond
en een alligator een must-see.
De meer romantisch aangelegde bezoekers zullen op de bovenste verdieping
hun gading vinden. Daar kan je op ﬁlmpjes performances van gedichten rond het
hart bekijken. Naar aanleiding van deze
tentoonstelling worden er in Gent ook allerlei activiteiten georganiseerd. Zo is er
de thematische wandeling Hartstocht en
voor alle gebroken hartjes het Hartenpijncongres in de Vooruit, dat na Berlijn op
12 en 13 februari 2005 nu ook naar Gent
komt.
Conclusie is dus: gaat dat zien! Maar verwacht geen Halloween-toestanden. Het is
geen pretpark of spookhuis.
“Het Hart: geschiedenis, verhaal, verbeelding” loopt nog tot 13 maart 2005 in het
Museum Dr. Guislain .
Natalie

Strip / ‘Na Zdarovje, Shanjoeska!’
Russische blondines en kleine bergen lijken vullen dit eerste album van de nieuwe
Spotlight-serie “Lady S.” van Dupuis. De
scenario’s zijn daarnaast van de hand van
de middelgrote stripgod Jean Van Hamme,
redenen genoeg om dit album met buitenaards grote verwachtingen open te slaan.
Suzan is een bloedmooie en buitengewoon
intelligente jonge vrouw die zich met veel
klasse en elan wentelt in de hoogste regionen van de Europese diplomatie. Ze leeft
erg gelukkig bij haar Amerikaanse adoptievader, zelf een diplomaat, tot ze op een
noodlottige namiddag door haar verleden
wordt ingehaald. De beminnelijke Suzan,
die iedereen voorhield dat ze van NieuwZeelandse afkomst is, blijkt plots in het exOostblok te zijn geboren, als een kind van
joodse ouders. Net voor de machtsovername van Jeltsin worden deze vermoord
bij een laatste actie van enkele wanhopige
communistische hardliners. Suzan, toen
nog Shanja, kon echter ontsnappen. Na jaren leven van kleine criminaliteit kwam ze
in contact met haar latere adoptievader, bij
wie ze in dienst kwam. Uiteindelijk vond
Suzan rust in haar nieuwe milieu, tot ze op

een receptie plots bruusk geconfronteerd
wordt met de erfenis van het verleden.
Voor deze strip heeft Van Hamme voor
een razend actuele invalshoek gekozen.
De toetreding van Turkije tot de Europese Unie, de lamentabele toestand van
het post-communistische Rusland en
andere hete hangijzers komen veelvuldig
ter sprake. Op zich is er niets mis met
zo’n invalshoek, maar dan moet het wel
zo gedaan worden opdat de strip niet te
snel verouderd overkomt. Dat is net hetgeen waar Van Hamme niet in slaagt. Het
verhaal zelf blijft wel boeien, maar de passages over hedendaagse Europese politiek
komen erg geforceerd. Een plot die trouwens op veel vlakken doet denken aan die
andere reeks van Van Hamme, XIII. Plots
opduikende schimmen uit het verleden,
geheime organisaties en dito overheidsdiensten kleuren ook deze reeks. Zij het
wel in veel minder intrigerende versie.
Ondanks de vele ﬂashbacks en andere ingrepen, kan men zich niet van de indruk
ontdoen dat Lady S. zich vooral richt op
een jonger publiek.

De tekenstijl van Aymond versterkt dit
gevoel. Op enkele rauwere passages na,
is ‘Na Zdarovje Shanjoeska’ eerder braaf
en conventioneel in beeld gebracht. In
tegenstelling tot andere Spotlight-series
als SODA of Charly kan Lady S. geen eigen stijl voorleggen. Laten we hopen dat
de volgende albums op dat vlak snel het
juiste pad in slaan.
Ondanks alles is ‘Na Zdarovje Shanjoeska’
allesbehalve een slechte strip. Voor een
eerste album boeit de plot wel degelijk en
ondanks het gebrek aan een eigen stijl,
vullen ze elkaar goed aan. Lady S. is een
strip met een groot potentieel, zeker als
men afstapt van de veel te actuele aanpak.
Halfslachtige pogingen om in een paar
tekstballonnetjes de toekomst van de Europese Unie uit te leggen, ergeren meer
dan dat ze goed doen. En kom, met Van
Hamme achter het stuur hebben we nog
altijd uit vooruitzicht op de blote boezem
van Shanjoeska.
AJHdB
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Film
The Clearing
De steenrijke zakenman Wayne Haynes (Robert Redford)
wordt op een ochtend door
Arnold Mack (Willem Dafoe)
ontvoerd. Mack neemt Haynes
mee naar een bos waar, ergens
in een hut op een heuvel, de zogenaamde opdrachtgevers van
de gijzelneming zich schuilhouden. Tussen gijzelnemer
en gegijzelde ontspint zich een
diepe psychologische dialoog.
De motieven van Mack lijken
op het eerste gezicht louter
ﬁnancieel, maar in werkelijkheid ligt het allemaal wat persoonlijker. Tegelijkertijd zien
we hoe een ongeruste echtgenote (Helen Mirren) onmiddellijk de FBI inschakelt en zij
en haar kinderen nagelbijtend
op nieuws wachten.
Het debuut van NederlandsAmerikaanse regisseur PieterJan Brugge (die de Mann-ﬁlms
Heat en The Insider producete,
nvdr) is losjes gebaseerd op de
ontvoering van Nederlandse
supermarktmogol Gerrit-Jan
Heijn in 1987. De gijzelingszaak liep diezelfde dag nog
faliekant af, maar hield politie
en media wekenlang in spanning. Brugge verplaatst de setting echter naar de VS en legt
de nadruk op een dubbele psychologische karaktertekening.
De relatie tussen gijzelnemer
en gegijzelde is er een van afgunst en jaloezie, de relatie
tussen echtgenoot Haynes en
zijn familie is er een van liefde
en vergevingsgezindheid.
Wie een spannende thriller met veel actie verwacht,
komt dan ook van een kale
reis thuis. The Clearing stelt
teleur als thriller, maar blinkt
uit als psychologisch drama.
Een ingenieus scenario en een
knappe montage dragen ertoe
bij dat de ﬁlm meer is dan een
zoveelste banale ontvoerings-
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zaak zoals we die vanuit commercieel Hollywood zo vaak
naar ons hoofd krijgen geslingerd. De vrij sympathieke
en op het eerste gezicht ongevaarlijke ontvoerder blijkt een
getormenteerde en op wraak
beluste man te zijn. Paradoxaal
genoeg blijft net hierin de actieliefhebbende kijker op zijn
honger zitten. Hoewel Brugge
zich niet laat vangen aan clichés als ordinaire suspense
en ﬂauw melodrama, gaat de
opgebouwde spanning meteen
over in een anticlimax.
Brugge gaat knap om met
het begrip tijd, cruciaal bij
alle ontvoeringen. De tijd
wordt zodanig gemanipuleerd
dat in het bos slechts enkele
uren verstrijken terwijl voor
de familieleden de dagen en
nachten genadeloos in elkaar
verglijden. Deze verrassende
montage zorgt voor een extra
dimensie in de wisselwerking
tussen de ontvoering en de
angstig afwachtende familieleden.
De psychologische karaktertekening van de personages
wordt ondersteund door de
puike acteerprestaties van de
oudere cast. De groeven in
het gezicht van de 67-jarige
Redford dragen enkel bij tot
de overtuigende wijze waarop
hij zijn personage - een vlotte,
beredeneerde zakenman die
vertrouwen weet in te boezemen - gestalte geeft. Hij en
Dafoe zijn werkelijk aan elkaar
gewaagd, wat leidt tot schitterende dialogen. Mirren slaagt
er dan weer in om aan ‘s mens
diepste emoties uitdrukking te
geven, zonder die daarom te
expliciteren.
Wie houdt van traag drama en
personages met psychologische diepgang, moet deze ﬁlm
zeker gaan bekijken.Verwacht
je echter niet aan actie, want

dan zal je teleurgesteld mompelend de zaal verlaten.
Lena

Un Long Dimanche
De Fiançailles
Wanneer we je vertellen dat Un
Long Dimanche De Fiançailles afkomstig is van dezelfde
regisseur als de internationale
kaskraker Le Fabuleux Destin
d’Amélie Poulain, kan je niet
anders dan grote verwachtingen koesteren. Om dezelfde
reden kreeg Jean-Pierre Jeunet van zijn producers dan
ook carte blanche. Bovendien
werd nog nooit eerder zoveel
geld besteed aan een Franse
ﬁlm. Het resultaat mag er wezen.
Jeunet zet wijselijk zijn typische verhalende, luchtige manier van ﬁlmmaken verder. Hij
getroostte zich opnieuw geen
moeite om hier en daar een
bocht te maken voor een leuke
verbale uitwijding, zoals: “Mathilde werd in het jaar 1900
geboren, waardoor het makkelijk is om haar leeftijd te berekenen”. Ook ditmaal mag je
uitdrukkelijke aandacht voor
kleine optische details en frisse
vondsten verwachten. Zo kom
je te weten hoe je iemand met
behulp van een bril kan doodschieten of hoe te overleven in
een zaal waar een gigantische
ontploﬀende zeppelin aan het
plafond hangt.
Het verhaal vangt aan temidden van ﬂuitende kogels, uiteenspattende bommen en een
troep Franse soldaten in de
loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Wanneer vijf oorlogsmoëe soldaten zichzelf in
de hand schieten in de hoop
een ticketje naar huis te scoren,
worden ze ter dood veroordeeld wegens vrijwillige ver-

minking. De krijgsraad stuurt
hen daarom het niemandsland
in, een stuk loopgraaf tussen
de Franse en Duitse vuurlinies
waar regelmatig wel eens kogels verdwalen.
Op weg naar hun toekomstige
moordoord bedeelt Jeunet de
toeschouwer met een korte samenvatting van het leven van
de vijf vlak voor de oorlog.
Daarbij gaat hij dieper in op
de jonge soldaat Manech, die
zijn verloofde Mathilde achterlaat. Het uiteindelijke lot
van de veroordeelden krijgen
we vanzelfsprekend niet meteen te zien.
De oorlog loopt ten einde. De
plot kabbelt verder rond de ﬁguur van de twintigjarige, lamme wees Mathilde, die bij haar
oom en tante leeft. Mathilde
(een rol van Audrey “Amélie” Tautou) verneemt daar
dat haar verloofde Manech is
gesneuveld. Ze weigert zich
echter bij zijn dood neer te
leggen en gaat ten rade bij een
privédetective. Die helpt haar
op zoek te gaan naar sporen
van leven. Vanaf dan lijkt de
prent een soort komische detective waarin allerhande ontmoetingen en dialogen haar
steeds dichter bij de waarheid
brengen.
In tegenstelling tot Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
staat het verhaal van Un Long
Dimanche iets dichter bij de
harde werkelijkheid. Toch
blijft Tautou het meisje spelen
dat haar droomwereld op de
reële situatie doet primeren.
Gelukkig is de ﬁlm doorspekt
met heel wat humor, waardoor
dit alles nog makkelijk te verteren valt. Jeunet brengt ons
een tragisch-komische ﬁlm, en
de cinemagraﬁsche technieken
uit Amélie maken er zeker een
succes van.
Simon Calcoen

Lezersbrief / Anti-Bush-stem = Kerry-stem?
De commies reageren
In 2000 wist George W. Bush op een diefje
president van Verenigde Staten te worden.
Democraat Al Gore behaalde meer stemmen, maar door het electorale systeem
mocht Bush Jr. toch zijn intrek nemen
in het Witte Huis. Gezien de ongemeen
agressieve politiek van Bush Junior is het
dus logisch dat er een debat woedde onder
Amerikaanse intellectuelen over de te volgen tactiek bij de presidentsverkiezingen
van 2004. Je had bijvoorbeeld Norman
Solomon, een Amerikaanse schrijver en
journalist, die in 2000 nog campagne voerde voor groene kandidaat Ralph Nader.
Solomon is lid van de Green Party maar
meent dat die groenen vandaag moeten
deel uitmaken van een ‘brede coalitie’ met
de Democraten om Bush terug naar Texas
te sturen. Wat op zich dus mislukt is. Hij
gaat mee met de denkwijze van “alles beter dan Bush” wat ook de achterliggende
gedachte is van beide proﬀen in de laatste
Schamper.
Toch wil ik hier een ander geluid laten
horen. Na de verkiezingen van 2000 werd
de groene kandidaat Ralph Nader door de
Democraten aan de schandpaal genageld.
Hij zou als het opstapje naar de macht
voor Bush gefungeerd hebben. In deze
argumentatie bleef de rol die het hooggerechtshof speelde in de afhandeling van de
verkiezingen buiten schot. Vandaag wil de
meerderheid van de linkerzijde, onder wie
velen die in 2000 de kandidatuur van Nader steunden, van de nederlaag van Bush
de eerste prioriteit maken (en dat zien ze

dan enkel mogelijk in een electorale alliantie met de Democraten). Steun aan
de Democraten in naam van “het minste
kwaad” is een fenomeen dat om de vier
jaar terugkomt, sinds de Grote Depressie
van de jaren ‘30. Maar eerder dan dat het
de perspectieven voor links verbreedde,
verhinderde dit de ontwikkeling van een
sociale stroming in de VS. Daarom is het
nodig om de historische rol van de politiek van “het minste kwaad” even onder
de loep te nemen.
Er bestaan zeker wel verschillen tussen
de Democraten en de Republikeinen, bijvoorbeeld inzake het recht op abortus.
Maar de twee partijen, die geﬁnancierd
worden door dezelfde grote geldschieters,
zijn het eens over de fundamentele doelstellingen, al kunnen de strategieën om
die te bereiken dan verschillen. Het zijn
beide pro-kapitalistische en pro-imperialistische partijen, die beide de belangen
van de heersende klasse in hun land willen dienen en de macht van de VS wereldwijd willen vestigen. Bloedige oorlogen en
politieke repressie zijn helemaal niet het
alleenrecht van Bush of van de Republikeinen. Een van de eerste handelingen als
president van de Democraat Harry Truman was een order tot de lancering van
twee atoombommen op de Japanse steden
Hiroshima en Nagasaki. Lyndon Johnson,
de ‘vredeskandidaat’ van de democraten
in 1964, ontketende in 1965 een massale
escalatie van de oorlog in Vietnam, een
oorlog die het leven kostte aan 1,3 miljoen
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Brug niet ingestort

Studentenhuis De Brug is vorige week
niet ingestort. “Vreemd,” zegt studentenbeheerder Nicholas Courant, “want
we hadden echt verwacht dat dat krot
eindelijk tegen de vlakte zou stuiken.
Een ferme afknapper, want de internationale pers was opgedaagd om een paar
stukken van het plafond te zien valllen.
We hebben ons daar nogal belachelijk
gemaakt.” Een Israëlische journalist zou
schamper opgemerkt hebben dat “Belgen geen kloten kennen van instortende
gebouwen. De Palestijnen, die hebben er
kijk op.”

Home wél ingestort

Terwijl de internationale pers tevergeefs
stond te wachten tot Studentenhuis De
Brug zou instorten, stuikte Home Boudewijn in elkaar. Zo’n 300 studenten
kwamen om in het puin. Kwaad dat de
journalisten waren omdat ze dat evenement gemist hadden. “Een bulldozer!
Een bulldozer! Mijn dochter voor een
bulldozer!” zou een Israëlische reporter gegild hebben. “Dat ik het rectoraat
omver rijd!” Hoe machtig zou dat niet
geweest zijn.
TvDM

Vietnamezen en 58.000 Amerikanen.
Er is geen enkele reden om aan te nemen
dat Al Gore als president een oorlog zou
hebben vermeden na de aanslagen van
11 september. Clinton keek nauw toe op
de uitvoering van de sancties tegen Irak,
ondersteund door de VN, die geleid hebben tot de dood van maar dan 1 miljoen
Irakezen. Tijdens zijn presidentsschap
voerden Amerikaanse vliegtuigen aan de
lopende band bombardementen uit. In
1998 tekende hij het Iraq-Liberation Pact,
dat het voornemen maakte om het regime
van Irak omver te werpen. Doordat de linkerzijde en de arbeidersbeweging sinds de
jaren ‘30 steeds onder de vleugels bleven
van de Democraten, is de VS vandaag het
enige gendustrialiseerde land zonder een
arbeiders- of sociaal-democratische partij,
geﬁnancierd door de leden en arbeidersbeweging en niet door het grootkapitaal.
Het is begrijpelijk dat zij die vandaag onder vuur genomen worden door de rechtse regering, de Afro-Amerikanen en de
arbeidersbeweging in eerste instantie, in
grote mate hebben gekozen voor de Democraten, zeker zolang dit de enige optie
is. Maar de sociale beweging zou net de
hoop op genezing moeten uitdragen en
dus niet de palliatieve zorgen van de Democraten. Als zij die akkoord waren met
de boodschap van Nader in 2000 ook voor
hem gestemd hadden, dan was de groene
partij makkelijk over de 5%-drempel geraakt, die je toegang geeft tot de ﬁnanciering van een ‘nationale partij’ en die
meteen ook het twee-partijenstelsel zou
kunnen doorbreken. Het zijn de mensen
die toen niet voor hun overtuiging maar
‘tegen Bush’ gestemd hebben, die hun
stem verkwanselden. Vandaag zijn we getuige van het resultaat van deze politieke
tragedie, met Democraten die geen enkele
druk voelen en de groene partij, die een
sterke druk voelde vanuit het progressieve
kamp om deze verkiezingen over te slaan.
Resultaat is dat Kerry het verschil niet
maakte en Bush proﬁteerde. Die progressieven moeten echter ook begrijpen dat de
groene partij door deze verkiezingen links
te laat liggen, ze allicht deﬁnitief van het
nationale politieke toneel is verdwenen.
Fréderic Lehembre
De auteur is student geschiedenis en redacteur van ‘Rood’
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Cultuuragenda Kringen en Conventen
Maandag 22 november
Concert: “November Music”, Barbara Ellison, De Centrale, 20u
Gemeenteraad, Stadhuis, 19u
Vernissage: “Jan de Cock: Een Man, Een Visie, Een Ego”, Galerij Wilmots, 20u
Dinsdag 23 november
Lunatic Comedy Club, Le Bal Infernal,
21u30
“Jenufa”, Vlaamse Opera, 20u
Concert: Maceo Parker, Handelsbeurs,
20u15
Woendag 24 november
Concert: Mory Kante, Handelsbeurs, 20u15
Theater: “De kale zangeres”, Vooruit, 20u
Film: “Route 181”, Vooruit, 20u
Rondleiding: “Marie-Jeanne En Haar Gaten”,
Citadelpark, 24u
Donderdag 25 november
Concert: Spiegel String Quartet, De Bijloke,
20u
Theater: “How heavy are my thoughts”, Minard, 20u
Film: “Kes”, Film-Plateau, 20u
Maandag 29 november
Theater: “Drinken de goden Duvel?”, Auditorium 61, 20u
Archeologische lezing “De Kruiwagen IV”,
Panoramische Zaal Lange Kruisstraat, 20u
Theater: “Bal Masqué”, Seleskest, 19u30
Dinsdag 30 november
Film: “Peeping Tom”, Film-Plateau, 20u
Lunatic Comedy Club, Le Bal Infernal,
21u30
Dans: “Take Oﬀ ”, Logos Tetraëder, 20u
Woendag 1 december
Etoiles Polaires Festival, Vooruit
Theater: “Herfstsonate”, Backstage, 20u
Theater: “Diplodocus Deks”, Publiekstheater,
20u30

Maandag 22 november
Chemica, Cantus, Salamander, 20u30
Zeus, Miniles “Debian packaging”, S9 Sterre,
18u
Dinsdag 23 november
Vlaamse Biomedische Kring, 6h-tooghangen,
Point Final, 20u
Vereniging voor Natuurkunde, Lezing:
“Exotische atoomkernen. hoe en waarom bestuderen we ze?”, Plateaustraat, aud. E, 19u45
Vader Aalsterse, Wijvencantus, Pi-Nuts
Woendag 24 november
Geologica, Cocktailfuif, Sjakosj, 22u
Archeologische Werkgroep, Lezing: “Artillerie
in de Oudheid”, Blandijn zij-ingang, 19u30
Groen Alternatieve Studenten, “Extreemrechts
en de media”, Blauwe Zaal de Brug, 20u
Liberaal Vlaams Studentenverbond,
“Verdwaald in de jungle van de wet” met professor Bouckaert, Notarisstraat 3, 20u
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Woendag 1 december
Geograﬁca, Jenevervoetbal, Park Krijgslaan,
20u
Slavia, Café Poushkine, Salamander
Oosterse en Afrikaanse Kring, Celtic Night,
Korenmarkt
Vlaamse Diergeneeskundige Kring,
Bloedinzameling Rode Kruis, Faculteit
Diergeneeskunde, 11u30

Donderdag 25 november
Faculteitenconvent, FK-fuif, Vooruit, 22u
Dentalia, Doopcantus, Salamander, 20u
StudentenPastoraal Gent, Jongerenviering met
maaltijd, Gouvernementsstraat 12, 19u
Vlaamse Geneeskundige Kring, Herfstcantus,
Salamander, 20u

Donderdag 2 december
Politeia, Cantus, Salamander, 20u
Vlaamse Geneeskundige Kring, Chocolate
Evening, TAP6
StudentenPastoraal Gent, Adventsontmoeting
“Bang in het Donker?”, Sint Baafs Kathedraal,
19u
Zeus, Kroegentocht, Vrijdagsmarkt, 20u
Actief Linkse Studenten, Anti-NSV-betoging,
Zuid, 19u

Maandag 29 november
Chemica, Croque-avond, Salamander, 21u

Meer studentenactiviteiten vind je op
http://www.student.ugent.be

Tentoonstellingen
“100 jaar elektrische tram in Gent”, MIAT, 1018u (tot 9 januari)
“Het Hart, Geschiedenis. Verhaal. Verbeelding.”
Museum Dr. Guislain, 9-17u (tot 13 maart)
“Electrolux Design Laboratory”, Design
Museum, 10-18u (tot 28 november)
John McCracken, SMAK, 10-18u (tot 9 januari)

Donderdag 2 december
Concert: “Baiba Skride & Lauma Skride”,
Handelsbeurs, 20u15
De Paarse Zetel: Peter Vermeersch, Bibliotheek Zuid, 12u30
Film: “Hersenspinsels, de verbeelding in
context”, Museum Dr. Guislain, 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 - Studentenhuis Bada Bing
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.

Brugse Universitaire Kring, Clubavond, 102
Dinsdag 30 november
Vlaamse Biomedische Kring, Cantus, Twieoo,
20u30
Vlaamse Geneeskundige Kring, GuidoKroegentocht, 20u
Christen Democratische Studenten, AvantPremière “Mur”, Sphinx, 20u

Café Rout-Art, De Muze (tot 12 december)
“De ontembare passie voor het circusleven”,
Huis van Alijn, 11-17u (tot 3 april)
“Toen holebisenioren twintigers waren”,
Bibliotheek, 10-17 uur (tot 13 januari)
“Lachen met homo’s”, Pita Tosi, 2-3u (doorlopend)

Schamper Zoekt:

Redacteurs, Eindredacteurs, Reclamewervers,
Fotografen en Vormgevers

Kom op maandagavond 20 uur naar de kelder van Studentenhuis De Brug
of mail naar schamper@schamper.ugent.be

Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes
van de UGent

Made guys: Dries Vrijders, Matthias Jacxsens, Rien
Emmery, Annelies Jeannin, Stefanie Deman, Axel
de Backer, Andreas Faes; Gert Boel, Bart De Ruyck

Verantwoordelijke uitgever:
Rien Emmery
St. Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent

Soldiers: Evelien “Livia Soprano” Baeten, Ellen
‘Adriana La Cerva’ Bernaers, Gert ‘Tony Soprano’
Boel, Simon ‘Artie Bucco’ Calcoen, Bruno ‘Furio
Giunta’ Claeys, Axel ‘Christopher Moltisanti’ de
Backer, Stijn ‘A.J. Soprano’ Debrouwere, Stefanie
‘Jennifer Melﬁ’ Deman, Lena ‘Ginny Sacramoni’
De Mol, Bart ‘Carmine Lupertazzi’ De Ruyck, Soﬁe
‘Janice Soprano’ De Vilder, Stefaan ‘Jackie Aprile’
Duc, Rien ‘Corrado Soprano’ Emmery, Pieter
‘Eugene Pontecorvo’ Everaerts, Andreas ‘Big Pussy
Bonpensiero’ Faes, Rudy ‘Bobby Bacala’ Gevaert,
Wouter ‘Johnny Sack’ Haegebaert, Matthias ‘Hesh
Rabkin’ Jacxsens, Annelies ‘Meadow Soprano’

Drukkerij:
Druk in de Weer c.v.
Forelstraat 35
9000 Gent
Capo regime: Rien Emmery
Capo: Matthias Jacxsens

Jeannin, Natalie ‘Charmaine Bucco’ Lefevre,
Wouter ‘Silvio Dante’ Ryckbosch, Bregt ‘Paulie
Gualteri’ Saenen, Wendy ‘Carmela Soprano’
Schelfaut, Roeland ‘Jackie Jr. Aprile’ Termote, Tim
‘Ralph Cifaretto’ Van der Mensbrugghe, Wim ‘Patsy
Parisi’ Van Lancker, Dries ‘Brendan Filone’ Vrijders
Vormgeving
(Papieren versie:) Stijn Debrouwere, Matthias
Jacxsens
(Internetversie:) Wim Van Lancker
Cartoons: Bruno
Foto’s: Dries Vrijders, Pieter Everaerts, Gert Boel
Schamper op internet
http://www.schamper.ugent.be

