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Interview met herman van den broeck, herman balthazar

edito over zesennegentig’en
GSR heeft nieuwe roerganger

Huisartsen voor studenten
eeuwig student: gentse alumni

Iedereen kan schilderen

Les enfants du paradis en andere films

KORT / Bierfeesten & Volkscultuur
Schamper krijgt wel eens het verwijt elitair te zijn. Dat
zijn we heus niet, en wie zulks insinueert is een vuile,
werkloze proleet. Wees trouwens blij dat u dit boekje
gratis krijgt, op die manier heeft u op het einde van de
week geld over om de mens van Kind en Gezin om te
kopen. Heel misschien houdt u zelfs genoeg over om
een “wedstrijd” van Cercle te gaan bekijken.

Drugafkickcentrum De Moester geeft een
beneﬁetconcertje. De theelepeltjes in het
servies waren weer aan vervanging toe en
de paddestoelen in de achtertuin zijn nog
steeds niet afdoende omheind. Dr. Beaucourt kan er alvast niet mee lachen dat
de groepen die komen spacey namen als
Fuzzy 5, Flou en Zonked dragen. Als het
van hem afhing, liet hij Ozzy Osbourne
en zijn roedel een half uurtje over het podium kwijlen, kwestie van een voorbeeld
te stellen. Rol uw briefje van 5 euro tot
een functioneel kokertje, en trek op 18
december naar het bewuste centrum. •
Weinig kans dat je er trouwens patiënten
aan zal treﬀen, want die trekken die dag
samen met driekwart van de bevolking
van Ledeberg naar de Bierfeesten on Ice.
Met Tirolerband, jawel. Wij hebben alvast
visioenen over kindervoetjes, vlijmscherpe schaatsen, dronken Oost-Europeanen
en opzwepende tubadeuntjes. Van 17 tot
19 december op het Emile Braunplein. •
De totale drukte zal evenwel uitblijven,
want de bevolking van Sint-Amandsberg
zal net dan druk bezig zijn een grootse
cultuurmarkt te savoureren – al zullen zij
dat wellicht anders verwoorden. Cultuur
in Sint-Amandsberg? De werken Booster
met Subwoofers en Marina met Kind zijn
te vinden naast Dikke Gerard die voor
20 cent een vers van Shakespeare boert
en onderwijl op artistiek verantwoorde
wijze met zijn genitaliën wappert. Men
volge het XTC-spoor en de rij hoestende
arbeiders naar “ergens in Sint-Amandsberg”. • In de categorie “zet een alliteratie
in je titel, dan let niemand op de inhoud”:
Smidje Smee en Wimpie Wijsneus door de
hoogst vervelende kinderlokker Pierke
Pierlala. By the way, toch wel tekenend
dat de meest markante persoonlijkheid
van Gent een houten hoofd heeft. Los
daarvan, drijf uw kroost op 15 en 29 december naar de zaal achter de bibliotheek.
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• Het Boekenfestijn zoekt
medewerkers, op 13 tot 19 december. U hoeft niet noodzakelijk
te kunnen lezen: tergend langzaam
dingen kunnen versleuren, als was u
Uncle Tom en die stapel boeken een baal
katoen, is voldoende. Geïnteresseerden
mailen naar wilbert@boekenfestijn.com.
• 25 december: Jezus is jarig. Bloemen
noch kransen. • Geen betere manier om
dat te vieren dan kuddes vormen en elkaar tegen dranghekkens pletten om een
glimp op te vangen van de VTM Kerstparade. Een beetje burger zit op dat moment aan een smakelijk gevulde dis, maar
je zal zien: uit allerlei krochten en steegjes
komt de werkmens gekropen, hunkerend
naar vertier, extra uitzendingen van Lili en
Marleen en de mogelijkheid om met twee
handen de loezen van Anne de Baetselier te omvatten. • If humanly possible, of
course. Ter opvoeding van het volk zal de
VZW Charles Woeste gratis lessen geven
rond het gebruik van de serviette. De binnenstad van Gent is op 26 december dus
absoluut een no go area. • Improvisaties
in de kapel, op 30 december in het Huis
van Alijn. Opdracht nummer één: leg totaal onvoorbereid uit aan een bezorgde
ouder dat “het” allemaal gebeurde in opdracht van de Heilige Gustaaf, die je in
een visioen was komen vertellen dat haar
zoon een penisje bezat dat na stimulatie
alle stadia van Christus’ kruisweg kon uitbeelden. • Agriﬂanders, de beurs voor zowel boer als mens. Op twee dagen, tussen
7 en 9 januari, hoopt de organisatie te bewijzen dat de Vlaamse boer ondertussen
een hooggeschoold specialist is geworden. Seminaries als Creatieve mestverwerking en de Vlaamse oppervlaktewateren,
Moderne Veedrijftechnieken: van stok tot
elektrische knuppel of Zwakke punten in
de fysiologie van Michel Van den Bosch
moeten dat imago bevestigen. Probeer er

een beetje Tunesisch fruitplukkerig uit te
zien, dan krijgt u vast een lift naar het gebeuren in Flanders Expo. • Speciaal voor
zij die graag de wereld van de vrouw van
die Vlaamse boer beleven, loopt vanaf 10
januari de tentoonstelling Pijn. Te zien:
live re-enactments van de Guldensporenslag, mét botte goedendag, hellebaard
én een min of meer live versie van Mel
Gibson. Verder komen nog aan bod: de
man die Margriet Hermans bezwangerde, nádat hij gezegd had: “Margriet,
waarom probeer jij niet eens vanboven
te liggen?”. Als encore krijgt u de Vietnameesjes die de Samson en Gert-poppen
van uw kleine broertje moeten ophoesten
(met handjes tussen de naaimachine, jawel) en dit alles in het Guislainmuseum.
Kinderen jonger dan twaalf mogen gratis binnen. • De nieuwe worp van Geert
Hoste heet Patat. Eindelijk zelfkennis: de
zelfverklaarde nar beseft dat hij ongeveer
even grappig is als de groente in kwestie.
Toch verwachten we nog steeds een irritante penis die wonder boven wonder
mopjes zal tappen over de koninklijke familie, en dat allemaal op 21 en 22 januari
in de Capitole. Alsof ons vorstenhuis nog
niet genoeg te verduren gekregen heeft!
• Maar aan dat soort gratuite vuilspuiterij doet Schamper niet mee. Vandaar een
paar oprechte nieuwjaarswensen voor de
Planckaerts van Laken: moge Claire nog
veel en hard kalveren, moge Fabiola nog
veel en hard leven, en moge Filip eindelijk zonder de hulp van Paola zijn condooms leren aantrekken.
Gert en Dries

Soixante-neufs
RIEN EMMERY, HOOFDREDACTEUR

Schamper
428
Kort 02
Edito 03
Herman Van Den Broeck 04
BIOS Beurzen 05
Nieuwe voorzitter GSR 06
Verraad 08
Alumni UGent 10
Fietserbond 11
Digitaal 14
Huisartsen 15
Herman Balthazar16
Opinie: Zwaaf 18
Ontroerend Goed 19
Schilderen & Boetseren 20
Kunst op Kot 21
Column 22
Film 23
Cultuuragenda 24

De pakjesdagen komen er aan. Onze
alma mater maakt daar sinds jaar en dag
dankbaar gebruik van om haar eigen academische cadeautjes te labelen: de eredoctoraten. Pas sinds de aﬂoop van de
Eerste Wereldoorlog reikt de Universiteit
Gent de titel van “doctor honoris causa”
uit. De eerste bullen gingen in 1919 dus
logischerwijs naar luitjes als Wilson, Clemenceau, Lloyd George en geallieerde
consoorten. De laatste decennia vliegen
er jaarlijks al vijf à zes wetenschappelijke
eredoctoraten de deur uit. Daarenboven
wordt – vaak op voordracht van de rector
– een “institutioneel” eredoctoraat toegekend “omwille van bredere maatschappelijke verdiensten”.
Volgend jaar op 18 maart zakt de ZuidAfrikaanse aartsbisschop en verzoener
Desmond Tutu naar Gent af om het institutioneel eredoctoraat in ontvangst te
nemen. De wereldbekende Tutu is nu al
doctor honoris causa aan talloze gezaghebbende Duitse, Britse en Amerikaanse
universiteiten. Twintig jaar geleden won
hij nog de Nobelprijs voor de Vrede. Na
Koﬁ Annan twee jaar geleden kiest de
UGent er opnieuw voor een reeds extensief gelauwerde en prominente Afrikaan
een lintje op te spelden. Ronkende namen
in de bloemetjes zetten heeft echter ook
zijn risico’s, zo leerde de UGent tot haar
scha en schande in 2003. Tienduizenden
Amerikaanse soldaten en een besnorde
Irakees staken toen een stokje voor de
aanwezigheid van de secretaris-generaal
van de VN op de uitreiking van zijn eredoctoraat. Uiteindelijk kreeg Annan zijn
bul pas begin dit jaar, tijdens een snel in
elkaar gebokst ad hoc ceremonietje bij een
van ‘s mans bezoeken aan Brussel. Vast
niet wat rector De Leenheer voor ogen
had toen hij de eerste keer Koﬁ’s naam liet
vallen in het Bestuurscollege.
Dat de unief haar laureaat deze keer hopelijk wél naar België kan halen, zal mogelijk te wijten zijn aan het feit dat Tutu
Chancellor is van de Zuid-Afrikaanse
University of the Western Cape. Die instelling is via de Institutionele Universitaire Samenwerking een partner van de
UGent, in het kader van haar ontwikkelingssamenwerking. Eredoctoraten zijn
overigens altijd een vorm van academische inteelt geweest. Tijdens het interbel-

lum vond men het al handig hoogleraren
te onderscheiden die zich toevallig als
gastprofessor of voor een lezing in Gent
bevonden. Recente eredoctoren zijn of
waren eveneens vaak op één of andere
manier aan de UGent verbonden, via samenwerkingsakkoorden of persoonlijke
gezamelijke projecten. Een bevriende
Gentse prof durft hen dan al eens voor
een eredoctoraat aan te bevelen - niet zelden in de hoop op een reciprook gebaar
in de toekomst. Dergelijke intellectuele
soixante-neufs komen onder professoren
wereldwijd voor.
Doctoraten honoris causa zijn een soort
sjiek relatiegeschenk geworden - een manier om oude schulden te vereﬀenen,
oude vriendschappen te eerbiedigen en
banden aan te halen. Die praktijk besmet
ook de wetenschappelijke eredoctoraten,
denken we maar aan de onderscheiding
van Luc Van den Bossche door de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen vorig jaar. Van den Bossche was
op het moment zelf niet enkel de voorzitter van de Associatie van de UGent, hij
werd bovendien voorgedragen door zijn
persoonlijke vriend en oud-kabinetsmedewerker Geert De Soete.
In het eredoctoratenseizoen gedragen
Oosterlinck en De Leenheer zich ook een
beetje als de academische Herman Schueremans en Chokri Mahassine, die beiden
de grootste namen naar hun eigen festival
willen halen. Het prestige van de eigen
instelling is vanzelfsprekend nog steeds
het hoofddoel van het hele eredoctorengala - hoe indrukwekkender de line-up,
hoe groter de penis van de universiteit.
Daarenboven speelt men in de regel liever op veilig, door alom bejubelde personaliteiten voor te dragen. Zeker sinds
het debacle van prins Filips eredoctoraat
aan de KULeuven is de gedurfdheid ver te
zoeken. Negatieve media-aandacht rond
gecontesteerde doctores honoris causa,
die een smet werpen op de spin van de
universitaire communicatiediensten, kan
elke rector missen als kiespijn.
Niet dat hij het niet verdient, maar met
Tutu loopt de UGent lekker in de pas, en
toont ze vooral dat ze geen ballen heeft.
Zolang er maar een somptueuze receptie
op de ceremonie volgt, denken wij dan.
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‘VROUWEN RELATIVEREN SNEL HUN EGO’
Door Soﬁe Devilder

Schamper ging op de kofﬁe bij professor Herman
Van Den Broeck. Deze intellectuele duizendpoot is
vooral bekend als de auteur van menig zelfhulpboek, maar doceert ook aan de UGent.
We zochten Van Den Broeck op in de
Vlerick Management School, waar hij
management, sociale vaardigheden,
teamwork en emotionele intelligentie doceert. Daarenboven is hij verbonden aan
de faculteit Economie en de academische
lerarenopleiding.
De lerarenopleiding (AILO) heeft de
laatste tijd weer veel succes. Kan u dit
verklaren?
Van Den Broeck: “Het is een samenloop van omstandigheden. Wanneer het
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economisch wat moeilijker gaat, zoals
de laatste jaren, komt er een verhoogde
aandacht voor het lerarenberoep. Maar
dat is, denk ik, niet de voornaamste factor. Het is voor mij duidelijk dat jongeren een meer holistische reﬂex hebben.
Hiermee bedoel ik dat ze het belang van
het bredere geheel en van de maatschappij hoger inschatten. Uit ons onderzoek
blijkt dat de leerkrachten deze holistische, vaak ecologische reﬂex met zich
meedragen. Daarom lijkt het me evident
dat meer studenten opteren voor het

leerkrachtenberoep. Het speelt ook mee
dat de academische lerarenopleiding de
laatste jaren kwalitatief een stuk verbeterd is. Tenslotte is het feit dat studenten
de AILO via keuzevakken in hun eigen
opleiding kunnen inpassen ook een factor.”
Aan de andere kant zien we dat scholen
regelmatig in het nieuws komen wegens
geweld tegen leerkrachten. Tempert dat
het enthousiasme niet?
Van Den Broeck: “Gebeurtenissen als
in Elsene zijn de extreme gevallen die je
moeilijk aan het hele lerarenberoep kan
gelijkstellen. Er zijn veel meer mensen
die in het onderwijs stappen en intens tevreden zijn over hun werk met jongeren,
maar dat komt te weinig in het nieuws.
Tegelijkertijd is de voldoening voor een
leerkracht veel groter als ze gemotiveerd

met studenten kunnen omgaan. Leerkrachten hadden vroeger per deﬁnitie
status en macht. Vandaag de dag moeten
ze echt wel bewijzen dat ze experten in
hun vak zijn. Bovendien moeten ze alles
ook nog didactisch-pedagogisch op een
menselijke manier pogen te brengen.”
Hoe zouden we problemen zoals die in
Elsene kunnen oplossen?
Van Den Broeck: “Je moet altijd een
onderscheid maken tussen de zware situaties - de intensieve gevallen - en de
toevallige gebeurtenissen. Concentratiescholen maken deel uit van een moeilijke, structureel verankerde problematiek,
die al enkele jaren onderzocht wordt. Ik
denk niet dat je ze op individuele basis
kan aanpakken, maar structurele oplossingen moet zoeken. Uiteraard moeten
ook de vaardigheden van de individuele
leerkracht bijgeschaafd worden en kan
de rol van de onderwijsinspectie een
wijziging ondergaan. De aandacht zou
moeten gaan naar begeleiding en coaching: het helpen omgaan met leerlingen
in bepaalde situaties, in plaats van het
repressief inspecteren van het al dan niet
correct volgen van leerplannen.”

Moment of Truth

Hoe belangrijk is emotionele intelligentie in onderwijs en management?
Van Den Broeck: “Een leerkracht is natuurlijk geen manager. De cursus die ik in
de lerarenopleiding geef, wordt in de VS
vaak class management genoemd, maar
management is uiteraard een besmette
term. Ze doet denken aan geld verdienen, coachen, het leiden naar economische en ﬁnanciële doelen. Daarmee heeft
het leraarschap uiteraard niets te maken.
Nu, het blijft omgaan met mensen en
emoties spelen daarbij een grotere rol
dan waar ook. Wanneer de leefsituatie in
een klas niet goed is, komen de jongeren
bijvoorbeeld weinig aan leren toe. Emotionele intelligentie is voor leerkrachten
dan ook bijzonder belangrijk. Hoe je met
leerlingen omgaat, hoe je functioneert
binnen een team, hoe je motiverend kan
optreden: het zijn allemaal aspecten die
met emotionele intelligentie te maken
hebben.”
Voor de gewone sterveling is een manager een soort machiavellistische geldschepper. Terecht?
Van Den Broeck: “Er zijn elke dag duizenden mensen die onder grote druk
een leidinggevende verantwoordelijkheid vervullen in scholen, ziekenhuizen
en bedrijven. Ze proberen het beste te realiseren voor hun medewerkers, voor het

bedrijf, voor het product. Je staat er als
gewone burger niet meer bij stil, maar als
je ‘s morgens een brik melk opent, verwacht je dat er ook eﬀectief melk inzit.
We vergeten dat mensen moeten samenwerken om je daadwerkelijk die melk te
bezorgen. Voor mij is dat management:
pogen een economisch gebeuren op te
zetten. Schooldirecties vallen daar ook
onder. Ze zorgen dat de school goed
draait, dat leerlingen zich in een aangenaam schoolklimaat kunnen ontwikkelen, dat ze zich goed in hun vel voelen.”
“Uiteraard zitten er in al die systemen
ook mensen die excessief gedreven zijn
door hun eigen ego, omzet en geld. Op
een bepaald moment wordt hun drift
naar macht en het etaleren van hun kunnen zodanig groot dat ze ontsporen. Dat
zijn de ﬁguren die de media graag opvoeren. Ik denk echter dat we daardoor niet
oneerbiedig mogen worden tegenover de
mensen die zich dagdagelijks inzetten
om onze maatschappij te doen functioneren.”
Wat zijn de eigenschappen van een ideale manager?
Van Den Broeck: “De ideale manager
bestaat niet. Specialisten in een ziekenhuis managen doe je totaal anders dan
leerkrachten in een school of de werknemers van Umicore coachen. Een goeie
manager weet waar zijn sterke en zwakke punten liggen en die kiest daarna voor
de job waar hij vooral zijn sterktes kan
aanwenden. Een goeie manager omringt
zich ook met de mensen die zijn zwaktes compenseren. Leuk om weten is dat
vrouwelijke managers daar een voorsprong hebben op hun mannelijke collega’s. Ze zijn holistischer en kunnen iets
makkelijker hun eigen ikje relativeren
dan de meeste competitieve macho-managers.”

Boeddha

Een van uw recentste boeken is ‘Stapstenen naar geluk. Ontdek de Boeddha in
jezelf ’. Is Oosterse ﬁlosoﬁe een inspiratiebron voor u?
Van Den Broeck: “De laatste jaren las ik
een aantal boeken over boeddhisme, en
ik vond vrij snel aansluiting bij dat ideeengoed. Bijvoorbeeld het principe dat het
niet zozeer belangrijk is welke emotie je
hebt, maar wat je met die emotie gaat
doen. Je kan heel ontgoocheld zijn, maar
als je die ontgoocheling vertaalt in frustratie tegenover anderen, creëer je enkel
meer negatieve energie. Het is beter om
vanuit je negatieve frustratie positieve
energie te creëren. Het boeddhisme heeft

het vooral over jezelf accepteren zoals
je bent, respect voor anderen en werken
aan positieve en betere werkomgeving.
Dat sprak me allemaal aan, en daarom
trok ik in het boek een paar parallellen
met het boeddhisme.”
Al die boekjes over zoeken naar geluk,
is dat geen vorm van oplichterij? Ieder
mens is toch anders?
Van Den Broeck: “Vandaar dat ik het
boeddhisme zo inspirerend vind. Je
krijgt de vrijheid om binnen een bepaald
kader na te denken over jezelf, zonder
egoïstisch te worden. Er zijn in managementland ook wel boekjes geschreven à
la ‘hoe word ik een rat in management’,
maar die vind ik onethisch. Je slaat de
richting in van manipulatie om als eerste
over de lijn te komen. Zo zit de wereld
niet in elkaar. Tegenwoordig zet je de tv
aan en hoor je dat het genoeg is een stukje van je neus te snijden om een nieuw
persoon te zijn. Miljoenen mensen vergapen zich daaraan en beginnen te geloven dat dat inderdaad de werkelijkheid
is. Ondertussen zijn we nog nooit zo ongelukkig geweest.”

Botswana

“Dat is geen paradox: uit onderzoek naar
emotionele intelligentie blijkt dat plezier
een ding is dat je echt nodig hebt. Kunnen
genieten van een bolletje ijs is fantastisch
gezellig, alleen reduceren wij voldoening
in het leven tot kilo’s ijs met chocolade
vreten. De media, de reclame en heel het
management- en marketinglandschap is
daar op gericht.”
“Ik heb een paar weken geleden les gegeven in Botswana. Ik zag daar merkwaardig genoeg meer gelukkige mensen dan
hier. Mensen die elkaar op straat tegenkomen, spreken er elkaar aan, zijn vriendelijk, maar zijn ondertussen stukken armer
dan wij. Het is natuurlijk een fenomeen
dat er geen enkele doelgroep zich zo verveelt als de stinkend rijken. Dan denk ik
dat er nood is aan een tegengewicht om
die illusie van maak- en koopbaarheid die
hoogtij viert te bestrijden. Laat die boekjes dan maar het tegengewicht zijn.”
Zou u zichzelf een gelukkig man noemen?
Van Den Broeck: “Ik tracht dat te zijn.
Geluk is voor mij plezier hebben en je
goed in je vel voelen, dingen doen die je
graag doet. Het criterium is: ‘kan ik bijdragen tot een aantal zaken rondom mij,
ten voordele van anderen?’. Dan denk
ik, naar alle bescheidenheid, dat ik daar
ja kan op antwoorden. Ook al is dat een
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INSTORTINGSGEVAAR
BEDREIGT GEVEL BOEKENTOREN
Het ziet er niet naar uit dat de broodnodige restauratie van
de Boekentoren voor de nabije toekomst is. De universitaire
Bouwcommissie keurde ondertussen nog maar eens het opstarten van een studie voor betonherstellingen goed.
Na een alarmerende studie over de staat
van de Boekentoren in het begin van dit
jaar, stelde de Vakgroep Architectuur en
Stedenbouw in juni voor een urgentieinterventieplan op te maken. Om een
beter zicht te krijgen op de bouwtechnische toestand van het monument, ging
de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer
er met twee ingenieurs eerst even een
kijkje nemen. In een vergadering boog
de Bouwcommissie zich daarna over een
“Advies over de instandhouding en renovatie Boekentoren”.

Gevaarlijk

De stabiliteitsingenieur leverde een redelijk onheilspellend verslag af. Betonherstellingen zijn, vooral aan de gevel,
erg dringend: “Waterinﬁltratie zorgt
voor het roesten van de wapening, waardoor het pleisterwerk op vele plaatsen
barst en komt los te zitten. Als er pleisterwerk naar beneden zou vallen, dan is
dit uiterst gevaarlijk voor voorbijgangers.
Het degradatieproces zet zich vrij snel
verder zodat een spoedige ingreep zich
opdringt.” Daarenboven is volgens de ingenieur het binnenspouwblad in de toren
“volledig gebarsten” - al gaat het “waarschijnlijk” om opvulwanden. De tijd om
angstig naar boven te blikken tijdens het
ﬂaneren in de Rozier lijkt niettemin aangebroken.

ANDREAS DE WEERWOLF
Terreur heerst de laatste dagen
in het rectoraat. Naar verluidt
zou rector Andreas de Leenheer immers vreemde neigingen vertonen. Secretaresse
Henriette getuigt: “Ik vroeg
hem onlangs hoe de koﬃe was.
Dat doe ik ‘s ochtends altijd. Ik
maak de koﬃe immers uit bonen die ik en onze Willy zelf
gaan halen in Bolivië. Aﬁn, normaal monkellacht de rector dan
altijd vriendelijk, en zegt dat de
koﬃe alweer uitstekend is.”
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Barsten in de gevel van de toren zijn sinds
het afwerken van de bepleistering altijd al
met simpele – en vaak ongepaste – mortel opgelapt. Een studie wees uit dat het
aanschijn van het monument maar liefst
28 verschillende crèmekleuren kent. Opnieuw gelijkaardige reparaties uitvoeren is dus niet echt een stap in de goede
richting, en dat beseft de Bouwcommissie ook: “Plaatselijke betonherstellingen
betekenen geen esthetische meerwaarde
voor het gebouw. Integendeel, het beeld
van een “bont patchwork” zal nog versterkt worden. Toch zijn deze werken
noodzakelijk.” Tja.

Problemen

Er is algemene consensus dat een holistische aanpak tijdens de renovatie noodzakelijk is. Zowel voor de vakgroep Architectuur als de Dienst Gebouwen “ligt
de relevantie van het plan in de totaliteit
ervan, dit is de integrale, ontwerpmatige
benadering van alle problemen.” Ondertussen wordt diezelfde renovatie wel op
de lange baan geschoven. De Bouwcommissie besluit namelijk eerst “te onderzoeken hoe andere bouwheren omgaan
met de renovatie van gelijkaardige monumenten”. Voorlopig blijft het dus enkel
bij “instandhouding”.

“Enkele dagen geleden echter
ontblootte hij zijn hoektanden
toen ik hem de bewuste vraag
stelde. Ik zag ze zo blikkeren
in het zwakke licht van zijn bureaulamp. De hele kamer was
trouwens ongewoon duister.”
Henriette huivert even, terwijl
de akelige herinnering zich opnieuw meester maakt van haar
plompe lijf. “Steek je koﬃe waar
de zon nooit schijnt, teringwijf!”, zo siste de rector.
Geschokt vroeg Henriette aan
Willy om even met de rector te
gaan praten. Als eervol man aarzelde Willy geen seconde. “Die

Rien Emmery

Betonrot en moslimfundamentalisme, één front?

avond kwam Willy niet thuis.
Toen ik de volgende ochtend
het bureau van de rector wat
opruimde, vond ik onder een
tafeltje een bebloed toupetje. Ik
herkende het meteen. Er hing
nog roos in van onze Willy!”
Op de derde verdieping van het
rectoraat mijdt iedereen ondertussen de dreigende muil die de
dubbele deur op het einde van
de gang is.
Inmiddels krijgen de konijntjes
die in het Zwijnaardse Technologiepark rondhuppelen het hard
te verduren. Ex-rector Jacques
Willems, die tegenwoordig te-

rug een bureautje in de FTW
betrekt, vertelt: “Ik werkte een
avondje laat. Plots merkte ik op
het grasveld een vreemdsoortige ﬁguur op. Hij huppelde wat
onbeholpen achter de konijntjes aan, en probeerde ze de keel
over te bijten. Het was best wel
angstaanjagend.” Bestaat er een
verband tussen beide gebeurtenissen?
Wat scheelt er met de rector?
Zal Hans Otten ooit nog van ‘t
straat geraken? U leest het vast
wel in de volgende Schamper.
Gert

ont?

MET EEN VETTE BEURS RICHTING ARMOEDE

BIOS-beurzen sturen studenten naar ontwikkelingslanden
Vlaanderen zendt zijn zonen en dochters uit! Niet om nieuwe
paladijntjes van Jezus uit de brousse te schrapen deze keer,
maar om academische kennis ten dienste te stellen van minderbedeelde volkeren en terloops met de plaatselijke cultuur
kennis te maken. Dankzij de BIOS-beurzen staat wie wil immers een paar stappen dichter bij miserie, vieze ziektes en
een betere wereld.
Academici krijgen wel eens het verwijt
dat ze met al hun fancy kennis eigenlijk
geen stap dichter bij de wereldse realiteit
raken. Dat kan hard aankomen, zeker
als je daarenboven nog een rijke blanke
bent die op de kap van zowat alles rond
de evenaar leeft. Maar niet getreurd: met
een BIOS-beurs raak je in één klap van al
dat negatieve gewriemel in je karma af en
verhoog je je kansen op wedergeboorte
als hoger wezen drastisch. Zo’n BIOSbeurs, ofte een Beurs voor Inleefstage en
Ontwikkelingssamenwerking voor Studenten, moet studenten of pas afgestudeerden immers de kans geven om naar
armere oorden op deze planeet te trekken
en daar de handen uit de mouwen te steken.

Vetpotten

Geïnteresseerden kunnen echter niet
zomaar in de vetpotten van de UGent
graaien. Wie een ﬁnancieel duwtje in de
rug hoopt te versieren, moet zijn idealisme uiten in samenwerking met een
erkende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Het goede nieuws is dan
weer dat wat je doet niet noodzakelijk
binnen je eigen studiegebied moeten kaderen. Bedoeling is immers vooral dat de
student kennis maakt met vreemde culturen en problemen. De ﬁlosoﬁestudent
die zich kansloos achtte omdat hij enkel
geschikt is om op een zandheuveltje de
dood van God te verkondigen, mag dus
nu z’n traantjes drogen. Enige voorwaarde is dat je project minstens zes weken in
beslag neemt.
Concreet moet je een goed gefundeerd en
gemotiveerd voorstel kunnen voorleggen
aan de Directie Onderzoeksaangelegenheden. Als je project wordt goedgekeurd
krijg je een budget tussen 750 en 1750
euro toegewezen waarmee je dingen als
transport, vaccinaties en verzekeringen
kan bekostigen. De precieze grootte van

het bedrag hangt af van de omvang van
het project en het aantal kandidaten.

je gaat kijken. Op zes weken kan je ook
niet zo heel veel uitrichten: eer je goed
en wel aangepast bent aan de omgeving
is het grootste deel van je verblijf al voorbij. Ik heb wel vergaderingen bijgewoond,
mensen bezocht en wat geholpen met het
papierwerk. Het Fondo werkt bovendien
samen met een project in Nicaragua,
waar ik ook een week heb doorgebracht.
Na mijn zes weken bij het project heb ik
nog een rondreis door Centraal-Amerika
gemaakt.”

El Salvador

Veramerikaniseerd

Wat kan zo’n project nu concreet inhouden? Omdat Schamper het vormen van
een eigen voorstellingsvermogen zeker
niet aanmoedigt – zeg nu zelf, welk blad
wil kritische lezers – hebben we voor u
een pracht van een voorbeeld gezocht.
Dat voorbeeld heet Stijn Delputte, zit in
zijn derde kandidatuur geneeskunde, en
is afgelopen zomer met een BIOS-beurs
naar El Salvador getrokken.
“Ik ben niet uit puur idealisme vertrokken”, aldus Stijn. “Ik wilde me natuurlijk wel inzetten voor een ngo, maar de
BIOS-beurzen waren voor mij ook een
kans om een deel van de wereld te zien.
Door de studentenwerkgroep Swiss van
de geneeskunde, die ervaringen in het
buitenland promoot, en door verhalen
van studenten die mij voorgingen, ben ik
zelf warm gemaakt. Het was voor mij ook
een mogelijkheid om mij op te laden voor
mijn studies. Je krijgt door zo’n ervaring
in het buitenland echt een beeld van wat
je allemaal kan doen.”

Solidariteitskas

“Via via kende ik Koen Sterck en Griet
Deslee, twee verplegers die al zes jaar met
een project in El Salvador bezig waren. Eigenlijk kan je maar beter zo’n connecties
hebben, want zelf een ngo vinden waar je
bij terecht kan is niet zo eenvoudig. Het
“Fondo Social de Emergencia de Salud”
van Griet en Koen kan je omschrijven als
een soort solidariteitskas. Voor een kleine
maandelijkse bijdrage kunnen gezinnen
rekenen op bijstand, vervoer en goedkope medicatie.”
“Ikzelf heb eigenlijk ter plaatse niet zoveel gedaan. De bedoeling is vooral dat

“Gelukkig had ik voor mijn vertrek lessen
Spaans gevolgd – BIOS legt sterk de nadruk op het leren van de plaatselijke taal,
en terecht. Al was het wel even aanpassen
aan het lokale dialect, mijn Spaans is me
toch goed van pas gekomen. El Salvador
is natuurlijk wel helemaal anders dan België, al moet ik zeggen dat alles er al sterk
veramerikaniseerd is. Een echte cultuurclash was het dus niet. De grote schok
komt pas als je terug bent in België. Dan
merk je pas hoe auto’s hier glimmen en
hoe rijk we zijn.”
“Toch wil ik niet per se teruggaan. Om
echt levenservaring op te doen, hoef je
niet ver te reizen. Het zit eigenlijk allemaal in je hoofd. Eigenlijk kwam ik met
meer vragen terug dan ik vertrokken ben.
Je vraagt je bijvoorbeeld af of je de sommen die gebruikt worden om mensen als
ik naar daar te sturen, eigenlijk niet beter gewoon aan de ngo’s gegeven zouden
worden. Als je daarbij ook nog ziet dat in
zo’n land superrijken leven die mensen
gewoon laten verrekken op straat ga je
toch ook wel eens nadenken. Maar al bij
al was het een verrijkende ervaring”
Meer info op: http://swiss.ugent.be en
http://www.jint.be.
Dries

Nieuwe sterke man is vrouw
Sara Willems leidt hervormde GSR
De Gentse Studentenraad heeft een nieuwe voorzitter. Woehoe. En het is een vrouw! Dubbel woehoe. Voor de eerste
keer in de geschiedenis van de GSR wordt het patriarchale
keurslijf doorbroken. Daarmee neemt de hervormde én erkende GSR een mooie start. Hopelijk slaagt Willems erin
haar goede moed een heel academiejaar te bewaren.
Sinds enkele weken is de Gentse Studentenraad volledig hervormd. De conventsvoorzitters, die mee aan de basis lagen
van de jarenlange malaise binnen het studentenoverlegorgaan (zie Schamper 427),
werden buitengekegeld. Het optimisme
straalt nu van de gezichten van de studentenvertegenwoordigers. De hervorming van de GSR zorgde blijkbaar voor
een positieve dynamiek.

Dat Willems het haalde is niet meer dan
logisch. Uiteindelijk is zij drie jaar ouder
en al enigszins gepokt en gemazeld. (Dat
betekent niet dat zij vol puisten staat maar
dat zij al ervaring heeft. Zie Schamper 406
en 407 waarom we dat er expliciet bijzeggen.) Hoewel het een logisch resultaat is,
blijft het mooi dat de GSR liever een ervaren vrouw dan een jonge snaak kiest.
Vroeger was het anders.

Twee weken geleden, op woensdag 24 november 2004, verkoos de Algemene Vergadering van de GSR een nieuwe voorzitter. Er waren twee kandidaten: Yannick
Clybouw en Sara Willems. Clybouw zit
in de tweede kandidatuur Burgerlijk Ingenieur. Willems studeert Geneeskunde
en is vlijtig bezig de tweede proef af te
werken. Beiden zijn studentenvertegenwoordiger in hun faculteit. Willems is
daarnaast lid van Animo, de sociaal-democratische studentenvereniging.

Maar het verleden is irrelevant. Het heden telt. Wat nog meer telt is de toekomst
en wat Sara Willems in de toekomst ziet
gebeuren. We hebben het dan niet over
de ondergang van de wereld maar over de
concrete rol van de GSR. “De GSR is naar
mijn mening de meest representatieve
vertegenwoordiging van ‘de student’ aan
de universiteit”, zegt Willems. “Elke faculteit is er vertegenwoordigd en de studentenvertegenwoordigers uit de facul-

‘Het was maar een grap’

Ex-studenvertegenwoordiger verliest pedalen
Voormalig
studentenvertegenwoordiger Pieter-Jan Van de Velde
is twee weken geleden behoorlijk uit de bocht gegaan. Zwiep!
Knal, boem en bang! Van de
Velde verscheen op een vergadering van de VVS, de Vlaamse
Vereniging van Studenten, die
alle studentenraden overkoepelt.
Van de Velde kwam er niet Gent,
maar Leuven verdedigen. Dat
schoot de Gentse studentenvertegenwoordigers in het verkeerde
keelgat. Kadjaffe!
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Twee weken geleden donderdag zou er op
de Algemene Vergadering van VVS gesproken worden over de ﬁnanciering van
de onderwijsinstellingen. Tot grote verbazing van de Gentse delegatie verscheen
ook Pieter-Jan Van de Velde aan de vergadertafel. Van de Velde was tot 1 oktober 2004 studentenvertegenwoordiger in
de Raad van Bestuur van de Universiteit
Gent. Hij heeft het ﬁnancieringsdebat
mee op gang getrokken de afgelopen twee
academiejaren.
Volgens Matthias Laevens, een van de
huidige vier studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur, kregen de
Genste studenten “genen goeiendag” van
Van de Velde toen ze op het hoofdkwar-

teitsraden vormen een directe link met
de studenten van hun faculteit. Praktisch
komt het erop neer dat we actuele dossiers die de student onmiddellijk aangaan
bespreken, er een opinie over vormen en
die heel duidelijk naar buiten brengen.”
Willems wil de mening van de GSR niet
alleen duidelijk maken aan het rectoraat
maar ook aan de studenten. Alleen, hoe
doe je dat? “Onze informatieplicht is decretaal vastgelegd, maar studenten bereiken is niet altijd zo gemakkelijk. Eerst en
vooral is er de obligate website, die ik zo
vlug mogelijk up to date online wil zien.
Daarnaast is een nieuwsbrief een mogelijkheid. Waarom geen samenwerkingsverband met Schamper? ‘t Zal sowieso
geen al te droge kost zijn, anders leest
geen kat het. We mogen het ons dus niet
te gemakkelijk maken.”
Willems wil gaarne dat de GSR een democratisch orgaan blijft waarin iedereen
zijn zegje kan doen. Dat de Gentse Studentenraad de afgelopen jaren meer een
wedstrijd ‘om het luidst en om het snelst
zo veel mogelijk nonsens als waarheden
verkopen’ leek, brengt haar niet van haar
stuk. “In de GSR zitten inderdaad heel
veel mensen met een mening, maar ik
denk niet dat dat iets slechts moet zijn,
tier van VVS arriveerden. “Dat vond ik
raar”, zegt Laevens.
Van de Velde zegt iets anders: “De vergadering was nog niet bezig toen ik
toekwam. Ik heb even mijn aanwezigheid toegelicht aan Stijn Baert (stud
entenvertegenwoordiger uit de Raad
van Bestuur, vdm) om te vermijden dat
de Gentse stuvers die verkeerd zouden
interpreteren.” Baert ontkent dit echter:
“Pas nadat ik hem aansprak, gaf Van de
Velde tekst en uitleg. Bij het binnenkomen negeerde hij mij straal, terwijl we de
avond voordien nog samen pinten zaten
te drinken.”
Van de Velde werd door de Leuvense
studentenraad LOKO gevraagd om mee
naar VVS te komen. “Donderdagnamiddag zat ik met een studente van LOKO
te babbelen op MSN en zij stelde mij
voor om voor de grap mee te gaan naar
de vergadering van VVS in de Leuvense

integendeel”, weet ze. “We zijn maar
met zestien mensen, een haalbaar aantal voor een vergadering, denk ik. We
moeten niet blijven palaveren. Op een
bepaald moment is er een voorstel
waarover gestemd kan worden. Op die
manier is het niet nodig dat democratie de GSR log maakt. Daarvoor zal het
wel essentieel zijn dat de vergaderingen
strikt geleid worden, anders verval je
gemakkelijk in eindeloos geleuter zonder iets concreets te bereiken. Dat is
niet de bedoeling. We kunnen ons allemaal wel leukere en nuttiger dingen
inbeelden dan eindeloos vergaderen.”
Willems’ voorgangers van de oude garde hadden vaak goede contacten met de
rector en de vice-rector. De laatste tijd
was het wat minder. Ziet zij het zitten
om regelmatig op schoot bij de rector te
kruipen? “Het lijkt me vanzelfsprekend
om contact te onderhouden met de rector en vice-rector”, stelt ze. “Het is tamelijk zinloos eerst energie te steken in
standpunten en ze dan niet naar buiten
te brengen. Sowieso hebben we decretaal adviesrecht en dat moeten we zeker
gebruiken. Een advies is maar een advies, en dat kunnen ze altijd naast zich
neerleggen. Maar als het belangrijk is,
moeten we hard genoeg roepen zodat
het niet vanzelfsprekend zal zijn om

delegatie”, getuigt Van de Velde. “Een van
haar delegatieleden had laat afgezegd en
zij had de tijd niet meer om iemand anders te zoeken. Aangezien ik het ﬁnancieringsdebat van nabij gevolgd had, wilde
ik graag aanwezig zijn bij de afsluitende
discussie. Daarom vond ik het een leuk
idee. Uiteraard ging ik ervan uit dat ik
niet zou kunnen stemmen voor LOKO.”
“Tijdens de vergadering heb ik mij bij het
namenrondje voorgesteld als vertegenwoordiger van LOKO, waarop de voorzitter van VVS erop wees dat je student
moet zijn aan de instelling waarvoor je
stemt. Ik kon dus niet voor LOKO stemmen”, voegt Van de Velde eraan toe.
De Gentse studentenvertegenwoordigers
vertellen dezelfde feiten enigszins anders.
Zij meldden ons dat Van de Velde mee
zijn hand opstak toen gevraagd werd wie
er allemaal stemrecht had. Dat verraste
naar verluidt zelfs de studentenvertegenwoordigers van LOKO. Een pijnlijke afgang voor Van de Velde. “Het is een spijtig voorval”, verklaart Matthias Laevens.
“Zonder waarschuwing zien wij opeens
dat Pieter-Jan ook op de vergadering is,

ons zomaar te negeren.”
Die Sara Willems, die klinkt nog enthousiast, denk je ook niet? Probleem is
dat haar meest recente voorgangers ook
heel enthousiast klonken maar er alras
de brui aan gaven. “De huidige GSR is
een volledig nieuw orgaan, met nieuwe
verantwoordelijkheden, een nieuwe
structuur en nieuwe mensen”, bezweert
Willems. “Ik heb dus eigenlijk geen
voorgangers. Ik ben gewoon de eerste.
Soit, om je voor zoiets te engageren,
moet je een beetje zot zijn. Ik heb ook
andere interesses en verantwoordelijkheden en echt geen overschot aan vrije
tijd. Ik wil hierin slagen en niet zomaar
opgeven. Ik ben misschien idealistisch,
maar zeker niet naïef. Misschien is er
wat onwil bij bepaalde personen, maar
binnen de GSR is er alleszins ook heel
wat enthousiasme en vertrouwen. Ik
heb zeker geen zin om me bezig te houden met het verleden of met allerlei interne intriges, hoewel het wel een spannend verhaal was in Schamper 427. We
zullen ons eerst en vooral moeten bewijzen, en dan zal de goodwill vanzelf
wel komen.” Dat zeiden de joden ook
in de vroege jaren veertig van de vorige
eeuw.
Van der Mensbrugghe

maar dan aan de andere kant. Ik vind dat
raar voor iemand die de afgelopen jaren
heel wat mooie kansen gekregen heeft
van de UGent.”
De Gentse delegatie vond het niet bepaald loyaal van Van de Velde dat hij
zich bij de LOKO-delegatie gevoegd had.
Van de Velde zelf ziet geen enkel probleem. “Tijdens de vergadering heb ik
een paar interventies gehouden waarin ik
de standpunten van LOKO, die overeen
kwamen met mijn eigen standpunten en
met de Gentse belangen, verdedigd heb”,
verklaart hij. Dat de Gentse en de Leuvense belangen dezelfde zijn, daar kan
over gediscussieerd worden. Ferm gediscussieerd.
De Gentse studentenvertegenwoordigers konden in ieder geval niet lachen
met Van de Veldes grap. Voelde hijzelf
dan geen nattigheid? “Ja, Stijn had dat al
aangegeven en na de vergadering wezen
Stijn, Olivier Pintelon en Harko Vande
Loock er mij op dat niet iedereen van de
GSR doorhad dat het om een grap ging en
dat zijzelf mijn aanwezigheid geen goede
keuze vonden.” Na een reprimande van

Magali Feys (voorzitster Sociale Raad)
stuurde Van de Velde een mail naar alle
studentenvertegenwoordigers. “Ik heb
mij daarin verontschuldigd om te vermijden dat dit incidentje zou escaleren.”
In die mail stond een frase die – onbedoeld – olie op het vuur smeet. “PieterJan verklaarde dat hij VVS altijd al veel
belangrijker gevonden had dan de Gentse Studentenraad. Ik vind dat een zeer
triestige uitspraak”, meesmuilt Matthias
Laevens. “Dat zijn twee stappen te ver.”
Van de Velde relativeert. “Ik heb mij altijd goed gevoeld op het Vlaamse niveau,
ook al heb ik niet altijd gelijk gehaald en
zijn de standpunten van VVS niet altijd
in het voordeel van de Gentse student
uitgedraaid”, legt hij uit. “Ik vind het zeer
positief dat de nieuwe stuvers zich sterk
engageren binnen VVS en op die manier
meer invloed kunnen verwerven dan ik
had. Ik vind VVS nog altijd belangrijk
als partner in het Vlaamse onderwijslandschap. Ik kan het standpunt van heel
wat van de huidige Gentse stuvers – dat
individuele studenten niet passen op een
AV van VVS – wel volgen en was niet
van plan om nog naar een AV van VVS
te gaan. Tot die kans zich voordeed om in
het kader van een grapje met onze vrienden van LOKO mee te gaan.”
Een grapje dat Pieter-Jan Van de Velde
zowat al zijn krediet gekost heeft. Voelt
hij spijt? “Het was niet mijn bedoeling
om de nieuwe stuvers in Gent tegen de
borst te stuiten. Ik had misschien kunnen
inschatten dat zij een dergelijke grap niet
leuk zouden vinden. Van die verkeerde
inschatting heb ik spijt. Ook heb ik er
spijt van dat dit incidentje de relaties met
de nieuwe stuvers bemoeilijkt. Ik hoop
dat dit snel vergeten wordt en dat iedereen inziet dat mijn aanwezigheid eerder
een gevolg was van de goede banden die
de voorbije jaren met LOKO opgebouwd
zijn, dan dat het een teken van vijandigheid was. Ik hoop dat die goede banden
met LOKO verder uitgebouwd worden,
omdat ik ervan overtuigd ben dat we
vaak gelijklopende belangen hebben.
Het is jammer voor een zeer intelligente
kerel als Pieter-Jan Van de Velde dat het
einde van zijn carrière als studentenvertegenwoordiger zo’n wrang gevoel nalaat.
Moeilijk afscheid kunnen nemen: het
leidt vaker niet dan wel tot een afscheid
in schoonheid. “Dat is jammer voor hem.
Hij snijdt in zijn eigen vel”, zegt Matthias
Laevens gelaten.
Van der Mensbrugghe
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“FAMILY COMES FIRST. ALWAYS.”

De vereniging voor Gentse alumni bestaat ook nog
Mensen die na hun diploma vrezen in een academisch zwart gat
te vallen, dienen nu de oren te spitsen. De VZW Alumni UGent
zorgt er immers voor dat alle afgestudeerden nog kunnen rekenen op de verborgen fondsen en connecties van onze alma
mater. Just when you thought you were out, they pull you back in.
Het bestuur van de Alumni huist – toevallig! – in één van de mooiste gebouwen
van de universiteit, Het Pand. Dit eeuwenoude gebouw ligt gezapig te dommelen in de schaduw van de St-Michielskerk, omringd door een rustieke groene
tuin waar een bejaarde academicus wel
eens peinzend durft door te struinen. Na
een uitvoerige controle van zijn identiteit,
crimineel verleden en mogelijke banden
met andere universiteiten werd uw reporter uiteindelijk toch tot het sanctum
sanctorum van het Pand toegelaten, waar
twee vertegenwoordigers van de Alumni
hem te woord wilden staan.
Capo Regime Communicatie Tom De
Smedt steekt van wal, de rechterhand
steeds wantrouwig in de binnenzak
houdend. “Eerst en vooral moet er een
onderscheid gemaakt worden tussen de
overkoepelende vzw Alumni en de andere alumni-organisaties. Die laatste bevinden zich ondermeer op facultair niveau.
Daarnaast zijn er zelfs vakgroepen die
een eigen vereniging voor alumni hebben. Dat zijn eerder beroepsverenigingen
die onder andere bijscholingen en andere
beroepsgebonden activiteiten verzorgen.
De alumnivereniging van de geneeskundigen houdt zich daar bijvoorbeeld mee
bezig. De algemene vzw Alumni probeert er vooral voor te zorgen dat er een
sociale band blijft bestaan tussen alle afgestudeerden van de UGent, en dus niet
enkel binnen een bepaalde faculteit of
vakgroep.”
De vzw Alumni organiseert dan ook
voornamelijk redelijk luchtige evenementen die vooral uitnodigen om op een
originele manier in contact te blijven met
andere afgestudeerden. Bedrijfsbezoekjes, een ﬁlmvoorstelling, een debatavond,
etc. Kortom, mogelijkheden genoeg om
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tegen een zeer onschuldig decor onderhands dikke enveloppes te overhandigen
of temidden het jolige gewoel plannen
te smeden tegen een gezamelijke vijand.
De famiglia zorgt voor haar leden.
Leen Moreau, contactpersoon van de
vzw Alumni, verduidelijkt de werking:
“We proberen een zo breed mogelijk assortiment aan activiteiten aan te bieden,
zodat niemand van onze leden in de kou
blijft staan. Elke activiteit is steevast snel
volgeboekt. Er komen zelfs leden uit het
verre Antwerpen of Limburg geregeld
naar Gent om er nog eens bij te zijn. We
kunnen dus gerust stellen dat we goed
slagen in ons opzet. Op dit moment tellen we zo’n 3000 leden, en het zijn zeker
niet steeds dezelfden die we mogen verwelkomen.”
Hoe wordt men nu lid van deze gemeenschap met zovele onzichtbare, doch daarom niet minder machtige, armen? Het is
eigenlijk erg simpel. Elke afgestudeerde
mag lid worden. Na de proclamatie wordt
iedereen persoonlijk aangeschreven,
waarbij hij of zij alle nodige informatie
krijgt. Iedereen die net afgestudeerd is,
krijgt trouwens een gratis lidmaatschap
van drie maand. Nadien moet er een
kleine, jaarlijkse som betaald worden.
Voor dat geld kan je deelnemen aan de
diverse activiteiten, maar je kan ook aan
gereduceerd tarief blijven gebruik maken
van bepaalde universitaire faciliteiten. Zo
kan je nog steeds goedkoop sporten in
de GUSB en mensen met masochistische
neigingen of extreem defecte smaakpapillen mogen met hun Alumni-lidkaart
aan studententarieven blijven eten in de
universitaire restaurants. Altijd handig
voor diegenen die nu al weten dat ze zelfs
met hun diploma vooral een last zullen
zijn op de werkloosheidkas van onze toch

al broze sociale zekerheid. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat communicatiewetenschappers een aanzienlijk deel van het
ledenbestand uitmaken. Als slagroom
op de taart krijgt elk lid het maandelijkse blad ‘Gent Universiteit’ in de bus.
Weetwel, dat blaadje dat wél in kleur verschijnt maar nóg minder gelezen wordt
dan Schamper.
Naast het verwennen van haar leden,
houdt de vereniging voor alumni zich
ook bezig met het imago van de UGent.
Alle activiteiten vinden plaats tot de
meerdere glorie van onze alma mater, of
dat is toch de bedoeling. “Wij zien onze
vereniging dan ook als een ambassadeur
voor de UGent. Het is anderzijds jammer
dat de ervaring van de alumni geen rol
kan spelen bij het beleid van de universiteit. Daar gaat een groot potentieel verloren”, aldus De Smedt. Om dat euvel te
verhelpen, tracht hij er samen met de andere bestuursleden voor te zorgen dat er
een hechtere band gevormd wordt tussen
de afgestudeerde studenten en de universiteit. “We verwijzen hierbij graag naar
het Angelsaksische model, waar er bij de
alumni een veel grotere trots bestaat over
hun oude universiteit. Wij willen dan ook
graag die richting uit.” Veelbelovende
woorden. Helaas is de vzw niet van plan
om hiervoor over lijken te gaan. Hoewel
velen hoopten op een langverwachte – en
welbestede – lastercampagne tegen dat
katholiek uitschot aan de Dijle, ziet het
er naar uit dat onze alumni het eerlijk en
fair willen spelen. Op zeer jammerlijke
wijze wordt het eeuwenoude adagium
“Do your best? Losers do their best. Winners fuck the prom queen” genegeerd.
Laten we wel wezen, er zijn geen goede
argumenten tegen lidmaatschap van de
Alumni UGent. Als alle bovenstaande
argumenten nog niet overtuigend genoeg zijn, is er nog altijd een decadente
nieuwjaarsreceptie met gratis drank,
waar je ongestraft en stomdronken prorectoren en professoren kan uitschelden.
Hoe machtig is dat niet.
AJHdB

Iedereen Security!

Fietsersbond voor gratis bewaakte ﬁetsenstalling
Tot vorig jaar verkeerde je nog in de mogelijkheid je roestige rijwiel in de bewaakte stallingen
aan het Sint-Pietersstation te kwakken. Na het faillissement van de uitbatende ﬁrma PLS is men
echter opnieuw aangewezen op de onoverdekte stallingen buiten. En neen, u zal in dit artikel
geen pseudo-lollige witzen over Oost-Europeanen met kniptangen lezen.
De oorzaak van het probleem heeft immers een wee West-Vlaams geurtje: PLS
(Park and Locking Systems) had het
knusse Kortrijk als thuisbasis, en ging
eind april overkop. Tevoren namen de
gebruikers – en daar bevinden zich nogal
wat studenten bij – ofwel een jaarabonnement, ofwel een maandabonnement. Wie
een maandabonnement nam, had het
spel al snel aan zijn of haar kloten: vanaf
één juni kon de persoon in kwestie niet
langer gebruik maken van die ﬁetsenstallingen.

Failliet

De afhandeling van het faillissement liep
immers niet bepaald gesmeerd: hoewel
de NMBS – die de stallingen bezit maar
de uitbating in concessie aan PLS gegeven
had – al snel een nieuwe uitbater vond,
strooide de curator stijlvol wat roet in het
eten. Het werd de NMBS verboden contact op te nemen met de oude uitbater.
Op die manier verwerd de ﬁetsenstalling
tot een stuurloos schip, gezien de controle over de gebruikers in handen van een
failliete ﬁrma was.
Karel Van Buggenhout, die zich vanwege de NMBS bezighoudt met de zaak,
reageert: “Het systeem is ondertussen
aangepast: de interne klok is teruggedraaid zodat de houders van een geldige
badge nog steeds gebruik kunnen maken
van de stallingen. We kunnen echter geen
nieuwe gebruikers registreren, aangezien
we geen uitbaters zijn.” De NMBS kan
ook geen onderhoudswerk aan de stallingen laten verrichten, gezien dat ook tot de
privileges van de uitbater behoort.

Media

De Gentse afdeling van de Fietsersbond,
Perpetuum Mobile, voerde op vrijdag
3 december actie tegen deze gang van
zaken. Volgens de Bond had de NMBS
vanaf 1 juni een vervangende oplossing
beloofd. Hier zou volgens de Bond niets
van in huis gekomen zijn. “Er is nooit
gezegd dat de NMBS een alternatieve op-

lossing zou zoeken,” reageert Van
Buggenhout. “De
media heeft die
uitspraken verkeerd voorgesteld.
De bedoeling was
dat de NMBS de
stalling in eigen
regie open zou
houden, voor de
gebruikers die op
dat moment in het
bezit waren van
een badge.”
“Een ﬁetsenstalling openen in eigen beheer is ﬁnancieel gewoonweg niet haalbaar,” vertelt Van Buggenhout. Zoiets
behoort trouwens niet tot de taken van
de NMBS. Een andere bekommernis van
de Fietsersbond is dat het vinden van een
nieuwe uitbater veel te lang duurt. Jan
Cnops van Perpetuum Mobile: “Eerst
had men het excuus dat er problemen
waren met de curator. In juni waren die
problemen van de baan, en kon men een
nieuwe uitbater zoeken. Nu is de stalling
defect, zegt men.”
“We nemen gewoon de tijd om over een
goed contract te onderhandelen,” beweert
Van Buggenhout. “Als we nu weer haastig
een contract in elkaar ﬂansen, riskeren we
opnieuw dezelfde problemen. Bovendien
is de infrastructuur verwaarloosd, aangezien er al een tijdje geen uitbater meer is
om de stalling te onderhouden. Bij fundamentele mechanische problemen hebben
we uiteraard wel ingegrepen. Men zal dus
nieuwe onderdelen moeten bestellen om
de faciliteiten opnieuw optimaal bruikbaar te maken.” Gezien er nog steeds geen
nieuwe uitbater is, zal de heropening nog
een tijdje op zich laten wachten.

Actie

Als alternatief biedt de stad Gent een lege
loods in de buurt van het station aan.
Deze is niet bewaakt, maar houdt je proletarische rijwiel tenminste droog. Cnops:

“De stad doet eigenlijk al veel meer dan
ze zou moeten doen. Ze spoort de NMBS
ook constant aan om werk te maken van
de ﬁetsstalling. Een groot deel van de
stallingen rond het station zijn trouwens
eigendom van de stad.” Vanwege al deze
vertragingen voerde Perpetuum Mobile
op vrijdag 3 december actie.
De Bond heeft gedurende een half uurtje
symbolisch enige hekkens neergepoot,
stijlvol aangevuld door de folks van de
Fietsersbond zelf, die de afwezige bewaking symboliseerden. Dit ook om te protesteren tegen de vele ﬁetsen die reeds gejat werden sinds de bewaakte ﬁetsstalling
onbeschikbaar is voor de horden nieuwe
studenten die Gent sinds oktober in haar
warme schoot koestert, en geen abonnement kunnen nemen voor de stallingen.
Maar er is beterschap op komst!
De NMBS onderhandelt momenteel immers met enkele potentiële overnemers,
zodat de diensten binnenkort hervat
kunnen worden. Bovendien experimenteert men op dit eigenste moment in enkele Belgische stations met een systeem
van ﬁetskluizen, waar een abonnee dan
zijn ﬁets in zal kunnen opbergen. Ter
informatie: een abonnement voor zowel
de ﬁetsstallingen als de kluizen kost je
maandelijks om en bij 7 euro, jaarlijks
zo’n 70 euro.
Gert
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STORMLOOP OP HET BOEKENFESTIJN!

EEN FEEST VOOR IEDEREEN DIE LEEST: Woordenboeken, reis-, computer- en kinderboeken, te
veel om op te noemen. Een half miljoen boeken en cd-roms staan overzichtelijk uitgestald,
ingedeeld in categorieën met de prijs bovenop. En die prijs mag worden gezien:
aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen. Voor iedereen die van lezen houdt of op zoek
is naar een cadeau voor weinig geld: het Boekenfestijn in Flanders Expo te Gent.

DEZE PRIJZEN ZIJN GEEN ‘FANTASY’!
van 25,NU

6.95

van 19,75
NU

8.50

van 15,50
NU

van 23,95
NU

8.50

8.50

TOLKIEN
NU MET KORTINGEN
TOT SOMS 80%

GOVERT DE ROOS
De verleiding van de naaktfotograﬁe.
Deze playboy fotograaf heeft
een ongekend oeuvre
opgebouwd. Sensualiteit op
z’n mooist.
van 36,50 NU

7.50

PHOTOSHOP
BIJBEL

NOG STEEDS ACTUEEL EN PRIMA
BRUIKBAAR!
Dat wordt een professionele beeldbewerking
voor iedereen. Nu met cd-rom.
Normaal 45,25 NU
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3.95

van 16,50 NU

7.95

van 16,50 NU

7.95

HALF MILJOEN BOEKEN EN LITERATUUR

10.001
STRIPS
DE NIEUWSTE NUMMERS
MET RUIM 50% KORTING

SLA JE SLAG!
www.boekenfestijn.com
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4 dagen lang verplaatst De Centrale Boekhandel het complete
magazijn naar Gent. Dit unieke jaarlijkse evenement trekt
duizenden bezoekers.
HARRISON’S PRINCIPLES OF
Alles gaat weg voor een fractie van
de oorspronkelijke prijs.
Soms verkleurd of met ezelsoor;
het voordeel spreekt boekdelen.

INTERNAL MEDICINE
15th.ed. 2 vols. Het meest verkochte
geneeskundeboek. Dit behoeft
geen toelichting.
Normaal 195,NU

SCIENTIFIC &
COMPUTER
BOOK SALE

39.90

EXTRA STUDENTEN ACTIE
Met je pas of ov-jaarkaart

De Centrale Boekhandel is organising
a huge scientific book sale. Lots of
special offers. Thousands of titles in
every specialism. Textbooks, manuals,
atlasses,
dictionaries - too
� Kerst&Cadeaumarkt �
EXTRA
much to mention
� AGENDA’S � SCHRIFTEN �
here! Prices make
� KALENDERS �
a world of
difference.
� KERSTKAARTEN �

WHY PAY MORE?
DISCOUNTS UP TO 90%
MOLECULAR BIOLOGY
WEAVER
Second edition. The study of genes and
activities at molecular level.
Een basisbijbel in haast 900 pag.

NU

� DUMMYBOEKEN �
� SPELLEN � PUZZELS �
� ETC. ETC. ETC.�

LEARNERS DICTIONARY
Hét autonome basiswerk.
Helping learners with real
English. Fully updated.
Ruim 1824 pag. op groot
formaat.

7.50

NU

THE ORIGIN
OF SPECIES

DARWIN
Waar het allemaal mee begon.

· BESTSELLER ·

NU

4.95

MULTI TALEN
WOORDENBOEK
Nooit meer sleuren met dikke pillen!
Nu 8 woordenboeken van 5 talen
(NL-D-E-FR-SP). Nieuwe spelling.
Ideaal met uw
tekstverwerker.

NU

4.95

8.95

Laatste nieuws!

STUDENTENWALHALLA

Literatuurlijsten welkom!
Vele bekende uitgevers nu voor bodemprijzen.
- Williams - McGraw Hill - Saunders - Oxford - Prentice Hall - Wiley - Mosby - Addison Wesley etc. etc. etc. -

10 EURO
EXTRA KORTING!
Dus voor nog geen 30 euro.
Pak mee die dikke Harrison’s
in twee delen.

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

TOP 10 TITELS

TIJDELIJK AAN WEGGEEFPRIJZEN

ZE ZIJN ER ALLEMAAL:

Allende · Aspe · Brusselmans · Claus · Campert ·
Van Dis · French · Fredriksson · Grünberg ·
Hemmerechts · King · Komrij · Kureishi ·
Van Istendael · Van Kooten · Lanoye · Ludlum ·
Mulisch · Vestdijk · Van Paemel · Rushdie ·
Smeets · Zwagerman · enz. enz. enz.

DIT MAG U NIET MISSEN!

TIP

Wees er tijdig bij, want dit
wordt echt uniek en dan geldt

OP=OP

• VOORVERKOOP/PRESALE
•
D O N / T H U 16 D E C . 10-21 H
VRIJ/FRI

Z AT / S AT

ZON/SUN

DEC.
10-21 H

DEC.
10-18 H

DEC.
10-18 H

1
7 1
9
8 1

FLANDERS EXPO
GENT
Hal 8 · 10.000 m2
Bus 76 ·77·78 - Snelweg E40 uitrit 14
www.flexpo.be - 09 241 9211

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�ROMANS �ATLASSEN �TOP 10 LITERATUUR �NEWAGE �DRAMA
�ARCHITECTUUR �JEUGDLAND �BUSINESS �KUNST �MUZIEK �REIZEN
�MENS EN MAATSCHAPPIJ �HOBBY �WOORDENBOEKEN ETC. ETC. ETC.
Extra

10.000 Muziek cd’s&dvd’s
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Digitaal / Tapdansen, de Sint en nazicinema
De universiteit biedt aan alle studenten de mogelijkheid
om met een beperkte schijfruimte webstekken in elkaar te
rammen. Sommige van die sites zijn stukken beter dan het
onding van de universiteit zelf. Sommige sucken dan weer
ongelooﬂijk. Kortom, de ene is al machtiger dan de andere.
Iedereen die een account heeft bij de
Directie Informatie- en Communicatietechnologie (DICT) kan een persoonlijke webstek bouwen. Daarvoor dient u
een aantal stappen te ondernemen die de
unief paternalistisch voor u uitlegt (1).
U dient eerst de bestanden aan te maken die u op uw webspace wil plaatsen.
Plaats vervolgens de bestanden in de folder WWW op de server. Dan is het tijd
om alles eens te testen. Bevalt het u en
wilt u uw levenswerk bekendmaken, registreer uw webstek op http://studwww.
ugent.be. Bovendien is het mogelijk om
extraatjes zoals Common Gateway Interferance Scripts (CGI) aan uw webstek
toe te voegen. Hiermee kan u formulieren
inbrengen en Clickable Maps in de site
verwerken, naast nog een hoop andere
mogelijkheden.

Pillendraaier

De portaalsite http://studwww.ugent.be
– genoeg het purisme webstek gebruikt
– biedt een overzicht van de studentensites per faculteit. Een snel doch daarom
niet minder grondig onderzoek noopt tot
enkele conclusies. Zo zien we dat de bewoners van de Blandijn de meeste actieve
sitebuilders zijn. De toekomstige juristen,
of wat daarvoor moet doorgaan, hebben
geen enkele geregistreerde site. Dat wil
echter niet noodzakelijk zeggen dat geen
enkele rechtenstudent zijn eigen studwww-website heeft, velen registreren hun
maaksels niet. Ook burgies en informatici, die doorgaan voor de grootste nerds
aan de UGent, hebben verrassend weinig
sites. Verder is er nog een link naar een
overzicht van sites over diverse “Werkgroepen en Verenigingen van en voor
UGent studenten”.

Tussen de sites zitten er ook heel wat gedateerde exemplaren. Zo is er deze van
Christophe Bouvry, student farmaceutische wetenschappen (5). Duidelijk iemand die in de voetsporen
van pillendraaier en rector
Dreeten De Leenheer wil
treden. Dit echter terzijde.
Zijn site is eigenlijk die van
de Gentse Farma Kring
(GFK). Indien u een activiteit van die vereniging wil
bijwonen, kijkt u beter niet
naar de kalender, want die
vertoont enige achterstand.
Woensdag 4 december zou
er een Sinterklaascantus
zijn, ware het niet dat 4 december dit jaar een zaterdag
is. Wie van zijn webspace
gebruik maakt om aankondigingen voor verenigingen
te doen, zou die toch eens
regelmatig mogen updaten.
Het is toch waar, verdomme.

Laten we er willekeurig enkele uitpikken.
Kunst“wetenschap”studente Griet Raus
heeft haar webspace gewijd aan de geniale
Duitse cineaste Leni Riefenstahl, onder

Erger nog zijn de studenten
die denken ons te moeten
entertainen met allerhande
onbenullige feiten over hun

Riefenstahl
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meer bekend van Triumph Des Willens
(2). Voor het vak ‘Informatica toegepast
op de Kunst’ moest de studente een site
maken over hoe kunst een weg vindt naar
het internet. Er zijn onder meer twee pagina’s biograﬁe en een pagina met Riefenstahls belangrijkste werken te zien.
Opgemaakt in Frontpage is de lay-out
niet bijzonder origineel, maar - zonder al
te veel doorverwijzingen naar andere pagina’s - toch vrij overzichtelijk. Over hetzelfde onderwerp gaat ook de site van Els
De Meyer, meer bepaald over Bob Ostertag, een Amerikaans componist (3).

privéleven. Surf maar eens naar de site
van Isabel Van Langenhoven (6). Zo lezen we onder meer dat ze geboren is op
vrijdag 12 juni 1981. Dat is blijkbaar nog
niet voldoende precies, want ze voegt het
tijdstip er ook aan toe: 17u50. Fijn voor
haar, maar of haar ma dat toen zo leuk
vond, daar mag aan getwijfeld worden.
In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met
tapdansen, vakkundig begeleid door taplerares Lut Vermeulen. De lessen vinden
niet plaats tijdens de schoolvakanties.
Spijtig.
(1) http://allserv.ugent.be/helpdesk/webhosting/
(2) http://studwww.ugent.be/~graus/
(3) http://studwww.ugent.be/~edemeyer/
(4) http://studwww.ugent.be/~robogaer/
(5) http://studwww.ugent.be/~cbouvry/
(6) http://studwww.ugent.be/~ivlangen/
Stefaan

De slagers van het Sint-Pietersplein
Spam op UGent-mail
Dinsdag 30 november ook een mail
gehad van Eline Van Kerckhove, een
studente uit de eerste bach Logopedie
en Audiologie? Dat ze o zo graag naar
Valencia wou met haar lief Joni? Je bent
niet alleen. Iedere student heeft haar
mail gekregen. Iedere! Dat mag niet.
Dat is verboden. Dat is stout, misdadig
en compleet onverantwoord. Normaal
gezien verschijn je voor zo’n misdrijf
met je klieken en je klakken voor de
tuchtcommissie. En ja hoor, op onze
klaagmail naar de DICT (Directie Informatie- en Communicatietechnologie) kreeg we de volgende reactie: “Er
worden reeds acties ondernomen tegen
die gebruiker.” Zo hoort het, dat het
hoort zo.
(TVdM)

Sweatshop onder
rectoraat
De Gentse politie kreeg de nacht van
7 december ettelijke telefoontjes over
vermeende geluidsoverlast in het rectoraat. Onderzoekende agenten vonden enkel stapels lederen portefeuilles.
Rector De Leenheer, na een verblijf in
Cuba voor zijn eredoctoraat, was niet
bereid tot commentaar, maar beloofde
ons wel een authentieke lederen portemonnee als relatiegeschenk. Nadat we
dit vriendelijke aanbod - journalistieke
integriteit! - afgeslagen hadden, werd
ons echter een authentieke Cubaan als
relatiegeschenk aangeboden. Net hetgeen we nog nodig hadden voor onze
collectie ‘Leuke dingen op sterk water’.
Iedereen kan zijn Cubaan afhalen aan
het rectoraat, elke woensdag. Vragen
naar Dré.
(af)

Studentenartsen over al uw vieze ziektes

Medici. Gore smeerlappen die zich met een duivels genoegen
toegang tot uw lievelingslichaamsholtes verschaffen. Voor zij
die caféruzies hakbijlsgewijs plegen op te lossen of met gewijfte van twijfelachtig allooi omgaan, zijn ze echter een godsgeschenk.
De Universiteit Gent herbergt zelfs enkele exclusieve studentenartsen, speciﬁek
geïnteresseerd in uw lichaamsholtes, dus.
Wij interviewden Karen Klein, één van
de dokters aan het Sint-Pietersplein.
Hoe bent u hier terechtgekomen?
Klein: “Ik heb na mijn studies een tijdje
in een groepspraktijk gewerkt. Toen
er bij de studentenartsen een vacature
openstond, vulde ik die in. Na beide
jobs een tijdje te hebben gecombineerd,
besloot ik uiteindelijk mijn positie in de
groepspraktijk te laten vallen.”
Wat zijn de belangrijkste verschillen
tussen een job als ‘gewoon’ huisarts en
uw huidige job?
Klein: “In tegenstelling tot een klassieke
huisarts heb je als studentenarts vastere
werkuren, maar het grootste verschil zit
hem in de patiëntenpopulatie. De patiënten zijn meestal tussen de 18 en de
25 jaar. Er zijn ook heel wat buitenlandse
studenten bij, die soms wel wat ouder
zijn en vaak al kinderen hebben. In een
studentenpraktijk dien je ook frequenter
dan normaal advies te verstrekken over
zaken als anticonceptie en andere seksgerelateerde onderwerpen Voor het overige zijn er weinig belangrijke verschillen: ook studenten worden verkouden,
krijgen griep of bezeren zich. Wij zien
aan de andere kant natuurlijk bijna geen
patiënten met diabetes of hoge bloeddruk.”
En hoe zit het met alcohol- en drugsmisbruik?
Klein: “Studenten die echt met een verslaving kampen, zullen daar meestal niet
spontaan mee bij ons komen aankloppen. Wij hebben dus niet echt een zicht
op de ware grootte van die problematiek.
Soms worden we echter wel gecontacteerd door ouders die zich zorgen maken
over het drugsgebruik van hun zoon of
dochter.”

In de praktijk werken ook enkele ‘huisartsen in beroepsopleiding’. Hoe verloopt de samenwerking met die geneeskundestudenten?
Klein: “Zeer goed eigenlijk. Ik ben zeer
tevreden over de samenwerking, en het
is voor ons boeiend om ieder jaar iemand
nieuw in de praktijk te mogen verwelkomen. Dat zorgt er ook voor dat je alles
kritisch blijft bekijken. Voor de studenten zelf is het ook vrij interessant daar
ze in aanraking komen met tropische
pathologie.”
Ziet u belangrijke verschillen tussen de
huidige studentenmentaliteit en die van
pakweg 20 jaar geleden?
Klein: “Ik denk dat zoiets in golven
gaat, tussen generaties waar sociaal
engagement en een kritische houding
prominent aanwezig zijn en generaties
die minder interesse tonen voor de wereld om hen heen. Op medisch vlak valt
vooral de stijging van het aantal depressies onder studenten op.”
Voelt u zich goed onder de vleugels van
de unief?
Klein: “Wij zijn in feite zelfstandig en
genieten dus een grote mate van vrijheid.
De universiteit bemoeit zich enkel met
logistieke zaken. Ik vind het goed zo.”
Tot slot nog wat praktische details voor
studenten die zich door één van de slagers
van het Sint-Pietersplein onder handen
willen laten nemen. De artsen werken in
principe op afspraak, en die kan je maken
aan de onthaalbalie van het Adviescentrum (Sint-Pietersplein 7) of telefonisch
op 09/264.70.00 (iedere werkdag tussen 9
en 17 u). Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er vrije consultaties van 17 tot
19u. Voor dringende oproepen ‘s nachts bel
je naar het nummer 09/264.71.00, in het
weekend naar 09/236.50.00.
Geen GSM, zegt u? Pech gehad.
Roeland Termote
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“Ik heb altijd gevoeld dat
ik als historicus iets miste”
Sedert 1 december heeft onze provincie een nieuw
opperhoofd. Herman Balthazar heeft er een 19-jarige
carrière als gouverneur opzitten en wordt opgevolgd
door André Denys. Balthazar, tevens professor emeritus in
de geschiedenis op onze alma mater hoopt nu op meer
tijd voor zijn squaw, kinderen en zijn academische passie:
sociale geschiedenis. Schamper trok naar zijn wigwam om
antwoord te krijgen op enkele vragen.
Hoe gaat de keuze van een nieuwe gouverneur eigenlijk in zijn werk?
Balthazar: “Wanneer ik vanuit mijn eigen ervaring kijk, en als historicus, dan
is er geen enkele vaste regel. De regering
moet het eens zijn over een naam Daarna
stellen ze die voor aan de koning, die de
man of vrouw in kwestie benoemt. Het
is eigenlijk geen strikt politieke of ambtelijke benoeming, eerder iets tussen de
twee. Er is daar een mooie Latijnse uitdrukking voor: ad nutum. Je wordt niet
verkozen, maar aangesteld als een politieke ﬁguur die het vertrouwen van de
regering waard moet blijven. Dus als je
in een incident verwikkeld raakt of een
politieke rol gaat spelen die de regering
tegenwerkt, kan je van de ene dag op de
andere uit je ambt verwijderd worden.
Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat nog
maar één keer voorgekomen.”

Rassembleur

Wat ziet u als de belangrijkste verwezenlijking van uw ambtstermijn?
Balthazar: “Dat is een vraag die men mij
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vaak gesteld heeft, maar ik kan daar in
feite niet echt op antwoorden. Als gouverneur heb je een soort van brugfunctie. Je zit heel hoog – maar zonder directe
politieke macht – tussen veel verschillende politieke niveaus. Je bent dan vaak
de rassembleur.”
“De gouverneur heeft een soort kruispuntfunctie. Meestal is het zo dat mensen zeggen “dit of dat is mijn verwezenlijking”. Als je dat wat dieper gaat
analyseren, is het in feite vaak de verwezenlijking van velen. In mijn geval
is dat zeker zo: ik heb mijn rol gespeeld
bij investeringen, dossiers van economische aard, bij het tot stand komen van
strategische plannen in de havenzones
van Gent, enzovoort. Kortom, ik ben bij
heel wat zaken dicht betrokken geweest
en heb daarin telkens het beste van mezelf proberen gegeven. Maar is het louter
mijn verwezenlijking als iets lukt? Neen,
dat zou ik niet durven stellen.”
Als gouverneur moet u boven partijpolitieke discussies staan. Valt dat mak-

kelijk te combineren met uw sociaal en
politiek engagement ?
Balthazar: “Eigenlijk is dat gemakkelijker gegaan dan ik zelf gedacht had. Het
is evident dat een democratisch rechtssysteem bestaat uit politieke groepen die
op een gegeven moment de macht krijgen na verkiezingen. De gouverneur valt
daar dus de facto en de iure een beetje
buiten. Hij moet boven dat spel staan. En
als ik met één zaak blij mag zijn, is het
wel dat ik in die 19 jaar en 6 maanden
noch in de pers, noch binnen de politieke partijen, noch in een van de betrokken regeringen, noch in een van de betrokken gemeenten ooit echt een politiek
incident heb veroorzaakt waarbij men
mij verweten heeft: “Mijnheer Balthazar,
u bent hier niet opgetreden als gouverneur maar als partijpolitiek georiënteerd
man.”

Geluksvogel

Heeft het feit dat u historicus bent invloed gehad op uw carrière als gouverneur?
Balthazar: “Ja, in grote mate. Kijk, als
historicus bestudeer je altijd bepaalde
vraagstukken. Je moet daar bronnen voor
zoeken en je moet altijd zo dicht mogelijk bij de wetenschappelijk bereikbare
waarheid een bepaald proces proberen
te verklaren. Nu heb ik altijd het gevoel
gehad, als geëngageerd mens, dat ik als
historicus iets tekort kwam. Ik miste in
de bronnen die ik kon raadplegen altijd
een stuk van het achterliggende. En dat
is eigenlijk een van de redenen waarom

ik als historicus altijd een beetje geneigd
ben geweest om van mijn bureau weg te
lopen en in de praktijk te gaan kijken hoe
een besluitvormingsproces in zijn werk
gaat.
“Ik ben een geluksvogel geweest omdat
ik gedurende een groot stuk van mijn
carrière die twee processen heb kunnen
volgen. Wanneer je als gouverneur in een
besluitvormingsproces zit, zie je dingen
die je nooit in de bronnen zou lezen,
maar die essentieel zijn om er begrip van
te krijgen. Tegelijkertijd is het goed dat
je ook een beetje professor blijft. Ik wou
een vogelperspectief hebben, ik wou een
rustige analyse. Op dat vlak heb ik dus
voor mijn werk als historicus een enorm
geprivilegieerde positie gehad. Ik heb besluitvorming kunnen bekijken van binnenuit, en die achteraf met het oog van
een wetenschapper kunnen bestuderen.”
U bent ook oprichter van het AMSAB
(een archiefdienst met betrekking tot
sociale geschiedenis, nvdr.). In welke
mate was het nodig om bepaalde bronnen uit het verleden in een aparte instantie te bewaren?
Balthazar: “Ik moet daar in drie niveaus
op antwoorden. In de eerste plaats is de
inrichting van ons Algemeen Rijksarchief
bijzonder ouderwets. De staat heeft daar
te weinig aandacht aan besteed. De geest
van het Algemeen Rijksarchief hinkt 50
jaar achterop, en onze archiefwet is niet
aangepast. Het is eigenlijk een archieﬁnstelling die zich richt op een maatschappij die veel te ver achter ons ligt. Heel
wat van de documenten die betrekking
hebben op het twintigste-eeuwse maatschappelijk leven zijn heel slecht in het
rijksarchief opgenomen. Dus dat was een
eerste manco.”
“Ten tweede zijn de rijksarchieven opgericht in de wettelijke context van een Belgische eenheid. Inmiddels, sinds 1970,
hebben wij opeenvolgende golven van
staatshervorming meegemaakt. Daardoor hebben we nu ook archiefvorming
die puur gewestelijk of parastataal ligt en
niet binnen de structuur van het rijksarchief valt. En de derde reden, meteen
ook de belangrijkste, is dat sinds WOI
het maatschappelijke leven niet louter
beheerst wordt door wat op het vlak van
departementen en ministeries gebeurt,
maar ook door wat in het middenveld
leeft: bij vakbonden, mutualiteiten en

het culturele middenveld. Al die archieven werden niet gecoverd in een archiefwet. En dat is de reden waarom AMSAB
is ontstaan: deze drie manco’s verhelpen.
Ik denk dat we daarmee 25 jaar geleden
een belangrijke stap hebben gezet, want
iedereen die vandaag rond de 20ste eeuw
werkt, zal niet meer uitsluitend in de
rijksarchieven of stadsarchieven aan zijn
trekken komen.”
Op de website van de SP.a stond te lezen
dat u zich nu weer meer ging bezighouden met uw oude liefde, namelijk sociale geschiedenis. In welk kader bent u
van plan daar naar terug te keren?
Balthazar: “Ik ben er in de eerste plaats
nooit helemaal van weggegaan. Sociale
geschiedenis is een heel breed terrein.
Het is het klassieke terrein van de emancipatorische geschiedenis van de kleine
man en van de bewegingen die zich voor
die kleine man zijn gaan inzetten. Maar

Ik ben een
geluksvogel
het is ook in het algemeen een sociaaleconomische geschiedenis. Ik hoop alleen meer tijd te vinden om allerlei onderwerpen en projecten die in mijn lade
zijn blijven liggen verder te bekijken en
af te werken. En hopelijk komt daar wel
iets uit voort.”

Heidegger

Een aantal weken geleden publiceerden we een interview met burgemeester
Frank Beke, ook een Gentse socialist
van uw generatie. Wat hem vooral bezighoudt, is de opkomst van het Vlaams
Belang. Wat is uw visie op deze problematiek?
Balthazar: “Ik denk dat ik niet zo sterk
van de mening van Frank Beke afwijk.
Het succes van het Vlaams Belang heeft
twee grote oorzaken. Aan de ene kant
ligt het aan de structuur van de Belgische
staat, de spanning tussen het Vlaams
nationalisme en het al dan niet Belgische staatsverband; Dat is echter niet de
hoofdcomponent van het extreemrechtse
verkiezingssucces. Die ligt voornamelijk
besloten in een diepe crisis, waarbij de

gewone man in straat zichzelf niet meer
herkent in de instellingen van de politieke democratie en zijn administratie.
Die crisis is intern, maar wordt daarenboven verzwaard door een externe crisis,
namelijk de migratie. Wij zijn de voorbij
decennia een veel opener maatschappij
geworden. Op een evenwichtige manier
met een polyculturele samenleving omgaan, is een uitdaging die blijkbaar voor
zeer veel mensen zoveel woede, angst en
onzekerheid teweegbrengt dat zij niet
meer willen stemmen voor diegenen
die zij er verantwoordelijk voor achten.
Terecht of niet, subjectief of objectief,
het probleem is er. De groeivoet van het
Vlaams Belang wordt door dat maatschappelijk fenomeen gevoed. Wanneer
politiek, administratie en pers niet in
staat zijn dat proces te keren, komen we
natuurlijk in een heel gevaarlijke situatie
terecht.”
Denkt u dat de universiteit daar een
maatschappelijke rol in kan spelen?
Balthazar: “De universiteit kan daar zelf
niet veel aan doen – je kan alleen hopen
dat ze de essentiële eigenschappen van
universiteiten ook eﬀectief kunnen blijven waarmaken. Dat is in de eerste plaats
universitas: het open zijn over alle disciplines en alle grenzen heen. Met andere
woorden: een internationale intellectuele
gemeenschap vormen om de problemen
van onze maatschappij te bestuderen en
er de beste antwoorden op te geven, in
het kader van wetenschappelijk onderzoek.”
“Als je vandaag docent wordt, moet je
een papier tekenen dat je verplicht om
in je evaluatie met drie zaken rekening
te houden. Je moet een pedagogische rol
spelen. Je moet bewijzen dat je vanuit je
eigen vakgebied onderzoek kan uitvoeren dat relevant en competitief is. En ten
derde moet je ook aan maatschappelijke
dienstverlening doen. Dat laatste zal dus
ten overstaan van dit probleem van essentiële aard zijn. Wat wordt de maatschappelijke relevantie van de intellectuele gemeenschap in dit grote probleem?
Ik hoop dat het goed uitdraait, maar ik
ben er niet helemaal gerust in. Denk
maar aan Heidegger, die als één van de
grootste ﬁlosofen van de twintigste eeuw
toch in de jaren ‘30 onder indruk van de
nsdap kwam.”
Wouter en Sara
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Opinie / Fuck Oﬀ!
“Waar gaat het met de studenten van tegenwoordig naartoe?”, vroegen 16 studenten zich
op een mooie dinsdagnacht omstreeks vier uur
af. Vanwaar deze opstoot van ﬁlosoﬁsch denken? En wat is er aan de hand met sommige
studenten?
Voor een antwoord op deze vragen dienen
we enkele uren in de tijd terug te gaan op
die bewuste avond. In een oud herenhuis,
dat door de kotmadam alias huisjesmelkster zijn oude glans al jaren helemaal verloren heeft, brengen 16 studenten alles in
gereedheid voor een leuk feestje. Het bier
stond koud, een uit de kluiten gewassen
muziekinstallatie stond klaar en gekleurde lampen werden ingedraaid.

en beats schalden door de boxen. Iets na
middernacht, het huis zat goed vol, ging
de voordeur open en traden er ﬂikken
binnen. Iemand van ons kot stelde zich
verantwoordelijk en er werd een pv opgesteld.

Al voor het derde jaar op rij hadden de
zestien al hun vrienden en vriendinnen
uitgenodigd om die avond te komen delen in de feestvreugde. De ervaring leerde
dat die feestvreugde wel eens zo groot
zou kunnen zijn dat, wanneer bij het ochtendgloren de eersten naar de les gingen,
de laatsten nog niet van de dansvloer verdwenen waren.

Klotestudenten

Veel volk

Als iedereen twintig mensen uitnodigt
waarvan er vijftien opdagen, is er natuurlijk veel volk. Een twee- à driehonderd
man om precies te zijn. Zo’n feestje kan
best luid zijn, de voorbije jaren echter
nooit zo luid dat de buren het lastig kregen. Ofwel redeneerden ze dat één keer
per jaar best te verdragen is. Feit is dat
noch het bejaard koppel rechts van ons
noch de werkende dertigers links ooit
hun beklag hebben gedaan.
Niet dat we nooit de politie gezien hebben. Op de eerste fuif zijn er ﬂikken omstreeks zes uur ‘s morgens de vensters beneden komen sluiten. Ze reden toevallig
door de straat en stopten omdat enkele
feestgangers met lege ﬂessen drank aan
het voetballen waren op straat. Maar we
hebben er geen last mee gekregen.
Alles zag er dus goed uit om ook dit jaar
er een leuk feestje van te maken. Het volk
stroomde toe, het bier vloeide rijkelijk
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Anderhalf uur later reed er nog eens een
combi door de straat – hij stopte niet
eens.

Geen vuiltje aan de lucht dus, tot plots
om half vier de deur werd platgelopen
door ﬂikken. Drie combi’s en acht ﬂikken
waren omgetrommeld om het verbaasde
jonge volkje uiteen te drijven en de fuif
stil te leggen. Op eenvoudige vraag ging
alle muziek uit en vertrokken de gasten.
Uit gesprekken met de leidinggevende
agent bleek dat ze de tweede keer waren
langsgereden maar geen nachtlawaai
hadden vastgesteld en dus ook geen pv
hadden opgesteld. Ook nu vonden ze het
lawaai niet overdreven. Toch moesten ze
de fuif sluiten, want de hoofdcommissaris
had dat na aanhoudende telefoontjes beslist. “Van wie kwamen die telefoontjes”,
vroegen wij ons af. Kwamen ze van onze
bejaarde buren of waren het de hardwerkende dertigers?
Niks van, zo bleek. Het waren de studenten aan de overzijde van de straat.
Studenten?! Wat bezielde studenten om
de derde week van het academiejaar van
middernacht tot drie de ﬂikken te bellen
omdat er aan de overzijde van de straat
een kotfeestje was? Klotestudenten!
Laat ons toe onze grootste minachting
voor een dergelijke zielige bende losers
uit te spreken. Als ze al lawaai hoorden
– waarvan zelfs de ﬂikken niet van onder
de indruk waren – dan hadden ze zelf

kunnen komen meefeesten, op café kunen gaan of gewoon gaan slapen. Maar
nee, de politie platbellen met de vraag de
keet te sluiten omdat het tussen hun oren
zat dat ze niet zouden kunnen slapen met
zoveel pleziermakende medestudenten
voor hun deur.

Fuck Oﬀ!

Dat soort volk is het onwaardig zichzelf
student te noemen. Mochten het nu nog
examens geweest zijn. Wat senioren en
werkende mensen met glimlach doet terugdenken aan hun studententijd, wordt
vergald door een bende zielige rukkers
en belachelijke trezebezen. We raden
onze teergeliefde overburen aan in de
toekomst bij eventuele feestjes zichzelf te
begraven onder bergen cursussen zodat
ze onze muziek niet meer zouden horen.
Maar bovenal noem uzelf geen student
want dat bent u niet. De studentenspirit
ontbreekt alleszins, dus fuck oﬀ!
Voor lezers die ook zo hun bedenkingen
hebben bij dit soort studenten, nog het
volgende. De politiebellers wonen aan de
oneven huisnummerszijde van de Willem
Tellstraat. Voor het geval dat u eens luidkeels uw studentenvreugde met collega’s
wil delen.
De auteurs zijn échte studenten.
Bella, Elke, Riete, Matthieu, Bob, Domien, Cleo, Sebastiaan, Sarah, Laure,
Ward en Swaef

Ontroerend Goed, metatheater avant la lettre
Als er iets is wat Alexander Devriendt, theatermaker bij Ontroerend Goed, hoog in het vaandel draagt, is het wel de ‘hier en nu’ervaring. “Dat is het krachtigste, maar meteen ook het zwakste
punt van theater”, aldus Devriendt. Zijn voorstelling “Exsimplicity” speelt eind december voor de laatste keer op een Gents podium, bij De Vieze Gasten.
Misschien eerst wat achtergrondinformatie. Ontroerend Goed is een vrij jonge
Gentse theaterperformancegroep, die
vooral enige bekendheid verwierf door
haar PORROR-trilogie. Volgens de website zijn ze “een groep theatermakers die
eigen voorstellingen creëert en daarbij
performance-elementen en theatrale
middelen combineert.” Mooi gezegd,
maar wat verstaan ze nu zelf onder performance? Of liever, wat verstaat Devriendt
daaronder? “Performance beroept zich
voor een groot deel op de ‘hier en nu’-ervaring. De acteur is aanwezig en laat iets
gebeuren voor jou, op dat moment.”

Kijkdooservaring

Waaruit bestaat die ‘hier en nu’-ervaring dan?
Devriendt: “Het belangrijkste streefdoel
van Ontroerend Goed is de kijkervaring
zo intens mogelijk maken. Het gaat om
wat er gebeurt wanneer jij erbij bent: we
willen het publiek, de theatercontext niet
ontkennen. Als ik zelf naar een voorstelling ga, denk ik soms: of ik hier nu zit of
niet, wat maakt het uit? Zo’n kijkdooservaring, waarbij je echt met een vierde
wand zit, is niets voor mij. Ik wil de link
leggen met het publiek, op dat speciﬁeke
moment.”
“Dat is natuurlijk allemaal heel fantastisch maar tegelijkertijd ook het zwakste
punt van theater. Alles hangt erg af van
de avond, van het publiek en van het enthousiasme van de acteurs. Want je mag
dan wel een unieke ervaring creëren, als
de acteurs niet enthousiast zijn, zakt alles
als een pudding in elkaar.”
Hoe willen jullie die unieke ervaring
verwezenlijken?
Devriendt: “Goh... We gebruiken onder
meer improvisatiemomenten, waarbij
we expliciteren wat het publiek doet. Op
speciﬁeke momenten is wat het publiek
doet dus bepalend voor het acteerwerk.
De acteur gaat dan eﬀectief de confrontatie aan. Op het einde maken we het

publiek ook eﬀectief zo bloot mogelijk,
maar zonder dat het veel moet doen. Ik
ben niet zot van publieksparticipatie.
Als ik naar theater ga, wil ik ook met
rust worden gelaten. Ontroerend Goed
geeft het publiek enkel eventjes een ongemakkelijk gevoel, alsof er iets van hen
verwacht wordt. Dat is niet zo, er is niets
dwingends aan.”

Lastige ervaring

Waarover gaat “Exsimplicity” eigenlijk?
Devriendt: “Het is een theatervoorstelling over theater voor niet-theatermensen. En daarmee bedoel ik: mensen die
zelf geen theater maken, die er niet dag
in dag uit mee bezig zijn. Het gaat over
wat er gebeurt als je stilstaat bij de delen
van een voorstelling: het begin, de acteurs, het scenario, de auteur en natuurlijk: het publiek.”
“Ik maakte dit stuk omdat iedereen zich
met experimentele dingen bezig houdt
zonder stil te staan bij wat een theaterstuk eigenlijk is. Daarom vond ik dat we
even moesten uitzoeken waar het eigenlijk vandaan komt. Metatheater staat ook
meestal garant voor een lastige ervaring.
Dat wilde ik vermijden. Er zit veel humor
in de voorstelling, omdat ik voel dat het
zo voor het publiek makkelijker is om
erin mee te gaan.”

Functioneel naakt

Op een foto zag ik dat er iemand naakt
op het podium staat. Waarom?
Devriendt: “Bij dit stuk draait alles om
wat er gebeurt als je impliciete dingen
expliciet wil maken. Dat expliciete zit
hem natuurlijk voor een groot deel in
“het naakt zijn”. De hele discussie rond
functioneel naakt vind ik fantastisch.
Daarom dacht ik: wat als iemand gewoon het podium op komt en zegt dat
hij graag naakt op scène staat? Of dat nu
functioneel is of niet, hij staat daar gewoon, puur.”

“Ik ben niet zot van publieksparticipatie”

Het is dus niet de bedoeling mensen te
choqueren?
Devriendt: “Nee, absoluut niet. We proberen echt heel open te zijn ten opzichte
van het publiek. Sommige mensen vinden dat de voorstelling veel harder moet
zijn en veel verder moet gaan. Dat vind
ik niet het opzet. Ik ben niet vies van het
woord toegankelijkheid. Daarom vind ik
het ook belangrijk om met lagen te werken. De eerste laag moet open en duidelijk zijn. De tweede en derde laag kunnen
aanwezig zijn, maar het mag er niet toe
doen of je ze al dan niet ziet.”
“Het is voor mij ook een drijfveer om die
eerste laag open te houden. Ik maak een
voorstelling voor mezelf, maar ook voor
het publiek. Natuurlijk bestaat het risico
dat mensen het te gemakkelijk gaan vinden. Ik vind dat iemand die nooit naar
theater gaat, moet kunnen volgen. Natuurlijk niet in het extreme - mijn grootmoeder zal er bijvoorbeeld niets aan hebben. Er zal ergens altijd wel een barrière
blijven.”
Een laatste vraag. Vanwaar jullie
naam?
Devriendt: “Wij hebben gewoon iets met
woordspelingen, dat merk je ook bij titels
als Exsimplicity en Killusion. Maar nadat
we onszelf die naam al hadden gegeven,
las ik een mooie quote van Herman de
Coninck: “dichters zijn makelaars in ontroerend goed”. Ook wij, theatermakers,
zijn makelaars in ontroerend goed.”
“Exsimplicity” speelt van 20 tot 22 december bij’ De Vieze Gasten. Info: www.ontroerendgoed.be. Tickets: dvg@deviezegasten.
org.
Wendy Schelfaut
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‘Een les zonder tetten is een slechte les’
Schildersatelier aan de UGent. Kunst voor allen!

Het Kultureel Konvent (KK) herbergt – naast ondermeer de fotoklas,
het Gents Universitair Koor en de fanfare – sinds een twaalf jaar
het Schildersatelier. In een broeierige zolderkamertje van studentenhuis De Brug onderwijzen gediplomeerde kunstenaars studenten
met kunsthonger in de beginselen van schilder- en beeldhouwkunst.
Haal uw kwasten maar al boven.
Het Schildersatelier organiseert het hele
jaar door, in verschillende sessies van
acht lessen (een cyclus voor en een cyclus
na de kerstvakantie), initiatiecursussen
voor geïnteresseerden. Er wordt steevast
gewerkt met een naaktmodel, omdat
– zoals een der lesgevers met een guitige
glimlach opmerkte – “een les zonder tetten een slechte les is.” Verschillende aanpakken worden gesuggereerd, zoals werken “vanuit de lijn”, “vanuit het vlak” en
meer van dat kunstzinnigs. Inschrijven
kost een vijftigtal euro, waarmee ondermeer het materiaal en het model bekostigd worden.

Prostituees

Toen uw reporter bedeesd zijn hoofd
door de deuropening van het atelier stak,

werd hij hartelijk begroet door een tiental jeugdige mensen, druk bezig met de
voorbereidingen. Er werd gewerkt rond
het werk van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Marlene Dumas, die – zeker wat
betreft haar latere periode – bekend staat
om haar expressionistische aquarellen
van schaars geklede prostituees. Concreet
betekent dit dat men het naaktmodel van
dienst afbeeldt vanuit transparante vlakken, die door middel van highlights afgelijnd worden. Resultaat: iets warrig edoch
kunstig.
Al snel lag de vloer bezaaid met verscheidene would be kunstwerkjes. Goran,
de semi-goddelijke beeldhouwer die de
uitleg verschafte, overkeek het artistieke
geweld. Kirrend van plezier ontvingen de
studenten allen een goedkeurend knikje
en een occasionele “Kvin da vree wijs.”

Kunst op kot

Sinds Schamper in handen is van de kapitaalkrachtige Gentse aristocratie, proberen we door middel van walgelijke artikels voor de
high-society in te spelen op de wensen van onze fantastische aandeelhouders. Los daarvan blijven we natuurlijk een studentenblad.
Bij deze dus een artikel over hoe je je als student tot de eliteklasse
kan opwerken: Kunst op Kot.
Het principe van dit onlangs ook naar
Gent overgeplante initiatief van Kunst in
Huis is simpel: je stapt het ﬁliaal binnen,
selecteert een kunstwerk dat volgens jou
een bijdrage vormt tot je o zo mistroostige status, en je engageert je voor een
ontlening van maximum drie maanden.
Studentikoos als de stad is, hoef je als
student zelfs geen inschrijvingsgeld te
betalen. Kunst op Kot maakt je enkel een
maandelijkse vijf euro huurgeld afhandig,
waardoor het werk verzekerd is tegen niet
nader omschreven onvoorziene omstandigheden. Tevens wordt een waarborg
van 25 euro gevraagd. Een peulschil voor
weken kunstplezier.
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De bedoeling van het project is om jonge
kunstenaars toe te laten – door enkele
werken bij Kunst In Huis in bewaring
te geven – zichzelf te promoten en met
mogelijke belangstellenden in contact te
komen. De jonge honden krijgen ook een
vergoeding voor het ter beschikking stellen van hun creatieve uitspattingen. Niet
alles draait dus om het nastreven van persoonlijke erkenning binnen het bekrompen milieutje van de kunstsnobs. De werken worden door een jury geselecteerd
op basis van drie criteria: kwaliteit, actualiteit en ontleenbaarheid. Je kunt dus
rekenen op Kunst met een min of meer
grote letter K. Wie binnen de collectie
van 7300 werken (van ongeveer 600 kun-

Daarna, op commando van de groepsleider, mocht het model van dienst een badjas rond haar lichaam slaan en werd haar
portret geschilderd. De resultaten zijn te
bezichtigen in het atelier zelf, alhoewel
daar niet permanent mensen aanwezig
zijn.

Schandaal!

Maar het is niet allemaal peis en vree.
Eerst en vooral is de hele Schildersklas
moeten verhuizen van de ene bouwval in
de Sint-Pietersnieuwstraat naar de andere, De Brug. Ze werden daar een veel kleiner lokaal toebewezen, enkel bereikbaar
na het bestijgen van drie verschillende
trappen. Astmapatiënten en tbc-lijders
worden weer eens vakkundig een kloot
afgetrokken, laat het geweten zijn.

stenaars) zijn gading niet vindt, ontwikkelt best zelf een eigen kunststroming.
Als er maar ﬂink geld uit te stampen valt.
Het is daarbij handig om te weten dat je
rommel kans maakt opgenomen te worden in deze collectie.
Persoonlijk raden we u af om werken van
Jan Fabre aan de haak te slaan. Vanwege
zijn overtuiging dat kunst moet stinken,
kom je er niet vanaf zonder een maand
lang een hoop stinkende, schimmelende
smurrie in bruikleen te hebben. Daarbij
komt nog dat die gore troep zo makkelijk
uit elkaar valt. Voor je het weet verlies je
je waarborg. Het komt er tenslotte op aan
een bepaalde kotsfeer te scheppen, en
niet een bepaalde kotssfeer.
Simon
Loop langs in de Kunsthal Sint-Pietersabdij of surf naar http://www.kunstinhuis.be
en klik verder op “Kunst op Kot”.

Er is zelfs niet genoeg plaats om hun collectie schildersezels te huisvesten. “De
grootte van het lokaal vormt dan ook een
probleem, temeer omdat onze subsidies
worden berekend aan de hand van het
aantal studenten dat zich inschrijft. Maar
wanneer we maar een beperkt aantal
mensen kunnen huisvesten, is het logisch
dat er minder inschrijvingen aanvaard
kunnen worden en bijgevolg... krijgen we
minder subsidies. Het is een vicieuze cirkel die we op dit moment echt niet kunnen doorbreken. Laat ons hopen dat het
beter wordt in het nieuwe Studentenhuis”,
wist een vurige Goran te vertellen.

Sexy systems

Maar daar eindigt dit verhaal van kommer en kwel niet. Het system adminaardmannetje dat naast het Schildersatelier woonachtig is, maakt het leven van
die arme kunstenaars moeilijk. Het badkamertje dat ook op de zolderverdieping
terug te vinden is, wordt namelijk door
de schilders gebruikt om water te halen
(een nogal essentieel onderdeel van het
hele kunstproces) en kunstwerken uit
klei te laten drogen. Nu wil het mannetje hen echter de toegang tot dat lokaaltje
ontzeggen.
Wanneer we Rudy Gevaert, de starter
van deze hetze, confronteerden met onze

bewijslast, stond hij ons met een innemende glimlach te woord. “Die badkamer kan volgens mij ook gebruikt worden
voor andere zaken, ik vond het ergens wel
logisch die te gebruiken als, wel ja, badkamer. Als mijn blaas op springen staat,
wil ik daar zo snel mogelijk aan verhelpen. Ook wil ik... daar mijn computers
een beetje zetten. Maar dat is bijkomstig!
Bijkomstig, wat ik je brom.”
“Maar waar moeten we dan ons water halen? Ze kunnen toch moeilijk verwachten
dat we dat twee verdiepingen lager gaan
doen? Eventjes serieus zijn alstublieft,
dat zou de virtuele doodsteek betekenen
voor deze cursussen. Daarbij, wij dragen
goed zorg voor dat lokaal. We hebben het
helemaal opgekuist toen het in de zomer
bevuild werd door duiven, omdat iemand
het dakraam had laten opstaan,” reageert
Goran verbolgen.
Als je na al deze controverse nog steeds
de nieuwe Vermeer wil worden, schrijf je
dan zeker in aller ijl in. Ze wachten. Vergeet overigens niet kwaad te kijken naar
de system admin on the way in.
Andreas
Het Schildersatelier is te vinden in De Brug,
Sint-Pietersnieuwstraat 45. Mailen voor
meer informatie, kan naar sa@student.
ugent.be.

Van idee naar idoe!
Terwijl de Vlaamse kindjes
zich op zes december mochten verheugen op een bezoekje van een bebaarde Turk met
negerslaaf en slachtrijp paard,
was er ook voor Gentse professionals, vorsers en studenten
met ondernemingszin – laten
we voor het gemak de noemer
‘Kapitalistische Zwijnen’ hanteren – reden tot blijdschap.
De ondernemingsplanwedstrijd Bizidee deed dan immers onze Alma
Mater aan.

Bizidee is een initiatief
van de Vlaamse Regering
dat “ondernemend, economisch, academisch en
politiek Vlaanderen wil
samenbrengen om het ondernemerschap en de algemene welvaartcreatie te
stimuleren”. Welvaartcreatie! Hadden ze in Somalië
maar zo een ﬁjn initiatief
als Bizidee, denken we dan
zo bij onszelf.
De slagzin van Bizidee
luidt dit jaar “Van idee
naar idoe!” In betere tijden zou de bedenker van

een dergelijk onding de
keuze gekregen hebben
tussen een nekschot en
de hoogste boom van het
dorp, verdammt!
Soit, ondernemen en zo.
Iedere deelnemer krijgt
zes maanden de tijd om
een innovatief idee om te
zetten in een acceptabel
ondernemingsplan. Dit
verloopt in drie fasen: allereerst dient men natuurlijk over een – bij voorkeur
geniaal – idee te beschikken, vervolgens wordt een
gefundeerde
haalbaar-

Aangezien Kapitalistische Zwijnen nu eenmaal harde cash willen zien, bedraagt de hoofdprijs 25.000 euro. De mindere goden worden beloond met
prijzen in natura. Indien je meer wil weten, kan je contact opnemen met
Michel Debruyne op het nummer 09/242.52.37 of op 0476/93.00.78. Email: michel.debruyne@bizidee.be. Website: www.bizidee.be

heidsstudie verwacht en de
derde fase moet resulteren
in een compleet ondernemingsplan.
Naast gemotiveerde professionals die als meter of
peter zullen fungeren, is
er ook een uitgebreid opleidingsparcours en een
website voorzien. De vorige edities van Bizidee
leverden een honderdtal
concrete projecten op
waarmee men quasi onmiddellijk aan de slag
kon. In 2003 werden drie
UGent-onderzoekers laureaat, met een project rond
‘de commercialisering van
optische internetconnecties tussen digitale chips’.
Wow-friggin’-how!
Roeland
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Film
THE INCREDIBLES
Onlangs verscheen de langverwachte nieuwe prent van
de digitale tovenaars van Pixar
in onze zalen. Breedgeschouderde mannen in spannende
en felgekleurde maillootjes, en
dan nog kinderen toegelaten
ook. Waar is Kardinaal Joos
toch als je hem nodig hebt?
Hoofdpersonage is de meest
gedecoreerde superheld ooit,
Mr. Incredible. Ooit was hij de
top van een hele gemeenschap
superhelden die, zoals het
goede katholieken betaamt,
met de beste bedoelingen de
wereld ten dienst stonden. Tot
Mr. Incredible een zelfmoordenaar redde, die daar eigenlijk niet mee gediend was. Na
een resem rechtszaken van ontevreden geredde mensen besloot de overheid dan ook het
beroep van superheld te verbieden. Mr. Incredible dient
zijn stretchpakje in te ruilen
voor een maatpak en zijn
heldennaam voor het banale
‘Bob Parr’. Vanaf dan moet
hij zijn dagen slijten in een
kleine cubicle, in dienst van
een malaﬁde verzekeraar. Tot
een geheimzinnige organisatie
hem plots benadert. Morphing
time!
Op visueel gebied heeft Pixar
zich weer eens overtroﬀen.
Maker Brad Bird – bekend
van het meer dan degelijke The
Iron Giant – heeft een geniale
digitale omgeving gecreëerd
die qua sfeer gerust de concurrentie aankan met de onderwaterwereld van Finding Nemo.
Bird is erin geslaagd een realistische leefwereld neer te poten
die echter heerlijk cartoonesk
blijft, wat ook van de personages gezegd kan worden. De
houterige en stuntelige menselijke personages uit Toy
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Story zijn sinds The Incredibles
voorgoed naar het verleden
verbannen. Het resultaat is
een resem fantastische visuele
grappen. De scènes waar Bob
zijn massieve lichaam door
de kantoren van zijn verzekeringskantoor sleurt, zijn
bijvoorbeeld niet minder dan
briljant te noemen. Men kan
blijven doorpraten over de
strakke sixties-look die de ﬁlm
uitademt en eigenlijk een ware
verademing is na de wollige en
organische decors van vorige
Pixar-producties. Toegegeven,
in hun poging om de mogelijkheden van hun digitale
kunstjes eens tot het uiterste te
laten gaan, heeft Pixar sommige gevechtsscènes iets te lang
uitgesponnen, maar de eerste
jongeling die een ﬁlm té gewelddadig vindt, moet nog geboren worden. Oudere kijkers
kunnen zich tijdens de scènes
op het tropische eiland van de
bad guy dan weer verkneukelen door de vele verwijzingen
naar onder andere Return of
the Jedi. Kwestie dat zelfs die
vreemde man met zijn lange
bruine jas met veel te diepe
zakken zonder achterdocht te
wekken de zaal kan binnenwandelen.
The Incredibles mag dan wel
niet het beste van Pixar heten
te zijn, noch grensverleggend,
het is en blijft een lichtjes fantastische prent.
AJHdB

ETERNAL SUNSHINE
Onze dosis misselijkmakende
romantische komedies hebben
we dit jaar wel weer gehad.
Dat we er überhaupt enkele
gezien hebben, wil overigens
wat zeggen over de algemene
kwaliteit van de meest recente Hollywood-producties.
Doorgaans zochten we de af-

gelopen twaalf maanden ons
heil in het verre oosten. Maar,
ironie spreekt ons wel aan dus
een romantische ﬁlm die over
de pijn van het scheiden gaat,
moéten we toch gezien hebben.
Zo’n lichtjes afwijkend verhaal, dat moet van Charlie
Kaufman komen, tegenwoordig de verpersoonlijking van
een hype in ﬁlmland. De man
stond in het verleden al garant voor enkele uitzinnige
komedies (cf. Human Nature)
en lijkt nog lang niet aan het
einde van zijn latijn. Wanneer
het tot een breuk komt tussen Joel (een ingetogen Jim
Carrey) en Clementine (Kate
Winslet) laat zij alle herinneringen aan hun relatie door
een experimentele operatie uit
haar geheugen wissen. Joel is
woedend wanneer hij erachter komt en besluit dezelfde
ingreep te ondergaan. Terwijl
hij slaapt, zuiveren enkele
werknemers in één nacht systematisch zijn geheugen van
alles wat hem aan Clementine
herinnert.
Wat volgt is een lichtjes chaotische ﬁlm, die meer dan eens
net niet volledig ontrafelt,
en uiteindelijk fantastisch in
elkaar blijkt te zitten. Het is
een ﬁlm die dagen later nog
Aha-Erlebnissen veroorzaakt.
Dat het hele gevaarte nergens ontspoort of te ver gaat
in zijn eigen geschifte opzet
is voornamelijk de verdienste
van regisseur Michel Gondry.
Zijn verleden als regisseur van
enkele inventieve videoclips
komt uitstekend van pas bij
het uitbeelden van Joels desintegrerende herinneringen.
Je ziet net zo goed een scène
weggelopen uit The Blair Witch
Project voorbijrazen als iets dat
onmiskenbaar herinnert aan
Gulliver’s Travels – rond Kerstmis een culthit op de VRT, u

weze gewaarschuwd.
Het resultaat van Gondry’s inventiviteit en Kaufmans vakmanschap is een ﬁlm die je
helemaal in de emoties van de
personages meesleurt. Wanneer een tot inzicht gekomen
Joel wanhopig probeert toch
enkele herinneringen aan Clementine te redden, gaat zijn
wanhoopskreet (“Can you
hear me? I don’t want this anymore!”) door merg en been.
Maar er kan even goed al eens
gelachen worden met enkele
quotes waar wij instant classics
in zien. Een emotionele roetsjbaan, zullen we maar zeggen.
Nu heeft onze stoerdere medemens – houthakkersbloed
in de aderen, voorzien van
een ooglapje – wel wat meer
nodig om zich tot één der vaderlandse ﬁlmzalen te slepen.
Wel, goed nieuws. Terwijl de
deerne naast u een ﬂink stel
Bambi-ogen zit te ontwikkelen en een voormalige hobbit
u op het scherm irriteert, kunt
u rustig achteroverleunen en
wachten op een in ondergoed
dansende Kirsten Dunst. Die
Gondry kent zijn wereld, zeg
dat wij het gezegd hebben.
Bregt S.
Eternal Sunshine of the Spotless
Mind speelt in de Sphinx.

LES ENFANTS
DU PARADIS
Les Enfants Du Paradis is een
tragisch verhaal, zeg maar een
melodrama. De tijd is WO II,
de ruimte Frankrijk en voor
de handeling moet je naar
Film-Plateau. Olé, olé.
(TVdM)
Film-Plateau, dinsdag 14 december, 20u

COLUMN / weg met de resto’s

Eetfabrieken niet volksverheﬀend
De universitaire resto’s moeten nog dit academiejaar
afgeschaft worden. Sloop ze, verhuur ze, verkoop ze
desnoods aan de privé of, beter nog, de hogescholen.
Maar in godsnaam, pomp er geen geld meer in.
Ikzelf ga nooit in een resto eten, hoewel
de kelder van ons studentenblad praktisch
in resto De Brug ligt. De reden is niet
dat ik een elitaire snob ben die weigert
om minder dan vijf euro voor een maaltijd te betalen. Het is ook niet omdat ik
moordneigingen krijg door die dagelijkse
massa studenten in de resto’s. Oké, ik krijg
moordneigingen in de resto, maar dat
heeft niets te maken met wat ik wil zeggen. Ik krijg graag moordneigingen.
De voornaamste reden dat ik nooit in de
resto eet, is omdat ik het eten er niet te
vreten vind. Echt niet. Walgelijk gewoon.
Ik heb het vorig jaar nog eens geprobeerd.
Goede moed. ‘t Zal wel zo slecht niet zijn.
Honger is de beste saus en dat meisje twee
tafels verder heeft leuke tieten. Smakelijk!
Bij de eerste hap kreeg ik braakneigingen.
Bovenop mijn moordneigingen.
Kijk, we leven in Vlaanderen, waar eten
een niet te onderschatten culturele bezigheid is. Eten bereiden wordt hier als een
vorm van kunst beschouwd en de bevolking van dit koninkrijk weet die kunst te
appreciëren. De Nederlandse visie op eten
daarentegen is heel simpel: alles dat zo
snel en zo goedkoop mogelijk het hongergevoel wegneemt, is eten. Desnoods zouden ze er gefrituurd zoethout eten. Culinair staat niet in hun woordenboek.
Wij hebben een andere cultuur en het bedroeft mij zeer dat deze universiteit die
cultuur niet waardeert. Dat zij de kookkunst zonder scrupules vertrappelt, al jaren aan een stuk. De UGent pakt er maar
al te graag mee uit dat zij haar studenten
ook buiten de lessen vormt. Maar studenten die heel hun opleiding lang elke dag
in De Brug eten, hebben geen kloten culturele vorming opgedaan als het op eten
aankomt. Geen kloten.
De spaghetti die ik zelf bereid op mijn kot
– en er zijn getuigen, ik ben niet de enige
die dat beweert – is duust keer beter dan
die in de resto. Duust keer! Mijn huisbereide kwartel met druiven en gember - een
niet te versmaden Marokkaanse recept - is

niet beter dan die van de resto,
simpelweg omdat ze in de resto
nooit zoiets zouden klaarmaken.
Nochtans is het niet moeilijk en is het
klaar in een wip. Tja, maar een kwart van
de studenten zou zo’n gerecht misschien
weigeren op te eten. Vuile nazi’s, dat zijn
het.
Ik heb zelf de moeite genomen wat kookboeken open te slaan. Ik ben geïnteresseerd in lekker eten. Als het aan mij zou
liggen, ik startte vandaag nog een erkende
studentenvereniging op die gelijkgezinden samenbrengt en laat genieten van
heerlijke maaltijden. De unief betaalt ons
kookgerief, wij kopen zelf de ingrediënten
en elke week – de zogenaamde vergadering – draaien we een schotel in elkaar van
zal ik je daar even hebben. Iedere student
kan lid worden. Dra worden we groter
dan het FK, en nemen we het FK over. Zij
mogen dan voor het bier zorgen tijdens de
maaltijd.
Ik dwaal af. Dat heb je als je over eten begint. Mmm, eten.
Waarom doet de universiteit niet meer
inspanningen om studenten ook culinair
te vormen? Waarom is er bij de Letteren
en Wijsbegeerte geen Vakgroep Eetcultuur? Vanwaar die desinteresse? Waarom
wordt eten in Universitaire Club Het Pand
niet gepromoot? Iedere student kan gratis
en voor niets een clubkaart aanvragen en
voor 15 of 37,5 euro een heerlijk menu in
zijn molen draaien in een prachtige middeleeuws decor aan de Leie. Van de kaart
eten mag ook. Waarom pakt de unief daar
niet mee uit? Dat zou mij plezier doen. Of
waarom biedt de universiteit niet af en toe
een deftige en lekkere schotel aan in de
resto’s? Het mag dan al ietsje meer kosten.
Dan moet je maar eens vijf pintjes minder
drinken per maand.
Neen, geen compromis, schaf die resto’s
godverdomme af. En voor je me uit begint te schelden voor smerige liberaal,
vuile anti-socialist, studentonvriendelijke
klootzak en wat nog niet al: ik ben niet zo

stom om niet af te komen met een geniaal
doch poepsimpel alternatief.
Ik begrijp dat sommige studenten het
moeilijk hebben om ﬁnancieel rond te
komen. Eten is het eerste waarop zij besparen. Het siert de unief dat zij spotgoedkope warme maaltijden aanbiedt. Maar
waarom denkt de UGent nooit na over
alternatieven voor die walgelijke eetfabrieken met hun walgelijke kost die men
eufemistisch resto’s noemt.
Maaltijdcheques. Als de UGent cultuurcheques aanbiedt, kan ze ook maaltijdcheques aanbieden. Als student betaal je
drie euro voor één cheque die acht euro
waard is. Nu betaal je in de resto drie euro
voor een maaltijd die alle kosten meegerekend negen euro waard is. Als je het slim
speelt, kun je zelfs winst maken door een
maaltijd van drie euro te bestellen. Dan
krijg je vijf euro terug en steek je grijnzend twee extra euro’s in je zak. De restauranthouder kan die maaltijdcheques
bij de unief verzilveren. (Een idee: als student een restaurant beginnen. Pro forma.
zes euro winst per cheque.)
Universitaire maaltijdcheques zijn veel
eenvoudiger, volksverheﬀender én goedkoper – één euro per maaltijd, reken maar
uit op duizenden studenten per dag – dan
die lelijke resto’s. Je hebt meer keuze, je
hebt meer kans op lekker eten en je zit gegarandeerd in een mooiere locatie.
Het enige wat mijn voorstel in de weg
staat, is de vakbond. Die wil niet zien dat
de maaltijdvoorzieningen er voor de studenten zijn en niet voor het personeel, dat
zelf niet doorheeft dat het eten in de resto’s
om op te eten is en niet om in de vuilnisbak te kieperen. Zal de volgende rector de
moed hebben om de vakbond het hoofd te
bieden, de resto’s te privatiseren en in de
plaats maaltijdcheques aan te bieden aan
de studenten? Ik hoop het.
Van der Mensbrugghe
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Cultuuragenda Kringen en Conventen
Dinsdag 7 december
Concert: “Les Banquets Nomades”,
Handelsbeurs, 20u15
Film: “Psycho”, Film-Plateau, 20u
Middagen van de Poëzie, Poëziecentrum,
12u15
Lunatic Comedy Club, Bal Infernal, 21u30
Woendag 8 december
Film: “Last Tango in Paris”, Sphinx, 20u
Theater: “Diplodocus Deks”,
Publiekstheater Groot Huis, 20u30
Theater: “Herfstsonate”, Backstage, 20u
Donderdag 9 december
Concert: “East of Eden: Bezielde Perzische
muziek”, De Bijloke, 20u
Film: “Merry Christmas, Mr. Lawrence”,
Film-Plateau, 20u
Dinsdag 14 december
Concert: Hayden, Vooruit, 22u
Film: “Les enfants du Paradis”, Film-Plateau,
20u
Woendag 15 december
“Zingend en swingend naar 2005: Flikkenshow”, Capitole, 20u
Film:: “Kes”, Sphinx, 20u
Dans: “Pierre-Rubio”, Vooruit, 20u
Donderdag 16 december
Boekenfestijn, Flanders Expo, 10-21u
Concert: “Bettie Serveert & Solex”, Handelsbeurs, 20u15
Film: “Satyricon” en “Harpya”, Film-Plateau,
20u
Concert: “Stijn”, Vooruit, 21u
Maandag 20 december
Theater: “Ontroerend Goed”, Bij De Vieze
Gasten, 20u30
Dinsdag 21 december:
Theater: “Nest”, Vooruit, 20u

Maandag 6 december
Vlaamse Geneeskundige Kring,
Sinterklaas-ﬁlmavond, auditorium Z,
21u30
Dinsdag 7 december
Studentenfanfare, Cantus, Salamander,
20u
Vlaamse Biomedische Kring, Filmavond,
auditorium F, 20u
Vereniging Voor Natuurkunde, Lezing:
“Snelle multipoolmethode en complexe
coördinaten”, auditorium E Plateau, 19u45
Woendag 8 december
Gentse Farmakring, Klaascantus,
Salamander, 20u
Oosterse Afrikaanse Kring, Dim sum dinner, Tashun, 19u
Politeia, Sinterklaasfuif, Twieoo, 22u
Donderdag 9 december
Dentalia, Klaasshow, Parochiezaal
Patijntje, 19u
StudentenPastoraal Gent,
Adventsontmoeting “Bang in het Donker?”,
Sint Baafs Kathedraal, 19u
Klassieke Kring, BasKKetbal, GUSB
Vlaamse Landbouwkundige Kring,

Klaasrock en Klaasfuif, Paviljoen, 21u
Maandag 13 december
Geologica, Schaatsen, Openluchtijspiste,
21u
WINA, VLK, VDK, Politeia,
Zwemmarathon, GUSB
Dinsdag 14 december
Chemica, Klaascantus, Salamander, 20u30
Vlaamse Biomedische Kring, Schaatsen
en glühwein, Kristallijn en Point Final
Woendag 15 december
Klassieke Kring, Spaanse avond, ’t
Patijntje, 19u30
Politeia, The Messiah G.F. Händel, Pi-Nuts,
19u
Donderdag 16 december
Gents Universitair Koor, Concert
Chemica, Schaatsen; Kristallijn, 20u
Dinsdag 22 december
’t Zal Wel Gaan, “Het assisenproces
Dutroux”, Bluesette, 20u30
Vlaamse Landbouwkundige Kring,
Kerstmarkt, Boerenkot

Gratis Boeken!
In samenwerking met het Boekenfestijn deelt Schamper gratis boeken uit. Haal met deze
bon (maximaal één per persoon) één van onderstaande titels af aan de Afdeling Premie op
het Boekenfestijn. Deze bon is geldig tot en met 19 december 2004 (18.00u)

Woensdag 22 december
Film: “Raging Bull”, Sphinx, 20u
Theater: “Mieke Maaike’s Obscene Jeugd”,
Tinnenpot, 20u
Donderdag 23 december
Concert: “Erik Drescher & Serge Baghdassarians”, Logos Tetraëder Zaal, 20u
Theater: “De Speler”, Publiekstheater Groot
Huis, 20u30

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 De Brug
St. Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.ugent.be
Lezersbrieven zijn welkom. Naamloos is prullenmand. De redactie behoudt het recht voor om
ingezonden stukken verkort weer te geven, of om
technische redenen niet te plaatsen.

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