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KORTDe kort die zich kort 
liet knippen.
Het nieuwe jaar is nog niet goed en wel begonnen, en toch 
werden we al overstelpt met verscheidene hartverwar-
mende gebeurtenissen. De massale steun voor de Tsuna-
miërs, de vet coole democratische verkiezingen in Irak en 
het laatste zwempartijtje van Ward Beysen.

In Aalst is het - gelukkig - al voorbij en - 
jammer genoeg - zonder al te veel doden, 
maar in de Gentse volksbuurt Ledeberg 
moet de carnavalwaanzin nog helemaal 
beginnen. Van 18 tot 21 februari worden 
de desolate straten van Ledeberg terug 
opgeëist door de kleurrijke en ingenieus 
vermomde bewoners. Enkel jammer dat 
die meestal onder een boerka verborgen 
zitten. *** Het Huis van Alijn organiseert 
in maart elke donderdagavond een work-
shop “Scheren met een klassiek scheer-
mes”. Voor de luttele prijs van 85 euro kan 
u de mooiste momenten uit de bevrij-
dingsdagen herbeleven, kwestie dat de 
jongere generatie zich nu ook uit slag kan 
trekken, moest het nog eens nodig zijn. 
En met een tondeuse is het stukken min-
der grappig om “per ongeluk” eens uit te 
schieten. *** In het Natuurmuseum aan 
het St. Pietersplein loopt vanaf 28 febru-
ari de tentoonstelling “Goede Minnaars”. 
Alle elementen van een gezonde relatie 
worden behandeld, van het heimelijk toe-
dienen van de Rohypnol tijdens het diner 
vooraf tot het ontkennen van het vader-
schap negen maanden later. Achteraf 
krijgt u nog een gratis kleerhanger ook. 
De tentoonstelling is trouwens - om evi-
dente redenen - niet aangepast voor men-
sen met een handicap, maar die kunnen 
wel gratis de workshop “Castratie: Knip-
pen voor de Toekomst” bijwonen. *** Op 
10 maart in de Parochiale Kring Heilig 
Hart: “Samen bouwen aan een veiligere 
samenleving”, een gezellige gespreks-
avond met politie en bewoners. Achteraf 
worden de witte mantels en puntmutsen 
uitgedeeld en wordt de theorie in praktijk 
omgezet. Eén gezin per keer. *** Voor de 
geëngageerde studenten is er de Jonge-
renmars op 3 maart (met startpunt aan 
de Kouter, om 19u). De verschillende or-
ganiserende actiegroepen marcheren met 
opgestoken vuist voor werk, gelijkheid en 

gratis onderwijs. Wij vragen ons alleszins 
volmondig af wie ons werk afneemt en 
waarom we hen dan net gelijkheid moe-
ten beloven. *** Van vrijdag 4 maart tot 
19 maart zullen vier Tibetaanse monni-
ken in het Huis van Alijn werken aan een 
zogeheten mandala (een Tibetaans zand-
kunstwerk). Ze zullen zeven volledige 
dagen met kleine trechtertjes en begeleid 
door gezangen gekleurd zand in vorm-
pjes gieten. Wij hebben alvast de blazers-
sectie van het Gentse Chinese Orkest ge-
boekt om een mini-concertje te geven op 
dag zes. *** De Vlaamse Opera pakt op 
woensdag 23 februari uit met een bewer-
king van Richard III, gebaseerd op de ge-
lijknamige filmreeks. Na zijn bloederige 
wraak voor de moord op vrouw en kind 
in de vorige delen, doolt Richard doel-
loos door het prachtige ongerepte Thai-
land. Met zijn beste vriend Ward Beysen 
stoot hij op een grootschalig complot van 
een stel tektonische platen. Zal onze held 
de daaropvolgende waterige woede kun-
nen beteugelen? Vindt hij liefde waar hij 
het niet verwacht? En overleeft Ward het 
avontuur? *** Wie het geluk had van niet 
met twee gelijke geslachtschromosomen 
geboren te zijn, heeft natuurlijk wel betere 
dingen te doen dan luisteren naar zingen-
de vorsten zonder paard. Speciaal voor 
hen zijn er tijdens het laatste weekend van 
februari sloten gratis whisky op de Schot-
se Beurs, in het ICC. In datzelfde week-
end vindt er in het dienstencentrum van 
Gentbrugge een tabletop- en wargames 
beurs plaats. Om de fans zich volkomen 
thuis te laten voelen, wordt het diensten-
centrum omgebouwd tot een enorme, 
donkere garage. Deodorants, mensen 
met een BMI onder de 27 en vrouwen ko-
men er uiteraard niet in. *** Film Plateau 
vertoont op 26 februari de verfilming van 
Daisnes “De man die zijn haar kort liet 
knippen”, met Senne Rouffaer. U kan 

echter ook wachten op de hedendaagse 
remake, gebaseerd op het leven en werk 
van de laatste Hollandse martelaar, Theo 
van Gogh. “De man die zijn maag kort 
liet knippen” werd razend enthousiast 
ontvangen op het filmfestival van Mekka 
en zal naar alle waarschijnlijkheid ook 
hier erg aanslaan. *** Op 4 en 5 maart 
treedt Sioen op in De Kopergietery. Het 
hele ding wordt ook nog eens integraal 
én live uitgesmeerd op de schermen van 
Kinepolis. Sioen heeft het genre “Zingen 
met een roestige metalen staaf in de aars” 
tot nieuwe hoogtes verhoffen. Wij hopen 
dat Sint Tetanus snel zijn goede werken 
verricht. Of anders een kunstcriticus van 
het niveau van Mohammed B. *** In 
de concertzaal van het conservatorium 
wordt vanaf 20 februari drie zondagen 
op rij het provinciale Koorzangtoernooi 
2005 gehouden. De vorige 2004 edities 
waren een onverdeeld succes, dus deze 
mag je niet missen. *** Op 23 februari 
wordt ondertussen voor de zesde maal de 
Dag van de Kreupele georganiseerd door 
de VZW Uomo Disfunctionalis. De orga-
nisatoren staan - lichtjes scheef - voor een 
verdere sensibilisering rond de proble-
matiek van de gehandicapte in België. *** 
Voor de eerste keer echter valt de Dag van 
de Kreupele samen met Dwergdag en de 
jaarlijkse Week van de Hogeschool. Om 
die reden werd dan ook tot een gezamen-
lijk feest besloten. Deelnemers worden 
verwacht in de Zyklon B-zaal in de Voor-
uit. Om veiligheidsoverwegingen dienen 
horloges, sieraden en gouden vullingen 
voor het binnengaan aan de vestiaire af-
gegeven te worden.

Axel & Andreas
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Dinero
RIEN EMMERY, HOOFDREDACTEUR

De financiering van de verschillende univer-
siteiten is al meer dan een decennium het on-
derwerp van discussie. De overheidstoelages 
werden vanaf 1991 berekend via de som van 
de “onderwijsbelastende eenheden” (OBE’s). 
Zo’n onderwijsbelastende eenheid is een duur 
woord voor de individuele student, verme-
nigvuldigd met het puntengewicht van zijn 
studierichting. En dat puntengewicht hangt 
dan weer af van de kostprijs van de opleiding. 
Met andere woorden: de toelage van een uni-
versiteit hing af van het aantal studenten dat 
er ingeschreven is.

Maar niet helemaal. In 1991 werd ook beslist 
dat elke universiteit recht had op een zoge-
naamd “historisch” forfait. Omdat sommige 
instellingen in geval van een pure OBE-fi-
nanciering een grote hap van hun geld zou-
den kwijtraken, werd elke unief een envelopje 
met een vast bedrag toegestopt. In de jaren 
die op het decreet volgden, werd de UGent 
echter stukken populairder bij de studenten. 
Momenteel lopen er aan de UGent 10.000 stu-
denten meer rond dan vijftien jaar geleden.

Omdat het “historische forfait” echter zo zwaar 
doorwoog in de berekening van de werkings-
middelen, werd de Universiteit Gent jarenlang 
ondergefinancierd. Terwijl de UGent stilaan 
tot een mastodont evolueerde, bleven schat-
tige instellingetjes als de Universiteit Antwer-
pen (UA) op hun historisch forfait steunen. 
De Gentse student moest daarom tevreden 
zijn met een goedkopere opleiding dan zijn of 
haar meer voorspoedige collega’s aan de UA. 
In zijn toespraak bij de opening van het acade-
miejaar 1997-1998 merkte toenmalig minister 
van Onderwijs Luc Van den Bossche echter al 
op dat “het evenwicht in de financieringswijze 
in het universiteitendecreet van 1991 door de 
structurele verschuivingen in studentenin-
stroom ontoelaatbaar verstoord is”.

 Het duurde nog tot 2001 voordat de Vlaamse 
regering de regels herzag. Tot 2004 stelde ze 
een overgangsperiode in, waarbij de totale 
werkingstoelagen verhoogd en al in beperkte 
mate ten voordele van de Universiteit Gent 
herschikt werden. De bedoeling was dat dit 
jaar een volledig nieuw financieringsmodel 
werd ingevoerd om alle ongelijkheden weg 
te plaveien. In een duister hoekje van het Bo-
logna-decreet besliste de Vlaamse regering 
echter geniepig - in het kader van de volledige 
reorganisatie van het hoger onderwijs - om 
die nieuwe financieringsregels wat te laten 
wachten. De overgangsregeling werd tot 2006 
verlengd en alle werkingstoelagen werden 

bevroren. Met als gevolg dat de UGent nog 
twee jaar langer kon fluiten naar de miljoenen 
waar ze recht op had. De Leenheer schoot in 
een colère en trok naar het Arbitragehof, dat 
halverwege februari besloot dat de bevriezing 
ongrondwettelijk is. Om te voorkomen dat 
de UGent helemáál zonder geld valt, liet het 
Hof de huidige toelage nog tot 30 september 
in het decreet staan. Tegen die deadline moet 
het Vlaams Parlement geld bijeengeharkt heb-
ben om de kredieten van onze universiteit op 
te trekken.

Over het nieuwe financieringsdecreet circule-
ren bij belangengroepen als de Vlaamse Ver-
eniging van Studenten (VVS) en de Vlaamse 
Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) al al-
lerlei ideetjes. Zo neuten de hogescholen neu-
ten al jaren om meer geld, ondermeer om te 
academiseren. De VVS lanceerde eind 2004 
nog een uitgebreid advies over de financiering 
van het hoger onderwijs, waar heel wwat zin-
nige dingen in staan. De VRWB wil vanzelf-
sprekend meer centen voor research en zou 
zelfs de basisfinanciering graag aan de output 
van wetenschappelijk onderzoek verbonden 
zijn.

Een financiering die louter of voor het grootste 
deel op studentenaantallen steunt, lijkt mis-
schien logisch. Toch heeft zo’n regeling ook 
perverse gevolgen. Aangezien de beleidsnota 
van onderwijsminister Vandenbroucke een-
zelfde financieringsmodel voor universiteiten 
en hogescholen bepleit en het aantal hoge-
schoolstudenten de laatste jaren zowat geëx-
plodeerd is, zijn de inschrijvingscijfers als enig 
criterium onhoudbaar. Jarenlang woedde ook 
een soort universitaire oorlog om het zieltje 
en de inschrijving van de student. Paradoxaal 
genoeg werden de universiteiten daarom ver-
plicht hun beperkte budgetten aan te spreken 
voor soms dure reclamecampagnes.

Toch is ook een volledig studentonafhankelij-
ke financiering niet aan te raden. De Beleids-
nota Onderwijs van minister Frank Vanden-
broucke, die soms zwaar op de VVS-adviezen 
leunt, is zeker een goede aanzet. De opdeling 
tussen een basisfinanciering en een “incen-
tive-financiering voor innovatie of andere 
beleidsdoelstellingen” is een goed idee, al legt 
de nota iets te veel aandacht op het vaststellen 
van een nieuw “historisch forfait” - wat zonder 
voldoende flexibiliteit tot nieuwe anachronis-
tische situaties kan leiden. De werkelijke dis-
cussie zal pas in 2006 het Vlaams Parlement 
bereiken. Afwachten.
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Halen we er het opiniestuk 
van Schamper 398 even bij, 
uit het academiejaar 2001-
2002. Dat artikel ging over 
de STeR-hervorming die op 
1 januari 2002 - pas op, kut-
woord in aantocht! - geïmple-
menteerd werd. Die hervor-
ming had de unief efficiënter 
moeten maken door de ad-
ministratie onder te verde-
len in acht directies. De twee 
beheerders kregen elk vier 
directies onder hun hoede.  
 
In die tijd leverden wij ste-
vige kritiek op Dirk Mange-
leer. Hij was al sinds 1991 in 
dienst als topfunctionaris en 
nog nooit was hij geëvalu-
eerd, net zomin als toenmalig 
academisch beheerder Bert 
Hoogewijs. Op zich niet zo 
wereldschokkend, behalve als 
je weet dat ieder ander per-
soneelslid wél geëvalueerd 
wordt. 

Buiten
In een artikel over de beheer-
dersevaluatie voorspelden wij 
dat 2005 een moeilijk jaar zou 
worden voor Mangeleer. Maar 
toen Geert De Soete en Peter 
De Keyzer enkele maanden 
geleden uit het Bestuurscol-
lege werden gesmeten, leek 
die voorspelling geen steek 
meer te zullen houden. Dirk 
zal een makkelijk jaar krijgen, 
dachten wij. Enfin, niet lasti-
ger dan anders. 
Het jaar 2005 was nog geen 
maand oud en Mangeleer had 
het al ferm vlaggen. Op het 
Bestuurscollege van 27 janua-
ri 2005 werd namelijk gepala-
verd over de evaluatieproce-
dure van de twee beheerders. 
Mangeleer was er vooraf ta-
melijk gerust op. Hij en Koen 
Goethals, de opvolger van 

Vijfhonderd en één jaar na het Beleg van Oostende maakt de Koningin Der 
Badsteden zich opnieuw op voor een vreemde invasie. Op 19 december 
jongstleden kreeg rector Andreas De Leenheer de eer de eerste steen te mo-
gen leggen van het gloednieuwe technologiepark van de UGent.

Het werd wat krapjes op het oude techno-
logiepark in Zwijnaarde. Het terrein krioelt 
van succesvolle spin-offs allerhande (zie 
Schamper 427) en ondanks een recente ver-
dubbeling van het beschikbare oppervlak, 
werd toch gezocht naar een alternatieve site. 
Die werd al snel gevonden in de Oostendse 
polders binnen het ambitieuze Plassendale-
project. 

Het project is een van de stokpaardjes van 
minister, en professor doctor aan de UGent, 
Johan Vande Lanotte en moet de slabak-
kende economie van de West-Kust nieuwe 
impulsen geven.

De universiteit kreeg in 2001 van Plassen-
dale NV een lapje grond van 20 hectare in 
erfpacht. Vier jaar later neemt het oprichten 
van het eerste gebouw eindelijk aanvang. De 
3000 vierkante meter grote kolos moet de 
centrale hub worden van het wetenschaps-
park. In het incubatiecentrum zal de univer-
siteit startende spin-offs bureau- en labora-
toriumuimte aanbieden. De bedoeling is om 
jonge starters te stimuleren en begeleiden.

Achthonderdduizende harde euro’s betaalde 
de universiteit al voor het project. Dat geld 
moet op termijn terugverdiend worden via 

de positieve input van de toekomstige spin-
offs. Met de Noordzee op enkele honderden 
meters mikt men vooral op projecten in de 
mariene wetenschappen, de milieutechnlo-
gie en  de chemische sector. Ook aan de voe-
dingssector wordt speciale aandacht gegeven 
met het nieuwe Centrum voor Voedingswe-
tenschappen.

In West-Vlaanderen doe je natuurlijk niets 
zonder de zegen van de Heilig Rooms Katho-
lieke Kerk dus werkt de universiteit samen 
met de Katholieke Hogeschool Brugge-Oost-
ende. Via die strategische samenwerking wil 
de unief haar invloed in het West-Vlaamse 
hinterland bestendigen en uitbreiden.

Begin van de maand schoot het Bestuurscol-
lege om die redenen dan ook een eventuele 
participatie in een toekomstige wetenschaps-
park in Waterschei, Limburg, af. Strategisch 
onbelangrijk, was de hoofdreden. “Laat die 
Oosterlinck Limburg maar inpalmen”, moet 
de Leenheer gedacht hebben, “West-Vlaan-
deren, dat is de toekomst.”

We kunnen alleen hopen dat hij genoeg vers 
ondergoed meegebracht heeft.

Matthias

UGent verovert West-Vlaanderen
Bouw nieuw incubatiecentrum in Oostende

© Architectuurstudio Johan Verborgh
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Rector stooft 
ferme peren
Rector André De Leenheer heeft logistiek 
beheerder Dirk Mangeleer stevig bij zijn 
pietje. De Leenheer en Mangeleer zijn al 
vele jaren niet zulke goede vrienden maar 
nu zouden we zelfs het woord ‘vijanden’ 
in de mond durven nemen. Een episch 
verhaal over macht, eer, erotiek, verraad, 
afgunst en galactische duels.

Bert Hoogewijs, zouden op 
dezelfde manier geëvalueerd 
worden als regeringscommis-
saris Yannick De Clercq. Een 
externe evaluator zou een lijst 
van minimum zeven en maxi-
mum tien personen opstellen 
om te bevragen. Van die lijst 
kan de regeringscommissaris 
twee personen wraken als hij 
hun onafhankelijkheid en ob-
jectiviteit betwijfelt. 

Bokkensprong
En dan nu het grote verschil 
tussen de evaluatie van de re-
geringscommissaris en die van 
de beheerders: de regerings-
commissaris wordt niet geëva-
lueerd door zijn rechtstreekse 
ondergeschikten. Dankzij 
rector Andreas De Leenheer 
zullen de vier directeurs onder 
Diederik Mangeleer hun over-
ste wél kunnen evalueren. Zo-
iets is geen deugdelijk bestuur. 
Hoezeer de klemtoon in het 
verslag ook gelegd wordt op 
objectiviteit, personeelsleden 
die een oordeel moeten vellen 
over hun directe overste zijn 
nooit objectief. Jamais. 

Een topambtenaar - de per-
soon blijft logischerwijze lie-
ver anoniem - fluisterde het 
volgende in ons oor: “Worden 
de directeurs ook bevraagd 
over de beheerders? Ah, dat 
wist ik nog niet. Dat is duide-
lijk een zet van de rector. Hij 
beschermt Gonda Cock (de 
bazin van de Directie Finan-

ciën, nvdr.) Ik ga zelfs meer 
zeggen, Gonda is de rector. 
Dat de directeurs worden be-
vraagd is zeer stom. Ten eerste 
zijn de directies zeer verschil-
lend en hebben de directeurs 
zeer verschillende meningen 
over de beheerders. Ten twee-
de is het zeer vreemd dat ie-
mand door zijn rechtstreekse 
ondergeschikten geëvalueerd 
wordt.” 

Dat is gesproken dat. Als je 
met die kennis het verslag van 
het Bestuurscollege van 27 ja-
nuari leest, vallen alle puzzel-
stukjes op hun plaats. Wat een 
onschuldige opmerking van 
de rector lijkt, wordt een af-
rekening. Het begint al bij het 
feit dat de rector zich niet kan 
vinden in de personen die de 
externe evaluator zal aanspre-
ken. Er worden vervolgens 
enkele dingen gezegd over 
vrijheid en soepelheid waar-
van wij denken: opvulling. 
En dan komt het: “Daar in de 
STeR-structuur elke beheerder 
vier directies aanstuurt is de 
individuele bevraging van de 
directeurs zijns inziens even-
eens noodzakelijk.” 

Sterrenslag
Lijkt tamelijk onschuldig hé? 
Let echter op de “zijns inziens”. 
Het gaat hier duidelijk om een 
onverwachte opmerking die 
de rector maakte. Onze kop 
eraf als daar iets van in de 
voorbereidende documenten 

stond. De rector heeft zijn de-
marche geplaatst en op voor-
hand niet laten blijken dat hij 
ze zou plaatsen. Het maffe is 
dat niemand het doorhad. Al-
thans, dat leiden we af uit het 
verslag. De rector maakte zijn 
opmerking en in het verslag 
vinden we geen enkele reactie 
daarop. Hij sloeg zijn slag en 
hij sloeg er niet naast. 

Overigens hoeft het niet te 
verwonderen dat De Leen-
heer zijn peren wellicht allang 
geschild had en dat hij ze nu 
pas gestoofd heeft. In 2001 
spraken wij al van een ster-
renslag tussen rector en logis-
tiek beheerder. Volgens onze 
bronnen is er ook al in het 
verleden geprobeerd om de 
directeurs een bepalende stem 
te geven in de evaluatie van 
de beheerders. De voordelen 
van de STeR-structuur met 
zijn acht directies sprongen al 
vroeg in het oog. 

Gekrenkt
Over de motieven van de 
rector kan lustig gespecu-
leerd worden. Gonda Cock 
steunen zeiden we al. Eer en 
afgunst zullen er ook voor 
een groot stuk inzitten. Man-
geleer wordt alom geprezen 
om zijn werkijver, zijn kennis, 
zijn competentie enzovoort. 
“Mangeleer is de enige die 
de universiteit echt begrijpt. 
Hij is de man die weet hoe de 
begroting ineen zit. De rector 
weet dat niet”, horen wij al vier 
jaar lang van jan en alleman. 
Voor de rector is het pijnlijk 
dat niet hij, de officiële baas, 
maar een ambtenaar de unief 
de facto bestuurt. Een baas die 
geen baas is, is een sof. Heeft 
geen gezag. 

We kunnen ernaast zitten, 
maar André De Leenheer 
wou in zijn laatste maanden 
als rector nog een leuk cadeau 
schenken aan Mangeleer. Zoe-
te wraak is immer geestig, ze-
ker in de vorm van gestoofde 
peren. Meteen geeft hij Gonda 
nog een handig instrument 
om haar overste te pesten. 
Ach, waar gekrenkte trots toe 

lijden kan. 

Gonda
Nu, is Mangeleer zo dik ge-
scheten? Neen. De demarche 
van De Leenheer was een 
confrontatie, maar één feit 
blijft: Mangeleer heeft in zijn 
arbeidsovereenkomst nog al-
tijd niets staan over een even-
tuele evaluatie. Noppes. Hij 
hoeft zich dus niet te laten 
evalueren als hij dat niet wil. 
Daarbij kan hij ook rekenen 
op zeer veel respect binnen 
de administratie. Je moet al 
Gonda Cock heten om geen 
bewondering te hebben voor 
des mans kunde. 
 
Zoals wij het zien, zal Man-
geleer Gonda trouwens over-
leven. De beheerders worden 
namelijk maar om de twee jaar 
geëvalueerd. Dat betekent dat 
de eerste evaluatie in 2008 zal 
vallen, over de jaren 2006 en 
2007. Zoals Gonda populair is 
en zonder steun van De Leen-
heer, zou het wel eens kunnen 
dat ze tegen dan al directeur af 
is. Overigens worden ook de 
beheerders zelf bevraagd door 
de externe evaluator. Met 
dank aan studentenvertegen-
woordiger Matthias Laevens, 
die vond dat de beheerders 
een wederwoord moesten 
krijgen. 

Het verslag van de externe 
evaluator wordt gefinaliseerd 
door de rector en de vice-rec-
tor in de vorm van “een be-
oordeling variërend van zeer 
goed over goed, voldoende 
tot onvoldoende”. Ook daar 
moet Mangeleer niet te bang 
voor zijn. Volgend jaar is De 
Leenheer weg, en als (!) vice-
rector Marc De Clercq rector 
wordt, is dat geen ramp voor 
Mangeleer. Leuk om weten 
voor de heren beheerders: bij 
een gunstige evaluatie kan een 
premie van 10% toegekend 
worden. Als Mangeleer het de 
komende drie jaar slim speelt, 
kan zo’n evaluatie hem dus 
nog goed uitkomen ook. Geen 
haar op ons hoofd dat eraan 
twijfelt dat Mangeleer het zéér 
slim zal spelen. 
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“Het moet niet 
allemaal serieus 

of academisch zijn”
De Maakbare Mens zorgt voor ethische volksopvoeding
Een goed gesprek met de medewerkers van de Maakbare Mens. Zij mo-
gen Johan zeggen tegen professor Braeckman, wij hielden het bij “me-
neer”. Over embryo’s klonen, pillen slikken en sperma doneren.

Onlangs werd de vzw De Maakbare Mens 
boven de doopvont gehouden. Na het 
derde paardenhoofd in ons bed stemden 
we in met een interview. Woordvoerder 
en Gents ethicus Johan Braeckman ver-
haalt de ontstaansgeschiedenis.

Braeckman: “Binnen het veld van alle 
humanistische verenigingen bestond al 
jaren zoiets als de Humanistisch Vrij-
zinnige Dienst (HVD). Johan Declercq 
verzamelde in dat documentatiecentrum 
allerlei informatie over humanistische 
thema’s. Zoals zeer veel van die diensten 
was dat centrum echter - dat mag ik wel 
zeggen - eerder passief. Het centrum was 
open voor iedereen, maar al wie informa-
tie wou, moest die zelf opvragen.”

“Onlangs werd echter een nieuw vzw-de-
creet gestemd, één dat de vzw’s een actie-
vere rol wil laten spelen. Op dat moment 
zijn de mensen van de Humanistisch 
Vrijzinnige Dienst - vooral Johan - in 
Vlaanderen rondgetrokken om allerlei 
mensen te vragen rond welke de thema’s 
een nieuwe dienst zich kon centraliseren. 
Die gesprekken, waar ik ook aan deel-
nam, hebben ongeveer een jaar geduurd. 
Na veel gepalaver is daar uitgekomen dat 
de HVD zich moest omvormen tot een 
vzw die zich zou buigen over allerlei as-
pecten van maakbaarheid.”

“Ondertussen had men mij - opnieuw na 
veel vijven en zessen -  als woordvoerder-
voorzitter aangetrokken. Het beleidsplan, 
een gedetailleerde bundel van 150 pagi-
na’s, hebben we samen met een subsidie-
aanvraag bij de overheid ingediend. Wij 
waren één van de verschillende bewegin-
gen die daadwerkelijk subsidies hebben 
verkregen. In concreto is er geld om tot 
2009 onze plannen uit te voeren. Daarop 

zijn er een aantal mensen voltijds in dienst 
aangeworven, waaronder Eline, Liesbeth 
en Marjan. Een zeer schoon team, zoals 
je ziet.” (gelach)

“De Maakbare Mens zal elk jaar rond een 
ander thema werken, met de maakbaar-
heid van de mens als rode draad. De vzw 
zal de ethische en morele problemen be-
spreken die zich naar aanleiding van de 
vooruitgang van de hedendaagse techno-
logie stellen. Wat De Maakbare Mens wil 
doen, is mensen beter informeren over 
wat er al dan niet kan, wat feit is en wat 
fictie - want er circuleert daar veel onzin 
over. Via studiedagen, tentoonstellingen, 
debatten en dergelijke zullen we duidelijk 
maken wat maakbaarheid nu concreet 
betekent voor de mensen persoonlijk. Op 
19 maart is er een happening als start-
dag.”

“Dit jaar buigen we ons over genetisch 
testen - het feit dat men van iedereen een 
staaltje DNA kan afnemen en daar al-
lerlei informatie uit kan afleiden: welke 
ziektes je kan krijgen en zelfs wanneer 
je waarschijnlijk zal sterven. Die praktijk 
levert toch een hoop morele problemen 
op. Volgend jaar wordt het thema orgaan-
transplantatie - zoals je weet is er een te-
kort aan organen. Mogelijke oplossingen 
zijn kunstmatige organen, stamcellen 
en xenotransplantatie van dierlijke or-
ganen. Ook dat roept allerlei problemen 
op waarrond we willen werken. We doen 
dat samen met allerlei andere centra die 
over deze thematiek meer expertise bezit-
ten. Het jaar daarop is het thema medi-
calisering. België is één van de koplopers 
inzake het slikken van pillen. Medicatie 
bij uitstek heeft natuurlijk met maakbaar-
heid te maken. Kijk bijvoorbeeld naar 
Viagra en, euh… Wat bestaat er zo nog 

qua pillen? (gelach) Soit, er is duidelijk 
een overmedicalisering waarover we ons 
willen buigen. 

“Daarna behandelen we de discussie over 
sport en ethiek. Doping natuurlijk, maar 
daarenboven is sport ook iets waarbij de 
mens zichzelf maakt, iets nastreeft. Ten-
slotte is er nog het thema van de levens-
verlenging. De droom van de eeuwige 
jeugd en het eeuwige leven.”

“Zeer algemeen is de rode draad dus de 
mogelijkheden die wetenschap de mens 
biedt  om zich verbeteren, te veranderen, 
mooier te maken,… We willen natuur-
lijk niet alleen “Hoera” roepen. We stel-
len bij alle thema’s ook kritische vragen 
en we gaan na hoe we de mensen kunnen 
helpen, zodat ze daar op een meer geïn-
formeerde manier evenwichtig tegenover 
staan.”

De immer sympathieke Johan Braeckman 
verlaat hierna het toneel om het woord 
over te laten aan zijn medewerkers. 

Laat ons eerst eens individueel jullie 
achtergrond overlopen. Hoe kwamen 
jullie bij De Maakbare Mens terecht?
Liesbet Lauwereys: “Ik heb moraalwe-
tenschappen gestudeerd. Johan was de 
promotor van mijn thesis, die handelde 
over de ethische implicatie van genetisch 
testen en gentherapie. Daarna volgde ik 
nog een jaartje media en communicatie. 
Er was al eens een vacature geweest bij de 
Humanistisch Vrijzinnige Dienst die mij 
interesseerde, maar omdat ik toen nog 
studeerde ging dat niet door. Een jaar la-
ter heeft men mij opnieuw gecontacteerd. 
Et voila.”

Marjan Joris: “Ik ben afgestudeerd als as-
sistent in de psychologie. Eind verleden 
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jaar ben ik in De Maakbare Mens gestapt. 
Toen draaide de vzw vooral rond biome-
dische thema’s, waarbij ik het vanuit mijn 
opleiding natuurlijk interessant vond om 
er begrijpelijke educatieve middelen over 
te ontwikkelen.”

Johan  Declercq: “Ik ben historicus van 
opleiding. Bij het Humanistisch Verbond 
was ik coördinator van de studiedienst, 
waar ik mij jarenlang heb beziggehouden 
met ethische thema’s. Daarna heb ik als 
het ware een voorstudie gemaakt voor 
deze vzw, en ik ben nog steeds coördina-
tor.”

Eline Comer: “Als licentiate in de moraal-
wetenschappen heb ik ook mijn thesis bij 
Johan gemaakt, over fysieke aantrekke-
lijkheid in evolutionair, psychologisch en 
humanistisch perspectief. Daarna heb ik 
anderhalf jaar lessen zedenleer gegeven. 
Echt ideaal was dat niet, maar toen was er 
een vacature bij De Maakbare Mens. Aan-
gezien één van de thema’s schoonheid is, 
kan ik daar dan op verder werken.”

De Maakbare Mens heeft voornamelijk 
een educatieve opdracht: zoveel moge-
lijk mensen informeren. Hoe zien jullie 
dat precies? Gaat het om prefab advie-
zen of moet men zelf ‘een keer naden-
ken’?
Declercq: “Het allerbelangrijkste is dat 
wij in Vlaanderen rond ethische thema’s 
een dialoog kunnen opstarten, die topics 
naar een ruim publiek brengen en be-
spreekbaar maken. We willen ook actief 
zijn, naar de mensen toe komen via acti-
viteiten - zoals onze happening.”

“Al die nieuwe biotechnologische ont-
wikkelingen stellen ons in staat om steeds 
verder te gaan met het menselijk lichaam: 

plantaten, chips, getransplanteerde orga-
nen, pepmiddelen om niet meer te hoe-
ven slapen,… Hoe ver kunnen we gaan? 
Wat is toelaatbaar en wat niet? De evolu-
tie is er, maar die mag niet ten nadele zijn 
van andere mensen zodat we uiteindelijk 
tot twee ‘soorten’ mensen komen. Dat 
willen we meegeven.”

Joris: “De bedoeling is echter niet om 
kant en klare pakketten af te leveren. 
Iedereen moet - vanuit onze informatie 
- voor zichzelf een mening kunnen vor-
men.”

Hebben jullie ook politieke invloed? Op 
de beslissingsmacht zeg maar?
Lauwereys: “Dat willlen we wel. Vorige 
week stond er bijvoorbeeld in de krant 
dat de Senaatscommissie Bio-ethiek een 
nieuw wetsvoorstel aan het voorbereiden 
is waarin vragen als “Moeten spermado-
nors anoniem blijven?” of “Mogen meno-
pauzale vrouwen via in vitro-technieken 
nog zwanger raken?” worden behandeld. 
Over die zaken is er in België nog geen 
eenduidige wetgeving. Op voorhand 
gaan we daar bij De Maakbare Mens heel 
wat over lezen en opinie-artikels klaar-
stomen. Als de activiteiten van de com-
missie in de media komen, willen we daar 
onmiddellijk kunnen op inspelen. Op die 
manier hopen we wel wat politieke in-
vloed hebben, ja.”

Comer: “Tot nu toe hebben we ons voor-
al gericht tot het grote publiek, met een 
website waar zeer veel informatie ver-
zameld is. Ook via onze nieuwsbrief en 
onze happenings willen we een zo ruim 
mogelijk publiek bereiken.”

Is het eigenlijk niet schandalig dat za-

ken zoals die hier opgenoemd zijn 
nu pas op de politieke agenda staan? 
Ligt in tijdige sensibilisering ook 
geen taak voor De Maakbare Mens?        
Comer: “Het is misschien wel waar dat 
die problemen veel eerder aan bod had-
den moeten komen, maar in België valt 
dat al bij al nog mee. Wij hébben een em-
bryowet waarin staat dat therapeutisch 
klonen wel kan en reproductief klonen 
niet; waarin ook staat dat geslachtsse-
lectie mag - bij voorbeeld om ernstige 
ziektes te vermijden, maar dan weer niet 
om aan “family balancing” te doen. In de 
meeste landen ligt er op dat vlak wettelijk 
niets vast. Wij zijn in vergelijking met het 
Amerika van Bush vrij vooruitstrevend, 
hoor. Maar het is wel zo dat de politieke 
besluitvorming zeer traag op gang komt.”

Wat staat er allemaal op het programma 
van die happening?
Declercq: “Op 19 maart organiseren we 
een volledige dag rond onze thema’s. We 
starten met een toneelstuk van een Ne-
derlands gezelschap om iedereen wat in 
de sfeer te brengen. Daana splitsen we de 
mogelijkheden op met gelijktijdige debat-
ten rond genetisch testen, medicalisering 
en alle overige thema’s.”

Comer: “Sport en ethiek bijvoorbeeld, 
een zeer actueel onderwerp gezien alle 
dopingperikelen de laatste maanden. Wil 
men naar een nultolerantie op dat vlak? 
En is dat wel de juiste manier? Of pleiten 
we beter voor een aanpassing? Want als 
we kijken naar de toekomst, dan komt er 
waarschijnlijk genetische doping aan, die 
helemaal niet meer te detecteren zal zijn. 
Hoe willen we daar mee omgaan? Het is 
belangrijk die vraag op voorhand te stel-
len. We nodigen voor een gesprek daarom 
een aantal journalisten en academici uit.”

Lauwereys: “Over orgaandonatie komt er 
iemand spreken van het transplantatie-
team van het Universitair Ziekenhuis. Hij 
zal patiënten meebrengen die of op een 
wachtlijst staan of reeds organen hebben 
gekregen. Verder is er ook nog een ten-
toonstelling van een kunstenaar die ge-
netisch materiaal van andere kunstenaars 
verzamelt.”

Joris: “Het zal echter niet allemaal serieus 
en academisch zijn. Er zijn luchtige delen 
met film, muziek en een heuse slotshow 
met Kurt Van Eeghem à la Alles Kan Be-
ter.”

Rien Emmery & Wim Van Lancker

Alle informatie over de happening op 19 maart vind je op http://www.demaakbaremens.org
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NIEUWE CLEANROOMS OFFICIEEL  
INGEHULDIGD

Woensdag 16 februari vond de officiële 
inhuldiging plaats op campus Ardoyen. 
Professor Roel Baets, die deel uitmaakt 
van de fotonica-poot van het project, 
stond ons graag te woord.

Wat zijn die cleanrooms precies?
“Het zijn eigenlijk geavanceerde labora-
toria waar de condities onberispelijk zijn. 
Zowel de stofvrijheid, de luchtvochtig-
heid als de temperatuur worden er tot 
in de puntjes geregeld. Bij projecten met 
biologische doeleinden is het ook nood-
zakelijk dat de ruimte vrij is van virussen, 
maar voor ons is dat minder belangrijk. 
Vooral de aanwezigheid van stof moet 
vermeden worden. Wij houden ons bij-
voorbeeld bezig met het vervaardigen van 
optische chips. De verbindingen van deze 
elektronische componenten zijn slechs 
enkele millimeters groot - stilaan duiken 
ze al onder de micrometerschaal. Als je 
dan bedenkt dat stofdeeltjes 10 tot 100 
micrometer groot zijn, begrijp je dat ze 
mastodonten zijn tegenover de elektroni-
sche chips. Daarom jagen we voortdurend 
enorm veel lucht door de laboratoria om 
ze zo stofvrij mogelijk te houden. Tegelij-
kertijd worden de onderzoekers zo goed 
mogelijk ingepakt in stofvrije kledij. De 
mens is immers altijd de grootste oorzaak 
van stof, of het nu in een laboratorium of 
zelfs in dit bureau is.”

Hoe werkt het proces van de chipfabri-
catie en hoe kunnen de stofdeeltjes daar 
interfereren?
“Wij brengen bij de creatie van de chips 
een geometrisch patroon aan. Dit ge-
beurt via een proces dat lithografie heet 
en vergeleken kan worden met het ne-
men van een foto. We creëren eerst een 
masker waarop alle verbindingen worden 
gemaakt. Daarna brengen we op de chip 
een lichtgevoelige laag aan. We belichten 
de chip achter het masker door middel 

van een laser. Zo worden alleen de stukjes 
belicht die niet door het masker van de 
lichtbron afgeschermd worden. Tot slot 
spoelen we de niet-belichte delen af met 
de gepaste chemicaliën om onze schake-
ling te verkrijgen.”

“Daar ligt ook het cruciale aspect wat 
de stofdeeltjes betreft. Als zij zich tussen 
de lichtbron en de chip manoeuvreren,  
wordt het geëtste patroon verstoord en is 
de chip waardeloos! Na dit proces bren-
gen we een laag metaal, halfgeleider of 
polymeer aan, gevolgd door een nieuwe 
laag met een verbindingspatroon. Op die 
manier bouwen we de chip met zijn vele 
lagen op. De chips worden wel niet één 
voor één gemaakt, maar met tientallen 
of duizenden tegelijk, op zogenaamde 
wafers. Dat zijn plakjes silicium van een 
twintigtal centimeter, waarop vele chips 
tegelijk gefabriceerd worden. Op wafers-
cale kunnen verschillende goed gecondi-
tioneerde chips tegelijk worden gemaakt. 
Zo kunnen we allemaal ook een krachtige, 
maar nog steeds goedkope PC kopen.” 

U houdt zich vooral bezig met fotoni-
ca. Een echt modewoord, want een van 
de nieuwste opleidingen in de BaMa-
structuur is ernaar genoemd. Maar wat 
houdt fotonica allemaal in?
“Fotonica is de wetenschaps- en inge-
nieursdiscipline die zich met de funda-
mentele eigenschappen, de technologie 
en de toepassingen van licht bezighoudt. 
Zowel de onderbouw als de toepassin-
gen zijn heel divers. In de fotonica heb 
je materiaalfysica, optica, electronica en 
zelfs quantumfysica nodig. Fotonica heeft 
door de glasvezeltechnologie heel wat be-
langrijke toepassingen in de wereld van 
de telecom. Supersnel internet zou on-
mogelijk zijn zonder deze technologische 
discipline. Ook de opslagmedia, zoals 

CD’s, DVD’s of de allernieuwste BluRay - 
een klein schijfje met een opslagcapaciteit 
van 50 gigabyte - berusten op fotonische 
principes. Daarnaast heb je ook nog de 
LED-verlichting, medische lasers en de 
materiaalbewerking. Lasers worden im-
mers vaak gebruikt in hedendaagse las- 
en snijtechnieken. Ook de chipfabricatie 
bouwt er op voort. De ongelooflijke groei 
van het domein leidde tot die nieuwe 
masteropleiding fotonica.”

Is 15 miljoen euro voor een dergelijk la-
boratorium niet ontzettend veel geld?”
“Dat kunnen we nu nog niet inschatten, 
pas binnen tien à vijftien jaar zullen we 
daar een antwoord op kunnen geven. 
Toen het micro-elektronicabedrijf IMEC 
twintig jaar geleden in Leuven werd opge-
richt, was er ook heel veel kritiek omwille 
van het hoge prijskaartje. Maar IMEC 
werd een ongelooflijke successtory en is 
op dit moment een van de toplaborato-
ria in zijn domein. Natuurlijk weet ik niet 
of het rendement in onze industrie ook 
in verhouding zal staan tot het geïnves-
teerde geld, maar de wetenschappelijke 
return doet dat zeker. Tevens ben ik er-
van overtuigd dat we ons als universiteit 
op dit domein meer moeten profileren. 
De tijd dat we het volledige wetenschap-
pelijke spectrum moesten bestrijken, is 
voorbij. In het vervolg zullen we ons meer 
moeten specialiseren, zodat onze sterke 
punten nog beter in de verf gezet worden. 
Zeker bij dit soort investeringen is het 
noodzakelijk dat de onderzoeksgroepen 
voldoende groot worden en de return in 
verhouding staat tot de input.”

Pieter

Zalig baden in warme lichtstralen, heerlijk. Maar dan nadert plots een 
gigantische meteoriet die je helemaal in zijn schaduw stelt en je toe-
komst hypothekeert. Wat doe je? Vluchten naar je schuilkelder? On-
mogelijk als je een elektronische chip bent. Om hun leed te verzachten 
en hen te beschermen tegen deze huiveringwekkende invasie van de 
voor ons minuscule, maar voor hen kolossale stofdeeltjes, hoest onze 
universiteit nu maar liefst 15 miljoen euro op. De nieuwe cleanrooms 
schieten ter hulp!

8



POLITIEKE STUDENTENOORLOG  
 EINDELIJK VOORBIJ?

RUST IN PFK DREIGT 
WEER TE KEREN

Er waren tijden dat het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) niet meer 
was dan het lamme eendje tussen de loopgraven van extreem rechts en 
extreem links. Door de mini-oorlogjes die beide kampen uitvochten, 
was een constructieve werking bijzonder moeilijk. De laatste tijd werd 
echter een voorzichtige dooi ingezet, en daar wil PFK-voorzitter Kristof 
Janssens gebruik van maken om zijn convent van wat extra tanden te 
voorzien.Janssens diende op de vergadering van 9 

februari dan ook een voorstel in om de 
statuten van het PFK bij te stellen. Con-
creet zouden verenigingen die activiteiten 
van andere door de universiteit erkende 
verenigingen verhinderen na stemming 
uit het PFK gezet kunnen worden of een 
eventuele toetreding tot het PFK op hun 
buik kunnen schrijven. Een handige stok 
achter de deur dus, want tot dusver lag 
het PFK meer dan eens lam omdat twee of 
meer verenigingen met getrokken messen 
tegenover elkaar stonden. Zo werden op 
16 november van vorig jaar nog debatten, 
georganiseerd door de Christen Demo-
cratische Studenten (CDS) en het Ka-
tholiek Vlaams Hoogstudentenverbond 
(KVHV), afgelast omdat voor confronta-
tie met extreem links werd gevreesd (zie 
Schamper 427). Sprekers van het Vlaams 
Belang op de activiteiten werkten op de 
vrolijke rakkers van links natuurlijk als 
een rode lap (pun intended) op een stier.

Geselingetje
Het voorval was er één in een hele rij van 
activiteiten die ofwel niet doorgingen, of-
wel uitdraaiden op relletjes. Of allebei na-
tuurlijk. Feit is dat zulke voorvallen een 
rustig intern debat niet echt bespoedigen, 
en dat het PFK machteloos stond. Offici-
eel konden de leden rustig een onderlinge 
kernoorlog beginnen, het convent kon 
hen zelfs geen klein geselingetje opleggen. 
Volgens Janssens kan zijn amendement er 
echter voor zorgen dat de vrede bewaard 
blijft. Het PFK zou immers kunnen op-
treden tegen iets te actieve leden. Niet 
dat Janssens van het convent een koffie-
kransje wil maken: “Ik wil zeker protest 
niet verbieden. Een beetje rumoer hoort 
nu eenmaal bij de studentenfolklore. Pas 
wanneer een bepaalde vereniging echt 
zou verhinderen dat de activiteit van een 
andere vereniging doorgaat, zou het PFK 
optreden.”

“Het amendement heeft dan ook zeker 

niet als doel de vrije meningsuiting te be-
knotten,” aldus Janssens, “ik hoop enkel 
dat het tot wat meer wederzijds respect 
en erkenning zal leiden. Het zou het on-
derlinge vertrouwen tussen de verenigin-
gen sterk ten goede komen, en ook naar 
de universiteit toe zou het een signaal zijn 
dat het PFK de zaken vanaf nu wat ste-
viger in handen wil nemen.” Verenigin-
gen die elkaar constant dwarszitten zijn 
inderdaad niet de fraaiste reclame voor 
wat in wezen een democratisch overleg-
platform zou moeten zijn. Het PFK kreeg 
de voorbije jaren dan ook meermaals het 
verwijt niet meer dan een holle praatba-
rak te zijn (zie Schamper 417).

Afgeketst
Op de laatste vergadering van het PFK 
ketste Janssens’ voorstel echter afgeketst. 
Het Anarchistisch Kollektief (AK), de 
Actief Linkse Studenten (ALS), Groen 
Alternatieve Studenten (GRAS), Animo 
en COMAC stemden tegen, waardoor de 
vereiste tweederde meerderheid net niet 
gehaald werd. GRAS en Animo deden 
dat naar verluidt omdat ze vinden dat 
gedragsregels niet in de statuten van het 
PFK thuishoren. COMAC viel dan weer 
over de term “verhinderen”, die naar hun 
zin iets te vaag was. Volgens Janssens zou 
COMAC echter wel overstag gaan indien 
“verhinderen” vervangen werd door het 
iets uitgebreidere “dreigen te verhinderen 
of fysiek verhinderen”. Het zou dus enkel 
een kwestie van woorden zijn.

Een telefoontje naar Harko Vande Loock 
leerde dat COMAC inderdaad bereid zou 
zijn om het amendement aan een twee-
derde meerderheid te helpen als de for-
mulering aangepast wordt... en als er reke-
ning zou worden gehouden met een an-
nex die zij er aan toe willen voegen. “Wij 
willen het voorstel van Kristof Janssens 
wel steunen,” aldus Vande Loock, “maar 

wij zullen niet toelaten dat aan de univer-
siteit activiteiten georganiseerd worden 
waarin leden van partijen met racistisch 
of fascistisch gedachtengoed mogen op-
draven.” Janssens ontkent dan weer dat 
die annex er komt.

Hitler en Stalin
Op onze vraag of een debat met Frank 
Vanhecke, zoals begin dit academiejaar, 
voor COMAC zou kunnen, antwoordde 
Vande Loock dan ook: “Tenzij de man 
openlijk afstand doet van de ideeën die hij 
bij het toenmalige Vlaams Blok verkon-
digd heeft, kan COMAC daar niet mee 
akkoord gaan.” Terug naar af dus, zo lijkt 
het, want de kans dat pakweg het KVHV 
de geplande annex zomaar laat passeren 
is wel heel miniem. Wij voorspellen dan 
ook dat de volgende PFK-vergadering 
opnieuw een geanimeerd avondje wordt, 
waarin de namen “Hitler” en “Stalin” niet 
van de lucht zullen zijn.

Los daarvan blijft het nog maar zeer de 
vraag of de mogelijkheid tot uitsluiting in 
amendement ooit daadwerkelijk gebruikt 
zal worden. Het valt namelijk niet altijd te 
bewijzen of verenigingen officieel oproe-
pen om activiteiten van anderen te ver-
hinderen. Na de wijziging van de statuten 
zullen ze daarenboven nog extra op hun 
tellen letten. Bovendien toont de hui-
dige afwijzing van het linkse kamp dat, 
als puntje bij paaltje komt, de meerder-
heid die nodig is om een lid uit het PFK 
te bannen alvast langs die kant moeilijk 
behaald zal worden. Of Janssens’ voorstel 
iets meer zal worden dan een lege doos 
valt dus nog te bezien.

Dries
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De Raad van Bestuur van de UGent besloot de actie Tsunami 
12-12 ten voordele van de tsunamislachtoffers financieel te 
ondersteunen. In de resto’s moet men voor een bepaalde pe-
riode bij sommige maaltijden een toeslag betalen. Machtig, 
horen we u al van ver zeggen. Is dat wel zo?

Het voorstel komt van de voorzitter van 
de Raad van Bestuur (RvB), André De 
Leenheer, in de wandelgangen ook wel 
eens rector genoemd, zolang het nog 
duurt. Blijkbaar was de man onder de 
indruk van de ramp, want op de verga-
dering van 14 januari 2005 stelde hij voor 
om Tsunami 12-12 een duwtje in de rug 
te geven. De regelmatige bezoeker van de 
studentenresto’s zal al ondervonden heb-
ben hoe men het heeft aangepakt. 

De bedoeling was om onder de noemer - 
hou u vast - ‘Bami voor Tsunami’ tot eind 
februari een bami goreng-maaltijd aan te 
bieden. De normale prijs van de maaltijd 
zou met 50 eurocent verhoogd worden. 
Bovendien zou de unief nog eens het-
zelfde bedrag storten op de gezamenlijke 
rekening 12-12. 

Dat waren de plannen. Zoals u wel zou 

moeten weten, loopt bij de UGent wel 
eens mis met plannen op het ogenblik dat 
ze moeten worden uitgevoerd. 

Bami
Uiteindelijk werd niet gekozen voor de 
bami goreng, maar werd het normale 
aanbod behouden en moet u gewoon 50 
eurocent meer betalen voor één specifie-
ke maaltijd uit het gewone aanbod. Het 
is met andere woorden dezelfde bucht die 
u voorgeschoteld krijgt, alleen moet u er 
nu wat meer voor betalen. Op de webstek 
waar u de menuplanning kan bekijken 
(1), zijn de tsunamimaaltijden aangeduid 
met twee smaakvol aangebrachte asterisks 
(sterretjes, dus). Zo kan iedereen beslis-
sen of hij de actie wil ondersteunen. Of 
misschien wil u gewoon die kanker even 
uitstellen, doch dit terzijde. 

Hoeveel heeft het zaakje opgebracht, ho-
ren we u vragen? De Dienst Propaganda 
van de unief beschikt nog niet over volle-
dige cijfers, zei de brave man aan de tele-
foon. De eerste week van de actie werden 
per dag 380 tsunamimaaltijden verkocht, 
goed voor 1900 euro. Daarmee kan men 
al André Flahaut naar het rampgebied 
brengen. Of deze trend zich zal doorzet-
ten gedurende de resterende tijd van de 
actie, is af te wachten. De eerste week viel 
nog midden de examens. Dan verkiezen 
veel studenten de kost van hun ma. Niet 
dat we hen ongelijk kunnen geven.

De actie loopt nog tot 28 februari. Wat er 
met het ingezamelde zal gebeuren, is nog 
duidelijk. Als het maar goed terecht komt, 
zullen we maar zeggen. Ward Beysen kan 
men er in elk geval niet meer mee helpen. 
Voor hem is het kalf al lang verdronken. 

Olé.

Stefaan

(1) http://www.ugent.be/nl/studenten/
studleven/resto/resto/menuplanning 

UGent steunt slachtoffers overstroming

Schamperbaas kon niet 
genoeg poen scheppen
Is het bij u ook al even geleden dat u 
nog een vinger verloor aan de immer 
messcherpe Schamper? Bij ons ook, ver-
domd. De laatste maanden verdwijnen 
negatieve titels immers steeds systema-
tischer in de prullenbak. ‘Gesneuveld 
bij het eindredigeren’, verklaart hoofdre-
dacteur Rien Emmery dan terwijl hij het 
uur afleest op alweer een nieuwe Rolex. 
‘Daarbij, het bestuurscollege is erg te 
spreken over onze laatste edities. En we 
zouden toch niet moedwillig tegen hun 
kar willen rijden, is het niet?’ Als daar 
maar geen heldhaftig onderzoeksjourna-
lisme van komt.

(bs)

nieuwsdings
Nieuwe verwikkelingen in 
het dossier-Weerwolf
Zoals u in Schamper 428 kon lezen, is 
het rectoraat dezer dagen gehuld in een 
zweem van mysterie. Hoewel de rector 
reeds teruggevonden werd na zijn ge-
lijktijdig verdwijnen met Willy, de echt-
genoot van secretaresse Henriëtte, blijft 
Willy zelf nog steeds spoorloos. De rec-
tor vond men in foetushouding, op de 
achterbank van diens Lexus. Om hem 
heen lagen de afgekloven restjes van een 
aanzienlijk aantal grijze konijnen. De 
kleur van de konijnen kon volgens in-
specteur De Sure slechts vastgesteld wor-
den na een anonieme tip van iemand die 
zichzelf omschreef als “een heel machtig 
man”. “We kunnen hieruit enkel conclu-
deren dat de machtige man de konijnen 
nog vóór hun overlijden moet gezien 

hebben. De identiteit van deze machtige 
man vaststellen is dus één van de prio-
riteiten van het onderzoek,” verklaart De 
Sure. Hoe dit verhaal ook mag evolueren, 
het mag duidelijk zijn dat dit niet om een 
geïsoleerd geval gaat. Is de hele elite van 
de universiteit betrokken in het weer-
wolfverhaal? Of gaat het om nog veel 
schimmiger feiten? Eén bron van objec-
tieve informatie hieromtrent: Schamper.

Sabine Hagedoren op Sterre
Op de Campus aan de Sterre stelt de Uni-
versiteit Gent 600 vierkante meter ter 
beschikking aan het Koninklijk Meteo-
rologisch Instituut (KMI) om een nieuw 
automatisch weerstation in te richten. 
Het zal een verouderde voorganger aan 
de De Pintelaan vervangen. Het project 
kadert in “de uitbouw van een fijnmazig 
net van automatische weerstations ver-
spreid over het land”. Als compensatie zal 
de UGent gratis mogen beschikken over 
alle gegevens die het weerstation ople-
vert, te gebruiken voor wetenschappelijk 
en educatieve doeleinden. (re)
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Letterquoteringen via Minerva

Met ingang van de voorbije examenpe-
riode kan iedere student zijn punten - in 
de vorm van een letterquotering - bekij-
ken door in te loggen op de Minerva-
site en door te klikken naar de rubriek 
“Mijn Resultaten.” Enkele muisklikken 
volstaan dus om een mooi overzichtje 
te krijgen van het grote onheil. Weg dus 
met die zenuwslopende spanning bij het 
overlopen van ellenlange lijsten ad val-
vas. Weg ook met het sportief uitlachen 
van minder begaafde medestudenten op 
dergelijke lijsten. We zullen het missen, 
maar omwille van de privacy zullen stu-
denten vanaf nu dus enkel nog hun eigen 
resultaten kunnen inkijken. Als com-
pensatie worden er frequentietabellen 
voorzien waaruit je kan afleiden hoeveel 
superieurder je bent ten opzichte van je 
medemens. Gelukkig maar. 

Geflest
Vanaf dit jaar wordt ook een nieuw, ver-
algemeend systeem van letterquoterin-
gen gehanteerd. Studenten zagen (en als 
er één ding is wat studenten goed kunnen 
- naast pinten heffen - dan is het dat wel) 
al jaren om een systeem dat een preciezer 
beeld geeft van het behaalde resultaat. 
De onderverdeling was vroeger beperkt 
tot 3 graderingen (A, B en C), waarbij de 
middelste tussen de 12 en 10 lag. Vooral 
wie geflest was, wilde wel graag weten 
hoe schandalig slecht hij of zij het er nu 
wel van af had gebracht. Het verschil tus-
sen een 9 en een 3 is dan ook behoorlijk 
groot. Vermits dit jaar het deliberatiesy-
steem gewijzigd werd, waardoor men nu 
reeds met een 10 zondermeer geslaagd 
is, zag men daarin meteen een uitge-
lezen kans om ook in het lettersysteem 
wat verandering aan te brengen. In de 
Onderwijsraad stelde men voor aanvan-
kelijk voor om af te stappen van het sy-
steem van letterquoteringen en meteen 
de precieze punten te geven. Zulks blijkt 
echter onmogelijk, gezien de punten zelf 

pas definitief kunnen vastgelegd worden 
na de deliberatie op het einde van het 
academiejaar. Daarom beperkte de uni-
versiteit zich liever tot een benaderende 
letterquotering die ruimte laat voor wat 
speling met de exacte punten.

Gepalaver
Na wat gepalaver, onder andere in de 
onvolprezen Raad van Bestuur, volgde 
dan uiteindelijk het besluit om met een 
vierdelig lettersysteem te werken. Een 
A is vanaf nu enkel nog weggelegd voor 
de bollebozen met een acuut gebrek aan 
liefde, en stemt overeen met een cijfer 
van  13 of meer - een onderscheiding 
dus. De meesten zullen zich echter al 
gelukkig prijzen met een B (onder de 
10), of net iets minder met een C (6-10). 
De eeuwig onbegrepen pro forma me-
demensen, testosteron-apen en andere 
pechvogels onzer maatschappij zullen 
zich tenslotte tevreden moeten stellen 
met een D (minder dan 6). Alfa’s, beta’s 
en omega’s - ziedaar de ordening onzer 
samenleving. What a brave new world!

Enfin, we krijgen dus nieuwe lettertjes 
om ons op te verlekkeren en de archa-
ische ad valvas bekendmakingen wor-
den vervangen door het hypermoderne 
Minerva. Hypermodern betekent ech-
ter nog niet dat het ook allemaal sneller 
gaat. Op het moment van schrijven, 18 
februari, blijkt dat de meerderheid van 
de resultaten nog niet beschikbaar is. 
Ook de frequentietabellen zijn tijdelijk 
van de site gehaald om overbelasting te 
voorkomen. Vieze kinderziektes mis-
schien, maar niets dodelijks. Wanneer 
de volledige lijst met ieders resultaten 
bekend zal zijn, hangt uiteindelijk af van 
de lesgevers. Uiterlijk op 15 maart moe-
ten de proffen hun punten via Minerva 
openbaren.

(WR)

Een half decennium na de rest van de internationale academi-
sche wereld heeft onze alma mater het wondere universum van 
het internet ontdekt. Om dat alles nog een stapje verder te drij-
ven, worden ook de resultaten van de examens - althans voor het 
eerste semester - dit jaar via Minerva bekend gemaakt. 

Gentse laureaten scriptie-
prijzen
Twee alumni van de UGent vielen 
in december in de prijzen met hun 
licentiaatsscripties. Historicus Fre-
derik Backelandt won de Vlaamse 
Scriptieprijs van het Fonds Pascal 
Decroos met zijn eindwerk “Ons 
rijke Vlaamse wielerleven en het 
wielerflamingantisme: ‘Sportwereld’ 
als gangmaker van identiteit in het 
interbellum”. Het juryrapport sprak 
over een “fresco” dat een “minitieus 
geborsteld beeld van Vlaanderen 
geeft” en verkoos Backelandts werk 
boven de 122 overige inzendingen. 
De man strijkt 2.500 euro op. Meer 
info op http://www.fondspascalde-
croos.be.

Liesbeth Maene, afgestudeerd een de 
faculteit Psychologie en Peagogische 
Wetenschappen met een scriptie over 
“Het multicultureel samenleven in 
beeld in jeugdboeken van schrijvers 
tussen culturen”, haalde een prijs van 
de Stichting Lezen binnen. Maenes 
“vlotte en prima academische stijl” 
en haar “actuele en maatschappelijk 
relevante thema” leveren haar 2.000 
euro op. Meer lees je op http://www.
stichtinglezen.be.

11



12

Een man, een interview.

Geert Lambert tegen muurtjes, 
eenheidsworst en het Blok
Geert Lambert is een vrolijk man die dan ook volop de tekenen van het goede leven draagt. 
Tijdens het interview gaf hij dan ook meermaals aan liever op een tropisch strand te liggen 
met een paar lustige deernen dan door ons op de rooster te worden gelegd. Niettemin stond 
hij ons toch uitgebreid te woord.

Hoe was je studententijd?
“Ah, dat was een schitterende tijd! Ik heb 
daar zeer fijne herinneringen aan, ik heb 
stevig meegedraaid in het studentenhuis 
en ben nog studentenvertegenwoordi-
ger geweest in de Raad van Bestuur. Ik 
ben ook, en nu zal ik slecht scoren bij de 
Schamperredactie (fijn lachje),  praeses 
geweest van het Vlaams Rechtgenoot-
schap.” 

Tegenwoordig kan je bijna geen VRG-
preses meer worden zonder de gelde-
lijke steun van een multinational. 
“Dat klopt en ik vind dat een trieste evo-
lutie. Misschien heb ik daar een beetje de 
aanzet toe gegeven. Ik heb min of meer 
het concept sponsoring bij de verkiezin-
gen ingevoerd. Ik was ook de eerste die 
met een vat aan de stemlokalen stond. De 
boodschap die we daarmee wilden over-
brengen was: “Jongens, het VRG is van 
ons allemaal, wat wij doen, doen we voor 
jullie.” Het VRG mag er niet enkel zijn 
voor de kleine ploeg die constant in het 
Hof van Beroep zit. Dat verruimen, daar 
zijn we aardig in geslaagd.”

U bent ook lid geweest van de Raad van 
Bestuur? 
“Ook dat was een ongelofelijk boeiende 
ervaring. Ik ben met een grote brok naïvi-
teit aan die taak begonnen, maar gaande-
weg heb ik toch een zeker realisme opge-
vat. De gemiddelde student trekt zich zeer 
weinig aan van de universitaire politiek. 
Wanneer de VVS beweert dat zij de stu-
denten vertegenwoordigt, vind ik dat een 
beetje pretentieus: zij vertegenwoordigen 
slechts een geëngageerde fractie van de 
studentenbevolking. Het contact tussen 
de verkozenen in de faculteitsraden en 
hun basis is bijzonder gering. Wanneer 
je aan studentenpolitiek doet, en godver-
domme, dat is het toch feitelijk wel, moet 
je in dialoog treden met de studenten.” 

Werd u serieus genomen door de rector 
en diens trawanten? 
“De studenten worden daar serieus geno-
men afhankelijk van hoe serieus ze zich 
laten nemen. Uiteindelijk heb je medebe-
slissingsrecht. Als student kan je beteke-
nen omdat je één van de veertig mensen 
aan die tafel bent: je hebt een stem. Als ge 
uw bek opentrekt, op de punten waar dat 
nodig is, kan je wel een verschil maken. Ik 
herinner mij dat ik nog dwarsgelegen heb 
over de aanstelling van een prof - ik zal 
hier nu geen namen noemen, omdat hij 
momenteel een zeer belangrijke politieke 
functie vervult (Johan Van de L., nvdr). 
Maar bon, die mens voldeed op dat mo-
ment niet aan de voorwaarden, en men 
heeft die aanstelling toen toch een keer of 
drie, vier moeten uitstellen.” 

Vlaams-nationalisme
“Spirit noemt zichzelf regionalistisch: wij 
pleiten voor integraal federalisme wat je 
kan koppelen aan het begrip integrale de-
mocratie. Wij willen beslissingen zo dicht 
mogelijk bij de bevolking laten nemen. 
Een voorbeeld daarvan is het concept van 
de wijkbudgetten. Wij willen dat wijken 
mee delen van hun eigen toekomst kun-
nen bepalen. Waar wij echter allesbehalve 
voor pleiten is een Vlaams-nationalisme 
dat de meerwaarde van het Vlaamse volk 
tegenover andere volkeren bepleit. Waar 
wij voor staan is verantwoordelijkheid; 
zowel van individu tot individu als van 
gemeenschap tot gemeenschap. Maar om 
dat te bereiken moeten mensen zich thuis 
moeten kunnen voelen in de maatschap-
pij.” 

Waarom eigenlijk Vlaanderen als thuis 
gaan zien? Is dat niet gewoon een kwes-
tie van vertoog? Je kan toch evengoed 
beweren dat de wereld je thuis is? 
“De wereld ís mijn thuis. Men verwijt mij 

binnen de partij bijvoorbeeld dat ik altijd 
maar op reis ben. Waarom? Omdat ik 
denk dat ik een humanist ben, en opensta 
voor de mens, met welk waardepatroon 
of cultuurpatroon ook. Waar ik wel een 
probleem mee heb is dat cultuur een een-
heidsworst zou worden. Ik ben bijvoor-
beeld een enorme voorstander van de 
Europese Unie, maar ik bedank ervoor 
dat de EU de laatste tijd enkel nog als een 
markt wordt gezien.” 

Je kan beweren dat de EU opgelegd werd 
door Washington om zo een Europese 
eenheidsmarkt te creëren. 
“Akkoord, zo kan je het ook zien. Maar 
dat is niet de  reden waarom ik in een 
Europese Unie wil geloven. Ik was bij-
voorbeeld geen voorstander van de uit-
breiding, maar ik heb er mij ten node bij 
neergelegd. Ik ben er een voorstander 
van om die Europese unie uit te breiden, 
maar we moeten ze verdomme eerst ver-
diepen! Samen aan een buitenlandse po-
litiek kunnen doen bijvoorbeeld, want 
binnen Europa wordt er over bepaalde 
wereldproblemen fundamenteel anders 
gedacht.” 

BHV
“Het probleem van het kiesarrondisse-
ment Brussel-Halle-Vilvoorde is dat je 
in België afspraken gemaakt hebt die van 
fundamenteel belang zijn in de staatsvor-
ming, met daaraan gekoppeld afspraken 
rond territorialiteit, namelijk de gewes-
ten en gemeenschappen. De anomalie 
van BHV is dat je daar met een gebied zit 
waar overlappingen zijn, met consequen-
ties voor het dagelijkse leven. Wat wij 
bijvoorbeeld vaststellen is dat de verfran-
sing er nog steeds lustig doorgaat. Het 
wordt misschien wel wat opgeblazen, ja, 
maar in de politiek is men er toch al jaren 
mee bezig. Soms is het ook de taak van 
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een politicus om de minder sexy thema’s 
aan te kaarten.” 

Is het de laatste tijd moeilijker om de 
bevolking rond sociale thema’s te mo-
biliseren dan rond communautaire ? 
Rond het nieuwe sociaal akkoord wordt 
bijvoorbeeld heel wat minder heisa ver-
kocht. 
“Ik denk dat je dan toch het belang dat 
binnen de politiek aan het sociaal ak-
koord wordt gegeven onderschat. Maar je 
ziet ook dat het communautaire ook daar 
meespeelt en in ons land nog steeds een 
breukfactor is waarmee je de politiek kan 
verlammen. Ik betreur dat die breukfac-
tor er is, maar ik wil niet ontkennen dát 
hij er is. Maar binnen SPIRIT is het doel 
steeds een zo goed mogelijk bestuur. We 
moeten toch onder ogen zien dat er in 
beide landsdelen soms fundamenteel an-
ders over bepaalde zaken wordt gedacht, 
dus is het ook beter daar een andere op-
lossing voor te zoeken. Als jij en je broer 

elk een andere muzieksmaak hebben 
gaan je ouders jullie voor Kerstmis toch 
ook niet één CD geven?” 

Maar ouders zouden ook nooit het huis 
in twee delen, met muurtjes ertussen. 
“Dat is ook nooit de stelling van SPIRIT 
geweest! Wij zijn nooit vragende par-
tij geweest om muurtjes te bouwen. Het 
debat tussen Vlaanderen en Wallonië 
is in feite ook het centrale debat niet, in 
feite gaat het om een veel fundamenteler 
debat. Het gaat hem om wat voor maat-
schappij je wil, op wereldniveau.”

Toekomst en de SP.a
“Wat heeft ons gedwong... (herstelt zich) 
wat heeft ons doen kiezen voor een kar-
tel? Ten eerste dat wij vonden dat het 
Vlaamse links - liberalisme aan bod 
moest komen en het besef dat we mis-
schien op onszelf onvoldoende konden 
realiseren. Ten tweede ook het feit dat 

de progressieve krachten in Vlaanderen 
jammer genoeg in de minderheid zijn, en 
dat we er dus geen goed aan doen om ons 
te versnipperen.” 

Een alternatief voor SP.a - SPIRIT zou 
SPIRIT - GROEN! kunnen zijn. Dat zou 
toch het voordeel hebben dat geen van 
beide partijen stukken groter is? 
“Wij zijn daar zeker geen tegenstander 
van. Waar ik wel tegen ben is dat we al-
lemaal zouden opgaan in een grote pot, 
omdat dan de nuance verloren zou gaan. 
SP.a en SPIRIT zitten wekelijks rond de 
tafel. Soms groeien we naar elkaar toe, 
soms ook niet, maar dat is geen probleem. 
Op het moment dat ik echter het gevoel 
zou hebben dat ons politiek programma 
gefnuikt wordt door de samenwerking, 
dan is het kartel voor mijn part niet meer 
nodig.” 

Nochtans leek in de kwestie rond het re-
ferendum over de Europese Grondwet 
de SP.a SPIRIT wel de wet te dicteren. 
“Het is een misvatting dat wij die bocht 
gemaakt hebben onder druk van de SP.a. 
Wij hebben voordien met de SP.a gede-
batteerd, en toen bleek inderdaad dat we 
elk aan een andere kant stonden. Maar 
wij zijn toen gewoon onze eigen lijn blij-
ven volgen.” 

Op de website verklaart u dat het 
Vlaams Belang SPIRIT van het referen-
dum - idee deed afstappen. Laat u het 
Belang zo niet onrechtstreeks uw agen-
da bepalen? 
“Dat vind ik een verregaande redenering. 
Ik ga voor mijn gedachtengoed, altijd. 
Ik laat me niet dicteren door het Belang. 
Ik vind dat we de bevolking veel meer 
moeten betrekken bij wat er in Europa 
gebeurt, want nu gebeurt dat gewoonweg 
niet. Maar wat ik vaststel is dat één partij 
alles in het werk stelt om dat referendum 
te laten gaan over één thema dat vandaag 
niet eens aan de orde is, namelijk Turkije. 
Ik heb dus een bocht gemaakt. Dat waren 
niet de leukste weken van mijn politieke 
carrière, dat kan ik u verzekeren.” 

Wat voor ons de trieste vaststelling is, 
is dat progressief Vlaanderen niet meer 
de ballen heeft om thema’s van het Be-
lang terug te pakken. 
“Dat wil ik verdomd wel. Ik wil het ge-
vecht echt aangaan, en ik denk ook dat ik 
met een links - liberaal antwoord dat ook 
kan, omdat ik een evenwicht wil zoeken 
tussen individu en gemeenschap terwijl 
het Belang niet anders doet dan het indi-
vidu opzetten tegen de gemeenschap.” 

Gert en Dries
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Facelift Aula

De Aula Academica in de Volder-
straat, één van de universitaire 
symbolen en de locatie voor uni-
versitaire plechtigheden allerhan-
de, krijgt een opknapbeurt. De be-
roemde zuilen - opgericht in 1826 
en in 2000 nog door Jan Fabre met 
ham bekleed - worden opgefrist. 
De overige werkzaamheden om-
vatten o.a. “de fixatie van de waar-
devolle muurschilderingen en met 
de restauratie van de kapitelen bin-
nen in het gebouw”. Het grapje kost 
zo’n 300.000 euro en zal via een 
restauratiepremie van de Afdeling 
Monumenten en Landschappen 
van de Vlaamse Gemeenschap ge-
subsidieerd worden.

Vers bloed op de 
Dienst Studentenactiviteiten
Ine Casteleyn is sinds januari 
de nieuwe secretaresse van 
de Dienst Studentenactivitei-
ten (DSA). Samen met oude 
getrouwe André Van De Vel-
de zal ze de erkende studen-
tenverenigingen ondersteu-
nen in hun administratieve 
nachtmerries.
De vorige secretaresse Veerle Joliet is nu 
fulltime werkzaam bij de facultaire stu-
dentenadministratie van de Toegepaste 
Wetenschappen. Tot januari van dit jaar 
werkte ze nog ‘s ochtends bij de FSA en in 
de namiddag bij de DSA. Na 5 jaar dienst 
stapt ze over naar een voltijdse betrek-
king bij de FSA Wetenschappen.

Er moest dus een vervangster gevonden 
worden. Deze keer geen slopende en du-
bieuze selectieprocedure zoals bij de aan-
werving van voormalig persattaché Sofie 
Dewaele. Ine stelde zich gewoon kandi-
daat na de bekendmaking als interne va-
cature. Bij het selectiegesprek was ze ech-
ter de enige kandidaat. Verwonderlijk is 
dat niet - wie zou er nu in een bouwvallig 
krot zoals het studentenhuis de Brug wil-
len werken? Tussen de stroompannes in 
het studentenhuis door stelden we haar 
enkele vragen.

Je werkte reeds aan onze universiteit.  
Wat was je vorige job en vanwaar de in-
teresse om in het studentenhuis te ko-
men werken?
“Ik werkte al vier jaar voltijds bij de dienst 
pathologie op de faculteit Diergenees-
kunde. Ik ben daar aan de slag gegaan 
na het afronden van mijn studies dier-
geneeskundig assistente in Nederland. 
Voordien volgde ik ook een jaar lang mu-
ziekconservatorium in Brussel. Aange-
zien ik in Nederland gestudeerd heb, was 
ik niet op de hoogte van het bestaan van 
het studentenhuis. Mocht ik hier gestu-
deerd hebben, dan zou ik de Brug zeker 
gekend hebben.”

Je wist dan ook nog niet dat de Brug op 
instorten staat?
“Nee. Gelukkig zouden we tegen okto-
ber onze intrek kunnen nemen in het 
nieuwe studentenhuis in de voormalige 
stookplaats van het Technicum. Nicholas 
(Courant, de studentenbeheerder van de 

DSA, nvdr) heeft mij de plannen al ge-
toond en het ziet er indrukwekkend uit. 
Voor de rest is de infrastructuur in de 
Brug nog zo slecht niet, hoor.”

Het valt me op dat je nu slechts halftijds 
werkt. Was er daar een reden voor, of 
wou je het gewoon rustiger aan gaan 
doen?
“Zoals je ziet ben ik zwanger, en dat 
is meteen ook de reden waarom ik nu 
halftijds werk. Mijn vorige job kende 
die mogelijkheid niet. Een andere reden 
waarom ik van job veranderde, is dat ik 
op de Dienst Studentenactiviteiten meer 
in contact kom met studenten. Dat con-
tact miste ik.”

Je werkt hier nu ongeveer een maand, 
heb je al veel contact met de studenten-
verenigingen gehad? Al opvallende din-
gen meegemaakt?
“Aangezien de afgelopen maand nog in 
de examenperiode viel, was het hier erg 
rustig. Heel veel volk heb ik dus nog 
niet over de vloer gekregen. Dat zal de 
volgende weken wel anders zijn. Echt 
opvallende dingen heb ik nog niet mee-
gemaakt, hoewel ik misschien al een aan-
bidder heb. Eén van de studenten heeft al 
gevraagd of ik een vriend had. Hij vond 
het jammer dat ik getrouwd was. “Echt 
jammer”, zei hij.”

Als afsluiter: welke zaken op de DSA 
zouden volgens jou beter kunnen?
“Op administratief vlak kunnen enkele 
zaken zeker beter. Bijvoorbeeld de ma-
nier waarop materiaal van de DSA ont-
leend wordt.”

Ine werkt elke weekdag van 13u15 tot 
16u45 op het secretariaat in De Brug.

Rudy Gevaert

Kantienberg gehalveerd

Op 30 september 2004 werd een 
voorontwerp voorgelegd aan een 
werkgroep waarin leden van de 
universiteit en van de Arteveldeho-
geschool zetelen. Dit voorontwerp 
verdeelt het terrein in twee delen 
waarbij het gedeelte van de univer-
siteit zich situeert aan de kant van 
de bestaande homes en het gedeelte 
van de Arteveldehogeschool aan de 
kant van de Kantienberg. Dit voor-
ontwerp legt tevens de bouwvolu-
mes vast. Rekening houdend met 
de omgevingsfactoren en de wet-
telijke voorschriften kan er 36.321 
m˜ vloeroppervlakte gerealiseerd 
worden. In het huidige ontwerp 
wordt 16.520 m2 (± 45%) toegewe-
zen aan de UGent en 19.801 m2 (± 
55%) aan de Arteveldehogeschool. 
Om dit onevenwicht op te lossen 
zou de terreinoppervlakte verdeeld 
worden in dezelfde verhouding als 
de te realiseren vloeroppervlakte 
en zou de Arteveldehogeschool 
hiervoor een compensatie betalen 
aan de universiteit van 271.000 
EUR vermeerderd met een intrest-
voet. Dit bedrag is de prijs voor 
het overkopen van 860 m terrein-
oppervlakte (± 5 % van de totale 
grondoppervlakte) gerekend aan 
315 EUR/m2 (vierkante meter prijs 
van het terrein bij de aankoop op 
19 december 2002).
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Gelukkig bestaat er nog zoiets als de Film-
Plateau. Deze in 1997 opgerichte filmclub 
- een naar hun wensen ingericht feestje, 
zeg maar - brengt ons benedenmensen nu 
al enkele jaren wat broodnodige cultuur 
bij, en zij doen dat goed. De programma’s 
slagen een steeds stevigere brug tussen de 
obscuriteit en de wensen van de leken. 
Het programma van 2005 vertoont weer 
een pak namen die we van ver kennen, en 
namen waarvan we zouden willen dat we 
ze kenden. James, een overzicht!

Ere wie ere toekomt
Tijdens februari kan u oftewel heel erg 
goed zitten, oftewel heel erg slecht. Heel 
goed zit u bij de twee films die in me-
moriam geprogrammeerd worden. Naar 
aanleiding van het plotse overlijden van 
Michel Apers zijn dat twee van zijn favo-
riete films. Apers was indertijd één van de 
bezielende oprichters van de club en was 
al die tijd een bron van inspiratie. Written 
on the Wind (15 februari) hebt u al gemist 
maar De man die zijn haar kort liet knip-
pen (22 februari) volgt nog. Wij twijfelen 

geen moment dat het aanraders zijn, ga er 
gerust voor zitten en laat u verrassen.

Om u dan weer te verassen is er helaas 
ook aandacht voor dans en theater op het 
witte doek. Op 24 februari staan Roseland 
en La Mentira op het menu en… God ja, 
er is voor alles een publiek. Wij zweren 
alvast bij onze lichtroze DVD van Grease, 
en vragen ons ondertussen af of we wel zo 
geschikt zijn om voor u de aanraders uit 
het programma te pikken.

Festiviteiten
Nog meer moois vinden we in maart, al 
is het even duizelen bij het aantal uren 
amusement dat op één maand wordt aan-
geboden. De aftrap wordt gegeven door 
‘Jigsaw Circus’, een trendy en cultureel 
verantwoord festival dat rond de betere 
muziekvideo’s draait. Onbekende namen 
troef voor de grote massa, maar de huis-
regisseuse van PJ Harvey kan alvast op 
onze belangstelling rekenen. Het festival 
loopt van 25 februari tot 5 maart.

Aansluitend wordt er die maand nog een 
middelgrote havencontainer vol goede 
films aangesleept. Jaag die Chinese ver-
stekeling uit uw stoel en ga rustig zitten 
voor onder andere: A Beautiful Mind (9 
maart), Frankenstein en Bride of Fran-
kenstein (beiden 10 maart), Dracula (17 
maart) en No Man’s Land (22 maart). Nog 
in dezelfde maand volgt van de 23ste tot 
de 25ste ‘Zone’, wat een hiaat in de ge-
meenschap van documentaires zou moe-
ten opvullen. Als u bij het woord docu-
mentaire niet verder raakt dat Fahrenheit 
9/11, wordt het misschien toch eens tijd 
om naar de Paddenhoek af te zakken.

En dan?
In de maanden april en mei wordt er rus-
tig op het elan uitgebold met een resem 
filmvertoningen die al dan niet begeleid 
worden met net dat beetje meerwaarde. 
Zo worden er niet minder dan vier films 
vertoond met live pianobegeleiding. Bij 
zowel Saturday Night (12 april), drie films 
op 14 april en Dawn op 19 april is het van 
dat. Verder vinden we onder andere nog 
A streetcar named desire (22 april) terug 
wat bestaat uit een tiental artistieke in-
terpretaties van het openbare vervoer in 
Gent. Maar net als u dacht dat het écht 
niet gekker kon, volgt er op 28 april nog 
The Forbidden Planet waar een zekere 
Robby the robot een hoofdrol voor zijn 
rekening neemt.

Maar de ene maand waarin u effectief 
verwacht wordt op te dagen, is mei. Onze 
alma mater gooit er dit jaar 150.000 euro 
tegenaan om de inkomhal eindelijk eens 
de term ‘volwaardig’ toe te kennen en on-
der voorwaarde dat de werken volgens 
schema verlopen, wordt dat gevierd met 
een paar pareltjes van formaat. ‘Some like 
it hot’ (10 mei) is voer voor iedereen die 
zijn gading niet meer vindt bij de heden-
daagse pin-ups, en toont Marilyn Mon-
roe vóór de coïtus interruptus met John 
F. Kennedy. Ook 2001: A Space Odyssey 
van Kubrick volgt twee dagen later. The 
Adventures of Priscilla, Queen of the De-
sert (17 mei) klinkt te goed om te laten 
liggen en The Elephant Man (sluitstuk op 
19 mei) is vrij waarschijnlijk nog meer 
een must.

Allen daarheen!
























Filmplateau het alternatief
Hoofdredacteur ontvangt geld voor positieve titels, zie p. 10
Cinéfielen, het blijft toch vreemd volk. Het zwarte gat op een 
feestje wil al wel eens bestaan uit een enkel individu waar 
onophoudelijk zinnen als ‘Maar wat met de homo-erotische 
ondertoon van Duitse films?’ of ‘Spielberg heeft de nalaten-
schap van Kubrick besmeurd!’ uitspuwt. Maar evengoed bent 
u wel eens geïnteresseerd in de door hun zo verafgode films, 
en u en ik weten best dat de plaatselijke multiplex u daarin 
niet tegemoet gaat komen.
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Voor het gemak heeft Benjamin Ver-
donck in zijn eigen werk een vrij strakke 
indeling gemaakt. Enerzijds is er zijn 
werk als acteur bij diverse toneelgezel-
schappen, anderzijds is er zijn werk als 
theatermaker. Dat laatste wordt dan nog 
eens onderverdeeld in twee cycli: de pu-
blieke domeinencyclus, waarbinnen hij 
de kracht en functies van theatraliteit in 
de openbare ruimte onderzoekt en de 
Richtkräfte-cyclus, een onderzoek naar 
de invulling van het begrip sociale sculp-
tuur. Dat kan allemaal heel abstract lijken, 
maar zo is het niet bedoeld. Verdonck “Ik 
heb die indeling gemaakt om mijn werk 
leesbaarder te maken. Het interesseert 
me echt geen reet of iets nu publieke do-
meinencyclus of Richtkräfte-cyclus is. Er 
komt ook een moment waarop ik met 
veel bla bla die subdingen zal opblazen.” 

Toonmomenten 
Midden maart staat Verdonck in het 
Nieuwpoorttheater op de planken met 
de vierde aflevering van Never go to sleep. 
“Deze verschillende voorstellingen zijn 
een soort van toonmomenten”, zegt Ver-
donck, “een uitgebreide repetitie die de 
aanloop zijn naar de latere voorstelling 
Wewilllivestorm. In de toonmomenten 
onderzoek ik dan telkens één ding, bij-
voorbeeld het decor. Wewilllivestorm 
wordt dan het resultaat van wat ik die vijf 
keer zal onderzocht hebben”. 

Waarover gaat de uiteindelijke voorstel-
ling dan? 
Verdonck: “Goh… om Borges te citeren 
bij zijn beschrijving van de Aleph: ‘een 
duizelingwekkend netwerk van steeds 
groeiende divergerende en converge-
rende en parallelle tijden’. Het is als een 
punt waarin alles samenkomt zonder sa-
men te vallen. Wat ik eigenlijk wil doen 
is werken met een cirkel waar een aantal 
verhaallijnen doorsnijden. Maar als toe-
schouwer krijg je enkel die cirkel te zien. 
Je krijgt een aantal verhaallijnen te zien, 
maar je ziet slechts een deel van de verha-
len. Wat je ziet is dan de manier waarop 
die lijnen met elkaar communiceren en 
op elkaar inwerken door ze naast elkaar 
te plaatsen.”
“Om het eenvoudiger uit te leggen: ik ben 
vertrokken vanuit een aantal parameters, 

gebaseerd op het soort voorstelling dat 
ik wilde maken. Eén daarvan was ‘niet 
spreken’, wat natuurlijk een grote invloed 
heeft op de voorstelling. Op die manier 
maakt de voorstelling zich ook voor een 
deel zelf, aangezien ik alles toets aan de 
uitgeschreven parameters.” 

Bevat de voorstelling dan een concrete 
boodschap? 
Verdonck: “Er zit zeker een boodschap 
in. Ik denk dat mensen altijd iets ma-
ken vanuit een drang, een verlangen om 
te communiceren. Maar het is niet echt 
heel concreet te vatten. In de voorstelling 
zijn geen grote effecten of verschuivin-
gen te zien. Het is een niet-spectaculair 
gegeven waarbij je enkel kan luisteren en 
de opeenvolging kan zien.”
“Het is ook mijn verlangen om het heel 
simpel te houden, waardoor ik wel iets 
denk te zeggen. Ik zoek een soort essen-
tie in theater. Een essentie, en dus niet 
dé, is dat je in theater voorbij het ratio-
nele kunt staan. Je kan er een emotionele 
wereld naast plaatsen. Zonder dat je er 
een betekenis op hoeft te plakken, kan je 
wel geraakt zijn door kunst.” 

Waarom is die simpelheid voor u zo be-
langrijk? 
Verdonck: “Ik hou er gewoon van. Dat 
staat buiten elke waaromvraag. Daar-
naast denk ik dat het simpele voor mij 
belangrijk is omdat ik vind dat we in 
een spektakelmaatschappij leven, waar-
bij letterlijk indrukwekkende beelden je 
aanzetten tot consumptie. De simpelheid 
die ik daar tegenover stel vind ik dan een 
rustpunt. Het simpele is zowat mijn stijl 
geworden, ik voel mij er goed in. Maar 
dat is heel persoonlijk, ik denk niet dat 
dit dé manier is hé.” 

U vindt de theaterzaal te veilig. En toch 
maakt u zelf nog theater binnen een 
zaal… 
Verdonck: “Als ik het heb over de vei-
ligheid, gaat het vooral over de vraag 
naar maatschappelijke relevantie. Een 
voorbeeld is de opkomst van het Vlaams 
Blok. De vraag rees hoe je jezelf daar als 
theatermaker tegenover plaatst. En som-
migen gaan dan een voorstelling ma-
ken omdat ze vinden dat ze iets moeten 

vertellen. Ik twijfel niet aan de goede 
bedoelingen van die mensen, maar zo 
krijg je een soort masturbatieverschijn-
sel. Je trapt open deuren in, aangezien 
zo’n voorstelling enkel bevestigt wat het 
publiek, dat hoofdzakelijk links georiën-
teerd is, al dacht. Het is te gemakkelijk 
om zoiets in een zaal te doen.
“Ik vind de zaal op zich fantastisch hoor: 
het kan er donker en stil worden, men-
sen komen en weten dat ze iemand het 
woord gaan geven. Dat heb je niet als je 
uit de zaal komt. Dan moet je er rekening 
mee houden dat mensen niet geïnteres-
seerd zijn in u. Het is een ander spel, 
waardoor je ook de spelregels moet gaan 
onderzoeken.” 

Marktmechanisme 
Is het dan zinloos om nog theater te 
maken met een maatschappijrelevante 
boodschap? 
Verdonck: “Ik spreek mij niet uit over 
wat dé kunst al dan niet moet doen. We 
zitten in een maatschappij waarin we 
ons moeten afvragen of er sowieso nog 
sprake is van kunst zoals ooit bij de ro-
mantici. Onze samenleving heeft een 
grote spektakel- en amusementswaarde. 
Zonder te twijfelen aan de waarachtig-
heid van de kunstenaar, vraag ik me af of 
het mogelijk is om uit het marktmecha-
nisme te komen. Het grote probleem van 
moderne kunst is niet zozeer de maker, 
maar wel het feit dat het een marktpro-
duct is. Mensen die werken van kunst-
handelaars kopen, zien dat als een soort 
belegging. Daarom is het ook belangrijk 
dat er in de geloofwaardigheid van die 
kunstenaar wordt geïnvesteerd: als de 
marktwaarde van de kunstenaar verlo-
ren zou gaan, zou dat ook het geval zijn 
voor die miljoenen investeringen.” 

Ook uw acties buiten de zaal noemt u 
theater en geen performance. Is er iets 
mis met het woord? 
Verdonck: “Nee, niet echt. Maar als ik 
aan performance denk, denk ik vooral 
aan limietoverschrijdende acties, aan 
mensen die zichzelf pijn doen. Mensen 
die dingen volhouden tot ze erbij neer-
vallen. Ik zie wat ik doe buiten de zaal 
als een soort verlengstuk van theater. En 
door te zeggen dat het theater is, jaag ik 
ook een aantal mensen op stang die er-
mee bezig zijn, zoals de subsidiecommis-
sie. Dat lijkt me een goede zaak, omdat 
ik echt hoofdzakelijk vanuit dat theater-
gegeven werkt. Bovendien: kunst is een 
eigenlijk gewoon een spel. Je speelt bin-
nen een aantal grenzen waar je juist wel 
of niet overgaat.”

Misschien doet de naam Benjamin Verdonck niet meteen 
een belletje rinkelen. Maar wat als erbij gezegd wordt dat 
het de kunstenaar is die in mei vorig jaar in Brussel aan een 
hoog gebouw in een zwaluwnest vertoefde? Juist ja, díe man. 
In maart staat hij opnieuw in het Nieuwpoorttheater met 
‘Never go to sleep IIII’. 
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“Er is niet een drijfveer om dingen bui-
ten de zaal te gaan doen. Ik wil weg uit 
die veiligheid. Bovendien hebben de 
mensen op straat geen verwachtingen, ze 
hebben geen kaartje gekocht. Zo worden 
ze directer geconfronteerd met wat er 
gebeurt. Bovendien bouw ik ook graag 
dingen, zoals het zwaluwnest waarmee 
ik in Brussel aan een gebouw hing.” 

Participatie 
Een mooi woordje momenteel is toe-
gankelijkheid. Hoe belangrijk is dat 
voor u? 
Verdonck: “Ik vind het hele participa-
tiedebat een beetje raar. Toneel is voor 
ongeveer 1 procent van de bevolking. En 
dat hoeft ook niet meer te zijn hé, je kan 
niet iedereen verplichten om naar the-
ater te gaan. In die zin wordt de vraag 
naar de bedoeling of de maatschappelij-
ke relevantie te vaak gesteld. Bovendien 
wordt je er niet rijk van hé. Mensen die 
er elke dag mee bezig zijn, bedoelen het 
tenminste goed. Over kwaliteit valt veel 
te zeggen, maar als iemand er zijn hele 
leven mee bezig is, is het moeilijk te gelo-
ven dat die persoon er niet zijn best voor 
zou doen.”
“Ik wil een esthetische daad stellen die 
zich verhoudt tot wat ik denk. Daarom 
probeer ik elke keer een beeld te beden-
ken dat mensen op één of andere manier 
bevreemdt, zonder dat mensen gaan 
denken dat ik een anticonsumptieacti-
vist ben. Ik zoek het spanningsveld tus-
sen wat je denkt te moeten doen voor de 
samenleving en wat je mooi vindt”. 

Beuys achterna 
Maar langs de andere kant worden be-
paalde van uw acties buiten de zaal fel 
gemediatiseerd…
Verdonck: “Dat is waar. Bij de Irakcrisis 
wilde ik iets doen. Ik ben dan op het idee 
gekomen om de performance van Jo-
seph Beuys opnieuw te doen, maar deze 
keer met een varken in plaats van met 
een coyote. Ik wist maar al te goed dat ik 
het gegeven niet alleen problematiseer-
de, maar ook mediatiseerde. Iemand die 
drie dagen naakt met een varken in een 
kooi leeft, daar komt al eens een camera 
op af. We hadden dus wel verwacht dat 
de media het zouden opeten, maar hoe 
laat je zien dat ze dat inderdaad doen? 
De media waren duizend keer sterker 
dan ik had gedacht. Eigenlijk hebben zij 
mij hoofdzakelijk opgegeten.Het geheel 
werd dan wel herleid tot een soort gim-
mick. Want vaak was de bijhorende uit-
leg niet meer dan: ‘iemand in een nest’.

Zo wordt het project natuurlijk wel uit-

“KUNST IS EEN  
SPEL” 

gehold. 
Verdonck: “Ja, dat klopt, maar dat kan 
je niet tegenhouden. En eigenlijk vind 
ik dat niet zo erg. Ik vind het graaf dat 
mensen dat zaluwnest onthouden. Het zit 
een beetje in het collectief geheugen. Het 
is een soort ijdele hoop hé. Een beetje zo-
als bij iemand die verpleegster wordt, dat 
is ook vanuit een soort humaan gevoel, 
want voor het geld alleen moet je het 
niet doen. Voor kunst is het natuurlijk 
veel te breedsprakerig om het humaan 

te noemen, maar… Ik durf het eigenlijk 
niet zeggen, maar je wil toch zo’n beetje 
bijdragen aan de maakbaarheid van de 
samenleving.”

Wendy Schelfaut 

‘Never go to sleep IIII’ speelt op 18 en 19 
maart in het Nieuwpoorttheater. Tickets: 
info@nieuwpoorttheater.org of 09/223 00 
00. 
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In het SMAK lopen nog tot 17 april drie tentoonstellingen 
van Europese en, euh, actuele kunstenaars. Een kort over-
zicht.
De eerste tentoonstelling combineert 
twee reizende exposities van de Belgische 
kunstenaar Michaël Borremans (°1963, 
Geraardsbergen): de ene met tekenin-
gen, de andere met schilderijen. Zoals 
de titel doet vermoeden - “An Uninten-
ded Performance” - was deze combina-
tie aanvankelijk niet de bedoeling. Peter 
Doroshenko, de voormalige directeur 
van het SMAK en een grote bewonderaar 
van Borremans’ oeuvre, zorgde voor dit 
unicum. 

De kunstenaar reflecteert in zijn teke-
ningen regelmatig over de hedendaagse 
massacultuur. Hij confronteert de toe-
schouwer in zijn kleine tekeningen met 
de ‘historische illusies’ die aan de basis 
van de hedendaagse maatschappij liggen, 
en toont ons de leugenachtigheid en de 
onverschilligheid van de ons omringende 
wereld. Het gaat hem om de illusies die 
hij om zich heen waarneemt, illusies over 
politieke keuzes, persoonlijke vrijheid en 
het vermogen om als individu in deze 
complexe wereld te handelen. 

Kitsch
De kunstenaar legt in zijn schilderijen 
dus sterk de nadruk op de absurditeit van 
het menselijke bestaan. Hij manipuleert 
zijn personages in een artificiële wereld 
die toch realistisch aandoet, waardoor hij 
ze eigenlijk reduceert tot een soort pion-
nen die elke vrijheid van keuze lijken ver-
loren te hebben. Zijn schilderijen worden 
zelden in detail uitgewerkt. De enige ech-
te activiteit in het schilderij is het koele 

grijswitte licht dat focust op de figuren, 
waardoor ze sterker uit de verf komen. 
Inspiratie voor zijn werk haalt Michaël 
Borremans zowel uit oudere media - zo-
als gedateerde foto’s uit de jaren ‘30 en ‘40 
- als uit meer recente bronnen als films, 
soaps en televisiereeksen. En dan is er nog 
zijn fascinatie voor kitsch. De keuze van 
de onderwerpen gebeurt zelden gericht 
en is meestal ingegeven door toeval. 

In haar veelvormige oeuvre zijn de teksten 
die Orla Barry (°1969, Wexford, Ierland) 
zelf schrijft het vertrekpunt. Haar teksten 
geven uitdrukking aan het functioneren 
van onze gedachtes. Haar beeldend werk 
- foto’s, film, tekstpanelen - versterken het 
verbale aspect. Ze voegen er een visuele 
betekenislaag aan toe en creëren een in-
tense spanning tussen de twee. Het is aan 
de lezer-kijker om de losse eindjes aan 
elkaar te knopen, om tekst en beeld met 
elkaar te verbinden en om zo haar werk 
betekenis te geven. Vertrekpunt voor deze 
tentoonstelling is enerzijds de nieuwe, 63 
minuten lange film “Portable Stones”, en 
anderzijds de nieuwe en herziene werken 
uit Barry’s oeuvre. Barry werkte sinds 
2003 aan de film. De opnames vonden 
plaats in 2004, deels in Ierland en België. 
Eén van de lijnen doorheen de film is 
communicatie, het gebruik van taal en de 
zoektocht naar identiteit. 

Bernd Lohaus (°1940, Düsseldorf) 
bouwt reeds decennia lang aan een cohe-
rent oeuvre. Hij genoot in zijn geboorte-
stad een opleiding aan de Academie voor 
Schone Kunsten van 1960 tot 1967, waar 

hij onder meer les kreeg van één van de 
boegbeelden van de hedendaagse Euro-
pese kunst: Joseph Beuys. 

De verhouding tussen kunstenaar, kunst-
werk en toeschouwer is voor Lohaus een 
essentieel element. Hij gebruikt houten 
balken als drager voor woorden. Hij ‘be-
schrijft’ zo zijn innerlijke bewogenheid 
in hun compacte en zwijgzame massa 
en communiceert op die manier met de 
toeschouwer. De uitgebeitelde of (meest-
al in krijt) opgeschreven woorden refe-
reren naar primaire begrippen van het 
taalvocabularium en de combinatie van 
woorden roepen tegenstellingen en over-
eenkomsten op. Ze leggen zo innerlijke 
spanningen bloot. Met deze tentoonstel-
ling wordt specifiek gefocust op recent 
werk dat gecreëerd werd gedurende de 
laatste vijf jaar. Naast Lohaus’ karakteris-
tiek sculpturen in massief hout, worden 
ook een aantal kleinere sculpturen in ‘cire 
perdue’ (‘verloren was’), een collage en 
een reeks tekeningen en aquarellen ge-
presenteerd.

Naast de tentoonstellingen van deze erg 
contrasterende kunstenaars loopt in het 
SMAK ook nog de expositie van het Bel-
gisch-Italiaans kunstenaarsduo Ivo Pro-
voost (°1974, Diksmuide) en Simona 
Denicolai (°1972, Milaan). Hun artis-
tieke praktijk vertrekt vanuit de gedachte 
hoe het openbare infiltreert in het private 
en hoe men dat als individu verteert en 
openbaart. Zij illustreren dit uitgangs-
punt met de metafoor van de aardworm 
die zijn context inslikt, verteert en uit-
schijt om te evolueren en te overleven in 
zijn omgeving. De aardworm als meta-
foor voor de cyclische existentie.

Leslie Vanhecke

Einhard op UGent
Van 25 februari tot 25 maart 
loopt in de Boekentoren de ten-
toonstelling “Van Romantiek 
naar Wetenschap: een hobbelig 
parcours. Een eeuw mediëvis-
ten aan de Gentse universiteit 
(1817-1914)”. Zeventien Gentse 
professoren die zich in dat tijd-
perk met middeleeuwse studies 

hebben ingelaten, zowel histo-
rici, kunsthistorici, literatuur-
wetenschappers als filologen, 
komen aan bod. Volgens het 
persbericht toont de expositie 
aan “hoe zowel in het onder-
zoek als in het onderwijs de 
overgang van romantiek naar 
positivisme, van een literair be-
schouwende benadering naar 

een objectieve wetenschappelijk 
gefundeerde analyse van feiten 
en gebeurtenissen, een zaak was 
van vallen en opstaan”. 

De organisatie was een gezame-
lijk initiatief van het universi-
tair archief, de Centrale Biblio-
theek en het Einhard Instituut 
- het Onderzoeksinstituut voor 
Middeleeuwse Studies van de 

Universiteit Gent. Tegelijkertijd 
verschijnt er een informatieve 
brochure met een korte levens-
beschrijving van de 17 profffen. 
Elke weekdag van 8u30 tot 17u 
te bezichtigen in de Centrale 
Bibliotheek aan de Rozier. Meer 
info op http://www.einhard.
ugent.be, waar de biografische 
publicatie ook online staat. (re)
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Aardwormen en cyclische existentie
Borremans, Barry en Lohaus in het SMAK
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De Associatie Universiteit Gent ligt op haar gat.
AUGent, iemand een visie?

Opinie

Het gaat van kwaad naar erger met de Associatie Universiteit Gent. Dat is jammer, want de Associatie 
zou een meerwaarde kunnen betekenen voor de Universiteit Gent en haar bevriende hogescholen. 

In 2001 kreeg toenmalig minister Mar-
leen Vanderpoorten het lumineuze 
idee het Vlaamse onderwijslandschap te 
hergroeperen in vijf associaties waarin 
telkens één of twee universiteiten en en-
kele hogescholen zouden worden aan-
gezet tot een nauwe samenwerking. In 
de paringdans die daarop volgde werd 
het kabinet van Vanderpoorten op snel-
heid gepakt door de KULeuven die een 
alliantie vormde met tal van katholieke 
hogescholen over heel Vlaanderen. De 
katholieke zuil bleek levendiger dan ooit. 
Onze eigen alma mater liet zich uiteinde-
lijk ook niet onbetuigd en haalde naast de 
twee grootste hogescholen van Vlaande-
ren (Hogeschool Gent en Arteveldehoge-
school) ook de Hogeschool West-Vlaan-
deren binnen. Op die manier ontstonden 
- tegen alle ratio in - niet-regionaal geori-
enteerde associaties. 

Anno 2004 heeft de Leuvense rector An-
dré Oosterlinck een heel aantal bevoegd-
heden van het instellingsniveau naar het 
associatieniveau getild. Op die manier 
kan de Leuvense Dré - niet vies van een 
beetje macht - ook wanneer hij straks 
geen rector meer is toch stevig de touw-
tjes in handen houden, aangezien hij nog 
een aantal jaren voorzitter van de Leu-
vense Associatie blijft. Het is daarbij zeer 
de vraag of een dergelijke megalomane 
associatie op termijn bestuurbaar zal 
blijken. In Gent heeft men gekozen voor 
een ander model, waarbij - voorlopig - de 
instellingen al hun autonomie hebben be-
houden en willens of onwillens elkaar af 
en toe ontmoeten en samen op zoek gaan 
naar win-win-situaties. Over deze twee 
systemen wordt vaak gediscussieerd in 
termen van “top-down” en “bottom-up”. 

Op zich kan ik me perfect vinden in een 
associatie die naar UGent’s beeld gede-
centraliseerd gestructureerd is. De Asso-
ciatie Universiteit Gent vormt een plura-
listisch blok dat voordeel kan halen uit het 
feit dat het de dogma’s van het katholieke 

Leuvense blok alvast niet moet meezeu-
len. Ze wordt - lekker Gents - bestuurd 
door vertegenwoordigers van alle gele-
dingen die de instellingen rijk zijn (naast 
rector, vice-rector, directeurs, voorzitters, 
beheerders ook studenten, assistenten en 
personeelsleden). De Associatie zou een 
leidende rol moeten spelen binnen het 
Vlaamse onderwijslandschap en op die 
manier de Universiteit Gent verder posi-
tioneren als dé referentie-universiteit van 
de 21ste eeuw. 

De afgelopen maanden werd er al wel 
eens lacherig gedaan over de Associatie, 
maar sinds enkele weken is de toestand 
echt zorgwekkend. Nadat in januari al een 
Raad van Bestuur werd afgelast wegens 
“niks te bespreken”, zijn nu ook de Alge-
mene Vergadering en Raad van Bestuur 
van maart geschrapt. Uiteindelijk zal er 
een half jaar voorbijgaan tussen twee be-
stuursraden. Dat geeft niet alleen aan dat 
men de Associatie - eufemistisch - niet al 
te belangrijk vindt, ook van medebestuur 
door de studenten is geen sprake meer. Er 
zetelen namelijk geen studenten in het di-
rectiecomité, dat wél maandelijks samen-
komt om “niks” te bespreken. 

Naar verluidt kijken de verschillende in-
stellingen een beetje de kat uit de boom 
met de aankomende verkiezingen van 
een nieuwe rector en vice-rector aan de 
UGent. Op zich een valabel argument 
voor het tijdelijk stilliggen van de Asso-
ciatie natuurlijk, maar degelijk bestuur 
impliceert ook bestuur in verkiezings-
tijden. Een ander “tijdelijk” probleem 
bevindt zich op het personeelsgebied. 
Momenteel bestaat het personeel van de 
Associatie UGent uit twee personen: di-
recteur Luc François en administratief 
medewerkster Martine Dhondt. Profes-
sor François cumuleert de baan met zijn 
taak als onderwijsdirecteur aan de UGent 
en geschiedenisprofessor. In december 
is beslist dat een voltijdse secretaris zou 
aangeworven worden ter ondersteuning 

van de directeur. De effectieve aanstelling 
vormt klaarblijkelijk geen prioriteit, zo-
dat het te verwachten is dat Luc François 
niet toekomt aan wat van hem verwacht 
wordt, namelijk het aansturen van de As-
sociatie. Dat twee personeelsleden voor 
het draaiende houden van een associ-
atie met meer dan 50.000 studenten “een 
beetje weinig” is, en een directeur die zich 
moet bezig houden met de coördinatie 
van het papierwerk “een beetje triestig”, is 
een mening die men blijkbaar aan de top 
van de instellingen niet deelt. 

Problematischer dan de trage besluitvor-
ming is het gebrek aan visie over waar het 
met de AUGent naartoe moet. Sommige 
leidinggevende personen hebben waar-
schijnlijk geen visie op het hele associa-
tiegebeuren (behalve dan misschien dat 
de Associatie zich niet moet moeien), an-
deren houden hun visie angstvallig voor 
zichzelf. Liever dan de handen oprecht 
in elkaar te slaan, trekken de verschil-
lende instellingen zich eigenwijs terug 
op het eigen eilandje. Het woord “visie” 
lijkt vooralsnog taboe. Het wordt tijd dat 
men zich in de schoot van het directie-
comité gaat afvragen waar men naartoe 
wil. Waarom wordt er geen denkdag of 
een ander strategisch moment ingelegd, 
waarbij de verschillende geledingen be-
trokken worden? 

De neuzen van de associatiepartners 
moeten dringend dezelfde richting uit-
wijzen. Er is nood aan een gemeenschap-
pelijk doel dat verder reikt dan het op-
lossen van enkele gemeenschappelijke 
problemen. Er is ook nood aan een haan 
die eens met de vuile voeten door het kip-
penhok, weliswaar bevolkt door verdacht 
veel kippen met haantjesgedrag, durft 
gaan. Een eerste grote opdracht voor de 
nieuwe rector? 

Stijn Baert 
De auteur is studentenvertegenwoordiger 
in de Raad van Bestuur van de AUGent.

20



Cruising. Een korte en krachtige titel, meer moet dat niet zijn, 
beseften ze bij de Gentse holebi-toneelgroep Ongehoordt, na 
‘Tantes op de rand van een zenuwinzinking’ vorig jaar. We 
horen het u al denken: een holebitoneelgroep? Een muzikale 
komedie? Ziekmakende combinatie? Helemaal niet, als je re-
gisseur Mannuel Van Der Helst gelooft.

Zo’n vier jaar geleden kwam holebiver-
eniging ‘Het Gehoor’ op het idee een 
amateurtoneelgroep op te richten. Er 
werd wat vergaderd en zowaar: Onge-
hoordt was geboren. Van Der Helst wierp 
zich voorzichtig op als regisseur en de 
bal ging aan het rollen. Er was ook al een 
tekst om mee te starten, want Van Der 
Helst had een bewerking van Sneeuw-
witje in z’n kast laten rijpen. ‘Gay Witje’ 
werd zo’n succes dat de toneelgroep er-
mee doorging. We zitten ondertussen aan 
aflevering drie: ‘Cruising’.

Jongleren 
Van Der Helst schreef ook deze tekst zelf. 
“Het is het verhaal van drie koppels die 
aan boord van een cruiseschip komen. 
Het eerste koppel is vijftien jaar getrouwd 
en de ene heeft de gay cruise aan de an-
dere cadeau gedaan. Dan zijn er ook twee 
meisjes die elkaar leerden kennen via in-
ternet en voor de eerste keer met elkaar 
gaan babbelen. Door mee te reizen hopen 
ze direct van elkaar te kunnen zien wie 
ze zijn. Het derde koppel is een hetero-
echtpaar, die door een verkeerde boeking 
in het reisbureau op het schip belanden 
en beslissen dan toch mee te gaan. Daar-
naast is er ook het verhaal van de vaste 
bemanning: een drag queen, een kapi-
tein, een stuurman en een kok. Het is dus, 
samengevat, een soort jongleren met vier 
verhaallijnen, waartussen dan interactie 
komt.”

“Ook hetero’s kunnen zich hierin vinden”, 
aldus Van Der Helst. “We gebruiken een 
heel universeel thema. Neem bijvoor-
beeld het koppel dat vijftien jaar samen 
is. Automatisch komen er vragen als: kan 
je dan nog samen op een gay-cruise gaan? 
Hoe is je relatie samen? Ga je nog op zoek 
naar iemand anders? Is er nog vuur in je 

relatie? Die vragen rijzen zowel bij hole-
bi’s als bij hetero’s. Hetero’s die naar onze 
voorstelling komen kijken, geven dat ach-
teraf ook toe: we hebben in feite dezelfde 
problemen.”

Komediesausje
Maar wat is nu eigenlijk een muzikale ho-
lebi komedie? “Kort samengevat: er wordt 
gelachen, gezongen en het gaat over ho-
mo’s. We willen onszelf profileren als een 
toneelgroep die een holebi-stuk brengt: 
we hebben een eigen identiteit en we wil-
len die ook uitdragen. Het geheel wordt 
aangeboden overdekt met een sausje van 
komedie, om de sfeer wat te verlichten. 
Uiteindelijk gaat het bij ons niet over ko-
mische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 
de zoektocht naar een partner. Maar als je 
het al lachend kan zeggen, geef je ook een 
boodschap mee.”

Van Der Helst geeft een voorbeeld van 
wat hij bedoelt met deze diepere bood-
schap die al lachend wordt meegegeven. 
“In ons eerste stuk, Gay Witje, lieten we 
tijdens de pauze de bekende ‘hi ho’-me-
lodie horen, zoals die in het originele 
sprookje door de dwergen gezongen 
wordt. Na de pauze kwamen er echter 7 
mensen in een kabouterpakje op die ‘con-
doom condoom’ zongen. Iedereen was 
aan het lachen, want men kende het liedje 
en de tekst was hilarisch. Maar ondertus-
sen zeg je weer iets over veilig vrijen en 
condooms, waardoor ook Sensoa op de 
kar sprong als sponsor.”

Of nog: “In het begin van Sneeuwwitje 
is er een scène met een jager. Wij heb-
ben die opnieuw geïnterpreteerd, want 
als homo’s in een bos gaan, is het niet om 
zomaar achter elkaar aan te zitten, maar 
om achter elkaar te zitten. Dus hebben 

we blacklights gebruikt, waardoor je een 
paar minuten lang enkel oplichtende on-
derbroeken en kousen zag. Dat werd ge-
combineerd met muziek, waardoor het 
een soort balletvorm werd.”

Eieren leggen
Volgens Van Der Helst is Ongehoordt 
geen klassiek amateurgezelschap. “Kijk 
naar onze poster (met een naakt man-
nentorso, nvdr.). We schoppen graag 
tegen de schenen, zonder effectief te 
shockeren, aangezien shockeren maar 
al te gemakkelijk is. Er is een grote ver-
scheidenheid aan amateurgroepen, maar 
door het feit dat wij er nog altijd het ho-
lebi-vlagje bij dragen, denk ik wel dat we 
een eigen plaats kunnen krijgen binnen 
de verscheidenheid aan groepen. Het is 
ook zo dat je als je - zoals wij - maar één 
ei per jaar legt, je met een bepaald beeld 
van jezelf naar buiten komt. Het is die ene 
jaarlijkse voorstelling waarvoor je bekend 
zal staan.”

En wat mag dat ei dan wel inhouden? 
“Het ei bevat op zich al dat we holebi zijn. 
Maar we zeggen ook: ‘Wij zijn holebi. So 
what?’. We zijn ook maar mensen en we 
hebben dezelfde problemen als anderen. 
Daarnaast staat het ei ook voor amuse-
ment: we willen tegelijk ons publiek en 
onszelf amuseren.’

Vraag is natuurlijk wie er zit te wachten 
op een holebi-toneelgroep. Is zo’n groep 
wel nodig? “Wij vinden van wel”, zegt Van 
Der Helst. “Als je dan eens een theater-
stuk hebt met een homo, gaat het altijd 
over aids, over dood, over miserie. Wij 
hebben niet meteen de ambitie om het 
stigma te doorbreken of om zelfhulpgroe-
pen te gaan oprichten, maar het hoeft niet 
altijd kommer en kwel te zijn. Dat willen 
we duidelijk maken: we lachen ook met 
onszelf.”

Wendy Schelfaut

‘Cruising’ speelt op 5, 6 en 12 maart in 
zaal Backstage. Meer info: http://www.
ongehoordt.be. Tickets: 0478/58 95 51 of 
ongehoordt@skynet.be

Muzikale holebikomedie in Backstage

Toneel
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Film
THE GRUDGE
Na het succes van The Ring, 
de Hollywood-remake van de 
Japanse instant cultklassieker 
Ringu, was het niet lang wach-
ten tot gelijkaardige producties 
werden uitgebracht. Ook The 
Grudge is gebaseerd op een 
Japanse horrorprent, en heeft 
naast het verhaal ook nog even 
dezelfde regisseur meegeritst. 
Of hoe imperialisme toch nog 
zo slecht niet is.

Voor de plot hoef je het alvast 
niet te doen, de hele film draait 
rond een macaber woonhuis 
in hartje Tokio, waar een stel 
moordende geesten lekker in-
tiem wordt met een hoop na-
ieve en slachtrijpe Amerikanen. 
De kracht van deze remake 
schuilt dan ook in de chaotische 
opeenvolging van waanzin-

nig spannende (moord)scènes. 
Wie zich enigszins inleeft in de 
prent, zal nooit meer naar Ja-
panse jongetjes kunnen kijken 
zonder het hart in de keel te 
voelen bonzen. Zelfs als ze niet 
erg knap zijn.

De spanningsopbouw nadert 
de perfectie. Waar The Ring ei-
genlijk nog erg gezapig voort-
kabbelde tot de memorabele 
en bloedstollende eindscène 
met de televisie, krijg je in The 
Grudge aan één stuk door scè-
nes van dat niveau te zien. Het 
grote probleem is echter dat de 
film uiteindelijk niet meer blijkt 
te zijn dan een opeenvolging 
van gruwelijk spannende clips, 
die af en toe worden onderbro-
ken om de magere plot wat ver-
der uit te spinnen of om close-

ups van het mooie snoetje van 
Sarah Michelle - Buffy - Gel-
lar te tonen. Niet dat dat tijdens 
de film erg stoort, meestal zijn 
deze adempauzes zelfs eerder 
welkom. Voor je de spanning 
zenuwachtig hebt kunnen weg-
lachen, word je immers alweer 
overgeleverd aan de zieke fan-
tasie van regisseur Shimitzu. 
Er zijn er weinigen die zo’n 
beklemmende sfeer kunnen 
creëren met zo’n absoluut mini-
mum aan middelen. Waar een 
Jap vroeger nog een loodrecht 
naar beneden razende Zero 
nodig had om een westerling 
angst aan te jagen, heeft Shimit-
zu genoeg aan een potje bleke 
schmink en een stel grote ogen. 
Er zullen na deze film nog maar 
weinig mensen zijn die zonder 

problemen even de zolder kun-
nen induiken om te onderzoe-
ken waar dat geritsel  vandaan 
komt.

Goed, The Grudge is dan mis-
schien geen cinematografische 
hoogvlieger, het is wel een film 
die enkel al door zijn stijl en 
sfeer bij de kruim van de he-
dendaagse horror behoort. Een 
prent voor de complexloze me-
demens die al eens argumenten 
zoekt tegen het jammerlijke 
bombardement op Hiroshima 
en Nagasaki. Of net om het nog 
eens over te doen.

AJHdB

DER UNTERGANG
“Wenn der Krieg verloren geht, 
ist es vollkommen egal wenn 
das Volk mit untergeht. Ich 
könnte darüber noch keine 
Träne weinen, denn es hatte 
nichts anderes verdient” (Adolf 
Hitler, Berlijn, 1945) 

April 1945. Het derde rijk staat 
op instorten. Het Rode Leger 
rukt fors op, en in Berlijn, waar 
het bommen regent, spelen zich 
wanhopige taferelen af. 

Hitler heeft zich met zijn entou-
rage verschanst in een bunker 
onder de Rijkskanselarij. Onder 
hen is ook Traudl Junge, Hit-
ler’s prive secretaresse, die hem 
niet in de steek wil laten. De 
regisseur van Der Untergang, 
Oliver Hierschbiegel, heeft 
gebruik gemaakt van dagboek-
fragmenten van Traudl. Het 
verhaal wordt dus van uit haar 
standpunt  verteld. 

De situatie buiten escaleert en 
de Russen naderen Berlijn. Hit-
ler ondergaat de ineenstorting 
van zijn Rijk achter de dikke 
muren van zijn bunker. Hij en 
zijn gezelschap leven in een co-
con en proberen de illusie van 
het Derde rijk levend te hou-
den. En hoewel Berlijn op het 
punt van vallen staat blijft de 
Führer blind voor wat er aan 
het gebeuren is en weigert de 
stad te verlaten. 

Der Untergang is een beang-
stigend realistisch portret van 
de laatste dagen van de tweede 
wereldoorlog en de ondergang 
van een man die dacht dat hij 
de wereld kon veroveren. Bru-
no Hanz, de Hitler van dienst, 
speelt zijn rol heel overtuigend 
wat de film karakter geeft. Deze 
film is echt een must, allen daar-
heen dus ! 

Sarah

THE AVIATOR
Na Gangs of New York, de 
tweede collaboratie van de tan-
dem van Scorsese-Di Caprio, 
draait ongeveer nu al een kleine 
maand The Aviator in uw nabu-
rige cinemacomplex. Het is een 
biopic over het reilen en zeilen 
van de film- en vliegtuiggigant 
Howard Hughes, maar dat wist 
u al, aangezien u de krant leest, 
tv kijkt en op het internet ook 
naar niet-pornografische sites 
surft. Naar aanloop van de Aca-
demy Awards kunnen we ver-
melden dat de vliegenier reeds 
elf nominaties heeft ontvangen. 
De beeldjes zelf worden maar 

op 27 februari uitgedeeld.

De nominaties zijn zeker ver-
diend, de oscars zelf daaren-
tegen zullen veel mensen hun 
wenkbrauwen doen fronsen. 
Het is een goeie film, niets  op 
aan te merken, maar “de beste 
film van het jaar”? Dat zeker 
niet. En zeker niet de beste van 
Scorsese. Heel waarschijnlijk 
krijgt Martin toch de beeldjes, 
maar dat zal eerder als spijtbe-
tuigening van de Academy dat 
Scorsese gewonnen heeft voor 
zijn films die wél magistraal 
zijn: Raging Bull, Goodfellas en 
Taxi Driver.

Die De Niro-films zijn niet te 
vergelijken met Scorsese Di 
Caprio-flicks. Leonardo is geen 
slechte acteur maar hij is geen 
De Niro. Je ziet hem in zijn rol 
in The Aviator enkel groeien 
naar de echte Howard Hughes, 
De Niro zou Hughes zijn vanaf 
de eerste seconde ziet op het 
doek. Beter geen “beste acteur”-
Oscar voor Di Caprio. Gangs 
of New York werd ook recht 
gehouden door de schitterende 
rol van Daniel Day Lewis. Het-
zelfde voor Cate Blanchett, die 
in het begin een echt karikturale 
versie van Katharine Hepburn 

neerzet. Zoveel smoelwerk dat 
ik eventjes dacht dat ik Chris 
Van den Durpel bezig zag. Een 
oscar voor haar? Nope.

Op technisch gebied kunnen we 
alleen maar hopen dat The Avi-
ator de buit binnenhaalt, op de 
andere gebieden zal het on ver-
diend zijn. Hopen ook dat Hotel 
Rwanda wat prijzen binnen-
haalt - een film over het conflict 
in Rwanda waar we als Belgen 
nog eens voorgesteld worden 
hoe we zijn: klootzakken.

Bruno
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Superhelm zegt godverzjieke!

Vijf. Vijf lange jaren hield 
Superhelm zich stil. Zelfs 
zijn trouwe biograaf wist 
niet waar hij zich mee 
bezighield. Wat deed hij? 
Studeren? Neen, bijlange 
niet. Superhelm was inge-
schreven aan de faculteit 
Rechtsgeleerdheid. Super-
helm is nu jurist. “Super-
jurist”, zoals hij het zelf 
zegt. 

En zoals zijn hondstrouwe 
biograaf zonet al zei: Su-
perhelm komt terug! Dat 
is geen leugen. Superhelm 
heeft zijn oog laten vallen 
op de rectorverkiezingen 
dit jaar. Superhelm wil 
rector worden. Doch, wat 
weet hij van rector wor-
den? 

 “Ik ga Dirk Mangeleer 
een paar tips vragen!” be-
sloot onze goede vriend 
de superheld. “Mangeleer 
is logistiek beheerder van 
de UGent en volgens wel-
ingelichte bronnen weet 
en kan en ziet en doet die 
man alles”, peinsde Su-
perhelm. “Ha, die Super-
helm”, grijnsde Mangeleer 
toen Superhelm zijn kan-
toor binnenwaaide. “Gij 
wilt rector worden en ge 
hebt een paar tips nodig, 
zeker? Wel, ik zal kort we-

zen: maakt dat Geert De 
Soete u haat en zeg tegen 
iedereen dat gij hem haat.” 
Superhelm keek Mange-
leer verbaasd aan. “Ja, ja, 
ge moet zo niet kijken. Ie-
dereen haat Geert De Soe-
te en als gij zegt dat hij u 
haat en vice versa, zult ge 
rector worden. Capito?” 

Superhelm was al onder-
weg naar De Soete. De 
Soete is decaan van de 
faculteit Psychologie en 
weet ook zeer veel. “Gij 
haat mij ook al, zeker?” 
beet De Soete toen Su-
perhelm zijn kantoor bin-
nenstormde. “Als ge rector 
wilt worden, moet ge de 
media controleren! Dat 
godverdoms studenten-
blad van kust mijn kloten, 
daar moet ge invloed heb-
ben. Anders zijt ge gere-
den.” Superhelm knikte 
niet begrijpend. “En weet 
ge wie Schamper nu domi-
neert?! Die klootzak van 
een Mangeleer. Die gat-
lekkers van dat schijtblad 
zijn zijn trouwste vazallen. 
Geen slecht woord over 
die oelewapper te vinden 
in Schamper.” Hmmm, 
handig, dacht Superhelm, 
mijn trouwe biograaf zit 
bij dat strontgazetje. 

Superhelm liet De Soete 
stikken in zijn colère en 
was al onderweg naar 
Yannick De Clercq. Dat is 
de regeringscommissaris 
van de unief, en een man 
met wie altijd wat te rege-
len valt. “Ah, Superhelm!” 
gilde De Clercq verschrikt 
toen Superhelm zijn kan-
toor binnenrolde. “Ik weet 
niets van die fraude bij de 
vorige rectorverkiezingen 
waarvan alleen rector An-
dré De Leenheer en ik op 
de hoogte zijn!” krijste De 
Clercq doodsbang. “Ver-
geef mij! Ik zal alles voor 
u doen. Als ge rector wilt 
worden, moet ge mij maar 
iets laten weten, en het 
komt in orde! Spaar mij! 
Mijn papa was ooit minis-
ter en mijn zoon is jurist, 
gelijk gij!” 

“Godverzjieke”, kirde Su-
perhelm opgewekt. “Als 
het zo gemakkelijk is om 
rector te worden, had ik 
mij vijf jaar geleden al kan-
didaat gesteld.” En met een 
blij gemoed vloog Super-
helm recht tegen de Voor-
uit. Nog een sjans dat hij 
een omgekeerde bloempot 
op zijn kop had. 

Van der Mensbrugghe

Vijf. Vijf lange jaren geleden is het dat Superhelm ten tonele ver-
scheen. Superhelm, de legendarische universitaire superheld met 
een omgekeerde bloempot op zijn kop, is eindelijk terug. Toen 
de jaren negentig ten einde liepen, kwam hij nog met enige hel-
dendaden terecht in dit studentenblad. Maar daarna? Niets meer! 
Noppes! Nul de botten en rien de knots!
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Cultuuragenda

Kringen en Konventen

Tentoonstellingen

Schamper en Urgent, 
één olijke bende
Elke dag op 105.3FM

Maandag 21 februari: Projectie “Poèros: 
Eros uit een DVDoosje”, Cocteau, 20u
Carnaval Ledeberg; Theater: “Dragelijk” 
naar Houellebecq, Publiekstheater Arca, 
20u30; Concert: Tango/Piano Juan Pablo 
Dobal, De Rode Pomp, 20u30 Dinsdag 22 
februari: Concert: The Dresden Dolls, Han-
delsbeurs, 20u15, Concert: Thelema Trio, Lo-
gos Tetraëder, 20u, Dans: “Les porteuses de 
mauvaises nouvelles” van Ultima Vez, Voor-
uit, 20u; Film: “De man die zijn haar kort 
liet knippen”, Film-Plateau, 20u Woensdag 
23 februari: Concert: Le Peuple de l’Herbe, 
Vooruit, 20u; Opera: “Richard III”, Vlaamse 
Opera, 20u; Film: “Un Chien Andalou” en 
“L’Age d’Or”, Sphinx, 20u; Theater: “Groeten 

uit Kamagurkistan”, Vooruit, 20u; Theater: 
“Aalst” van Victoria, Minard, 20u; Theater: 
“L’Hafa” van Union Suspecte, Nieuwpoort-
theater, 20u30 Donderdag 24 februari: Con-
cert: Jim Denley, Logos Tetraëder, 20u; Con-
cert: Fighin Collins, Handelsbeurs, 20u15; 
Recital: Larissa Diadkova, Vlaamse Opera, 
20u; Film: “Ticket To Jerusalem”, De Centra-
le, 20u Maandag 28 februari: Concert: The 
Handsome Family, Handelsbeurs, 20u15; 
Kunstproject: Etalage 2005, Oude Houtlei en 
omstreken; Theater: “De Maand van Marie” 
van Luuk Gruwez, Tinnenpot, 20u Dinsdag 
1 maart: Concert: Chris Speed’s Trio Iffy, 
Damberd, 22u; Lunatic Comedy Club, Le 
Bal Infernal, 21u30; Debat: “Vidiots, de Te-

levisionairen”, Vooruit; Lunchgesprek met 
fotografe Lieve Blanquart, Lakenhalle Sint-
Baafsplein, 12u Woensdag 2 maart: Film: 
“Suspicion”, Sphinx, 20u; Theater: “Mieke 
Maaike’s Obscene Jeugd”, Tinnenpot, 20u; 
Theater: “Semper Vivat” door Chris Lomme 
en Taptoe, Campo Santo, St.-Amandsberg, 
20u30; Publieksnocturne, SMAK, 18-22u 
Donderdag 3 maart: Concert: Artemis 
Kwartet, Handelsbeurs, 20u15; Gitaarrecital: 
Johan Fostier, De Rode Pomp, 20u30; Thea-
ter: “Celibaat” van Tom Lanoye, Publieks-
theater Groot Huis, 20u30; Theatet: “Proust 
3: De Kant van Charlus”, Vooruit, 20u

Maandag 21 februari: Vlaamse Geneeskun-
dige Kring, VGKavond, TAP6, 20u; Vlaams 
Rechtsgenootschap, Winterbarbecue, Uni-
versiteitsstraat; Verkeerd Geparkeerd, VG 
Café, Casa Rosa, 20u; Dinsdag 22 februari: 
Geografica, Fuif, Tequila; Gents Universitair 
Koor, Repetitie, HIKO, 20u; Vlaams Rechts-
genootschap, Ladies Night, Hof van Beroep, 
22u; Vlaamse Landbouwkundige Kring, 
Sollicitatietraining KVIV, B19; Woens-
dag 23 februari: Slavia, Fuif, Tequila, 22u, 
Oosterse Afrikaanse Kring, Tentoonstel-

ling “Het geheugen van Afrika”, Tervuren; 
Vlaamse Landbouwkundige Kring, Eerste 
Proef Fuif aka “Bal Marginal”, Pavoljoentje, 
22u; LingForum, Artificiële Intelligentie, 
Blandijn-lokaal 0.34, 16u; Liberaal Vlaams 
Studentenverbond, Interne discussie-avond, 
Notarisstraat 3, 20u Donderdag 24 februari:
Vlaamse Psychologische en pedagogische 
Kring, Film avond en ‘70-‘80 Fuif, Stedelijke 
Jeugddienst, Voouit, 22u; Chemica, Kill Your 
Brain Party, Tequila; Dentalia, Bierbow-
ling, Overpoort Bowl, 14u30; Gentse Farma 

Kring, Startavond Gotcha + Cocktailavond, 
20u Maandag 28 februari: Vlaamse Tech-
nische Kring, Elfde filmweek, FTW Jozef 
Plateaustraat 22, 21u; Vlaamse Landbouw-
kundige Kring, Vlaamse Schlagercantus, Pa-
viljoen, 20u; Vlaamse Geneeskundige Kring, 
Après Ski, TAP6, 21u Dinsdag 1 maart: 
Gents Universitair Koor, Repetitie, HIKO, 
20u; Woensdag 2 maart: Tempi Misti, Repe-
titie Tutti, HIKO, 19u Donderdag 3 maart:
Dentalia, Caféspelen, De Ploeg, 14u30

“De ontembare passie voor het circusleven”, Huis van Alijn, 11-17u (tot 3 april); “Batik”, 
Galerie Etienne Dewulf, zaterdag en zondag 14-18u (tot 20 april); Geanimeerde tentoon-
stelling over gezichtsbedrog, Illuseum, zondag 14-18u (tot 31 december); “Het Hart. Ge-
schiedenis. Verhaal. Verbeelding”, Museum Dr. Guislain, 9-17u (tot 13 maart); “Liefdespo-
ezie”, Galerij Krea 50+, 9-18u (tot 28 februari)


