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Wankele erecties

Op het mini-colloqium “Tekens, Torens, Boeken en Bakens”, 
op  maart van u tot u, krijg je het ultieme antwoord op 
vragen als: “Staat hij nu echt op instorten? (Ja) Wanneer be-
gint de restauratie? (Welke restauratie?) Zit die toren vol boe-
ken? (Ja, vaneigens, zij houden dat spel overeind) Hoe wordt 
de toren gerestaureerd en wie betaalt? (Het inschrijvingsgeld 
zal een beetje stijgen) Is die toren nu een meesterwerk? (Ziet 
hij er zo uit?) Is het een geschikt gebouw als bibliotheek? 
(Ha!) Maar ook: waarom koos Van de Velde voor een toren? 
(Dronkenschap?)” Enfi n, ’t is te doen in de Tijdschrift enlees-
zaal. Ook aanwezig zijn: Herman Balthazar, Sas Van Rou-
veroij en Etienne Vermeersch. ◉ Als deze keer niet enkel 
het hart van Vermeersch maar 
heel de toren het begeeft , man, 
dan zijn we meteen ook van die 
twee andere lastpakken verlost. 
◉ Zeg, ’t is maar om te lachen. 
Vermeersch’ ego alleen al kan 
die toren de volgende  jaar 
ondersteunen. ◉ Op  maart 
zijn het rectorverkiezingen. 
Andreas De Leenheer is bezig 
aan zijn laatste academiejaar 
als rector en de successiestrijd 
belooft  hard en gemeen te wor-
den. Zo spannend dat ons hart 
tellen bij de vleet overslaat. ◉ 
‘% Tuning  & Sound - Th e 
Bigger Edition’ komt naar 
Flanders Expo van zaterdag 
 maart  tot zondag  
maart . Nu grappen ma-
ken over erecties, the bigger 
edition zou gratuit zijn. Een 
zaal vol debiele Johnny’s die met hun bonkend spel lopen te 
pronken, neen, dank u. ◉ Met zo’n attitude horen we niet thuis 
op de ‘Verkeerde Nacht’, een fl ikker-, lesbo- en biseksueel eve-
nement van de Holebifederatie. Vindt plaats op  maart in 
de Vooruit. “Meehelpen kan altijd en wordt beloond!” staat 
op http://www.holebifederatie.be. ◉ Koude, niet-orgastische 
rillingen zijn ons deel. ◉ Medemensen die wel of niet twijfelen 
over hun identiteit kunnen naar ‘Planet Gender, over gender 
en identiteit’. Da’s een tentoonstelling, van zaterdag  maart 
 tot zondag  april , met meer dan dertige tekst- en 
fotoportretten doorheen de binnenstad. Meer info op www.
planetgender.com. Aansluitend zijn er leuke discussiemo-
menten in Casa Rosa. ◉ [VdM wordt nu verpletterd onder zijn 
eigen erectie en Stefaan neemt gezwind over.] ◉ Zeg niet lan-
ger dat Schamper een onbetrouwbare bron is, nu ook het Be-
lang uit ons boeksken citeert. Iedereen die het daar niet mee 
eens is, verdient een kanker op een pijnlijke plaats. ◉ In de 

Wereld van Kina loopt binnenkort een interactieve tentoon-
steling, ‘Brood-je-gezond’. Deze tentoonstelling richt zich op 
kinderen en wil hen gezonde voedingsgewoontes bijbrengen. 
Verloren moeite, daar ze binnen enkele jaren restobrol door 
hun slokdarm zullen moeten rammen. ◉ COMAC, geïnspireerd 
door het Chinese voorbeeld, organiseert een aangename vorm 
van geboortebeperking. Gewapend met knuppels zullen de 
leden de Gentse straten afdwalen, zoekend naar zwangere 
deernes. Wat daarop volgt, is een ferme tik op de opgezwol-
len buik. Er wordt voorzien in gemeenschappelijk slagmate-
riaal. ◉ Het grootste priemgetal is bekend. Olé olé. Het directe 
nut van deze nieuwe vondst is ons nog niet meteen duidelijk. 

De Boekentoren en De Brug zal 
men er meer dan waarschijnlijk 
niet mee recht kunnen houden. 
◉ De liberale studentenver-
eniging LVSV organiseert een 
debat rond de mogelijke toe-
treding van Turkije tot de Eu-
ropese Unie. Met een geogra-
fi sch argument – Turkije ligt op 
dezelfde tektonische plaat als 
Europa – zal men wellicht het 
talrijk opgekomen kaalhoofdig 
publiek niet kunnen overtui-
gen. Als tegenargument horen 
we al van ver dat er stront in 
pita zit, terwijl het alleen fecale 
kiemen zijn. Dat men dit zelf 
met wetenschappelijke publi-
caties niet duidelijk kan maken 
aan bepaalde studenten, is ver-
ontrustend voor de toekomst 
van intellectueel Vlaanderen. 

We kunnen ons optrekken aan het idee dat we enkelen on-
der hen binnen enkele jaren zullen aantreff en met emmer en 
dweil in de hand als werknemer van ISS. Opknopen aan de 
dichtsbijzijnde boom is ook een optie. Donderdag  maart, 
Notarisstraat . ◉ Jeroen loves Anke. ◉ In het recreatiedomein 
Birkenau hadden sommige joden het geluk met hun muzikale 
kunsten de minder aangename kampmomenten, zoals de be-
geleiding naar de douches een iets vrolijker kantje te geven. 
Het is weinig waarschijnlijk dat u deze muzikanten zult aan-
treff en bij het optreden van het Jerusalem Kwartet. Woensdag 
 maart, Handelsbeurs, vanaf u. ◉ Na het lezen van deze 
Kort, kan u wat ontspanning gebruiken: http://www.siski.
ru/escopeta.swf. Geef een ferme draai aan de volumeknop en 
geniet van de sfeervolle geluidjes.

K O R T

De Gentse inboorlingen zijn trots op de Boekentoren. De academische erectie staat al jaren 
op instorten, maar dat dondert blijkbaar niet. Alleen Gentenaars kunnen tevreden zijn met 
een stuk schroot dat staat te trillen op zijn fundamenten. Of zoals ze het in de Muide zeg-
gen: “Wijf, kè mijn kluten volgezupen, mijn fl uite stoa su wankel oas iets, ma ‘k bender vrie 
content mee en goa ’k ui subiet ne kier goe in al ui goaten pakken.”

Van der Mensbrugghe en Stefaan
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Marketing
 RIEN EMMERY, HOOFDREDACTEUR 

 “Mag een universiteit reclame maken?” 
Grote zwarte posters in de gebouwen van 
de Universiteit Gent stellen je sinds vorige 
week deze vraag. Zijn het door dissidente 
Cubaanse dwangarbeiders vervaardigde af-
fi ches waarmee de Actief Linkse Studenten 
de commodifi catie van het hoger onderwijs 
wil aanklagen? Is het de probleemstelling 
voor een scriptie van een ongeïnspireerde 
Vlerick-yuppie? Probeert professor Paul 
Van Cauwenberge er zijn campagne voor de 
rectorverkiezingen mee op gang te trekken? 
Driewerf neen. De affi  ches zijn niets minder 
dan het begin van een grootscheeps recla-
meoff ensief van onze Alma Mater, waarbij 
de UGent met wat vertraging op de Leu-
vense trein springt. 

 Al drie jaar lang laat de Katholieke Uni-
versiteit Leuven een op zijn zachtst gezegd 
aparte reclamecampagne op de abituriënten 
los. Daarmee was de Leuven - zoals op zo-
veel andere vlakken - een pionier onder de 
Vlaamse universiteiten. Twee jaar geleden 
omschreef Schamper de affi  ches van Oos-
terlinck nog als een combinatie van “wat 
dromerige foto en enkele weinig zeggende 
clichés”. Sindsdien is er niet veel veranderd. 
Ook de huidige campagne is een variatie op 
het beeld van de keurig gecathechiseerde 
jongeling die in een vaagweg als overwel-
digend op te vatten natuurlandschap een 
schare aan moderne apparaatjes bedient, 
gelardeerd met nietszeggende slogans. 

 Tot vorig jaar trok de Universiteit Gent zich 
van dergelijke marketing geen bal aan. “Wij 
zijn geen wasproduct”, beweerde communi-
catiebobo Tom De Smedt twee jaar geleden 
nog stoer. En: “Het moet meer zijn dan holle 
frasen die je gaat verkondigen”. Dat discours 
is ondertussen gewijzigd naar hippe pro-
motalk over “doelgroepen”, “imago’s” en 
“unique selling propositions”. Het Bestuurs-
college gooide er een fi kse . euro 
tegenaan en nam het prestigieuze reclame-
bureau Quattro Saatchi & Saatchi onder de 
arm. Vanaf veertien maart bombardeert de 
UGent de Vlaamse media dan ook met een 
ingenieuze opeenvolging van advertenties, 
internetbanners en radiospotjes. 

 Je kan betreuren dat universiteiten herleid 
worden tot “producten” en zelfs “merken”, 
maar het lijkt ons toch best dat de UGent 
zijn bootje - zij het kritisch - op de vermark-

tingsstroom laat meedrijven. Dat doeltref-
fende campagnes wel degelijk een eff ect kun-
nen hebben, staat als een paal boven water 
- en een unief bestaat tenslotte louter bij gra-
tie van haar studenten. Bovendien kunnen 
we ons wel vinden in de motieven die men 
voor de campagne aanhaalt: eerst en vooral 
- en ook intern - een duidelijker profi el uit-
tekenen voor de UGent; vervolgens inspelen 
op de subjectieve gevoelens van de studie-
kiezers, die vaak al vanuit objectieve criteria 
hun keuze voor de UGent hadden gemaakt. 
“Keuzebevestiging” is voor de profi lerings-
campagne duidelijk Quattro’s codewoord. 

 Opmerkelijk is dat Quattro de UGent zich 
ook wil laten afzetten tegen het “dirigis-
tische” Leuven. Daarom koos het bureau 
voor de uitdagende baseline “Durf denken”, 
waarbij het “… en laat u niet aan het kleri-
kale handje houden” ternauwernood wordt 
verzwegen. Enkele proefslogans richtten 
zich zelfs redelijk agressief tegen de Leuven-
se techniek - zoals: “Hoe hard u bij ons ook 
studeert, u zal er nooit zo intelligent uitzien 
als de studenten in de KUL-advertenties” - 
maar die haalden het uiteindelijk niet. De 
UGent-campagne moet het beeld geven van 
een zelfverzekerde, pluralistische en eman-
ciperende universiteit, die zelfs autoselectief 
durft  zijn. Dat laatste noopte vice-rector 
Marc De Clercq tijdens een vergadering 
van de commissie Communicatie toch tot 
de opmerking dat “(toekomstige) studenten 
die een vrij schoolse omkadering verlangen, 
zoals die geboden in kleinere universiteiten, 
zouden kunnen terug deinzen. Het eff ect 
van de campagne lag niet zijn dat de UGent 
studenten zou verliezen.” 

 Het is inderdaad de vraag of de campagne, 
zoals ze nu gepland is, niet getuigt van ar-
rogantie, intellectueel snobisme en weinig 
emotionaliteit. Quattro beweert echter dat 
jongeren veel liever “intellectueel uitge-
daagd” worden dan “emotioneel betutteld”. 
Een standpunt waar we ons in kunnen vin-
den. Ook de proefdrukken die een gunstige 
wind op onze redactie liet belanden, zien er 
origineel, modern en veelbelovend uit. 

 Arrogantie, intellectueel snobisme en een 
afk eer van emotionele betutteling zijn an-
derzijds natuurlijk wél de handelsmerken 
van Schamper. Rekent u voor een onbevoor-
oordeelde mening dus vooral niet op ons. 

SCHAMPER.UGENT.BE
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  Dat er al eens spanningen zijn in de Gentse homes zal wel 
niemand verbazen. Niet alleen wordt er vanuit de met weelde 
overladen Vermeylen al eens smalend neergekeken op de 
minder fortuinlijke bewoners van de Vesalius, ook de Ari-
sche Strijd wordt er wel eens verbeten gestreden. Het is dan 
ook al sinds jaar en dag de gewoonte dat Belgische en bui-
tenlandse studenten gespreid worden over de verschillende 
homes, kwestie van de “inburgering” zo vlot mogelijk te la-
ten verlopen en klachten over feestvierende Spanjaarden tot 
een minimum te beperken. U houdt het misschien niet voor 
mogelijk, maar de Dienst Huisvesting van onze teerbeminde 
Alma Mater hanteert heuse spreidingsquota om de inburge-
ring van al dat vreemd geweld te bevorderen. En daar zijn de 
verschillende homeraden maar al te blij om. 

 De consternatie was dan ook groot bij het Homeconvent 
(hk) toen bleek dat professor burgerlijk recht Hubert Boc-
ken snode plannen aan het smeden was voor “getto-vorming” 
in Home Vesalius. Naast plannen voor volledige werelddo-
minatie had de man immers het idee opgevat om een twin-
tigtal van zijn buitenlandse post-graduaten - die een gespe-
cialiseerde opleiding bij hem volgen - vanaf volgend jaar te 
laten samenhokken op één verdieping in Home Vesalius. Tot 
meerdere scha en schande van de homes, als we de mensen 
van het Homeconvent mogen geloven. “Het gaat niet op dat 
zij een voorkeursbehandeling krijgen en zich niet zouden 
moeten integreren”, aldus Wendy D’hondt, voorzitster van 
het Homeconvent. Zelfs de homeraden van de andere homes 
zouden niet echt enthousiast zijn over de gang van zaken. De 
lieve mensen bij het hk zijn vooral bevreesd dat deze trend 
zich tijdens de komende jaren zou doorzetten. “Home Vesa-
lius staat nu nog bekend als één van de minst comfortable 
homes - maar wat als ze binnenkort hetzelfde zouden doen 
bij de betere homes als de Vermeylen?” Als dat geen voor-
trekkerij is, verdomd nog aan toe!  

 Niets daarvan, aldus professor Bocken. Zijn buitenlandse stu-
denten klagen al jaren over de slechte omstandigheden in de 
Vesalius. Op vlak van orde, netheid en vooral rust viel er in 
het verleden heel wat te wensen over, blijkbaar. De bedoeling 
was dan ook om deze studenten dichter naar de stadskern 
te krijgen - maar dat bleek onmogelijk - en er een meer ge-
lijkgestemde en afgezonderde groep van te maken. Niks get-
to-vorming, volgens hem, want de drie verdiepingen die de 
universiteit verhuurt in de Vesalius zijn toch al overwegend 
bevolkt met buitenlandse studenten. Bovendien verandert dit 
alles niets aan het al dan niet respecteren van de quota’s voor 

het aantal buitenlanders per home. Bij de Dienst Huisvesting 
blijft  men daar sowieso rekening mee houden, alleen blijkt 
de Vesalius - wegens te ver van ‘t stad - niet echt populair bij 
de Belgische studenten. Het regent er dan ook annuleringen. 
Het concentratie-probleem van buitenlandse studenten in  
Vesalius bestaat dus al langer dan vandaag.  

 Over de toestanden in de home valt wel meer dan één boekje 
open te doen, maar dat de studenten van professor Bocken 
klagen over nachtlawaai en een overdosis Zuiders tempe-
rament zal wel niet zonder reden zijn. Ironisch genoeg was 
“overlast” nu net één van de argumenten tégen concentratie, 
aldus het Homeconvent. In tegenstelling tot wat men daar 
schijnt te denken, gaat het immers niet om Erasmus-studen-
ten, maar enkel en alleen om reeds afgestudeerden, die veron-
dersteld worden net iets minder studentikoos te zijn dan de 
gemiddelde Erasmusser. “Die zijn toch enkel maar goed voor 
het gratis eten en om mee te poepen”, aldus een anonieme 
ex-bewoner. Net daarom dus dat professor Bocken naar de 
Dienst Huisvesting trok, om als een goede herders zijn lam-
meren te beschermen. Aldaar zou op een vergadering tussen 
Mangeleer, Van den Brande, Bocken en Poppe op de vraag 
van Bocken ingegaan zijn - hoewel laatstgenoemde daar zelf 
nogal vaag over blijft . Maar goed. Blijkbaar vond men het op 
de Dienst Huisvesting dus toch opportuun om de buitenland-
se studenten een aparte verdieping in de Vesalius te geven. 
Bovendien sprak men ook af dat de universitaire diensten 
strenger zouden waken over het bewaren van de rust op deze 
verdieping.  

 Het probleem van overlast door een overmaat aan buiten-
landse studenten lijkt dus niet aan de orde te zijn. Dan blijft  
nog het probleem van integratie. Daarvan is sowieso geen 
sprake hier, maar volgens Bocken zou dat ook niet nodig zijn. 
Hij is immers eerder op zoek naar een gelijkgestemde groep 
- anders dan wat men zou verwachten van gewone Socrates-
studenten. Toch blijft  bij heel wat homebewoners blijkbaar het 
gevoel bestaan dat een groep “vreemdelingen” voorgetrokken 
wordt. Hebben we dat nou eerder gehoord? Nu ja. Voor zover 
men bij iemand die een jaar in de Vesalius moet doorbrengen 
überhaupt van voortrekken kan spreken.  

 Wouter Ryckbosch 

 Vreemden in de Vesalius 
 Heibel in de Home Vesalius! Een verdieping 
reserveren voor buitenlandse studenten? 
Segregatie en gettovorming! Schandalig? 
Of gewoon common sense? Een verhaal vol 
smerige intriges, machtsmisbruik, afgunst en 
bruin mannen. Schamper schuwt de sensatie 
niet.    
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 De Raad voor Examenbetwistingen is, met een groot woord, 
een vorm van georganiseerd administratief beroep. Iedere 
student kan er verzet aantekenen tegen beslissingen van een 
examencommissie. Onterecht gebuisd? Had je die graad die 
je op twee puntjes na miste echt wel verdiend? Of wil je ge-
woon de harde waarheid niet onder ogen zien? De raad is er 
om recht te doen geschieden. Een simpel aangetekend schrij-
ven (vier euro, nauwelijks drie pintjes) volstaat om de proce-
dure op gang te brengen en met wat geluk krijg je binnen de 
vijft ien dagen uitsluitsel. 

 Voor  januari moest een student nog naar de Raad van State 
(RvS) stappen om examengeschillen te laten beslechten. Maar 
omdat een procedure voor de RvS omslachtig en duur is, tot 
 euro om de zaak aanhangig te maken, betekende dat vaak 
dat de studenten zich beperkten tot de interne beroepsproce-
dures aan de eigen onderwijsinstelling. 

Groot was de verbazing ook toen de Antwerpse studente 
 Maria-Th eresia Ingrosso  naar de RvS stapte én daarenbo-
ven nog in gelijk gesteld werd. Heel eventjes werden de soms 
weinig transparante deliberatieregels aan de universiteiten en 
hogescholen nationaal nieuws. Onderwijsrecht was hip. 

 Ingrosso was als niet geslaagd geproclameerd in haar eerste 
licentie Rechten aan de ua met één “groot tekort” van / en 
een gemiddelde van , op . Niet voldoende, oordeelde 
de examencommissie en Ingrosso werd zonder mededogen 
gefl est. Ingrosso tekende prompt intern beroep aan en stapte, 
toen ook dat nergens toe leidde, naar de Raad van State. 

Tot de verrassing van de goegemeente oordeelde die dat “ge-
geven de loutere verwijzing in de beslissing van de examen-
commissie naar het examenreglement, verzoekster niets meer 
leert dan hetgeen hiervoor uit het reglement is gememoreerd; 
dat het niet verduidelijkt waarom zij uiteindelijk niet geslaagd 
is [...] dat verzoekster dan ook als gevolg van haar klacht, van 
de examencommissie méér mocht verwachten dan een blote 
herhaling van het examencijfer en een verwijzing naar het 
reglement”.   En in één en dezelfde adem vernietigde ze de be-
slissingen van de examencommissie. Eindelijk leek de Raad 

van State iets nuttigs te doen voor de student. Maar veel pre-
cedent zal het arrest uiteindelijk niet opleveren, in het vervolg 
worden soortgelijke zaken door de nieuwe Raad voor Exa-
menbetwistingen beslecht.

   Prof. dr. Ludo Veny is voorzitter van het Seneca-Forum van 
de Universiteit Gent, een forum voor onderwijsrecht, en do-
cent aan de faculteit Rechten. Volgens hem zijn de hervor-
mingen een zegen voor de student. “De nieuwe raad heeft  
twee grote voordelen voor de student. Ze creëert een niveau 
tussen de interne beroepsprocedure en de Raad van State. Dat 
zorg ervoor dat de betrokkenheid van zij die oordelen niet te 
groot is, proff en spreken niet graag het oordeel van hun col-
lega’s tegen, terwijl de voeling met de praktijk toch verzekerd 
wordt.” 

 Toch is die objectiviteit van de Raad niet zo groot als men zou 
doen willen uitschijnen. Voorzitter en ondervoorzitter zijn 
respectievelijk prof. dr. Jean Dujardin en prof. dr. Marc Boes 
die, zoals hun ronkende titels doen vermoeden, enige voe-
ling hebben met de universitaire wereld. “Uiteindelijk heeft  
dat meer voor- dan nadelen”, meent Veny, “proff en hebben 
nog altijd het beste voor met de studenten.  En academici met 
ervaring weten tenminste hoe een deliberatie er in de praktijk 
aan toe gaat. Voor een college dat niet alleen over de formele 
aspecten van de zaak uitspraak kan doe, maar beslissingen 
van de examencommissie ook kan toetsen aan hun billijk-
heid, is dat van cruciaal belang. ” 

 Volgens Veny zal de lagere instapdrempel niet de gevreesde 
lawine aan gedingen teweegbrengen. “De kans bestaat natuur-
lijk altijd, maar uiteindelijk zal de situatie zichzelf in even-
wicht brengen. In juli en september kunnen we misschien een 
aanzienlijk aantal klachten verwachten. De uitspraken van de 
Raad zullen echter waarschijnlijk van die aard zijn dat ze toe-
komstige gedingen zullen ontmoedigen. Het lijkt er op dat 
de jurisprudentie niet zal uitnodigen om voor futiliteiten ge-
dingen aan te gaan. We zien al in het eerste arrest tendenzen 
in die richting. Tegen het arrest van de RvS in verklaarde de 
Raad het beroep van Ingrosso onontvankelijk.” 

Het belang van de jurisprudentie is sowieso niet te onder-
schatten. De eerste besluiten van de Raad zullen cruciaal 
zijn voor haar verdere rechtspraak. Welke bevoegdheid zal 
de Raad zich aanmeten en hoe ruim zal ze die interpreteren? 
Zal men zich ten gronde uitspreken over de beslissingen van 
de examencommissies of blijft  men liever op de vlakte?   Het 
wordt bang afwachten. Schamper is er om uw handje vast te 
houden.

 Matthias Jacxsens 

Op 1 januari werd de Raad voor Examenbe-
twisting offi  cieel geïnstalleerd. Alle geschillen 
over examensresultaten en deliberaties kun-
nen in het vervolg voor de raad uitgevochten 
worden. Feestje, of toch niet?

Raad voor Examenbetwisting van start
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U heeft  U heeft  de naam pro-Bush, 
pro-Sharon en pro-confrontatiekoers 
te zijn. Waarom is deze koers de meest 
heilzame voor Amerika en de wereld? 
 “U kent vast het artikel van Robert Ka-
gan, “Power & Weakness”, gepubliceerd 
in de Policy Review in ? Daarin 
stelt hij dat de Europeanen van Venus 
en de Amerikanen van Mars zijn. De 
Amerikanen willen macht uitoefenen 
als dat nodig is, terwijl de Europeanen 
zich afk eren van macht. Dat is mis-
schien een persifl age, maar er zit ook 
veel waarheid in. Europa mag dan wel 
een economische macht zijn, wat be-
treft  crisismanagement in de wereld 
zijn de Europeanen verdeeld, niet ge-
organiseerd en koesteren ze verschil-
lende opvattingen over de aanpak van 
crisissen. Vandaar de machteloosheid 
die Europa vaak uitstraalt: diplomaten 
sturen, terwijl er niet meer gepraat kan 
worden - zoals bijvoorbeeld in Kosovo. 
Dat maakt meteen duidelijk waarom de 
Amerikanen gezien worden als de pro-
tagonisten van de harde aanpak, en de 
Europeanen als zij die op de sofa willen 
praten en alles bij een kopje thee willen 
regelen.” 

ISRAËL

 U heeft  het over crisis-management: 
Amerika heeft  al jaren een vinger in 
de pap in het confl ict tussen Israël en 
Palestina, toch blijft  dat confl ict door-
woeden. 
 “Israël is dan ook een democratie, waar 
echte oppositie aanwezig is. Die demo-
cratie is omringd door dictaturen, en 
wordt bijzonder hard met de neus op de 
omstandigheden van het Midden-Oos-
ten gedrukt. De Amerikanen en Israëli’s 
hebben een beetje dezelfde levenserva-
ring, terwijl de Europeanen zich daar 
niet op kunnen beroepen.” 

 Als iemand de vicieuze cirkel van ge-
weld moet doorbreken, dan lijkt het 
logisch dat het democratisch regime, 

Israël, de eerste stap zet. 
 “Tja. Wat kan je doen tegen terreuraan-
slagen? Je kan enkel de bevolking pro-
beren beschermen, bijvoorbeeld door 
het bouwen van de veiligheidsmuur. De 
cijfers hebben trouwens bewezen dat 
de aanslagen tegen Israëlische burgers 
sinds het bouwen van die muur feno-
menaal teruggevallen zijn, met meer 
dan . Ik kan me dan ook niet ver-
zoenen met het pessimisme waarmee 
men de harde aanpak veroordeelt. Wat 
zien we immers? Sedert de Amerika-
nen Irak binnenvielen heeft  Libië haar 
nucleair programma opgeborgen, staat 
Libanon op de agenda en zal Syrië zich 
er terugtrekken. ”

“ Yasser Arafat is overleden, wat hope-
lijk de ruimte laat voor politieke onder-
handelingen zoals die van Camp David, 
met Rabin en Arafat.” 

IRAK EN IRAN

 De VS kent successen én tegenslagen: 
denk aan de dagelijkse terreur in Irak, 
de dreiging van Iran en het falen van 
de democratie in Somalië. 
 “Wel, luister eens, Somalië was een 
kortstondige interventie. Ik spreek hier 
over een langdurige bezettingsmacht in 
Irak, en ik hoop dat die er komt. Voor 
mij mogen de Amerikaanse en andere 
troepen daar nog twintig jaar aanwezig 
zijn. Naar ik hoor is de nieuwverkozen 
regering niet van plan de Amerikanen 
te vragen zich terug te trekken. Goed 
nieuws voor de Koerden en sjiieten. De 
soennieten, een minderheid die onder 
Saddam de plak zwaaiden, plegen nu 
dagelijks aanslagen. Ze zullen de verlie-
zers blijven in Irak als ze het niet over 
een andere boeg gooien, in tegenstel-
ling tot de Koerden en sjiieten, die lang-
zaamaan uit het dal kruipen.” 

 Maar dan gaat u wel voorbij aan het 
gegeven dat de sjiitische fractie sterke 
banden onderhoudt met Iran. Het ex-
tremisme viert daar immers hoogtij. 

 “Het probleem Iran, inderdaad. Vergeet 
in die context niet dat Iran een theocra-
tie is. Het verbaast me altijd dat linkse 
groepen in Europa wijzen op het gevaar 
van Iran en de houding van de VS erte-
genover. Maar wat heeft  de linkerzijde 
van Europa te maken met de mollah’s, 
die een theocratie verdedigen? Ik zie 
geen enkel verband. Dus die waarschu-
wingen maken op mij geen enkele in-
druk. Iran is een theocratie en het re-
gime heeft  al afdoende bewezen dat het 
economisch niets voorstelt. Het einde 
van de mollah’s komt hoe dan ook in 
zicht. We moeten dus niet toegeven aan 
Iran, in tegendeel zelfs, we moeten de 
boodschap van “voor veranderingen 
heb je onze steun” zenden naar de on-
dergrondse milities aldaar.” 

MORALITEIT

 De VS stelt zich nu als dé morele 
macht op, maar kent vele sociale ge-
breken, zoals in het onderwijs. Bush 
staat een beleid voor dat in zekere zin 
elite- en concentratiescholen creëert, 
met een verdergezette sociale stratifi -
catie als gevolg. 
 “Het is goed dat u dat ter sprake brengt. 
Er is daar immers een misverstand over. 
Neem nu Yale en Harvard, epigonen 
van het elitaire onderwijs in de VS. Wat 
stellen we vast? De grootste critici van 
Bush komen nu net uit het professoren- 
en studentenkorps van deze scholen. 
De minder gerenommeerde universitei-
ten steunen dikwijls Bush en zijn beleid. 
Het inschrijfgeld is vrij hoog, inderdaad, 
zeker in vergelijking met België, waar 
het geen drempel is voor de overgrote 
meerderheid die de wens en wil heeft  
om door te stromen. Het is gewoon een 
andere opvatting: een incentive oriented 
society. Als je er wil geraken, dan moet 
je werken en investeren, om daarna, met 
je diploma, er de vruchten van te pluk-
ken. Dat is een fundamenteel verschil 
tussen de VS en bijvoorbeeld België.” 

 U had het over de democratische Ver-
enigde Staten, maar het onderwijs-
systeem is net allesbehalve democra-
tisch te noemen. 
 “Ik zie meer en meer dat onze goede on-
derzoekers uit Europa in heel wat geval-
len graag naar de VS vertrekken, omdat 
ze daar minstens het dubbele verdienen 
in koopkracht dan hier het geval zou 
zijn. Dus het systeem van beloning kan 

 Amerika: 1 - Europa: 0. Of niet? 
Professor Marc Cogen doceert Internationaal Recht aan de 
Faculteit Rechten. In die hoedanigheid hebben we hem dan 
ook aangepord tot een gesprek. Hij steekt zijn neo-liberale ge-
dachtengoed niet onder stoelen of banken, dus trokken wij, 
gewapend met ons jeugdig idealisme en een recorder, naar 
hem voor een interview.



misschien een obstakel zijn voor armere 
studenten - dat moet bekeken worden, 
ik ben daar ook geen specialist in. Het 
kan echter ook ten nadele van Europa 
werken, in die zin dat we in naam van 
een egalitair systeem een brain drain in 
het verleden en misschien ook in de toe-
komst zullen op gang brengen, wanneer 
de beloning niet evenredig is met de in-
breng. Vraag maar aan onze universiteit 
en aan anderen, het is de grootste vrees 
van iedereen.” 

MENSENRECHTEN

 Wat is, vanuit uw achtergrond als pro-
fessor Internationaal Recht, uw visie 
op de niet-naleving van de Genève-
conventie in Guantanamo Bay? 
 “Er zijn vier conventies van Genève, 
waaronder één over de krijgsgevange-
nen. Die conventies zijn van toepas-
sing op confl icten tussen staten en hun 
legers. Met al-Qaeda en Afghanistan 
zien we dat wij in een niet-conventio-
nele oorlog zijn beland, van legers te-
gen supranationale terreurorganisaties 
met voldoende middelen en wapens. 
Dan rijst de vraag of die conventie ook 
toegepast kan worden op leden van die 
organisaties. Ik denk dat president Bush 
een juiste beslissing heeft  genomen.” 

 “Hij stelde eerst dat de Taliban-strijders, 
ook al kennen we de regering van de Ta-
liban niet, Afghanen zijn en we zullen 
hen als krijgsgevangenen beschouwen. 
Ten tweede stelde hij dat de gevangenen 
uit al-Qaeda, waar  nationaliteiten 
onder zaten, niet te erkennen zijn als 

een leger, maar als gevangenen die niet 
kunnen genieten van het secundair sta-
tuut van krijgsgevangene en de privile-
ges daaraan verbonden.” 

 “Ik sta daar volmondig achter, aange-
zien een van die rechten inhoudt dat 
na beëindiging van de vijandigheden, 
er een plicht van repatriëring is. Kan 
je je dat voorstellen? Dat terroristen 
wanneer ze het defi nitief verloren heb-
ben, volgens de conventie van Genève 
kunnen eisen dat ze naar huis mogen? 
Dat kon echt niet. Die conventies zijn 
geschreven na de Tweede Wereldoor-
log, met interstatelijke confl icten voor 
ogen. Nu zijn we in een andere situatie, 
vandaar het hybride karakter van de 
gevangen in Guantanamo. Een mens-
waardige behandeling moet natuurlijk 
wel voorop staan.” 

 Maar die menswaardige behandeling 
durft , in eufemismen gesproken, wel 
eens in het honderd te lopen. Men 
denke aan de situatie in Abu Ghraib. 
 “Dat is niet Guantanamo Bay, hé. Abu 
Ghraib is een schending van de con-
ventie van Genève en is ook aldusdanig 
bestraft . Ik ben blij dat u dit ter sprake 
heeft  gebracht, er is namelijk een asym-
metrie wat betreft  de media-aandacht. 
Terwijl Abu Ghraib dag na dag veel 
belangstelling kreeg, ook van politieke 
zijde, zien we dat de dagelijkse onthoof-
dingen, ontvoeringen en bomaanslagen 
tegen burgers niet diezelfde belangstel-
ling genieten.” 

 U stelt dat de verantwoordelijken 

voor Abu Ghraib bestraft  zijn, maar 
Donald Rumsfeld werd nooit aange-
klaagd - terwijl de lagere echelons wél 
aan de schandpaal genageld werden. 
 “Met Rumsfeld heeft  u het nu wel over 
het allerhoogste niveau van besluitvor-
ming. Er zijn bij de soldaten leidingge-
vende fi guren geschorst of ontslagen. 
Er zijn dus ook andere koppen gerold 
dan die van simpele pionnen. Rumsfeld 
heeft  op een bepaald moment aan Bush 
gezegd dat hij ontslag wou nemen om 
de regering te sparen en Bush heeft  dat 
geweigerd. Het is in zekere zin ook de 
verantwoordelijkheid van het Ameri-
kaanse Congres en de oppositie om die 
zaak aan te kaarten en eventueel een 
onderzoek te openen tegen Rumsfeld. 
In België zou de oppositie ook een on-
derzoek eisen. Je moet het wél kunnen 
bewijzen, hetgeen moeilijk kan worden, 
aangezien het Pentagon in een oorlogs-
situatie zit en die informatie dus niet 
zal (en kan) vrijgeven. Ze staan onder 
geheimhouding.” 

POLITIE

 Het Internationaal Strafh of, dat zich 
focust op het recht van de gewapende 
confl icten en oorlogsmisdaden, wordt 
niet bepaald erkend door de VS. 
 “Ik denk niet dat Amerika zich daar 
bovenstelt, ze aanvaarden immers de 
verdragen die te maken hebben met 
oorlogssituaties. Ze willen echter de be-
straffi  ng zelf doen, zoals bijvoorbeeld in 
Vietnam. In het geval van My Lai zijn 
een Amerikaanse luitenant en anderen 
gestraft  geweest voor de moordpartij 
in dat dorp. De niet-toetreding tot het 
Internationaal Strafh of is, naast Kyoto, 
één van de grote pijnpunten tussen Eu-
ropa en de vs.” 

“ De vs zijn een soort politieagent in 
de wereld, waardoor ze grotere risico’s 
moeten nemen dan andere landen. 
Vandaar dat ze liever de bestraffi  ng in 
eigen handen willen houden, zodat er 
geen politieke zaak van gemaakt wordt. 
Ze beschouwen het Strafh of ook niet als 
apolitiek, zoals het zichzelf voorstelt. 
De eerste regel is daar dat de landen 
zelf bestraff en, tenzij de landen onwil-
lig zijn om de bestraffi  ng te doen, dus 
de klemtoon ligt op het land zelf. Ik ge-
loof nog altijd in de correctheid van het 
Amerikaanse rechtssysteem wat betreft  
bestraffi  ngen.” 

    
Gert en Andreas 
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  Het zullen vreemde rectorverkiezingen 
worden. Normaal gezien vervolmaakt 
een rector twee mandaten van elk vier 
jaar. Rector De Leenheer houdt het na 
vier jaar al bekeken. Niet dat hij geen 
goesting meer heeft , maar hij nadert 
stilaan de pensioenleeft ijd, waardoor 
een tweede mandaat onmogelijk wordt.
U denkt nu allicht: Ja? En dan? De rec-
tor speelde vier en geen acht jaar de 
baas. So?

De regel is dat een katholieke rector al-
tijd afgewisseld wordt door een vrijzin-
nige, en omgekeerd. Dat is een uiting 
van het pluralistische karakter van de 
Universiteit Gent. Kwestie van bepaalde 
precaire evenwichten in stand te hou-
den. De Leenheer is vrijzinnig. De vrij-
zinnigen zijn misnoegd omdat er slechts 
vier jaar een peet uit hun kamp aan de 
macht geweest is. “Wij willen nog vier 
jaar een vrijzinnig bewind”, zei een pro-
minente vrijzinnige vorig jaar. 

 Als die logica gevolgd wordt, is vice-
rector Marc De Clercq behoorlijk ge-
scheten. Niet alleen is er altijd een af-
wisseling tussen een katholiek en een 
vrijzinnige als rector. Ook de rector 
en de vice-rector hebben verschillende 
geloofsovertuigingen. De Clercq is wat 
men een tsjeef noemt. Een kaloot. Zelf 
zei hij in de studentengids Gent Ver-
kend: “Ik ben christelijk, maar geen pi-
laarbijter”. 

 Probleem voor de vrijzinnigen is dat De 
Clercq goed bezig is. Rector De Leen-
heer is in de eerste plaats een weten-
schapper, vice-rector Marc De Clercq is 
een politicus. Een intelligent politicus. 
De Clercq is bijvoorbeeld altijd bereik-
baar voor de studentenverenigingen. 
Hij draait er zijn hand niet voor om om 
op café of restaurant te gaan met de stu-
dentenleiders. Vage herinneringen aan 
de vice-rector in de Hotsy Totsy vorige 

week. FK-voorzitter Hans Pijpelink 
in zijn gezelschap. Dinges, studenten-
vertegenwoordiger Matthias Laevens 
evenzo. Ferm stuk in mijn kloten. Ze 
leken zich wel te amuseren. De vice en 
zijn gezelschap, bedoel ik. 

 De vice-rector is ook zo slim zich te dis-
tantiëren van rector De Leenheer. De 
Clercq voelt dat De Leenheer niet seri-
eus genomen wordt, ja, dat er zelfs een 
tamelijk grote aversie ontstaan is tegen-
over de grote patron van de unief. De 
Clercq let er wel voor op om te veel met 
het beleid van de rector geassocieerd te 
worden. Als hij gepercipieerd (Dat is 
een moeilijk woord. Het betekent “be-
schouwd”) wordt als de kandidaat die 
het beleid van de huidige rector verder 
zal zetten, maakt hij geen kans. Zoals 
we al zeiden: De Clercq is een intelli-
gent politicus. 

 De manier alleen al waarop De Clercq 
vice-rector werd, is legendarisch. Vier 
jaar geleden stelde Geert De Soete zich 
kandidaat. Wie de artikels over die man 
de afgelopen jaren gelezen heeft , weet 
dat zijn bijnaam De Duivel is. Vorige 
week nog gehoord van een topman van 
de unief: “Die man is erger dan de dui-
vel”. In bijberoep is hij decaan van de Fa-
culteit Psychologie. De Soete, toen nog 
lid van het Bestuurscollege, maakte de 
fout om Marc De Clercq voortdurend te 
kloten toen die nog decaan was van de 
Economie. “Uiteraard kon ik daar niet 
mee lachen”, grijnst De Clercq nu. 

 Het merendeel van de toenmalige de-
canen stapte naar De Clercq en zei: 
“Marc, gij moet u kandidaat stellen 
voor vice-rector. Gij zijt den enigen die 
zich durft  te stellen tegen De Soete”. De 
Clercq is, we blijven het herhalen, geen 
ezel. “Dat was een prachtige kans. Als 
de meerderheid van de decanen achter 
je staat, is je bedje gespreid. Daarbij kon 

ik mij wreken op De Soete omdat hij zo 
ambetant deed toen ik nog decaan was. 
Dat was de voornaamste reden om vice-
rector te worden”, legt De Clercq uit. Bij 
de stemming werd De Clercq niet zo-
zeer verkozen. De Soete werd massaal 
naar huis gestemd. Devil in an alcove 
he became.   De arrogantie van De Soete 
is hem ondertussen fataal geworden. 
Niet alleen vernederde Marc De Clercq 
hem bij de vice-rectorverkiezingen. In 
het najaar van 2004 vloog De Soete ook 
met zijn klieken en zijn klakken uit het 
Bestuurscollege. Verschillende open-
staande rekeningen waren te hoog op-
gelopen en dan wordt er op een bepaald 
moment kordaat afgerekend. 

 De tegenkandidaat van De Clercq, Paul 
Van Cauwenberge, is voor het rector-
schap is geen dreiging. Van Cauwen-
berge is vooral een symboolkandidaat. 
De man is al enige jaren decaan van de 
Faculteit Geneeskunde en is er stellig 
van overtuigd dat er eindelijk nog eens 
een rector uit de Geneeskunde moet 
komen. In 2001 probeerde hij het al te-
gen De Leenheer en nu probeert hij het 
opnieuw tegen De Clercq en iedereen, 
hijzelf nog het meest van al, weet en 
wist dat hij geen schijn van kans maakt. 
Tenzij de meerderheid van de stemge-
rechtigden De Clercq associeert met het 
beleid van rector De Leenheer, ondanks 
de vele inspanningen van de vice-rector 
dat te voorkomen. 

 Vorige week was er een receptie van de 
Diens Studentenactiviteiten. De con-
ventsvoorzitters mochten speechen. 
Eentje begon zijn toespraak als volgt: 
“Geachte rector, bijna rector, logistiek 
beheerder,...” Wij sluiten ons daarbij 
aan. 

 Van der Mensbrugghe 
 

 Marc De Clercq bijna rector 

Rectorverkiezingen vreemd maar voorspelbaar
 
Rector André De Leenheer is aan zijn laatste maanden be-
zig als de baas van de universiteit. Op 22 maart wordt zijn 
opvolger verkozen. Huidig vice-rector Marc De Clercq wordt 
het meest gehoord als zijn opvolger. Doch, De Clercq laat zijn 
hoofd nog niet op hol slaan. 
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Drinken met rector André

De vierjarige heerschappij van rector André De Leenheer 
is bijna voorbij. De Leenheer werd verkozen in 2001. Hij 
volgde Jacques Willems op, die zijn toga na twee mandaten 
gezwind in de wilgen hing. Onder Willems was de Leenheer 
vier jaar vice-rector geweest.

 Als vice-rector had De Leenheer zich 
op het bouwbeleid gestort. De gevolgen 
van zijn ijver worden nu al zichbaar. 
Momenteel is het hypermoderne audi-
toriumop de Landbouwfaculteit, dat op 
een gigantisch ei in een even gigantische 
glasbak lijkt,  bijna voltooid. In novem-
ber zou het nieuwe studentenhuis klaar 
moeten zijn. Een wonder, want de toe-
komst van de thermische centrale hing 
enkele keren aan een zijden draadje. 
Dat terwijl het leven van iedereen die 
in Studentenhuis De Brug zit, constant 
aan een zijden draadje hangt. 

 Dat Studentenhuis Kolenkot er toch 
komt, is grotendeels op het conto van 
De Leenheer te schrijven. In een oce-
aan vol onzekere, moedeloze kreten, vol 
angstig, twijfelend gefl uister, vol pessi-
mistisch gemompel, schalde zijn stem 
boven alles uit: “Het nieuwe studenten-
huis moet er komen! Wat is me dat hier 
voor zever? Waarom staat dat ding er 
nu nog niet?!” Al was het maar om de 
concurrentie uit Leuven de ogen uit te 
steken, De Leenheer heeft  de studenten 
een zeer schoon cadeau gedaan.  

 Ook het nieuwe gebouw aan de Sint-
Pietersnieuwstraat, een reusachtige blok 
beton die op geen kloten zal trekken, 
komt er onder impuls van De Leenheer. 
Leuk detail: De Leenheer is zelf geen fan 

van het ontwerp dat het uiteindelijk ge-
haald heeft . Op de voorstelling in 2001, 
zei hij: “Niet in Schamper schrijven, 
maar in de Bouwcommissie heb ik ei-
genlijk op een ander gebouw gestemd.” 
Gelijk heeft -ie!  

 Als rector wou De Leenheer vooral het 
wetenschappelijk onderzoek aanzwen-
gelen. Wetenschappelijk onderzoek is, 
naast prestigieuze bouwprojecten, de 
dada van De Leenheer. De Leenheer zei 
in zijn speech dat hij veel meer onder-
zoekers wou aan de Universiteit Gent, 
en geloof het of niet, hij is er nog in 
geslaagd ook!   Probleem met de hui-
dige rector is dat wetenschappelijk on-
derzoek, en we citeren nu een insider, 
“het enige is waar De Leenheer over 
kan meepraten”. Dat wil niet zeggen dat 
De Leenheer een laboslaaf is. De man 
is cultureel zeer onderlegd en heeft  ook 
op culinair vlak een zeer open geest. 
Wat die mens bedoelde, is: De Leenheer 
kent zijn eigen universiteit niet. In de 
vorige Schamper, nummer 429 allicht, 
kwam dat al enigszins ter sprake.  

 Aan de universiteit is het simpel: wie 
de begroting kent, kent de unief. Wie 
de begroting kent, heeft  macht. Wie 
weet hoe het systeem in elkaar zit, is 
de feitelijke baas. Jammer genoeg is dat 
niet de rector maar logistiek beheerder 
Dirk Mangeleer. Logisch dat er ook een 
ferme vete ontstaan is tussen die twee, 
waar we nu niet dieper op ingaan.  

 Dat de rector “niet weet waarover hij 
praat”, is de meest gehoorde kritiek. Die 
kritiek klopt niet. De rector weet vaak 
wel waarover hij praat. Alleen gebruikt 
hij daarbij zijn buikgevoel en vergeet hij 
de regels af en toe eens. Een voorbeeld 
waarin iedereen die al iets gaan vragen 
is aan de rector, zich kan herkennen. De 
hoofdredacteur van de studentengids 
Gent Verkend ging twee jaar geleden 
bij de rector klagen over een probleem 
met de verloning van zijn onderdanen. 

“Godverdomme”, vloekte de rector, “wat 
zijn dat hier eigenlijk voor toestanden? 
We gaan dat hier subiet eens in orde 
brengen zie! Ik zal maken dat uw pro-
blemen opgelost geraken zodat ge uw 
boeksken kunt afwerken.”   Woehoe, 
dacht die mens, leve de rector. Triom-
fantelijk stapte hij de Jobdienst binnen 
met de woorden: “Ik ben naar de rector 
geweest. Hij heeft  gezegd dat jullie alles 
zo en zo in orde moeten brengen!” En-
kele diepe, moedeloze zuchten waren de 
reactie. “De rector zegt tegen iedereen 
ja, en hij wil ieders probleem oplossen. 
Alleen vergeet hij wel eens dat er regels 
zijn. De oplossing waar jij nu mee af-
komt, is zo illegaal als iets. Bedenk maar 
iets anders”, was het kille antwoord op 
de euforie van de hoofdredacteur.  

 De hulpvaardigheid van De Leenheer 
heeft  zich tegen hem gekeerd. Dege-
nen die bij de rector komen klagen, zijn 
gelukkig. De universitaire diensten die 
de problemen dan in opdracht van de 
rector moeten oplossen, zijn minder 
gelukkig. De Leenheer wordt door veel 
mensen niet meer serieus genomen. “Ik 
ben blij dat hij maar vier jaar rector is. 
Dat er maar rap nen anderen komt!”, 
hoorden wij al verschillende keren zeg-
gen door toplui van de universiteit.  

 Jammer, want De Leenheer is en blijft  
een toff e peer. Geen verzuurde klootzak 
zoals Leuvens rector André Ooster-
linck, maar een gezellige mens die op 
een receptie constant staat te schater-
lachen met een pintje in zijn handen. 
En uiteindelijk heeft  hij gedaan wat hij 
beloofd heeft : zorgen dat Studentenhuis 
Kolenkot er komt en dat de unief meer 
wetenschappelijk onderzoekers telt.  

 De Leenheer kan er zelf mee leven dat 
hij in oktober rector af is. In de Gent 
Verkend van dit academiejaar gaf de 
man dat toe: “Ik ben vier jaar vice-rec-
tor geweest. Ik heb mij volledig kunnen 
uitleven in het investeringsproject en 
het beleid voor het wetenschappelijk 
onderzoek. Ik ben daar nooit in ge-
remd. In oktober 2005 zal ik vier jaar 
rector geweest zijn. In totaal heb ik acht 
jaar op deze verdieping gezeten. Ik ben 
daar tevreden mee. Iemand anders kan 
het overnemen. Er is een tijd van komen 
en van gaan, en ik heb me daar volledig 
mee verzoend.”   Respect voor André.  

         Van der Mensbrugghe 

Die mens is een wree toff e peer
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“Het komt neer op het anarchiserend bespotten van de macht”

Dertig jaar eigenzinnige geschiedenis van 
Schamper

 Schamper kwam niet uit de lucht ge-
vallen. De toenmalige Rijksuniversiteit 
Gent (RUG) had al meer spraakmaken-
de tijdschrift en gekend. Van september 
 tot april  verscheen Rugnum-
mer, een veertiendaags algemeen stu-
dentenblad. Het werd uitgegeven door 
het Fakulteitenkonvent (FK) van de 
UGent, het orgaan dat alle faculteits-
kringen van de Universiteit overkoe-
pelde. Rugnummer vormde de opvolger 
van FK-nieuws, ook een publicatie van 
het Faculteitenconvent, dat verscheen 
in de woelige periode tussen oktober 
 en april . 

 Rugnummer was niet echt geliefd bij de 
universitaire overheid. De subsidiëring 
van het blad werd met geregeld stop-
gezet omdat het “de goede naam van 
de Universiteit in het gedrang bracht”. 
Meestal ging het om de publicatie van 
naaktfoto’s of naakttekeningen. Om één 
naaktfoto dienden zelfs enkele anonie-
me studenten klacht in bij het parket 
wegens schending van de goede zeden. 
Hoofdredacteur Ben Wuyts en verant-
woordelijk uitgever Etienne Samson 
moesten zich voor de correctionele 
rechtbank verantwoorden. In april  
was het defi nitief gedaan met de pret. In 
de editie van  maart  werd pro-
fessor Van Caenegem uitgemaakt voor 
een zwijn. Het universiteitsbestuur kon 
er niet mee lachen. Het Vast Bureau van 
 april  maakte gewag van een 
“bijzonder kwetsende inhoud” en zette 
op voorstel van rector Devreker de 
subsidiëring van Rugnummer defi nitief 

stop. 

 SCHAMPER LACHTEN DE BRUGSE VROUWEN 

 De redactieleden van Rugnummer leg-
den zich bij de beslissing neer, maar be-
gonnen druk te onderhandelen over een 
nieuw studentenblad. Daarbij zou één 
en ander veranderen. De toenmalige 
benaming “RUG” mocht niet langer ge-
bruikt worden, en het Vast Bureau zou 
de eerste hoofdredacteur aanduiden. De 
keuze viel op Koen Raes, die reeds en-
kele jaren in de redactie van Rugnum-
mer had gezeten. Het nieuwe tijdschrift  
moest ook veel goedkoper worden 
dan Rugnummer. De drukkosten wer-
den bijvoorbeeld gereduceerd door de 
steunkleur te laten wegvallen en door 
zo veel mogelijk tekst op zo weinig mo-
gelijk bladzijden te krijgen. Bovendien 
werden de vergoedingen afgeschaft  die 
de hoofdredacteur en diverse andere 
medewerkers van Rugnummer kregen. 
Het nieuwe blad moest volledig op vrij-
willigers draaien, en werd in tegenstel-
ling tot Rugnummer gratis verspreid 
onder de studenten. 

 Het tijdschrift  moest ook een nieuwe 
naam krijgen. De keuze viel uiteinde-
lijk op “Schamper”. Koen Raes haalde 
het woord uit De Leeuw Van Vlaan-
deren van Hendrik Conscience, waar 
de Brugse vrouwen de Franse koning 
en zijn gevolg bespotten. “Het staat bij 
mij voor een attitude die Vlamingen 
soms hebben”, verklaarde Raes in een 

interview in Schamper  van  febru-
ari , “het is een soort spot, maar 
vanuit een machteloze positie. Het is 
geen arrogantie. Het komt neer op het 
anarchiserend bespotten van de macht”. 
Het tijdschrift  deed zijn naam in ieder 
geval alle eer aan: gedurende haar hele 
bestaan liet Schamper geen gelegenheid 
onbenut om de draak te steken met het 
universiteitsbestuur, met de professo-
ren, met het studentenleven, met haar 
lezers en met zichzelf. Het blad noemde 
zichzelf niet voor niets jarenlang Het 
blad van papier. 

 Eind november was het eindelijk zover. 
De eerste editie van Schamper rolde 
van de persen. In het redactioneel nam 
de redactie meteen stelling tegen de 
besparingen die minister van onder-
wijs Herman De Croo op dat moment 
doordrukte. Omdat het budget voor 
 voor een studentenblad al volle-
dig was opgebruikt door Rugnummer, 
werden de eerste vier nummers nog ge-
fi nancierd door het Faculteitenconvent. 
Vanaf  kreeg Schamper een afzon-
derlijk budget en kon de redactie een 
volledig onafh ankelijke koers varen. De 
redactieleden waren er niet rouwig om, 
want ze hadden het niet hoog op met de 
faculteitskringen. Die waren volgens de 
redactie te zeer geïnstitutionaliseerd en 
niet voldoende maatschappijkritisch en 
links. 

 SCHAMPER, HET TIJGERTJE VAN PAPIER 

 De redactionele lijn van Schamper ken-
de een geleidelijke evolutie. In de begin-
jaren beschouwde Schamper zichzelf 
als de spreekbuis voor nieuw-links, een 
verzamelnaam voor alle maatschap-
pijkritische bewegingen die vanaf het 
einde van de jaren ‘ waren opgeko-
men. Nieuw-links zette zich uiteraard af 
tegen alle rechtse stromingen, maar ook 
tegen de traditionele en partijgebonden 
linkse bewegingen, zoals socialisten en 
communisten. Ook al noemde Scham-
per zich de spreekbuis voor nieuw-links, 

Schamper, het eigenzinnige studentenblad van de Gentse uni-
versiteit, heeft  sinds haar ontstaan in 1975 al meer dan 400 
edities uitgebracht. Het blad dat ooit begon als een project 
van een kleine groep progressieve studenten, kan inmiddels 
terugblikken op een turbulent verleden, met inbeslagnames, 
verschijningsverboden en een gestolen oplage. In het volgende 
artikel - dat in drie delen in Schamper zal verschijnen - ko-
men enkele van de meest memorabele feiten uit de geschiede-
nis van Schamper aan bod.



toch beweerde ze tegelijkertijd een blad 
voor alle studenten te zijn. De redactie 
zag er geen graten in, omdat ze vond dat 
studenten per defi nitie maatschappij-
kritisch, dus links, moesten zijn. “Een 
studentenbeweging die niet links is, 
lijkt ons een contradictio in terminis”, 
zo stond te lezen in het editoriaal van 
het tweede nummer van Schamper. 

 Schamper verwachtte vooral veel van 
de zogenaamde “werkgroepen”. Dat wa-
ren maatschappijkritische en niet poli-
tiek gebonden studentenverenigingen 
die waren ontstaan in de nasleep van de 
studentenrevoltes van de jaren ‘. De 
werkgroepen waren volgens Schamper 
de enigen die zich nog durfden afzet-
ten tegen de machthebbers en die nog 
daadwerkelijk actie voerden rond so-
ciale thema’s. De werkgroepen van de 
UGent, verenigd in het Werkgroepen-
konvent, konden in de eerste jaargan-
gen van Schamper dan ook steeds op 
uitgebreide aandacht rekenen. 

 In navolging van de werkgroepen stelde 
Schamper zich kritisch op tegenover 
alle machtsstructuren, zowel binnen 
als buiten de universiteit. Ze rekende 
daarbij ook op de medewerking van 
de studentenvertegenwoordigers in de 
beleidsorganen van de UGent. In  
omschreef de redactie Schamper nog als 
volgt: “Bedoeld als orgaan van de werk-
groepen aan deze unief wil het de niet-
partijgebonden studenten steunen in 
haar activiteiten en acties. [...] Scham-
per, ook bedoeld als middel waarlangs 
de studentenvertegenwoordigers de 
studenten op de hoogte kunnen houden 
van wat ze al dan niet bereikt of te we-
ten gekomen zijn (sic)”. Vanaf het einde 
van de jaren ‘ gleed de aandacht lang-
zaam weg van de werkgroepen, maar 
Schamper bleef zich kritisch uitlaten 
over de meest diverse onderwerpen, 
zowel binnen als buiten de universiteit. 
Hoofdredacteur Rik Van Nuff el formu-
leerde het in  als volgt: “Schamper 
moet niet het blad zijn van . stu-
denten, wel het geweten van de student. 
Alles waar een student zich aan kan sto-
ren, daar kan je over schrijven.” 

 De artikels over het wereldgebeuren 
verdwenen echter ook en tegen het 
einde van de jaren ‘ beperkte de re-
dactie zich meestal tot artikels over de 
universiteit. In  stelde de redactie 
zich voor aan de nieuwe generatie stu-
denten: “Twee maal per maand, van ok-

tober tot april, graait een kleine, maar 
enthousiaste ploeg Schamperaars in het 
overweldigende nieuwsaanbod dat de 
Gentse universitaire microkosmos tel-
kens weer genereert. Schamper probeert 
deze blijde boodschap op een creatieve, 
maar kritische en deontologisch verant-
woorde manier te brengen”. De kritische 
houding bleef, maar gedurende de jaren 
‘ slaagden sommige hoofdredacteurs 
er zelfs in objectieve berichtgeving 
belangrijker te noemen dan kritische 
berichtgeving. Hoofdredacteur Bart 
Haeck in , in een reactie op een 
lezersbrief die Schamper verweet niet 
kritisch genoeg te zijn:  “Kritisch zijn 
houdt volgens mij niet noodzakelijk in 
dat je een standpunt moet innemen en 
de universiteit of wie dan ook moet aan-
vallen. Als je de lezers respecteert moet 
je proberen informatie zo objectief mo-
gelijk weer te geven zodat de lezer ge-
noeg basismateriaal heeft  om zelf een 
oordeel te vormen. Als hij dan wil re-
ageren tegen bepaalde evoluties aan de 
universiteit, weet hij tenminste waarom 
hij de ene kant heeft  gekozen en niet de 
andere. Het is niet aan ons om die keu-
ze op te dringen”. Lang niet alle redac-
tieploegen uit de jaren ‘ gedroegen 
zo objectief tegenover de universiteit, 
maar het is wel kenmerkend voor de in-
houdelijke evolutie die Schamper heeft  
meegemaakt. In de jaren ‘ zou zo’n 
tekst nog onaanvaardbaar geweest zijn. 

 SEKS, DE TITEL DIE HET ALTIJD DOET 

 De redactie van Schamper besteedde 
veel aandacht aan de acties van de 
werkgroepen, maar ze ondernam ook 
zelf actie. Vooral aangaande seksuali-
teit zag ze zichzelf een opvoedende rol 
spelen. Gedurende de eerste jaren nam 
ze bij het begin van ieder academiejaar 
de volledige folder over voorbehoeds-
middelen van Info-Jeugd Nationaal 
over. Dat gebeurde van  tot en met 
, met uitzondering van . Het 
was een reactie tegen de informatie - of 
het gebrek eraan - die de studenten bij 
hun inschrijving meekregen. De UGent 
gaf hen namelijk een brochure waarin 
vooral de gruwelijke gevolgen van ge-
slachtsziekten werden opgenomen, 
met een moraal die volgens de redactie 
neerkwam op algehele onthouding. Eén 
keer probeerde de Universiteit een meer 
genuanceerde brochure van Info-Jeugd 
Nationaal te verspreiden, maar toen 
kwamen er plots reacties van veront-

ruste ouders. Daarop werd besloten de 
brochure niet meer uit te geven, waarna 
de Schamperredactie besloot de bro-
chure in Schamper af te drukken. 

 Ook Schamper bleef niet gespaard van 
boze brieven. In  vulde de bro-
chure de helft  van het eerste Scham-
pernummer van het academiejaar, en 
in de andere helft  stond nog een arti-
keltje met de titel “Propaganda voor 
homosexualiteit”, dat handelde over de 
homovereniging De Rooie Vlinder. Eén 
van de lezersbrieven klaagde: “Uw blad 
geeft  voor / propaganda voor een 
bedenkelijke seksuele moraal. [...] Het 
is duidelijk dat de meerderheid van de 
RUG-studenten een dergelijke seksuele 
misgroei niet kan aanvaarden. [...] Een 
offi  cieel RUG-blad heeft  niet het recht 
ongecontroleerd en vrij een dergelijke 
propaganda voor totale decadentie op 
de studenten te spuien.” 

 De auteur is een voormalig redacteur en 
coördinator van Schamper. Dit artikel 
over de geschiedenis van Schamper is het 
eerste van drie delen, dat voor het eerst 
verscheen in “Brood en Rozen” van het 
AMSAB. Het is een samenvatting van het 
rijkelijk geïllustreerde boek “ Scham-
pers in woord en beeld”, uitgegeven door 
het archief van de Universiteit Gent in de 
reeks “Uit het verleden van de UGent”. 
De publicatie telt  pagina’s, kost  
euro en is enkel te verkrijgen via het Ar-
chief van de Universiteit Gent. 

Meer info op /.. of op 
archief@UGent.be. 

 Maarten De Gendt 
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“We gaan dood aan mentale ontspanning”

 Een televisiestation voor de Gentse universiteit, Nic Balthazar ziet het wel zitten. “Universi-
teiten moeten een beetje meegaan met hun tijd”, zegt hij. Een gesprek over intellectuele lui-
heid en populariteit, maar vooral over ‘Niets’. 

 Alles samengeteld zal Nic Balthazar 
met zijn theaterproductie ‘Niets’ zo’n 
140 voorstellingen gespeeld hebben. 
Het stuk, een monoloog met Witteker-
ke-babe Roel Vanderstukken, draait 
om een autistische jongen. Balthazars 
boek ‘Niets was alles wat hij zei’ uit 2002 
was zowel aanleiding als basis voor de 
voorstelling.  

“ Het boek is er gekomen naar aanlei-
ding van de grote leesbevorderingscam-
pagne van Bert Anciaux”, vertelt Bal-
thazar. “Men zocht mensen die wilden 
schrijven voor de grote groep vijft ien-, 
zestienplussers die zelden lezen. Ik ben 
ook een jaar de blijde boodschap gaan 
verkondigen in technische scholen en 
was echt teleurgesteld om vast te stellen 
dat die mensen zo’n afk eer hadden van 
literatuur. Ze lezen echt niets. Boven-
dien heeft  het me altijd wel gefascineerd 
om pageturners te schrijven. Dat vind 
ik bijna nog een grotere verdienste dan 
‘het grote meesterwerk der Nederlandse 
literatuur’ schrijven. Ik vond het de per-
fecte combinatie: ik was een schrijver 
die niet schreef en ik had lezers die niet 
lazen.” 

“Ik ging dus een boek schrijven, alleen 
wist ik nog niet waarover. En toen ge-
beurde dus het tragische ongeval: er 
sprong een jongen van het Gravensteen. 
Heel veel mensen in Gent, zelfs in heel 
Vlaanderen, herinneren zich dat geval, 
terwijl er nochtans zo vaak jongeren 
zijn die zelfmoord plegen. Het ging hier 
dan ook om een apart geval: het was 
een jongen met autisme die zwaar ge-
pest werd op alle scholen waar hij had 
gezeten. Ik ben geen lijkenpikker, dus ik 
wou echt wel naar fi ctie gaan. Dat heb ik 
dan ook gedaan.” 

 Hoe is het toneelstuk dan ontstaan? 
 “Goh, op een gegeven ogenblik heeft  
Roel Vanderstukken me gebeld om te 
zeggen dat hij dit verhaal op scène wilde 
vertellen. Dat was natuurlijk fantastisch. 
Ik voelde ook dat het boek aansloeg bij 
jongeren. Natuurlijk ging het hier om 

een jongen met autisme, dus dat zijn 
niet echt diegenen die op meteen op 
een podium gaan staan. Maar goed, ik 
had zoiets van ‘de slechtste ideeën zijn 
de beste’, dus ik ben mee in het water 
gesprongen, hoewel ik er niet echt veel 
tijd voor had.” 

“Het is een half multimediaal stuk ge-
worden, omdat ik dacht: ‘Als we iets 
voor jongeren maken, dan moet het 
de coolste schoolvoorstelling ooit zijn’. 
Waar ze, zoals altijd, tegen hun goes-
ting naartoe komen en waar ze met een 
waw-gevoel weer naar buiten gaan. We 
willen geen belerende les geven, maar 
na een tijdje heeft  Roel het publiek echt 
bij zijn strot. Het slaat in ieders gezicht. 
We vernielen echt wel levens van men-
sen, jong of oud, door onze zoutloze su-
perioriteit op te dringen.” 

 Is het dan een pure jongerenvoorstel-
ling? 
 “Nee, absoluut niet. Het is een idiote 
discussie om iets jongeren- of kinder-
theater te noemen. Als het goed is, 
kan het iedereen aanspreken. Bij onze 
voorstelling merken we dat ouderen er 
evenveel of zelfs meer door ontroerd 
worden dan jongeren. Dus nee, geen 
jongerenvoorstelling, maar een theater-
voorstelling met voornamelijk een jon-
gerendoelgroep. 

 Wie herwerkte het boek dan tot een 
voorstelling? 
“ Dat heb ik gedaan, omdat ik dat onder 
controle wil hebben. Mijn hoofdperso-
nage spreekt tijdens het chatten altijd in 
rijmen. Als germanist ben ik nogal een 
Shakespeare-liefh ebber. Ik heb de ma-
nier waarop hij in alexandrijnen schrijft  
altijd fantastisch gevonden. Zo vloeiend 
en mooi. Ik wil mezelf helemaal niet tot 
dezelfde hoogte van Shakespeare hijsen 
ofzo, maar ik heb beslist om de jongen 
ook in rijmen te laten spreken. Ik durf 
het bijna niet te zeggen, maar ik heb dat 
er in een tiental dagen uit gerammeld 
en tijdens de repetities nog wat stukken 
herwerkt. 

 Waarom zijn die nieuwe media in dit 
stuk zo belangrijk voor u? 
 “Goh… enerzijds was dat puur oppor-
tunisme omdat ik het een ongeloofl ijke 
kick vond om met grote acteurs werken. 
Nu doen bijvoorbeeld Marijke Pinoy 
en Jacob Beks mee op de video. Ander-
zijds wilde ik ook iets maken waarvan 
de jongeren van vandaag zouden zeg-
gen: “echt wel cool, echt onze leefwe-
reld”. Zij zijn ook bezig met tv, met vi-
deo. We moesten door het pantser van 
de ‘don’t want anything’-generatie ge-
raken. Vijft ien-, zestienjarigen die met 
de hielen in de grond naar theater gaan. 
Met een houding van: je gaat ons hier 
niet liggen hebben. Bovendien: ik heb 
het gebruik van nieuwe media ook niet 
uitgevonden, hé.” 

“Het blijft  wel een thriller, en dat merk 
je het best in de stukjes cinema. Autis-
me is een zwaar thema, maar ik had niet 
veel zin om het lekker luchtig te maken 
met een grap hier en een kwinkslag daar. 
Het geeft  natuurlijk een totale kick als 
je een set regisseert en jezelf ‘En, actie!’ 
hoort zeggen. Ik werk momenteel ook 
aan een fi lmversie van het boek, ik zit 
nu ongeveer halverwege het scenario.” 

 Was dit eigenlijk uw eerste theaterre-
gie? 
 “Nee, zeker niet. Ik heb een hele tijd bij 
het Gents Germanistentoneel gespeeld. 
We speelden daar in het Duits, het En-
gels en het Nederlands. We maakten 
toch wel jaarlijks een voorstelling. Ik 
heb er een paar geregisseerd.” 

“Ik wilde altijd theaterregisseur wor-
den, maar raakte aan de verkeerde kant. 
Toen ik  was, vroeg De Morgen me of 
ik theater wilde recenseren. Ik ben ook 
nooit regie gaan studeren, omdat m’n 
vader, die prof was, het beter vond dat 
ik eerst een universitair diploma haalde, 
omdat ik dan toch al een brede basis zou 
hebben. Ik heb geen spijt dat ik dat di-
ploma gehaald heb, al denk ik soms wel 
dat ik sneller zou gekomen zijn waar ik 
nu ben als ik regie zou gestudeerd heb-



ben. Maar ach, je hoeft  niet altijd ergens 
snel te geraken.” 

 En toch zullen weinig mensen de link 
tussen uw naam en theater leggen. U 
bent een BV, maar verder… 
 “Ja, dat is iets raar. Je mag absoluut nooit 
de illusie hebben dat mensen nog weten 
wat je hebt gedaan tot drie jaar ervoor. 
Nu ben ik voor veel mensen gewoon 
deel van ‘Vlaanderen Vakantieland’, een 
job die ik ook met veel plezier doe hoor. 
Maar dat woord “BV”, ik 
gruw ervan. Bekend van 
wat? Ergens is het wel ple-
zierig dat mensen mij niet 
zo kunnen thuisbrengen, 
maar langs de andere kant 
is het ook heel vervelend: 
het is een nachtmerrie om 
gewoon bekend te zijn van 
bekend te zijn.” 

“Ik heb ook zo veel gedaan. 
Ik heb als criticus een hele 
tijd op de radio gezeten, 
tot ik ermee gestopt ben. 
Ik ging eraan kapot als ik 
iets slechts moest vertel-
len over een voorstelling 
of een fi lm. Ik kon dat niet 
aan. Ik ben nog altijd van 
mening dat kritiek een 
zeer belangrijk aspect is 
van kunstbeleving, maar 
dan moet je wel eerlijk blij-
ven en soms durven toege-
ven dat iets echt niet goed 
is. Later heb ik dan ook 
meegewerkt aan cultuur-
programma’s, maar ook 
daar ben ik mee gestopt. Ik 
was het beu om te blijven 
vechten tegen de bierkaai. 
Kijk maar naar het Repu-
blica-gevecht dat Lieven 
Vandenhaute momenteel 
voert. Proberen het erin te 
krijgen met een klein lepeltje, een groot 
lepeltje, met een beetje grenadine bij 
het lepeltje. Cultuur oplepelen aan het 
volk. Ik werd daar zo droef van. Want 
je moest in dat gevecht voortdurend 
een versnelling achteruit trekken. Dat 
was bijvoorbeeld het geval voor Mem-
phis, een programma dat ik samen met 
Chantal Pattyn en Marcel Vanthilt 
maakte. Fantastisch, maar ze verplaats-
ten het wekelijks naar een ander en la-
ter uitzenduur, om het dan maar af te 
schaff en wegens geen kijkers.” 

 U lijkt ook geen aandeel te hebben in 
het debat over de combinatie tussen 

televisie en cultuur… 
 “Ik ben dat debat zo beu. Ik heb al heel 
veel colloquia en debatavonden gehoord 
over cultuur en massamedia. Daarnaast 
voel je bij kunstenaars ook een dédain 
tegenover televisie. De kunstwereld 
probeert zich daar altijd toch nog weer 
van te distantiëren. Het is misschien 
een moeilijke overgang, maar: kijk naar 
Filmfan. Daarin proberen we de iets 
moeilijkere fi lm te verkopen. Het is een 

soort cinema waar je wat intellectuele 
inspanning moet voor doen. Daar blijf 
ik heel hard voor vechten. Het gaat hier 
om fi lms die hun kijkers niet komen ha-
len, terwijl televisie als wet heeft  dat je je 
kijkers zo veel mogelijk moet pakken en 
hem naar u toesleuren. De combinatie 
van die twee blijft  moeilijk.” 

“Veel jongeren van vandaag hebben 
ook een soort misplaatste intellectuele 
hoogmoed. Ze kijken massaal naar de 
Pfaff s, maar vanuit een neerbuigend-
heid. Er is heel veel junk op tv waar ze 
zich boven voelen staan en waar ze ook 
boven staan, maar mensen zijn gewoon 

luier geworden. Het is zo’n houding 
van: ‘Ik heb het intellectueel wel ge-
had met mijn studie, voor de rest wil ik 
ontspanning’. Maar we gaan dood aan 
mentale ontspanning. De honger is ook 
totaal weg, jongeren moeten niet meer 
vechten om naar de universiteit te mo-
gen gaan. 

 Is volgens u de honger weg omdat 
de spijzen niet aantrekkelijk genoeg 
zijn? 

 “Dat denk ik niet. De spij-
zen zijn nog nooit zo aan-
trekkelijk geweest. We staan 
in Vlaanderen qua cultuur 
aan de top, hoor. Zeker als 
je dat vergelijkt met die suk-
kels van sportlui, die amper 
twee en een halve medaille 
kunnen winnen en massaal 
veel aandacht krijgen. Als 
er ooit een olympiade zou 
bestaan voor de kunsten, 
dan komen wij naar huis 
met vijfendertig medailles. 
Maar weten we dat? Nee. 
Kunstenaars zijn zij die al-
tijd zagen voor subsidies. 
We beseff en niet hoe veel 
dat ook opbrengt.” 

“Pas op, ik wil ook niet he-
lemaal negatief doen hé. Er 
is in Gent heel veel creatieve 
energie. Jongeren zijn crea-
tiever dan ooit, maar er is 
gewoon een zekere intellec-
tuele luiheid. Waarom heeft  
de universiteit geen theater 
meer? Hoe veel studenten 
zitten hier in Gent? Waarom 
hebben die nog geen eigen 
televisiestation? Het is ook 
totaal belachelijk om nog 
thesissen te maken. Nog 
steeds diezelfde belachelijke 
boeken van 350 bladzijden 

die niemand gaat lezen. Laat ons daar 
toch eens in veranderen. Universiteiten 
moeten een beetje meegaan met hun 
tijd. Maar goed, ik ben hoopvol gestemd. 
Academisch personeel verjongt nu toch 
al sneller dan vroeger. Er is een zekere 
dynamiek, al zal die dynamiek ook van-
uit de studenten moeten komen.        

                                                           Wendy 

 “Niets” speelt op 15 maart om 14u en 20u 
in de Kopergietery. Info op http://www.
dekopergietery.be. Tickets: 09/233.70.00. 
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Studeren met een handicap
Als gehandicapte medemens hoef je tegenwoordig niet meer kleumend in een 
kerkportaal om aalmoezen te bedelen. Een handicap hoeft  je zelfs niet meer van 
hogere studies weg te houden. Sinds  kan je terecht bij de BSH, de Begelei-
dingsdienst voor Studenten met een Handicap. Die overspant zowel de UGent, 
de studenten van de Gentse Hogescholen en sinds  ook de Hogeschool West-
Vlaanderen.

 We treff en BSH-verantwoordelijke Char-
lotte De Lange in haar kantoor op de be-
nedenverdieping van Home Vermeylen. 
Met telefoon en computer bij de hand 
probeert ze daar de zaken van ‘studen-
ten met een functiebeperking’, zoals het 
nieuwe eufemisme kennelijk luidt, zo 
goed mogelijk te regelen. Geen gemakke-
lijke job, zo blijkt, maar tussen telefoons 
en hulpkreten door maakt ze toch even 
tijd vrij voor een interview. 

 “Toen de BSH in ’ werd opgericht, hield 
de dienst zich voornamelijk bezig met 
studenten met de ‘klassieke’ lichamelijke 
handicaps. Tegenwoordig begeleiden we 
echter studenten met heel uiteenlopende 
beperkingen in verband met hun studie. 
Mensen met dyslexie of ADHD kunnen 
bijvoorbeeld ook bij ons terecht. Dat be-
tekent dat we nu heel wat meer mensen 
kunnen helpen, maar ook dat we heel wat 
meer werk hebben. De noden van al die 
studenten zijn immers heel uiteenlopend, 
zodat we eigenlijk alles per individu moe-
ten bekijken.” 

Pijnpunten
 Wat doet de BSH concreet? 
 “Kort gezegd kan je stellen dat wij pro-
beren studenten met een handicap bij te 
staan, zowel op het vlak van studies als 
in hun dagelijks leven aan de universiteit 
of hogeschool. Wij vragen bijvoorbeeld 
cursussen op om ze te laten omzetten in 
braille, overleggen over de spreiding van 
examens of aanpassingen van het curri-
culum, proberen bepaalde faciliteiten te 
bespreken enzovoort. Maar ook buiten 
de studies springen we bij: zo hebben we 
een chauff eur in dienst die mensen van 
en naar leslokalen brengt, regelen we de 
huisvesting en zoeken naar mensen die 
studenten met een handicap willen bij-
staan.”

    U bent nog steeds op zoek naar studen-
ten voor omkadering? 
 “Inderdaad, zowel hier in de Vermeylen 
als in Home Devrieze leven studenten 
met een handicap samen met ‘normale’ 
studenten. De bedoeling is dat die laat-
sten zich inschrijven voor een beurtrol 
en af en toe even helpen: jassen aandoen, 
helpen bij het eten, in en uit rolwagens 
tillen; vaak heel kleine dingen waar je niet 
zo gauw bij stilstaat maar waar de mensen 
hier vaak assistentie bij nodig hebben. 
Een fi nanciële vergoeding hangt daar 
niet aan vast, maar de voldoening dat je 
er mensen echt mee helpt is heel groot. 
De BSH zorgt er trouwens voor dat je de 
taak niet onvoorbereid moet aanvatten: je 
krijgt een introductie in hef- en tiltech-
nieken en een EHBO-initiatie. Bovendien 
heb je als vrijwilliger ook voorrang voor 
een kamer in een Home.” 

 “Dat omkaderingsstudenten echt een ver-
schil kunnen maken bevestigt ook Erik 
De Bock, student milieurecht en blind. 
“Voor mij zijn dat vaak kleine dingen; 
even iets voorlezen, of meegaan naar de 
winkel. Maar er zijn hier natuurlijk wel 
mensen die iets meer bijstand nodig heb-
ben en sterk afh angen van omkaderings-
studenten. Zonder hulp zou voor hen stu-
deren bijna onmogelijk zijn.” 

 Heeft  de bsh wel genoeg middelen? 
 (wikt haar woorden) “Ons budget gaat 
voor een groot deel op aan de lonen van 
mensen die voor de vzw werken. On-
langs hebben we ook soft warepakketten 
voor studenten met dyslexie aangekocht. 
Maar ik droom er bijvoorbeeld al lang 
van om een inventaris op te maken van 
de mankementen aan de gebouwen van 
de universiteit wat toegankelijkheid voor 
studenten met een handicap betreft . Zo’n 
inventaris zou de pijnpunten overzichte-
lijk kunnen vastleggen. Bovendien zou 
ze ook handig zijn als er in de toekomst 

verbouwingswerken worden uitgevoerd. 
Maar voorlopig ontbreekt het geld daar-
voor. Er zijn trouwens nog een heel aantal 
andere dingen die we graag gerealiseerd 
zouden zien, maar waarvoor het ons mo-
menteel aan ondersteuning ontbreekt.” 

 Gelijkwaardig 
 Is het daarom dat de BSH nu meer aan-
sluiting zoekt bij de UGent? 
 “Een deelname van de UGent aan de vzw 
zou voor ons vooral een stabielere basis 
betekenen, en natuurlijk zou een wat be-
tere fi nanciële situatie ook mooi meege-
nomen zijn. Waar het ons echter vooral 
om gaat, is een wat sterkere stem binnen 
de universiteit zelf te krijgen. Tot dusver 
waren we bijvoorbeeld weinig of niet ver-
tegenwoordigd in de Raad van Bestuur. 
De UGent mag dan wel staan blinken 
met mij als aanspreekpunt binnen het 
VEHHO, het Vlaams Expertisecentrum 
voor Handicap en Hoger Onderwijs, het 
ontbreekt haar nog altijd aan een centraal 
beleid rond studenten met een functiebe-
perking. Ik moet examenfaciliteiten voor 
onze studenten bijvoorbeeld nog altijd af-
smeken bij de individuele professoren.” 

“ Maar om nu terug te komen op je vraag: 
wij staan er op om ons statuut als vzw te 
behouden, zodat we als gelijkwaardige 
partners kunnen blijven onderhandelen. 
We kunnen dan ook een eigen perso-
neelsbeleid blijven voeren en bovendien 
houden we meer opties voor subsidiëring 
open.” 

       Dries 

 De BSH zoals gezegd nog steeds op zoek 
naar vrijwilligers voor de omkadering 
van studenten met een handicap. Je kan 
voor meer informatie of een verkennend 
gesprek terecht bij Charlotte De Lange op 
bshgent@hotmail.com of /... 

 

M
E



RECTORMASKER STRAAL NU NOG MEER AUTORITEIT UIT!

MET SCHAMPERS 
EXCLUSIEVE RECTORMASKER

VET COOL!
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Academisch onderzoek 
naar cocaïnegebruik

Cocaïne. Je kent het waspoederachtige goedje wel. Het ver-
toont veel gelijkenissen met peper: je krijgt er ook zo’n wee 
gevoel van in de neus en vroeger was het ook onbetaalbaar. 
Een studie van de UGent over de democratisering van coca-
ine deed vorig maand heel wat stof opwaaien, zelfs tot op het 
niveau van de nationale politiek.

 Omdat Belgische drugsonderzoeken 
nogal schaars zijn - en bovendien on-
betrouwbaar - kwamen professor  Tom 
Decorte  en  Sarah Slock  van de vakgroep 
Strafrecht en Criminologie op het idee 
zelf een onderzoek inzake druggebruik 
op gang te zetten. Daarbij trachtten ze 
de vaak voorkomende methodologische 
fouten te voorkomen. In plaats van de 
makkelijk te bereiken marginale groepen 
te onderzoeken, werd gebruik gemaakt 
van de sneeuwbalsteekproef. Dat houdt 
in dat men aan respondenten vraagt 
andere mogelijke respondenten aan te 
duiden. De onderzoekers stonden ook 
heel kritisch ten opzichte van het ‘far-
macocentrisme’, waarbij de invloed van 
de drug wordt overschat ten nadele van 
persoonlijkheidsfactoren en socio-cultu-
rele omstandigheden. Ze gingen ervan 
uit dat het mogelijk moest zijn te weten te 
komen waarom sommigen er wel en an-
deren er niet in slagen controle over hun 
druggebruik te verwerven. 

 Nadelen 
 Gebruikers gaven aan dat ze sinds  
meer nadelen hebben ondervonden van 
hun cocaïnegebruik, en daarom hun ge-
bruik hebben geminderd of zelfs hele-
maal stopgezet. Voor velen valt het drug-
gebruik niet meer te rijmen met allerlei 
verantwoordelijkheden en nieuwe rollen 
in het leven: ze zijn getrouwd, hebben 
kinderen, een job… Deze gebruikers er-
varen nog steeds een aantal positieve ef-
fecten van hun gebruik, en de meesten 
zijn niet van plan om er helemaal mee te 
stoppen. Ze vinden het leuk, en zeggen 
niet ‘neen’ wanneer het hen wordt aange-
boden of wanneer ze andere gebruikers 
ontmoeten. Ze ervaren soms ‘craving’ 
(een verlangen naar), maar niettemin zijn 
ze in staat het gebruik te beperken tot wel-
bepaalde locaties, situaties, omstandighe-
den en gezelschappen. Precies omwille 

van hun (nieuwe) verantwoordelijkheden 
en rollen ervaren zij hun cocaïnegebruik 
niet steeds meer op een positieve manier 
en bekijken ze het product gaandeweg op 
een andere wijze.  

 Aldus zijn de spontane processen 
van zelfregulering nog steeds ac-
tief, en worden nog voortdurend 
verder ontwikkeld en verfi jnd. 
Hun eigen ervaringen met de drug, 
hun eigen kennis en de informatie 
van anderen, de informele sociale 
controle tussen gebruikers onder-
ling en tussen gebruikers en hun 
(niet-gebruikende) omgeving etc. 
geven aanleiding tot een complex 
geheel van ideeën die hen in staat 
stellen op een ‘gecontroleerde’ ma-
nier met de drug om te gaan.  

 Kwaliteit 
 Tot slot toont dergelijk longitudi-
naal onderzoek aan dat patronen 
van druggebruik voortdurend 
veranderen, omwille van veran-
derende persoonlijkheids- en om-
gevingsfactoren. Drugscarrières 
zijn dynamisch van aard, verlo-
pen vaak onregelmatigen hebben 
betrekking op de menselijke er-
varing met de drug. Het is daarom wei-
nig zinnig om het al of niet hebben van 
controle over een drug toe te schrijven 
aan de invloed van de drug. Ondanks de 
lichamelijke afh ankelijkheid die één van 
de (farmacologische) gevolgen van drug-
gebruik kan zijn, is verslaving niet iets 
onvermijdelijks. 

 Cocaïnegebruik blijkt ook meer en meer 
gedemocratiseerd: een mens schrikt er 
lang niet meer van op dat niet enkel de 
advocaat, maar ook zijn werkvrouw haar 
neus bepoedert. Maar ook de kwaliteit 
van de meeste stuff  lijdt er onder. Dit ver-

klaart dan ook de daling van de prijs per 
gram cocaïne (of wat ervoor moet door-
gaan) van , euro in  naar , 
euro in . 

 Negationisme 
 Het Vlaams Belang, dat van hysterie over 
drugs haar handelsmerk heeft  gemaakt, 
was niet tevreden met Decortes studie. 
De extreemrechtse partij plaatste op haar 
website twee artikeltjes die de universi-
taire publicatie in twijfel trekken. Het vb 
beschuldigt Decorte en Slock van “nega-
tionisme over cocaïne” en noemt Decorte 
een “drugprofeet” en “een fanaticus die al 
jaren pleit voor de legalisering van soft - 
en harddrugs”. Om die stelling te staven, 
haalt de partij zelfs een vier jaar oud in-
terview met Decorte in Schamper aan, 

waarin de professor op lange termijn pleit 
voor legalisering. 

 Ironisch is dat het VB, dat zelf niets anders 
dan emotionele argumenten aanhaalt om 
Decorte onderuit te halen, beweert dat 
de prof zich “verschuilt […] achter het 
neutrale imago van de wetenschap”. We 
hadden graag Decorte of Slock om een 
reactie gevraagd, maar ze namen dagen 
na elkaar de telefoon niet op. 

 Waarschijnlijk aan het freebasen. Of zo. 

 Simon Calcoen en Rien Emmery 



De chauff eur van de rector

Al wie dat hem 
volgen wil, zal 

wreed hard 
moeten lopen

 ”We hebben een goede relatie.” vertelt 
Herman De Wandel ons. “Rector De 
Leenheer is een erg correct man. Ik heb 
in het verleden al voor ergere mensen 
moeten rondrijden. Al kan het ook zijn 
omdat hij met mij niet moet discussië-
ren.” De Wandel is uitstekend geplaatst 
om het ons eens goed te zeggen, want al 
van in Dré’s dagen als vice-rector rijdt hij 
de Grote Roerganger rond in ons Belgen-
land. Chauff eur van de rector, Schamper 
volgde de Lexus per fi ets en kwam dood-
vermoeid terug. 

 Hoe komt iemand er toe om chauff eur 
van de rector te worden? 
 “Ik ben zo’n vijf jaar geleden begonnen 
als chauff eur aan de UGent. Daarvoor 
heb ik 20 jaar in een staalbedrijf gewerkt, 
maar toen dat failliet ging ben ik hier de 
examens komen afl eggen om niveau D 
(personeelsleden aan de UGent worden 
in vier verschillende niveau’s opgedeeld, 
gaande van verlicht despoot tot het ge-
wone voetvolk – red.) te halen. Daar ben 
ik als derde kandidaat uitgekomen, maar 
de persoon voor mij heeft  er om een of 
andere reden al na enkele dagen de brui 
aan gegeven. Zo werd ik chauff eur van 
De Leenheer, die toen nog vice-rector 
was, en ik ben hem na zijn verkiezing als 
rector gevolgd. ”

 Vallen de uren mee? Over chauff eurs 
bestaat de indruk dat ze tot een kot in 
de nacht hun baasje dienen op te wach-
ten voor ongure en felverlichte tenten. 
 “Ik werk met glijdende uren. Om half acht 
‘s ochtends word ik op post verwacht, iets 
wat me meestal ook lukt. (fi jn lachje) We-
kelijks krijg ik een programma met alle 
bestemmingen waar de rector die week 
moet zijn, daar kan ik mijn planning dan 
een beetje op afstemmen. Vanavond bij-
voorbeeld gaat hij op restaurant (duidt 
een voor ons volslagen onbekend, en dus 
waarschijnlijk crimineel duur restaurant 
aan), dan kan ik normaal naar huis tot hij 
me opbelt. Het probleem is dat ik wat ver 
woon, dus wacht ik hier in het rectoraat. 
Meestal wordt het niet later dan elf uur of 
half twaalf. Uitschieters tot één uur zijn 
uitzonderlijk. ”

 Is Dré een leuk man om voor te wer-
ken? 
 “Zeer zeker. Het grootste voordeel is dat 
hij erg stipt is in zijn planning. Ik heb 
al voor mensen gewerkt die het vertrek 
tot het allerlaatste moment uitstelden, 
denkende dat je als chauff eur wel in vo-
gelvlucht  km per uur zal rijden. No-

deloos te zeggen dat dat natuurlijk niet 
altijd lukt. Maar De Leenheer zal altijd 
minstens een kwartier speling laten om 
ter plaatse te raken. Zo moeten er geen al 
te zotte toeren uitgehaald worden om er 
op tijd te raken. ”

 Wordt er tijdens de rit al eens van ge-
dachten gewisseld? 
 “Neen, er wordt maar zelden gepraat. Wel 
is hij bezig met zijn werk: telefoneren, iets 
lezen,… Als we terugkomen van Brussel 
zit hij vaak nog te denken over wat er tij-
dens de vergadering gezegd is geweest, 
dat merk je aan z’n ademhaling. “Weet ge 
de weg, Herman?” vraagt hij al wel eens. 
Gelukkig is de Lexus uitgerust met een 
GPS-systeem. Maar laat me u zeggen dat 
dat ding niet altijd te vertrouwen is. We 
zijn een keer verkeerdelijk ergens in de 
buitenrand van Brussel terecht gekomen, 
op zo’n  kilometer van waar we moes-
ten zijn. De plaats had dezelfde naam, 
maar daar bleef het dan ook bij. ”

 Ah, een Lexus. (mijmert even weg) 
 “Ja, het is een erg goede auto. Perfect 
uitgerust met allerhande snufj es en zeer 
comfortabel. Van het vele wachten raak 
je erg vermoeid, maar de rit terug naar 
Gent is zo’n genot dat je helemaal opge-
knapt bent eer je er terug bent. ”

 Binnenkort zijn het opnieuw rectorver-
kiezingen. In zijn pensioen kunt u De 
Leenheer moeilijk volgen, wat gebeurt 
er met u nadien? 
 “Ik blijf sowieso aan de unief verbonden, 
waarschijnlijk als chauff eur van de vice-
rector. Marc De Clerq die ook ‘kandidaat’ 
(lacht samenzweerderig, net als nagenoeg 
iedereen die de verkiezingen ook maar een 
beetje volgt) is, heeft  al een chauff eur die 
op vijf minuutjes van hem woont. Die 
volgt hem dus waarschijnlijk. De kans 
bestaat natuurlijk ook altijd dat ik terug 
gewoon boodschapper wordt, maar dat 
zou me sterk lijken. ”

 Een uitsmijter: raam open of dicht? 
 “De Lexus heeft  een uitstekende aircon-
ditioning, absoluut geen klagen van die 
auto. Dus laat dat raam maar gewoon 
dicht. ”

 “Blanke mannen rijden steeds met het 
raam dicht.” zei de voorbijrijdende neger, 
en hij werd prompt naar de pechtstrook 
begeleid door een geen vooroordeel mij-
dend zwaantje. 

       Bregt S. 

Voor de gemiddelde stu-
dent blijft  rector Andreas De 
Leenheer toch maar een te 
mijden fi guur. Dag en nacht 
is de man in de weer om de 
boel hier draaiende te hou-
den, maar er moet al erg veel 
stront aan de knikker zijn eer 
je in z’n buurt komt. Enfi n, 
doorgaans toch. Mythevor-
ming rond de man komt dan 
ook niet als een verrassing. 
Enkele konijntjes als ontbijt! 
Willy, de nog steeds vermiste 
man van secretaresse Hen-
riette, als licht middagmaal! 
Een pistool en een zilveren 
kogel voor elk personeelslid! 
Welk een onheil moet het wel 
niet zijn om heden aan het 
rectoraat verbonden te zijn? 
Nochtans…
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Fysica. Vet cool.

Opinie
“I have no special talents. I’m just passionately curious.” Albert Einstein, het beroemdste genie aller tijden, 
vatte de kern van de fysici treff end samen. Uiteindelijk blijft  het in de natuurkunde uiterst belangrijk je in-
nerlijk kind niet te beknotten en je elke dag opnieuw te verwonderen in de wereld.

 Bovendien moet deze kinderlijke ver-
wondering je blijven passioneren. Zon-
der plezier in het vak had de wetenschap 
niet het huidige peil bereikt! Wij willen 
dit als natuurkundigen nu extra in de verf 
zetten naar aanleiding van het  Wereldjaar 
van de fysica.  Onze spektakelshow is daar 
het beste voorbeeld van. 

 Als promotiestunt voor onze vaak ver-
guisde wetenschap heeft  de UNO  
immers deze titel toebedeeld. Het spekta-
keljaar wil de fysica van zijn andere, beste 
kant belichten. Want achter die saaie for-
mules die we allemaal in het middelbaar 
zijn tegengekomen, zit een prachtige en 
vaak verassende wereld. Waarom juist 
? Wel,  was het zogenaamde an-
nus mirabilis van Einstein. Wat hij toen 
de wetenschap lapte, heeft  niemand hem 
ooit voor- en nagedaan en dat zal wellicht 
eeuwig zo blijven. In drie baanbrekende 
artikels veranderde hij het aanzicht van 
de fysica fi naal. De immense impact die 
deze octrooi-ambtenaar op één jaar had, 
was onvoorstelbaar.  

 In dat jaar publiceerde hij een bijdrage 
over de Brownse-beweging, de bewe-
ging van stuifmeelkorrels waarbij hij zich 
baseerde op de kinetische gastheorie en 
moleculaire botsingen. Met zijn verkla-
ring van het foto-elektrisch eff ect gaf hij 
dan weer een extra fundament aan de 
quantummechanica en postuleerde hij als 
eerste het bestaan van échte lichtdeeltjes, 
de zogenaamde fotonen. Tot slot baarde 
hij dat jaar ook zijn speciale relativiteits-
theorie die de beschrijving van de me-
chanica, de beweging van lichamen, een 
gigantische sprong deed nemen. Door 
consciëntieus aan deze principes vast te 
houden, verkreeg hij enorme implicaties. 
Tweelingbroers waarvan één van de twee 
een reis naar een verre ster ondernam en 
terugkeerde tegen een immense snelheid 
en de andere thuisbleef, hadden bij terug-
keer een duidelijk verschillende leeft ijd! 
Dit verschijnsel werd zelfs experimenteel 

geverifi eerd in een vliegtuig dat een com-
plete toer rond de aarde maakte.  

 In Gent hebben de verschillende vakgroe-
pen natuurkunde de handen in elkaar 
geslagen om alle festiviteiten in goede 
banen te leiden en ook wij als Vereni-
ging Voor Natuurkunde hebben ons daar 
uiteindelijk bij aangesloten. Een breed 
gamma van activiteiten zal daarbij aan u 
passeren en het geheel moet vooral een 
groot feest worden. Spektakels, lezingen, 
masterclasses, fi lms en zelfs een heuse 
tentoonstelling over Einstein in België 
worden op poten gezegd. Voor elk wat 
wils. Alle activiteiten mikken op een heel 
ruim publiek en niet alleen op de gebrui-
kelijke fysica-nerds.  

 De spektakelshow is daar wellicht het 
mooiste voorbeeld van. Op  maart zul-
len de proff en en studenten natuurkunde 
hun kinderlijkste gevoelens de vrije loop 
laten en alle geïnteresseerden op een 
groot schouwspel trakteren. Met eenvou-
dige hulpmiddelen - een beetje huis-tuin 
en keukenwetenschap - zullen we zoveel 
mogelijke verstommende stunts uithalen. 
Hebt u nooit die sensationele sites ge-
vonden met de waarschuwing “Don’t try 
this at home”? Wij hebben nu besloten 
deze waarschuwing in de wind te slaan. 
Een home-made nagelbed, een hele hoop 
raketten, een dodelijke potloodschieter, 
lasers, kapotspringende glazen, myste-
rieuze TL-lampen, vuurbollen in de mi-
crogolfoven, implo- en exploderende 
vaten, steekvlammen, rookcirkels… bijna 
angstaanjagend maar tegelijk verbluff end. 
Twee uur lang proberen zo hard mogelijk 
op te vallen, dat is onze boodschap. De 
S zal het decor zijn op zaterdagmorgen 
 maart om  uur. Bijna alle activitei-
ten gaan op zaterdagmorgen door zodat 
het koosnaampje “Zaterdagen van de na-
tuurkunde” aan het initiatief kon worden 
toegekend.  

 Een ander spektakel eind mei beslaat de 
fysica van de fi ets. Beginnen doen we met 

de quiz “De slimste fi etser van Vlaande-
ren” waarbij je fi etskennis wordt getest. 
Hierbij zijn vele prijzen te winnen. Dan 
zal de werking van de fi ets op ludieke 
manier uit de doeken worden gedaan. 
Ook zullen een hoop buitenissige fi etsen 
de revue passeren en het is heel grappig 
te weten waarom de ene werkt en de an-
dere niet. Daarna mag je de fi etsen ook 
allemaal eens uitproberen. Heb je bij-
voorbeeld al ooit op een fi ets met drie 
voorwielen gereden? Ik voorlopig nog 
niet! Een kapotte fi ets heb je al wel vaker 
mogen meemaken, maar ook hier zullen 
onze exemplaren je verbazen.  

 Ook medische fysica paradeert in de ac-
tiviteitenkalender. Korte uiteenzettingen 
in het UZ worden dan gevolgd door be-
zoeken aan de verschillende toestellen. 
Zo kom je ook in departementen terecht 
waar je anders nooit toegang toe kregen. 
In de lentemaand april is er dan ook nog 
een aangename inleiding op de kwan-
tummechanica waarop twee professoren 
deze mysterieuze wereld lichtvoetig uit de 
doeken proberen te doen. Volgend acade-
miejaar volgen dan de overige lezingen.  

 Daarnaast zijn er ook nog de fi lms op 
Film-Plateau, de universitaire fi lmclub - 
van science-fi ction tot biografi sche fi lms 
- waarbij de wetenschappelijke achter-
grond kort zal worden geschetst. Ook het 
Museum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen doet een duit in het zakje 
met zijn tentoonstelling over Einstein in 
de Lage Landen. Geconcentreerd zal bij-
voorbeeld worden op zijn verblijf in “Le 
Coq-sur-Mer” toen hij heel even twijfelde 
om defi nitief naar België uit te wijken.  

 Klinkt dit je wel interessant in de oren? 
Surf dan zeker naar de site  http://www.
wyp.ugent.be  voor meer informatie 
en kom naar de activiteiten. Het klinkt 
misschien wat vreemd voor wetenschap, 
maar plezier gegarandeerd!  

 Pieter Everaerts, Voorzitter vvn 



OCTOPUS COMPACTER EN GEZELLIGER
Restoprijzen swingen pan uit én in

 Vier jaar geleden schakelde de universi-
teit over van productiekeukens naar re-
generatiekeukens. Een intelligente zet die 
leidde tot meer effi  ciëntie. Doch, de prij-
zen van het voedsel werden al die tijd op 
dezelfde manier berekend als vroeger. 

 Daardoor ontstonden grote afwijkingen 
tussen aankoopprijs en verkoopprijs, al-
dus  Marc Bracke , baas van de universi-
taire restaurants. “Die afwijkingen waren 
zowel gunstig als ongunstig voor de stu-
denten”, zegt hij. “De nieuwe prijsbere-
king is gebaseerd op de aankoopprijs van 
de voedingscomponenten, verhoogd met 
een factor die slechts een klein deel van 
de exploitatie- en personeelskosten dekt.” 

 “Sommige prijzen dalen en sommige prij-
zen stijgen”, gaat Bracke verder. “Globaal 
gezien is er over gewaakt dat de totale 
gemiddelde verkoopprijs van alle aange-
boden maaltijden gelijk blijft . Wie geva-
rieerd eet, zal geen negatief eff ect voelen 

van de operatie.” Vooral soep en extra 
groenten zullen duurder worden. 

 Voor wie het nog niet weet en elke keer 
braaf afdokt in de resto: bepaalde univer-
sitaire personeelsleden krijgen gratis te 
vreten. Het gaat om alle personeelsleden 
van de Directie Studentenvoorzieningen. 
“Die traditie dateert van de zeventiger ja-
ren”, legt Bracke uit. “Zo’n regeling is niet 
ongebruikelijk in de horeca.” 

 Het gaat jaarlijks om . maaltijden. 
Maal negen - de meeste maaltijden kos-
ten zo’n 9 euro - is dat . euro. Niet 
weinig. “Ik denk dat die gratis maaltijden 
voor een deel van het personeel gratis 
moeten blijven. Zo kan men voedings-
misbruik verhinderen en de hygiëne be-
ter bewaren. Ook de verantwoordelijken 
van de restaurants moeten in staat zijn de 
kwaliteit van de maaltijden systematisch 
te controleren.” 

 Iets anders nu. De Octopus wordt gere-
organiseerd. “De bedoeling is om alle 
distributietogen gelijkvloers te centralise-
ren”, weet Bracke. “Zo kan alles compac-
ter en gezelliger worden. De Overpoort is 
ook aan renovatie toe. De technieken be-
antwoorden niet meer aan de voedingsre-
gelgeving. Er zijn te veel grote, kille zalen 
met teveel lege plaatsen. We moeten onze 
beperkte middelen beter aanwenden.” 

 De reden voor de reorganisatie is het da-
lend aantal bezoekers. “Dat komt wellicht 
door het wegblijven van verbruikers van 
de Arteveldehogeschool en de strengere 
controle op legitimatie”, vermoedt Brac-
ke. De gasten van Artevelde moeten na-
melijk de volle pot betalen en als zij niet 
kunnen bewijzen dat ze van de unief zijn, 
zijn ze gereden. Hoe machtig is dat niet! 

 

 Van der Mensbrugghe 

Man Scheert Baard

 Scheren met een open scheermes is een 
volks gebruik dat de laatste decennia, net 
als zovele andere restanten uit een ander 
tijdperk, volledig in handen is gevallen 
van de waanzin van de platte commer-
cie. Het slijpen van het scheermes aan 
de eeltlagen van de eigen, verweerde 
hand is vervangen door het openscheu-
ren van een nieuw doosje zielloze mesjes 
of het aanschakelen van zo’n elektrisch 
geval, dat enkel zoemt om de leegheid 
in het bestaan van de eigenaar enigszins 
te verdoezelen. Scheren moet vandaag 
vlug en snel gebeuren. Met enkele ha-
len moet het regenwoud op de onderkin 
weggebulldozerd worden, om de laatste 
stervende haartjes nadien te verdrinken 
in een tsunami van goedkope aft ershave. 
De scheerbeurt van vandaag gaat om des-
tructie, verstoken van elk greintje mense-
lijkheid. 

 Om de mens terug in contact te brengen 
met zijn gelaat, om de eeuwenoude, na-
tuurlijke band tussen man en blank staal 
te herstellen, organiseert het Huis van 
Alijn haar lessenreeks. Maar net zoals 
een slagzwaard hanteren niet op een paar 
ogenblikken kan worden aangeleerd, 
krijgt men ook de kunst van het scheren 
slechts geleidelijk en na veel oefenen on-
der de knie. Behalve als het scheren dient 
om snel wat hoofdhaar weg te halen en 
het door een kunstig neergeschilderde 
swastika te vervangen, is het toch aan-
geraden enige voorzichtigheid in acht te 
nemen. Een ongelukje is snel gebeurd en 
het wereldduurrecord ‘leven zonder hals-
slagader’ levert weinig meer op dan wat 
postuum gegniff el. 

Tijdens de lessen van het Huis van Alijn 
krijg je dan ook voldoende uitleg over alle 

aspecten van het scheren. Van het onder-
houd van de scheerspullen tot de verschil-
len tussen meescheren en uitscheren, elk 
detail wordt behandeld. Uiteindelijk zal 
de cursist het mes kunnen hanteren alsof 
het met zijn lichaam vergroeid is. Man en 
staal zijn één geworden. 

 De lessenreeks is dan ook meer dan ge-
woon een gezellig onderonsje tussen een 
twintigtal mannen. Het gaat om een re-
gelrechte aanval van het kleine en am-
bachtelijke tegen de verdrukking van 
Gillette en Braun. De Groeningekouter 
indachtig staat de kleine groep ambach-
telijke scheerders als één man tegen het 
ridderleger van de multinationals, de 
scheermessen als goedendags rondzwaai-
end. Het is een gevecht voor de onthaas-
ting en tegen de verzuring. Wie scheert 
met klassiek scheermes zegt heldhaft ig 
“Jamais!” tegen de vermarkting van het 
scheergebeuren, een wereld waarin de 
man meer en meer vervreemdt van het 
scheerproces. Elke baard is uniek, en net 
dat unieke dient men terug te zoeken in 
het scheren. Al is het maar voor de kin-
deren. 

 Moge blinkend staal, wollig schuim en 
doorsijpelend bloed de dageraad van 
morgen kleuren. 

       AJHdB 

Gedurende de hele maand maart organiseert het Huis van 
Alijn wekelijks een les “scheren met klassiek scheermes”. Zij 
die hunkeren naar de jolige tijd van weleer, toen scheermes-
sen nog voornamelijk gehanteerd werden door overdadig 
besnorde barbiers in plaats van berbers met een doorzichtig 
pubersnorretje, kunnen hun hartje ophalen.
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”Je hoeft geen schrik te hebben”
KUNSTZICHT BIEDT LAAGDREMPELIG CONTACT MET HEDENDAAGSE KUNST

Een beetje weggestoken in een deel van de moeder der studentenresto’s, Resto Overpoort, 
ligt Kunst-Zicht, de kunstgalerie die een samenwerking is van de Universiteit Gent en Ho-
geschool Gent. Onlangs opende er een nieuwe tentoonstelling met vier kunstwerken van de 
Amerikaan Chris Musgrave. Over het hoe en waarom een gesprek met curator Guy Bovyn.

 “Wat de kunstenaar wil bereiken is de 
productie van een kijker die haar zintui-
gelijkheid tot het extreme opgevoerd ziet, 
een kijker die ‘plant’ wordt, enkel nog 
ervaart, met andere woorden percipieert 
zonder de ervaring via de bemiddeling 
van concepten te reduceren tot een ver-
standelijk en gesloten kijken.” Een frag-
ment uit de publiekstekst over de huidige 
tentoonstelling, geschreven door Guy 
Bovyn. Eigenlijk is er geen publiekstekst. 
Of beter: er is er één, maar het publiek 
krijgt hem niet zomaar in de handen 
gestopt. “We hebben een soort opvoe-
dende kracht”, beweert Bovyn, “we pro-
beren educatief te zijn, maar niet op een 
simpele manier. Een publiekstekst is een 
monoloog, terwijl wij tot een dialoog wil-
len komen. Het is de bedoeling dat je op 
mensen toestapt om informatie te vragen. 
We willen ook kritische geesten kweken. 
Om iets te leren moet je een inspanning 
doen.” Maar zijn mensen nog wel bereid 
om die inspanning te doen? “Je kan er 
natuurlijk moeilijk met de zweep op zit-
ten”, aldus Bovyn, “maar ik wil niemand 
onderwerpen. Door de afwezigheid van 
de publiekstekst bieden we bezoekers de 
kans om met ons een richting uit te stip-
pelen.” 

 Lege doos  
 “De galerij ontstond zo’n vijft ien jaar ge-
leden”, vertelt Bovyn, “als een soort annex 
van het Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst, de voorganger van het SMAK. Jan 
Hoet heeft  hier een drietal tentoonstel-
lingen georganiseerd, maar dat bleek 
te duur. De ruimte fungeerde dan zo’n 
twaalf jaar als lege doos die werd gebruikt 
door allerlei studentenverenigingen voor 
tijdelijke projecten en tentoonstellingen. 
Ongeveer vier jaar geleden ontstond 
Vonk, een vereniging binnen de Kuns-
wetenschappen aan de universiteit van 
Gent. Ik heb de tentoonstellingen in die 
periode ook begeleid, maar die vereni-
ging is al na de eerste tentoonstelling uit 
elkaar gespat. En dan heeft  men mij ge-
vraagd of ik het werk verder wilde zetten.” 

Het is weliswaar een onbezoldigd 
werk. Bovyn doet het naar eigen 
zeggen uit puur idealisme. “Ik 
wil een kans geven aan jonge, 
meestal Vlaamse, kunstenaars 
en aan jonge kunstwetenschap-
pers. Kunstenaars weten ook dat 
ze hier kunnen experimenteren, 
wat een verschil is met een com-
merciële galerie. Hier mag niets 
verkocht worden, dus ze kunnen 
doen wat ze willen. De bepalende 
factor voor deze galerie is niet op 
safe spelen, maar zoeken naar het 
nieuwe.” 

 Los verband  
 “We werken met een los verband, van 
tentoonstelling tot tentoonstelling. Ik 
zorg voor de artistieke kant, de keuze 
van de kunstenaars, terwijl Kaat Van de 
Velde (cultuurverantwoordelijke van de 
Universiteit Gent, nvdr) voor het logis-
tieke zorgt. Daarnaast zijn er soms vrij-
willigers, kunstwetenschappers die willen 
meehelpen of mensen uit andere richtin-
gen die bijvoorbeeld voor onze website 
over kunst willen schrijven. Geïnteres-
seerden kunnen zich ook steeds komen 
aanbieden.” “Ik kies de kunstenaars die 
hier tentoonstellen volgens een bepaalde 
esthetiek. Het gaat om jonge kunstenaars 
die ook specifi ek naar deze ruimte wer-
ken. Geen schilder die hier wat schilde-
rijtjes tentoonstelt dus.  procent van de 
kunstenaars die hier tentoonstellen zijn 
professionelen, de anderen nodig ik uit 
omdat ik denk dat ze het professioneel 
kunnen maken.” 

 Grote vrijheid  
 We krijgen een jaarlijks budget van de 
universiteit Gent, maar ik heb wel een re-
latief grote vrijheid. Ik ken het veld en de 
mensen erin. Als er iets niet in de smaak 
valt, krijg ik dat natuurlijk wel te horen. 
Er wordt ook wel in de gaten gehouden 
of er genoeg bezoekers zijn en of de gale-
rie voldoende uitstraling heeft , al bestaan 

daar geen formulieren voor of zo. Men-
sen van de universiteit weten echter zeer 
goed wat er hier gebeurt. 

 Maar waarom bestaat deze galerie eigen-
lijk? Wat maakt haar zo ‘nodig’? Bovyn: 
“Kunst-Zicht is nodig om een ander soort 
kunst te tonen. Om kunstenaars en jonge 
kunstwetenschappers de kans te geven 
eraan mee te werken, om ook met elkaar 
in aanraking te komen. En om studen-
ten op een vrij laagdrempelige manier 
in contact te brengen met hedendaagse 
kunst. Zij zullen niet zo snel in een com-
merciële galerie binnenstappen, ze heb-
ben geen geld om iets te kopen. Hier zie 
je dezelfde kunst, maar hoef je die schrik 
dus niet te hebben. Je kan binnenlopen en 
direct weer naar buiten gaan.” “Jaarlijks 
zijn er een viertal tentoonstellingen, maar 
we spelen ook graag met dat begrip. We 
doen regelmatig zaken op andere plaat-
sen of we doen andere dingen. Zo zullen 
we binnenkort boekjes uitdelen met fo-
to’s van een kunstenaar. We willen in de 
eerste plaats vragen oproepen, conventies 
bevragen - bijvoorbeeld: wat is dat eigen-
lijk, een tentoonstelling?” 

       Wendy 

 De tentoonstelling van Chris Musgrave is 
nog tot  maart elke weekdag (behalve 
maandag) van u tot u te bezich-
tigen. Meer info: guybovyn@hogent.be en 
http://www.kunst-zicht.be . 



Jong geweld met Matrak op de planken

 Het Gentse Studententheater 
Matrak pakt midden april uit 
met twee nieuwe voorstellin-
gen. Wij gingen even het wat, 
wie, hoe, waar en waarom na 
van deze toneelgroep.

 “  Matrak” is een vrij agressieve naam 
voor een studententheatergroep. Waar 
komt ze vandaan?  
“Wij krijgen inderdaad vaak de vraag te 
horen of we ergens extreemrechtse sym-
pathieën hebben. De oorsprong van onze 
naam is echter veel simpeler. Aanvanke-
lijk dachten we aan “Trac”, zoals in de to-
neeluitdrukking “den trac hebben”. Aan-
gezien een ander gezelschap die naam al 
had gekozen, hebben we er maar Matrak 
van gemaakt. We hebben ook gemerkt 
dat mensen onze naam wel fout vinden, 
maar hem net daardoor onthouden.”  

Matrak klinkt ons nog relatief onbe-
kend in de oren. Bestaan jullie al lang?  
“Wij zijn eigenlijk ontstaan uit een vrien-
dengroepje. Er was duidelijk vraag naar 
studententheater en er waren ook subsi-
dies beschikbaar, dus hebben wij besloten 
om vorig jaar rond november Matrak 
op te richten. Wij zijn begonnen met zes 
spelers en twee regisseurs, nu zijn we uit-
gegroeid tot een dubbele productie met 
twee keer zeven spelers, met wie wij nu 
tweemaal per week repeteren. Ook kun-
nen wij rekenen op een twintigtal logis-
tieke medewerkers, die enorm belangrijk 
zijn voor ons gezelschap.”  

  Welke soort van voorstellingen mogen 
we verwachten van jullie verwachten?  
“Dit jaar is er een dubbelproductie onder 
de werktitels “Weg” en “Gek”. Het stuk 
“Gek” is ontstaan op basis van observa-
ties aan het Guislain-instituut en handelt 
over de sfeer binnen een psychiatrische 
instelling. Een groot deel van het stuk is 
opgebouwd uit improvisatie en ook aan 
sfeer werd er enorm veel aandacht be-
steed. Er zullen liters koffi  e vergoten wor-
den en tonnen sigaretten worden gerookt 
op de scène, maar het zal ook boordevol 
liefde zitten. Wel hopen wij de mensen de 
boodschap mee te geven dat mensen die 

‘gek’ verklaard zijn niet eens zoveel ver-
schillen van de mensen die als ‘normaal’ 
bestempeld worden. Misschien zitten er 
zelfs meer normalen tussen de gekken en 
zijn sommige ‘normale’ mensen toch ook 
een beetje gek. Het andere stuk handelt 
over verloren dingen, zoals voorwerpen, 
kinderen, vermiste personen, dode men-
sen,… Ook dit stuk is grotendeels op-
gehangen aan improvisatie, maar heeft  
in tegenstelling tot “Gek” niet echt een 
boodschap. Het stuk wil amuseren, niet 
moraliseren.”  

Hoe komen jullie stukken eigenlijk con-
creet tot stand?  
“Zoals al aangehaald werken wij vooral 
via improvisatie. Wij vertrekken nooit 
van een vast verhaal. Omdat wij elkaar 
niet kennen binnen de groep leggen wij 
zeer veel nadruk op die improvisaties. Zo 
leren wij beter op elkaar in te spelen. We 
beschouwen het als een soort teambuil-
ding. Omdat we met zo veel zijn, hebben 
we dan ook besloten om twee producties 
te maken. We proberen de repetities van 
deze beide voorstellingen op dezelfde dag 
te houden, zodat we daarna toch nog al-
lemaal samen iets kunnen gaan drinken. 
Voor de rest werken we echt als twee 
aparte groepen, pas na de voorstellingen 
zullen we onze indrukken uitwisselen.”  

  Is er een verschil tussen het gewone the-
ater en studententheater?  ”
“Uiteraard is de gemiddelde speler hier 

veel jonger en is er ook een enorm goede 
sfeer. Aangezien we bijna allemaal stu-
dent of net afgestudeerd zijn, vinden we 
ook af en toe de tijd om met elkaar eens 
een ergens een pint te gaan drinken. Qua 
publiek zien wij toch ook dat we vooral 
studenten trekken. Voorstellingen op 
donderdagavond zijn altijd echte pu-
bliekstrekkers, hoewel onze mémés en 
pépés natuurlijk ook komen kijken!”  

Jullie zijn allemaal gewoon universi-
teitsstudenten zonder theateropleiding. 
Waar halen jullie de knowhow vandaan 
om stukken te gaan acteren, produceren 
en regisseren?  
“Onze regisseurs hadden al enkele stuk-
ken geregisseerd en hebben ook toneel-
lessen gevolgd. Als acteur hoef je niet 
geschoold te zijn: als je voldoende gemo-
tiveerd bent, zorgen de improvisatieoefe-
ningen er wel voor dat je vlot leert spe-
len. Ariane, de regisseuse van Weg, volgt 
een halft ijdse weekendopleiding regie in 
Maastricht. Dit stuk is haar eindproduc-
tie, dus zij kan ons heel wat bijleren. Ze 
heeft  dan ook een heel arsenaal oefenin-
gen klaar die ze met veel enthousiasme op 
ons loslaat.”  

    “Gek” is te zien op 14,15 en 16 april en 
”Weg” op 20, 21 en 22 april in het Monu-
ment in Gent-Dampoort, Warandestraat 
13 voor de democratische prijs van 5 euro.

  Ellen en Wendy 
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Film
HOTEL RWANDA
 In 1994 vond een gigantisch 
bloedbad plaats in Rwanda, 
waar de Hutu-meerderheid in 
het land zich meedogenloos 
wreekte op de vroegere Tutsi-
elite. Deze fi lm probeert een 
accuraat beeld te geven van 
die woelige periode in de Afri-
kaanse geschiedenis en slaagt 
daar wonderwel in. Een waar-
gebeurd verhaal beklijvend in 
beeld gebracht, wat wil een 
mens meer?  

 De hoofdrol is weggelegd voor 
Don Cheadle (Ocean’s Eleven), 
die naadloos - vreemdsoor-
tig accent incluis - in de huid 
kruipt van Paul Resusabagina. 
Hij is de manager van het 
prestigieuze Des Mille Colli-
nes in Kigali, een hotel voor 
de rijke, veelal blanke mede-
mens. Zelf een Hutu zijnde, is 
hij getrouwd met een knappe 
Tutsidame (Sophie Okonedo) 
en door zijn ambitie heeft  hij 
de apolitieke top bereikt. 

 Maar dan breekt de hel fi naal 
los. Extremistische en racisti-
sche elementen uit de Hutu-
bevolking maken het hun taak 
om de gehele Tutsibevolking 
uit te moorden, gewapend 
met machetes en parelwitte 
grijnzen. Paul wil in eerste in-
stantie enkel zijn familie red-
den, maar door omstandighe-
den wordt hij de heiland van 
honderden Tutsi’s, die in zijn 
hotel onderdak krijgen.  

 Cheadle zet een goede rol 
neer, maar belangrijker is de 
hele sfeer van de fi lm. Wan-
neer je met klamme handen 
en wijdopengesperde ogen vol 
ongeloof naar het scherm zit 
te kijken, dan weet je hoe laat 
het is. De muziek zat ook snor, 
alhoewel ons lodderig oor op 
een gegeven moment een net 
iets te avant-gardistisch post-
rockdeuntje ontwaarde. Post-
rock. Vies.  

 De hele fi lm fungeert als een 

Andreas

SIDEWAYS
 Sideways van Alexander Pay-
ne, bekend van ondermeer 
About Schmidt en Election, 
viel tijdens de Oscarcere-
monie slechts eenmaal in de 
prijzen (beste bewerkte scena-
rio). Wat ons betreft  mochten 
het er gerust een aantal meer 
zijn. De fi lm is gebaseerd op 
een boek van Rex Pickett en 
verhaalt de epische tocht van 
twee mannen op zoek naar 
een uitgebreidere wijnkennis. 

 Paul Giamatti (American 
Splendor) speelt de rol van 
Miles Raymond, een door 
het leven teleurgestelde leraar 

 Wet de kleerhangers en laat 
aanrukken dat zeepsop! Vera 
Drake handelt over abortus 
ten tijde van het oerconserva-
tieve Groot-Brittanië van de 
jaren vijft ig. 

 Vera Drake, gespeeld door een 
sublieme Imelda Staunton die 
voor deze prestatie een Baft a-
award mocht ontvangen, is een 
kwieke en energieke vrouw in 
haar menopauzale jaren die 
er haar levenswerk van heeft  
gemaakt anderen te helpen. 
Zo zorgt ze liefdevol voor haar 
working-class gezinnetje, ver-
zorgt ze haar zieke moeder en 
gaat ze langs bij al haar buren 
voor een praatje en het obli-
gate kopje thee. 

 Heimelijk helpt ze jonge meis-
jes op een andere manier. Ge-
wapend met een rubberslang 
en wat zeepsop zorgt ze, zon-
der veel kennis van zaken en 
een minimum aan hygiëne, 
voor een ‘vroegtijdige bloe-
ding’. Ze weet dat het illegaal 
is maar doet het vrijwillig, 
gedreven als ze is om anderen 
te helpen. Helaas is ze ook te 
naëef om in te zien dat iemand 
anders wél fl ink geld verdient 
aan haar goedheid. 

 Net wanneer haar verlegen 
en ziekelijke dochter Ethel 
aankondigt te gaan trouwen 
en het geluk van haar gezin 
een hoogtepunt lijkt te berei-
ken slaat het noodlot toe. Een 
meisje dat door Vera werd ‘ge-
holpen’ sterft  ei zo na aan een 

VERA DRAKE

aanklacht tegen het individu-
alisme en het “je m’en fous” 
gevoel van het blanke Westen. 
Voor het eerst in mijn leven 
was ik oprecht beschaamd een 
blanke kolonialist te zijn. Niet 
dat dat lang duurde uiteraard. 
Mijn advies aan iedereen: gaat 
zien! Anders sturen we de 
Staatsveiligheid achter u.  

infectie waarna de politie haar 
arresteert. 

 Het ware al te makkelijk van 
deze prent een rauw drama 
vol emo-momenten te maken, 
maar regisseur Leigh, bekend 
van onder meer Secrets and 
Lies, heeft  er bewust voor ge-
kozen dit niet te doen. De fi lm 
is zakelijk en zelfs wat koel en 
biedt de kijker zo een eerlijk 
totaalbeeld van de problema-
tiek. Leigh wil de kijker geen 
visie omtrent abortus in de 
strot duwen - iedereen moet 
zichzelf maar een mening vor-
men - maar wil een verhaal 
vertellen. En daar slaagt hij 
grandioos in. 

 Het is echter niet al goud wat 
blinkt. De fi lm duurt iets te 
lang waardoor het verhaal wat 
van z’n eff ect mist. Vreemd 
genoeg is de episode waar het 
écht om draait, de arrestatie 
en bijhorende calvarietocht 
van het gezin, dan weer rede-
lijk summier uitgewerkt. 

 Vera Drake is een echte aan-
rader voor wie houdt van een 
goed verhaal en wat diepgang 
maar komt op het moment su-
preme net iets te kort. 

 Wim Van Lancker 

Engels met schrijversambi-
ties. Een week voor het huwe-
lijk van zijn beste vriend Jack 
(Th omas Haden Church), een 
“succesvol” acteur en rasbloed 
dandy, vertrekken beide man-
nen op een trip voor wijnproe-
vers. Miles wil zijn vriend cul-
tiveren, Jack ziet de reis echter 
voor zichzelf en zijn vriend als 
een queeste naar booty. 

 An sich lijkt het verhaal niet 
veel soeps, maar de twee an-
tagonistische karakters van 
de hoofdpersonages maken 
een entertainende en cynisch 
grappige fi lm. En leerrijk! 
Welke verschillende druiven 
gebruikt worden voor welke 
wijnen, waarom merlot een 
wijntje voor het gemeen is en 
hoe pinotdruiven het best ge-
cultiveerd worden. Wij weten 
het nu allemaal. Wanneer ze 
uiteindelijk twee vrouwen vin-
den, krijgt het verhaal een bit-
terzoete romantische infusie. 
Zoet lijk wijn. Zuur lijk andere 
wijn. 

 De vertolkingen zijn fenome-
naal. Giamatti, onterecht niet 
genomineerd voor de Oscar 
voor beste acteur, portret-
teert zijn personage als een 
eersteklas loser. Zijn literaire 
ambities moet hij wegwerpen, 
hij leeft  al jaren in een depres-
sie na de scheiding van zijn 
vrouw en zijn liefde voor wijn 
lijkt een obsessieve vlucht te 
zijn geworden. Ook Hayden 
Church speelt de pannen van 
het dak. Hij speelt de rol van 
simpelaar, gedreven door tes-
tosteron en charme, met volle 
bravoure. Net zoals bij About 
Schmidt, heeft  Payne ook nu 
weer gezorgd voor een zwart 
badje waar hij het hele recept 
ettelijke dagen in heeft  laten 
drenken. 

 Als je iets hebt tegen sublieme 
vertolkingen, geniale dialogen, 
goede muziek en prachtige fo-
tografi e, mijd dan deze fi lm. 

 Andreas 



COLUMN
De magie van de Cardanas

 Somtijds, als ik op café zit, vraag ik de 
mensen wel eens: “Wilt ge soms geen 
vertellingske horen, over toen ik nog in 
de fröbel zat en ik op zaterdagnamiddag 
nog ging helpen bij boer Staaf?” Meestal 
antwoorden de mensen dan: “Neen Gert, 
steek die vertellingskes in uw gat.” De 
mensen zijn zo hard, tegenwoordig. An-
ders was het toen ik nog in de fröbel zat, 
en ik op zaterdagnamiddag ging helpen 
bij boer Staaf. Boer Staaf woont in Her-
dersem, en in Herdersem zijn de mensen 
tenminste nog godvruchtig. Toch was 
godvruchtigheid niet de reden waarom 
ik mijn duurbevochten vrije namiddagen 
bij boer Staaf spendeerde. Ik wou gewoon 
boer worden. 

 Nooit sprak ik in die tijd over “Staaf ”. Dat 
deed oneer aan het feit dat hij al bereikt 
had waar ik enkel van kon dromen: hij 
was boer. Boer Staaf introduceerde me 
ook tot geweldige zaken, en de geweldig-
ste zaak aller boerenzaken was de tractor. 
Nog steeds rammelt boer Staaf vrolijk 
over wegel en kiezelbaan met zijn trouwe 
Fiat. Boer Staaf noemde zijn tractor altijd 
“dat kot”. Ik vond dat een geweldig pro-
fane titel voor een oranje bak op wielen 
voor wiens krachten ik toen – en nu nog 
een beetje – zo’n gigantisch respect had. 
De tractor van boer Staaf heeft  twee lam-
pen die als reptielenogen uit de motorkap 
steken, een open achterkant en vooral: 
veel gebricoleerde onderdelen. 

 Bricoleren was boer Staafs tweede voor-
naam. Niet heus, natuurlijk. Zijn echte 
tweede voornaam heb ik nooit geweten, 
maar als er iets was wat boer Staaf kon, 
dan was het wel bricoleren. “Levenswijs-
heid is alleen nuttig als het schroefdraad 
heeft  en in een stootblok gevezen kan 
worden”, was het motto van boer Staaf. 

Zijn garage was nimmer leeg: altijd was 
er het geruisloze geroezemoes van zaken 
in wie niemand anders nog nut zag. Af-
gedankte archiefk asten kwamen er nooit 
uitbollen: zij zouden algauw weer nuttig 
worden als rookovens voor zoute ach-
terhespen. Cardanas was een woord dat 
vaak viel, en boer Staaf had eindeloos veel 
recepten om van oude cardanas de heer-
lijkste bereidingen te maken: zij dienden 
als ingrediënten in mestvorken, pneuma-
tische aardappelplanters en beerkarren. 

 Boer Staaf huiverde wanneer hij moder-
ne techniek voorbij zag zoemen. Bij boer 
Staaf knarste alles: de industriële revolu-
tie leefde als nooit tevoren. Nooit kocht 
hij in een fancy garage een blikkerende 
ploeg of eg. En als hij al iets kreeg dat er 
van verre enigszins nieuw uit zag, haastte 
hij zich om er enig roestig plaatwerk op 
te vijzen. Mijn vriendjes op de speelplaats 
begrepen nooit de magie van de cardan-
as, maar ik was compleet verkocht: toen 
boer Staaf me vroeg even het stuur over 
te nemen van de ouwe trouwe Fiat, voelde 
dat als een ridderwijding aan. Ik herinner 
het me nog als was het gisteren: we reden 
door een veld bezaaid met ovenverse stro-
blokken, en boer Staaf sprong uit de trac-
tor om de blokken op te lepelen. Ik was 
verantwoordelijk voor de rechte koers en 
constante snelheid van de tractor: voor 
mij voelde het aan alsof ik het stuurrad 
van een trots karveel in handen geduwd 
kreeg. En nu nog steeds, terwijl ik feitelijk 
een grote jongen ben die aan de univer-
siteit leert, zindert het gevoel na. En de 
geur van pas opgestijfde smout trekt me 
nog steeds me onweerstaanbaar naar het 
erf, geplaveid met een bonte verzameling 
beton- en steensoorten. 

         Gert 

Oplage / 5000 exemplaren op gerecycleerd papier, gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de UGent.
Verantwoordelijke uitgever / Rien Emmery - St. Pietersnieuwstraat 45 - 9000 Gent
Drukkerij / Drukkerij Vynck NV - Savaanstraat 92 - 9000 Gent
Hoofdredacteur / Rien Emmery
Coördinator & reclame / Matthias Jacxsens
Eindredactie / Dries Vrijders - Andreas Faes - Rien Emmery - Stefaan Duc
Redactie / Evelien Baeten - Ellen Bernaers - Gert Boel - Simon Calcoen - Bruno Claeys - Axel de Backer - Sofi e De Vilder - Stefaan Duc - Rien Emmery 
- Pieter Everaerts - Andreas Faes - Rudy Gevaert - Matthias Jacxsens - Wendy Schelfaut - Tim Van der Mensbrugghe - Wim Van Lancker - Dries Vrijders 
- Bregt Saenen - Wouter Ryckbosch - Sara Bossaert - Davine Peleman - Karel Deknudt - Roeland Termote - Leslie Vanhecke
Vormgeving  Papieren versie / Stijn Debrouwere - Matthias Jacxsens - Davine Peleman
  Internetversie / Wim Van Lancker
Cartoons / Axel J.H. de Backer
Foto’s / Leslie Vanhecke - Karel Deknudt
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Maandag  maart
• Concert: Koen De Cauter  Trefpunt, u
• Dans: Th e Kwacha Cultural Troupe uit Malawi 
 De Centrale, u
• Klankschalenconcert, Rosita Lafertin  Huis van Alijn, u

Dinsdag  maart
• Concert: De Mens   Handelsbeurs, u
• Concert: Rogue Wave  Vooruit, u
• Th eater: “’redde wie zich redden kan’ geen slechte titel”  
 Minard, u
• Th eater: “Galaxica”  Publiekstheater Arca, u
• Lunatic Comedy Club   Le Bal Infernal, u
• Film: “Th e Big Sleep”  Film-Plateau, u

Woensdag  maart
• Concert: “Jerusalem Kwartet”  Handelsbeurs, u
• Steinway Festival: Raymond van het Groenewoud 
 De Bijloke, u
• Th eater: “Mieke Maaike’s Obscene Jeugd”  Tinnenpot, u
• Film: “A Beautiful Mind”  Film-Plateau, u
• Film: “Mon Oncle”  Sphinx, u
• Th eater: “Semper Vivat”  Campo Santo, u

Donderdag  maart
• Concert: Het Nieuwe Wereld Orkest  Handelsbeurs, u
• Dans: “Le chant d’amour du grand singe”  Arca, u
• Film: “Frankenstein-Bride of Frankenstein”  Film-Plateau, u
• Th eater: “Twee stemmen”  Publiekstheater Groot Huis, u
• Th eater: “Scènes uit een huwelijk”   Vooruit, u

Maandag  maart
• Beurs: “Sfeer ”  Flanders Expo, -u
• Kermis: Halfvastenfoor  Watersportbaan
• Gent Geniet Gezond, zie http://www.gent.be/voedingsweek

Dinsdag  maart
• Lezing: “Op de golfslag der verandering: Boeddha en Jezus”  
  Huis van Alijn, u
• Concert: “M&M”  Logos Tetraëder, u
• Film: “Cat People”  Film-Plateau, u
• Lunatic Comedy Club  Le Bal Infernal, u
• Literatuur: “Uitgelezen: Zij kwamen uit het Oosten” Vooruit, u

Woensdag  maart
• Concert: Aranis vs. Fliodan   Blauwe Kapel, u
• Film: “Una Giornata Particolare”  Sphinx, u
• Dans: “Forgeries, love and other matters”  Minard, u
• Th eater: “Troje Trilogie”  La Baracca, u

Donderdag  maart
• Concert: Otomo Yoshihide New Jazz Quintet  Vooruit, u
• Concert: East of Eden, Letter from Istanbul  De Centrale, u
• Th eater: “Caveman”  Capitole, u
• Film: “Himalaya”  Huis van Alijn, u
• Film: “Dracula”  Film-Plateau, u

Maandag  maart
• Politeia, Bloedgeestig Kinepolis, u
• Verkeerd Geparkeerd, Kauwgomballenkwis 
 Stedelijke Jeugddienst, u
• Christen Democratische Studenten, Europa-debat
 Universiteitsstraat , u
• Geografi ca, Kicker-tornooi De Karper, u
• Filologica, Vrij Podium De Mineral, u

Dinsdag  maart
• Oosterse Afrikaanse Kring, Cantus Den Hoed, u
• WINA, Pizza-avond De Sjakosj, u
• Vlaamse Biomedische Kring, Clubavond  Point Final
• Vereniging voor Natuurkunde, Quiz
 Plateau Architectenzolder, u

Woensdag  maart
• Tempi Misti, Repetitie Tutti HIKO, u
• Vlaamse Geneeskundige Kring, Vietnam Info-Avond 
 TUFH, Zaal P, u
• Geografi ca, Leff e- en Duvelavond Boom Boom, u
• Urgent, Superkotfuif u

Donderdag  maart
• Vlaamse Landbouwkundige Kring, Paviljoenfuif
 Paviljoen, u
• VlaamseGeneeskundige Kring, Jaarfuif Tweede Kan, Rector,  
 u
• Politeia, Bloedgeestig Hoveniersberg, u
• Oosterse Afrikaanse Kring, OAKwizzz 
 Provinciaal Jeudgcentrum Kam, u

Maandag  maart
• Werkgroep Sterrenkunde, Voordracht: “Relativiteitstheorie op 
de verjaardag van Albert Einstein” S, auditorium , u
• Vlaamse Rechtsgenootschap, Men’s Night Hof van Beroep, u
• HILOK, Ontgroeningscantus Twieoo, u
• Vlaamse Landbouwkundige Kring, Fanfare/ontgroeningscantus 
 Paviljoen, u

Dinsdag  maart
• Geologica, Cocktailfuif Sjakosj, u
• Gents Universitait Koor, Repetitie HIKO, u
• Vlaamse Geneeskundige Kring, Finale Minivoetbal
 Sportzaaltje UZ, u
• Vlaamse Biomedische Kring, Jeneveravond Point Final
• Geografi ca, Improvisatietheater Le Bal Infernal, u
• Verkeerd Geparkeerd, Boys and Girlz Night
 Stedelijke Jeugddienst, u

Woensdag  maart
• Gentse Farma Kring, Datecantus Salamander, u
• Oosterse Afrikaanse Kring, Cocktailfuif Tequila, u
• Tempi Misti, Jubileumconcert Capitole, u
• Vlaamse Landbouwkundige Kring, Muziekquiz Paviljoen, u
• Vlaamse Geneeskundige Kring, Hoe Heter Hoe Beter Twieoo

Donderdag  maart
• Vereniging Voor Naturkunde, Reis naar JET Eurolines
• Vlaamse Rechtsgenootschap, Caveman Capitole
• WINA, -urencantus en fuif Twieoo

w Kringen en Konventenw Cultuuragenda


