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Isolde Lasoen
ALS ontsnapt aan uitsluiting
Opperflik spreekt
De Clercq kon het niet aan

Kort & Gezin

Het is voor ons nog steeds een raadsel hoe de Paashaas er in slaagt doorheen de katholieke Vlaamsche tuinen te blijven struinen. Denk er maar eens over na: een beest met stijf rechtopstaande oren
dat overal zijn eieren laat zien en dan afwacht hoe vrouwen en kinderen ze in het struikgewas
gaan aanraken. Ons krijg je alvast niet buiten zonder geladen buks.
Waar de Paashaas volgens ons wél thuishoort is op “Beestjes en
Baasjes, de beurs waar huisdieren thuis zijn!”, waar hij in een te
krap, onder stroom gezet kooitje kan gepord worden tot vermaak
van het volk. Een Guantanamo Bay voor huisdieren, zeg maar, al
hoef je voor een verblijf in Guantanamo geen 6 of 8 euro te betalen, gewoon hoesten als een Amerikaanse pantserwagen je huis
in Kabul voorbijrijdt volstaat al. Volgens ons horen huisdieren
vooral thuis in het huis van de demente bejaarde die ze bezit,
maar soit, als u volledig uit de bol wil gaan, begeef u tussen 26 en
28 maart naar Flanders Expo. • Tentoonstellingen als “Maarten
Van Severen, Dimensies” horen eigenlijk niet thuis in Kort, maar
als je met zo’n familienaam tentoon stelt in Galerie De Coker
vraag je er gewoon om. Van Severen, de Coker, joden, verbrandingsovens, u legt de link zelf wel zeker? Tot 27 maart aan de
Coupure 673, inkom gratis, al wordt het wel geapprecieerd als
u wat dwangarbeid verricht en voor uw vertrek enkele gouden
tanden en een lok haar achterlaat. • De Indiase filmproductie
“Split Wide Open” roept beelden op met elementen als een Brits
koloniaal soldaat, een Ghandistische verzetsstrijder en een versgeslepen bajonet in ongetwijfeld lollige combinaties. Geweldloos
verzet lost niet alles op, maar om darmproblemen hoef je je na
een confrontatie met het Britse leger alvast geen zorgen meer
te maken. Voor meer drastische maatregelen tegen constipatie,
spoed u op 25 en 26 maart richting De Centrale. Inkom 2,5 euro
of snel een voetbal in elkaar naaien. • “Pipi Langkous” probeert
zichzelf te verkopen als dé musical voor kinderen vanaf zes jaar.
En wij die dachten dat mijnen zoeken in de Angolese jungle of
verkracht worden door een vijandig rebellenleger the preferred
pastime voor de jeugd was! Wij krijgen alvast liever een horde
ongewassen negerlullen in onze aars dan het hele onding over
de besproete Zweedse te moeten uitzitten en er ook nog eens
17 euro voor te moeten neertellen. Maar goed, niet ieder mens
koestert onze fascinatie voor smeuïge zwarte liefdeslansen, en dat
geldt zeker voor het doelpubliek van de Capitole. • Perenhouten
pedofiel Pierke Pierlala knoopt voor zijn nieuwste voorstelling
banden aan met de Russische onderwereld. Althans, dat doet
een titel als “Yuskin, de horlogemaker” toch vermoeden. Bij een
naam als Yuskin stel je je toch eerder een schimmig, felbebaard
mannetje op de hoek van een straat voor - leurend met ‘nieuwe’
Rolexen en ‘originele’ Rodania’s - dan een brave middenstander.
Maar goed, fictie kan in een poppenspel van woensdag 30 maart
tot zaterdag 2 april in het huis van Alijn. • Het zijn trouwens blije
dagen voor de Gentse kinderschare: op 3 april organiseert het
SMAK een heuse “Videoworkshop voor kinderen”. Volgens ons
een uitgelezen kans om een centje bij te verdienen nu Gie Laenen achter slot en grendel zit, of om gewoon nieuwe spelletjes
als fluitekentrek of piemeltjezuig onder de knie te krijgen. Inkom
gratis, maar wel een beetje nauw. • Alsof al dat leuks nog niet genoeg was is er de zesde ook nog een “Buitensportnamiddag voor
kinderen met overgewicht”. Past uw kleine niet meer in het doorsnee winkelkarretje, maakt hij kraters bij het hinkelen of verbergt
hij hele zakken snoep tussen zijn lichaamsplooien, dan kan u
overwegen om hem op 6 april richting Blaarmeersen te rollen.
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Inkom 2 euro, of de prijs van een fles cola en een grote zak chips.
• “El fruto de la fé”, ofte “De vrucht van het geloof ” loopt nog tot
5 april in de Sint-Pietersabdij. Na lang zoeken meende Herman
Van Rompuy in de kweepeer de ideale verpersoonlijking van de
christelijke religie te hebben gevonden: enkel rot te consumeren,
en dan nog uitsluitend door uitgedroogde bejaarden die al even
makkelijk te pellen zijn als de kweeperen zelf. De pret was er echter snel af toen Wivina Demeester voorbij slenterde en opmerkte
dat ze dat ding al eens gezien had, onder het stortbad. • Wie verplaatst zich enkel wanneer de eer van de familie verdedigd moet
worden, wie zou zelfs de koppeling van een Lada Samara stelen?
Wie kan zelfs door een neger gediscrimineerd worden? Juist ja,
zigeuners. Het geblikker van gouden oorringetjes en het geleur
met vodden en ongewassen kinderen zal op 8 en 9 april weer niet
van de lucht zijn. De Centrale eert op dat moment het volk dat
zelfs door de Joden voorbijgestoken werd in de zoektocht naar
een gezellige heimat: de Roma. U betaalt 2,5 euro, maar voor die
prijs ontvangt u wel eindeloze drassige velden om uw woonwagen in te parkeren. • En aldus komen wij aan de moraal van dit
Kortverhaal: uw kinderen zijn nergens nog veilig, behalve in een
afgesloten kelder. Onthou ons woorden!
Dries en Gert
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SCHAMPER.UGENT.BE

RIEN EMMERY, HOOFDREDACTEUR
Elders in deze Schamper leest u hoe de voorbije rectorsverkiezingen - wanneer u dit leest
is de uitslag al bekend - wel eens een stuk
spannender zouden kunnen zijn geweest
dan aanvankelijk gedacht. Tot een week of
drie geleden heerste er in alle kringen een
“Ach, het wordt toch De Clercq”-sfeertje, nu
dicht men uitdager Paul Van Cauwenberge
al niet onaardige kansen toe. Vooral onder
de belangrijkste studentenvertegenwoordigers - die in de Raad van Bestuur zetelen
- heerst er nogal wat zenuwachtigheid over
de uitslag. Ze hebben zich alle vier nogal
duidelijk geprofileerd als aanhangers van
De Clercq of partizanen van Van Cauwenberge. Allemaal weten dat als “hun” kandidaat wint, ze sowieso een stapje voor hebben
bij de nieuwe rector. Die zenuwachtigheid
neemt soms paranoïde vormen aan.
Op 12 maart stelde GSR-voorzitster Sara
Willems in een mail naar alle studentenvertegenwoordigers voor om na het Urgentdebat samen een “nabespreking” te houden
“de ervaringen van het debat, de zaken die
ik reeds weet [en] de zaken die anderen
weten [...] allemaal eens naast elkaar te leggen”. Nog geen twee uur later kregen alle
studentenvertegenwoordigers een reactie
van Matthias Laevens in hun mailbox. Laevens kreeg bij de studentenverkiezingen het
hoogste aantal stemmen, is dus lid van het
Bestuurscollege en de facto de belangrijkste
en best geïnformeerde studentenvertegenwoordiger aan de UGent. Een hoogst intelligente en competente kerel, maar zijn enige
probleem is dat hij, wel,... een arrogante
klootzak is.
Laevens liet weten “compleet verbouwereerd” te zijn door Willems’ mail, en riep
alle stuvers op niet in te gaan op de uitnodiging van de GSR. We citeren even uit zijn
mail: “Sara, wat denkt ge wel te weten dat
een andere stuver niet zou weten? Ik waarschuw iedereen, dit is subjectiviteit ten top!
Ik kan u nu reeds zeggen welke argumenten
Sara op tafel zal werpen en uit welke hoek
ze komen. [...] Het spijt me Sara, maar een
zekere vorm van bescheidenheid zou u hier
niet misstaan. Als mensen willen weten wat

er op het “hoogste niveau” gebeurd [sic],
kunnen ze bij u terecht? Ik ben wel eens benieuwd wat jij hen “over het hoogste niveau”
zal kunnen vertellen [...]”. Met andere woorden: Laevens vermoedde dat de GSR, of
toch ten minste haar voorzitster, zou oproepen voor Van Cauwenberge te stemmen.
Laevens eindigde met een oproep annex
sneer aan Willems’ adres: “Vorm u [sic] eigen mening, zonder da ge naar een orakelende madam soleil moet gaan”. Een knuppel in
een hoenderhok, blijkbaar, want prominente stuvers als Stefaan Stroo (L&W) en Jelle
van den Ameele (Geneeskunde) waren er
als de kippen bij om Laevens als gestampten
boer te brandmerken en hun collega’s toch
naar de nabespreking te lokken. Even later
volgde dan ook een apologetische mail van
Laevens, die zich verontschuldigde voor de
“kortstondige samenloop van misverstanden”: “Ik heb bepaalde zinnen van Sara’s
mail aan verkeerde gegevens gekoppeld met
een kortsluiting tot gevolg”. Een duidelijke
verwijzing naar de interne campagnes die
sommige stuvers voor “hun” kandidaat voeren. Soit, Laevens betuigde zijn vertrouwen
in Willems, die meteen de spons over de
zaak veegde. End of story.
Het is misschien maar een kleine anekdote,
maar het toont aan hoezeer de twee kampen hoegenaamd niet overtuigd zijn van de
overwinning. Er wordt in de wandelgangen
al over een tweede en een derde kiesronde
gefluisterd, en zelfs over compromiskandidaten indien Van Cauwenberge een blokkeringsminderheid haalt. Het lijkt erop dat het
aura van onaantastbaarheid dat het voorbije
halfjaar rond De Clercq hing, en waar zelfs
Schamper van overtuigd was, hem mogelijk
de das omdoet.
Is Marc De Clercq nog steeds “bijna rector”,
zoals we in onze vorige editie met stelligheid schreven? Of is hij stilaan de man die
“bijna rector” werd?
In de volgende Schamper leest u een uitgebreid verslag van de rectorsverkiezingen.
Rien Emmery
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ALS net niet buitengekegeld
Het PFK stemde deze week over een motie van
wantrouwen tegen de Actief Linkse Studenten. Werden de linkse rakkers eindelijk op hun
plaats gezet of bleven ze door (s)linkse intriges
toch mooi op hun plaats zitten?
Linksen, het zijn deugnieten, vooral die rakkers van de ALS dan.
Organiseert iemand een debat met een lid van het Vlaams Belang/Blok, dan staan ze gegarandeerd aan de deuren met een krat
Cara Pils om de boel in het honderd te laten lopen. Niet alleen
het uitgesproken rechtse kvhv zag een van zijn debatten door
de als verhinderd, ook de christen-democratische cds deelde
in de klappen. Een door hen georganiseerde debatavond tussen
Gerolf Annemans en Etienne Vermeersch werd door de rector
verboden omdat de universiteit zich geïntimideerd voelde door
de bedreigingen uit ‘linkse hoek’, de als dus.
De voorbije weken en maanden heeft men daarom, onder impuls
van de nieuw verkozen voorzitter Kristof Janssens, binnen het
Politiek Filosofisch Konvent (pfk) druk gedebatteerd. Uiteindelijk leek er een oplossing uit de bus te komen. In de statuten
van het pfk wilde men een amendement laten opnemen dat het
mogelijk zou maken verenigingen die bepaalde gedragsregels
overtreden te sanctioneren. In mensentaal, de als konden hun
biezen pakken indien ze nog een debat blokkeerden. Ondanks
protest van linkerzijde (Animo, gras en als) leek een tweederde
meerderheid binnen de mogelijkheden te liggen (Schamper ).
Het comac wisselde echter, ondanks eerdere beloftes, alsnog van
kamp en het amendement werd verworpen. Terug naar af. pfk
gepacificeerd? Mijn gat. Het zat er weer hoog op.
Op  maart jongstleden kwam het pfk opnieuw bijeen. Het
beloofde weer een geanimeerde vergadering te worden. lvsv en
cds waren het eindeloze gepalaver en getouwtrek tussen links en
rechts meer dan beu en hadden een motie van wantrouwen ingediend tegen de als. Om wat druk op de ketel te zetten, naar eigen
zeggen. Het lvsv kon er niet mee leven dat “[bepaalde verenigingen] het recht in eigen handen nemen door te bepalen waarover en
vooral met wie er al dan niet gedebatteerd kan worden.” Dergelijke
acties vallen, volgens de indieners van de motie, niet te rijmen
met de statuten van het pfk en de Europese Verklaring voor de
Rechten van de Mens.
Die van de als waren ferm in hun gat gebeten, getuige daarvan
de vele protestmails die mailboxen van de redactie overspoelden.
Hun sympathisanten waren van “mening dat een uitsluiting van
de als uit het pfk een afbraak van de democratie aan de universiteit bewerkstelligd (sic).” Zelfs de internationale connecties werden aangewend. Onze redactie kreeg mail uit de vs, Zweden, het
Verenigd Koninkrijk, ja zelfs een Member of Parliament uit Ierland liet ons weten dat de ugent dreigde te verworden tot een
fascistoïde dictatuur. Het zijn stoten.
Op de dag van de stemming begon het studentenhuis bij valavond
langzaam vol te lopen met allerlei onguur gespuis. Eventjes werd
er wat paniekerig gedaan rond veiligheid, maar de kalmte bleef
bewaard. De politieke bonzen hadden zich ondertussen al verzameld in de Groene Zaal op het eerste verdiep. Eventjes wachten
op de rolstoel van het Anarchistisch Kollektief (ak) en de vergadering werd geopend.
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Na het plichtsbewust overlopen van de andere agendapunten
bracht Janssens uiteindelijk de controversiële motie op tafel. De
als begon met een antwoord op de motie. Het was hartverwarmend om zien hoe blij ze waren over hun juridisch speurwerk en
de sluitende argumentatie die ze neergepend hebben. Uw redacteur kan niet echt beschrijven hoe het voelde. Ooit met een glimlach om de lippen zitten kijken naar een krolse kater die minuten
lang zijn eigen staart probeert te vangen? Wel, zo voelde het merendeel van de aanwezigen zich. Sympathieke jongens hoor, die
Actief Linkse Studenten, maar een beetje simpel.
Een kleine bloemlezing. Niet dat de als echt gelooft in “wetsartikels en loze invullingen van begrippen als democratie”, maar
als het dan echt moet wilden ze wel eens met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens schermen. Artikel  van
die verklaring was voor hen het ultieme bewijs dat ze alle recht
hebben om bijeenkomsten te verhinderen. In artikel , beste lezers, staat dat niemand het recht heeft om “handelingen [...] te
verrichten, die de vernietiging van een van de rechten en vrijheden,
in deze verklaring genoemd, ten doel hebben.” De ironie van hun
woorden hadden ze zelf helaas niet door.
Ook met de interne anti-discrimatieverklaring van de UGent
werd lustig geschermd. Was het niet de plicht van de als om
activiteiten, die nota bene door de rector toegstaan werden, die
volgens henzelf tegen die richtlijn ingingen te verhinderen? De
als als intern controleorgaan van Universiteit Gent, op het rectoraat dansen ze waarschijnlijk van geluk. En nog eentje om af te
sluiten: volgens de als hebben zij zelf alle recht de grondwet te
schenden, want doet ook de regering dat niet door niet iedereen
huisvesting en voedsel te bezorgen? Geen speld tussen te krijgen.
Na de monoloog van de als volgde een vragenronde waarbij iedere vereniging zijn zegje mocht doen. Toen de als, op nadrukkelijke vraag van ‘t Zal Wel Gaan, meermaals expliciet bevestigde
dat ze toekomstige debatten eveneens zou saboteren onstond er
eventjes rumoer. De als was goed bezig met zijn eigen graf te
delven. Na een tijdje werd duidelijk dat een stichtende dialoog
weinig waarschijnlijk was, ook al deed het kvhv nog een verdienstelijke poging om het amendement van de vorige vergadering nieuw leven in te blazen. Janssens riep op tot stemming
Weinig verrassends tijdens de stemronde. ‘t Zal Wel Gaan stemde tegen de motie, ondanks hun scherpe kritiek. De dame van
Animo zei iets over volwassenheid, maar wat zijn we alweer vergeten, en stemde toen ook tegen. Saraswati Matthieu van gras
was de “kinderachtige spelletjes” beu en stemde ook tegen. comac, tja, natuurlijk stemden zij tegen en ook de als stemden in
hun eigen voordeel. Pleit beslecht, de als mocht blijven.
Wat wij van die farce denken? “Kinderachtige spelletjes” van
linkse studentenverenigingen die onterecht bang zijn dat ze binnen het pfk hun overwicht zullen verliezen. Want, wees gerust,
het resultaat stond al vast voor de vergadering geopend werd. Dat
de als bleef volharden in haar boosheid was niet meer dan een
accident de parcours in het grotere politieke spel. Een gemiste
kans, het wordt wachten tot een linkse vereniging een debat met
een Vlaams Belang-lid organiseert.
Matthias

Waarom democratie wél werkt
Iedereen kreeg een paar weken geleden de interne mail over parkeren aan de Kantienberg in
zijn UGent-brievenbus. Met een democratischer
verdeling van de parkeergelegenheid aldaar wil
men verhelpen aan het gemor dat hierover was
ontstaan.

Het eerste nummer van dit academiejaar (Schamper 424) maakte
voor het eerst gewag van het probleem dat als een spook rond de
Kantienberg dwaalt. Het stuk braakliggend terrein daar is eigendom van zowel de Universiteit Gent als de Arteveldehogeschool
en wordt al sinds enkele jaren gebruikt als de officieuze parking
van het Kinepoliscomplex. De parking is echter sinds 24 mei
jongstleden betalend geworden. En toen begon de miserie.
Tweehonderd vignetten voor gratis plaatsen tijdens de kantooruren waren voorzien voor de populatie van onze universiteit,
maar al snel liet het nepotismebeest zijn smerige kop zien. Wat
gebeurde er immers? De verdeling van de vignetten bleek bijzonder snel en onderhands te zijn gebeurd en enkel personeelsleden hadden een voorruitplakkertje gekregen. Het mediaprotest
laaide op, de studentenvertegenwoordiging liet zijn tanden zien
en een oplossing leek in de maak. Opeens bleken er wel nog een
honderd vignetten te verdelen onder de studenten. Het gretige
personeel was als aasgieren op die eerste tweehonderd gesprongen, maar velen bleken ze enkel uit ‘voorzorg’ te hebben genomen. “Stel nu eens dat ik moet parkeren, dan toch liefst gratis?”

Democratie
Op het Bestuurscollege van donderdag 17 december werd de beslissing - met gunstig advies van de Sociale Raad - genomen om
toch honderd parkeervignetten ter beschikking te stellen voor
de studentenpopulatie. Vignetten die er in eerste instantie niet
waren. Wie met de auto naar Gent moet reizen en goedkoop
wil parkeren in de buurt van zijn faculteit, mag een gelukzalig
kreetje slaken. Deze maatregel is er namelijk in essentie voor die
studenten die dagelijks dienen te pendelen tussen faculteit en
woonplaats. De vignetten zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en
geldig tot 31 oktober 2005.
‘Waarom krijgen die boerkes van buiten Gent onze gratis parkeerplaatsen? Dat ze die vignetten maar snel alhier geven’, hoor
ik menig bewield Gentenaar al denken. Verkeerd gedacht. Studenten die beschikken over een kot of in een home wonen, komen in principe niet in aanmerking voor zo’n vignet. Parkeren is
enkel gratis tijdens de ruime kantooruren en des avonds wordt
het voor iedereen betalen geblazen. Uiteindelijk zouden kotstudenten er dus maar een halfzacht voordeel aan hebben. De rijke
mens wordt alweer vakkundig een kloot afgetrokken, wat ik je
brom.

het openbaar vervoer. Eens die arme zielen geholpen zijn, komen
de andere studenten aan de beurt. Maar ook hier wordt duchtig
gediscrimineerd, want enkel studenten aan de Ledeganck, Hoveniersberg, Blandijn, Technicum, Plateau en Universiteitsstraat
komen in aanmerking. Het waarom is evident: parkeren aan de
Kantienberg als je les hebt in Merelbeke is nu eenmaal stompzinnig. Wie zegt nu nog dat discrimineren per definitie fout is?
Om in aanmerking te komen moest je een beargumenteerde
aanvraag sturen naar de verantwoordelijken voor de toewijzing
(waarover later meer), vergezeld van een beknopte biografie. Ook
naar de voor jou beschikbare alternatieven wordt gepeild: kan je
evengoed met de bus komen of is dat echt onmogelijk? Echter,
voor degenen die hun UGent-mail niet lezen en de “moest” twee
zinnen geleden niet correct geïnterpreteerd kregen: nu is het al te
laat. De aanvragen dienden uiterlijk 10 maart binnen te zijn.
Nu alle aanvragen binnen zijn, buigt een speciale raad, samengesteld uit studentenvertegenwoordigers, zich uiterst deskundig
over de zaak. Zij hebben het spreekwoordelijke laatste woord in
deze materie en zullen ongetwijfeld de juiste beslissing nemen
inzake het toekennen van de vignetten. Aangezien er maar 142
ingestuurde aanvragen zijn, zullen er weinigen uit de boot vallen.

Goed bezig
Frappanter echter, is de datum waarop dit gebeurt. Dat de studenten met auto effectief geholpen zijn met deze nieuwe maatregel hoeft geen betoog, maar moest er echt zo moeilijk over gedaan worden? Had de universiteit bijvoorbeeld de gehandicapte
studenten voorrang gegeven voor die allereerste parkeerplaatsen,
ze hadden nu al een heel academiejaar met een oprechte glimlach kunnen rondtoeren in het Gentse.
De vignetten worden deze week (rond de 24ste van deze maand)
toegekend, zo vertelde Annelies Dalemans van de GSR ons. De
honderd uitverkorenen kunnen dus, zomervakantie buiten beschouwing gelaten, drie volledige maanden van het jaar gratis
gebruik maken van het terrein. Hoe onbeschrijfelijk cool is dat
niet? Drie maanden van een heel academiejaar! De gelukkigen
krijgen het antwoord spoedig in hun mailbox gedropt. Althans,
dat zou toch moeten.
Ter besluit dient opgemerkt en onderstreept te worden dat dit
initiatief een stap in de goede richting is. Beter ware uiteraard
geweest dat dit hele toneeltje nooit had moeten plaatsvinden en
de eerste tweehonderd beschikbare plaatsen gewoon eerlijk verdeeld waren. Studenten, die er niet om bekend staan te beschikken over uitgebreide fondsen, werden verdoemd tot het betalen
van belachelijk hoge parkeertickets. Deze scheve situatie is nu
eindelijk wat rechtgetrokken, maar het ding helt nog altijd wat.
Andreas

Procedure
Wie krijgt nu de vignetten? In eerste instantie komen studenten
met een fysieke handicap in aanmerking voor de parkeerplaatsen, omdat zij minder gemakkelijk kunnen gebruik maken van
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Universitaire bibliothecarissen
in de digitale eenentwintigste eeuw
Er beweegt wat in de Universiteitsibliotheek. De dagen dat je
vierendertig formulieren invulde voor een grijzende man in
een stofjas, om dan de volgende dag je boek op te halen, zijn
voorbij. Tegenwoordig surf je thuis naar de bibsite, request je
je boek online en pik je het een uurtje later op. Bovendien
behoort het ritselen door de fichebakken binnenkort tot het
verleden.
In de rustige vergaderzaal van de Boekentoren hadden we een gesprekje met
hoofdbibliothecaris Sylvia Van Peteghem
en “planning officer” en verantwoordelijke
catalografie Veerle Van Conkelberge. De
lange rijen fichebakken, samen goed voor
.. steekkaarten, werden één voor
één ingescand en met Optical Character
Recognition (ocr) bewerkt. Op die manier zal je voor boeken voor  niet langer moeten snuisteren in de bakjes, maar
zal je gewoon op http://www.lib.ugent.be
via een zoekmachine het werk kunnen
vinden – een beetje zoals de Aleph-catalogus momenteel.

Centraliseren
Van Peteghem is ook een grote voorstander van het centraliseren van de vele
kleine vakgroepbibliotheekjes in grotere
bibs op facultair niveau. Ook zal er in de
toekomst wat bewaring betreft een onderscheid gemaakt worden tussen de alfa-,
beta-en gammawetenschappen.
Van Peteghem: “De bedoeling is dat we
de Boekentoren reserveren voor de alfawetenschappen. Een historisch of literair
werk uit  kan voor een alfawetenschapper nog even relevant zijn als een
studie uit . Door de snelle vooruitgang van de beta- en gamma-wetenschappen moet je met een scheikundig
artikel uit  bij chemici bij wijze van
spreken niet meer af te komen. Alles wat
die scheikunde- en natuurkunde- en wiskundetijdschriften betreft waar geen kat
ooit nog naar kijkt, willen we allemaal
in een centraal, extern depot deponeren.
Misschien kan, naargelang de requests,
één iemand er elke dag de aangevraagde
werken gaan oppikken.”
“We hebben binnen de universiteit verschillende locaties onderzocht om dat
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centraal depot te installeren: de kelders
van de Overpoort, het Museum voor
Dierkunde en de Wetenschappen, locaties
op de Sterre, in het Universitair Ziekenhuis,… Er is één locatie in het UZ – onder
de biomedische bibliotheek – waar men
alles zou kunnen stockeren, maar dat zou
een enorme investering zijn qua inrichting. We hebben ons oog voorlopig ook
laten vallen op de nieuwe gebouwen van
de Economie. In de kelders beschikken
we over een paar honderd vierkante meters waar compactrekken geplaatst kunnen worden. Daar zouden we een deel uit
de Centrale Bibliotheek weg kunnen zuiveren. Wij werken momenteel vooral aan
het wegwerken van de dubbels, zodat we
van elk volume één exemplaar overhouden. Tenzij het om kostbare werken gaat
natuurlijk”
“Vroeger was het zo dat elke vakgroep bij
wijze van spreken geld genoeg had om
een exemplaar van Nature te kopen – en
dan eindigde je met  exemplaren van
bijvoorbeeld Nature, verspreid over de
Universiteit. Die dingen elimineren we
nu. In plaats van alles bij het oud papier
te gooien, is op het Bestuurscollege beslist
een overeenkomst met Oxfam te sluiten
dat onze dubbels naar hun Bookshop aan
de Blandijn doorgesluisd kunnen worden.
Boeken die veel waard zijn, gaan we natuurlijk niet zomaar weggeven.” (lacht)
“Wij krijgen ook vaak schenkingen van
mensen – met vaak één speciale doos vol
boeken die ze bij ons ontleenden en gewoon nooit terugbrachten. (lacht) Eerlijk
gezegd zijn de proffen en assistenten het
minst punctueel bij het terugbrengen van
boeken. Door het nieuwe geautomatiseerde systeem is iedereen natuurlijk gelijk
voor de wet.”

Trainer
Vindt u dat de nieuwe studenten in hun

eerste bachelor voldoende vertrouwd
gemaakt worden met de faciliteiten van
de Centrale Bibliotheek? Vaak zijn het
enkel de faculteitskringen die een korte
rondleiding komen geven in de bibliotheken.
Van Peteghem: “Het zou gewoon een
verplicht vak moeten zijn in alle opleidingen: leren werken met de digitale toepassingen van de bibliotheek is eigenlijk iets
dat in het curriculum opgenomen moet
worden. Je moet weten, toen ik hier begon
te werken waren er  personeelsleden
– nu werken we hier met . Daarenboven zijn er ook nieuwe taken bijgekomen
– denk alleen maar aan de digitalisering.
Wij kunnen onmogelijk met onze kleine
bibliotheekstaff demo’s geven voor .
studenten. Wat we nu proberen te doen,
berust op het “train the trainer”-principe.
In augustus is er iemand aangeworven
die dat voor een deel op zich neemt. De
laatste weken hebben we bijvoorbeeld demo’s georganiseerd die door iedereen vrij
te volgen waren.”
Van Conkelberge: “Er is daar ook voldoende interesse voor geweest.”
Van Peteghem: “In het kader van enkele
vakken geef ik zelf een klein stukje cursus
over het werken in de Universiteitsbibliotheek: hoe je met de catalogus werkt, hoe
je elektronische bronnen gebruikt,… Tot
mijn grote verwondering zitten die klassen altijd propvol en kan ik er een speld
horen vallen. Ik heb daar eigenlijk een
slecht gevoel bij, omdat die studenten in
hun eerste licentie al lang de kennis verworven hadden moeten hebben.”
Kan het systeem van de elektronische
databanken – zoals ELIN – nog vereenvoudigd worden? Ik heb gemerkt dat
veel studenten niet eens weten dat ze via
de link naar de e-bronnen full text wetenschappelijke artikels kunnen downloaden.
Van Peteghem: “Wij zijn momenteel bezig met ELIN en de andere databanken
hard te promoten. Wij zijn de enige universiteit buiten Scandinavië waar ELIN
gebruikt wordt.”
Van Conkelberge: “Het is dan ook zeer
eenvoudig in gebruik”.
Van Peteghem: “Er waren een hele hoop
systemen op de markt, gelijkaardig aan
ELIN. Wij vertrouwen echter nogal op
de Universiteit van Lünd, die ons voor de

hele reorganisatie van de bibliotheken begeleid heeft. Wij zijn dan ook samen met
hen in ELIN gestapt, omdat we voelden
dat het een goede keuze was.”
Ook blijkt dat alle onderdelen van de reorganisatie samenhangen:
Van Peteghem: “Per faculteit hebben we
een sterke faculteitsbibliotheek nodig, die
werkt volgens de lijn die centraal uitgestippeld wordt – een faculteitsbibliothecaris en een paar collega’s kunnen dan
regelmatig demo’s over het gebruik van
de bibliotheek geven aan de studenten.
Er is ook nog een andere schakel die tekort komt: de docenten, jullie professoren, kunner er vaak niet mee werken. We
hebben lang gedacht dat we de Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte niet zouden
meekrijgen in de centralisering, maar de
nieuwe decaan Freddy Mortier steunt
ons volop.”
Op hoeveel volumes wordt het volledige
boekenbestand van de UGent momenteel geschat?
Van Peteghem: “Weet jij het? Ik niet,
hoor.” (lacht)
Van Conkelberge: “Als er twintig jaar
geleden al .. fiches waren, wat
overeenkomt met zo’n twee miljoen boeken – en daar zijn dan nog de tijdschriften niet bij gerekend – kom je alles samen
makkelijk aan zo’n tien miljoen boeken.”
Van Peteghem: “Eigenlijk bestaat de de
opdracht van de Universiteitsbibliotheek
uit vier luiken: de digitale functie, de bewaarbibliotheek, het aansturen van een
netwerk en het bieden van een werkplek.
Om die twee eerste te verzoenen en op
expertise op te doen, focussen we ons gedurende vijf jaar op architectuur en stedenbouw. Dat gebeurt in samenwerking
met de bewuste vakgroep. Het recente
colloquium rond de Boekentoren behoorde ook tot dat kader. Onze vroegere
medewerker Herbert van de Sompele,
die samen met Pat Hochstenbach het
SFX-systeem uitgevonden heeft, zit nu in
de Verenigde Staten. Hij heeft er een krediet van  miljoen dollar gekregen van de
Library of Congress voor een onderzoek
naar langetermijnbewaring van digitale
beelden. De UGent participeert daarin,
en we hopen tegen begin  met een
beelddatabank van de eigen collectie te
kunnen beginnen.
Van Conkelberge: “Er komt een ook nieuwe zoekmachine die Aleph en de nieuwe
gedigitaliseerde steekkaartencollectie zal
overkoepelen, waarbij allewerken ook
meteen aangevraagd kan worden. Tegen
de zomer zal dat normaal gezien in orde

zijn. Er is ondertussen wel al een nieuwe
versie van de site online.”
Van Peteghem: “Wij zijn de op een na
rijkste bibliotheek in Vlaanderen, na de
Koninklijke Bibliotheek. We hebben een
enorme erfgoedschat, maar we doen daar
in feite veel te weinig mee, maar daar
komt binnenkort verandering in”
Het was de laatste tijd een beetje stil
rond de renovatie van de Boekentoren.
Wat is jullie visie daarop?
Van Peteghem: “Dat dossier is onlangs

“Proﬀen en
assistenten zijn het
minst punctueel bij
het terugbrengen
van boeken”
eigenlijk weer op gang gekomen op initiatief van minister Fientje Moerman.
Dat heeft zelfs minder met politiek te
maken dan je denkt: haar moeder was
jarenlang onze collega, en Fientje is – zoals ze zelf zegt – voor een groot stuk met
die Boekentoren groot geworden. Als
ze na school haar moeder kwam halen,
en die was nog niet klaar met werken,
mocht ze magazijnier spelen in de toren. (lacht) Zij helpt nu mee het dossier
deblokkeren. Begin april wordt er voor
de tweede keer rond de tafel gezeten.
De universiteit, de stad, de provincie en
de staat moeten allemaal meestappen.”

Is het probleem zo nijpend als beweerd
wordt?
Van Peteghem: “Er is een verkeerde interpretatie gebeurd van wat André Singer
ooit gezegd heeft. (Singer voerde een preliminaire studie door over de staat van de
Boekentoren, red.) Hij heeft altijd gezegd
dat we binnen zeven jaar op een “point
of no return” met onherstelbare schade
zouden komen. Daarbij bedoelde hij niet
dat de toren op instorten staat, wel dat
we, indien we verder bleven werken zoals
vroeger, we de Boekentoren nooit meer in
zijn oorspronkelijke staat zouden kunnen
herstellen. Als je dat dutsig auditorium
van de kunstgeschiedenis nu zou gaan
aanpakken zoals andere auditoria aan
de UGent met de beste bedoelingen mismeesterd worden, dan gaan we daar iets
van maken dat nergens naar lijkt.”
“Herman Balthazar heeft het vorige week
nog mooi uitgelegd: Hij benadrukte hoe
belangrijk de keuze voor een prestigieus
architect als Henry Van de Velde was.
Maar in de jaren zestig en zeventig, zei hij,
hebben ze de mannen naar de Brico en de
Gamma gestuurd, als het maar goedkoop
en proper was. Dat was eigenlijk de fout
van het verleden. Als wij iets signaleerden,
werd het wel altijd hersteld, maar niet op
een manier zoals het gebouw als monument dat vereiste. De laatste jaren let men
heel wat beter op, het is de voorgaande jaren dat het verknoeid geweest is. Maar we
blijven er voor vechten.”
Rien Emmery
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Rectorverkiezingen:
De tsjeef & de kandidaat van de Duivel
Wow. In de vorige Schamper schreven we dat de rectorverkiezingen vreemd maar voorspelbaar zouden zijn. Verander dat
maar in: rectorverkiezingen zéér vreemd en zéér onvoorspelbaar. Vorige week was er het rectordebat, georganiseerd door
de Gentse Studentenraad (GSR) en studentenradio Urgent.
fm. Lees ons verslag, en dan het stukje onderaaan dit artikel.
Normaal gezien is het simpel. Er is een
rector en er is een vice-rector. De rector
gaat weg en hupsakee, de vice-rector volgt
hem op. Dat is wat meestal gebeurt. Dat is
wat deze keer ook heel wat mensen verwacht hadden. Tot de socialisten in actie
schoten. Er zijn al een paar apen uit de
mouw gekomen en geloof ons vrij, er zitten er nog een paar te wachten om naar
buiten te springen.

Schaamtelijk
Enfin, eerst eens dat debat wat bespreken.
De GSR heeft dat goed gedaan en ook de
moderators van Urgent krijgen een pluim.
Oké, de stroom viel in het begin constant
uit, vree schaamtelijk, maar laten we daar
niet te veel over zagen. Als je in een gebouw
van de UGent een debat organiseert, mag
je zulks verwachten. Voorafgaand maakte
de GSR van de gelegenheid gebruik om
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zichzelf voor te stellen. Een irritante Hollander van VVS (de Vlaamse Vereniging
voor Studenten, een overkoepelend spel
van de Vlaamse studentenraden) gaf in
dat kader ook een leuke speech. U merkt
het, irritant noemen we hem gewoon omdat hij een Hollander is.
Daarna kwam het echte debat op
gang. Vice-rector Marc De Clercq en
professor Paul Van Cauwenberge betraden het strijdtoneel. Het was een mak debat. Beide heren gaven elkaar grotendeels
gelijk. De Clercq was iets meer de man
van de cijfers en de klare taal, terwijl Van
Cauwenberge meer de sympathieke mens
uithing. De Clercq gaf op de receptie
achteraf toe dat hij zich bewust wat kalm
hield. “Op de verkiezingen zelf zal ik mijn
standpunten uiteraard scherper verwoorden”, aldus De Clercq.

De beide kandidaten voor het rectorschap
deden geen moeite elkaar de duvel aan te
doen. Ze waren bijzonder lief voor elkaar
en weigerden expliciet zich van elkaar te
onderscheiden. Daardoor maakte vooral
hun stijl het verschil, en dan hadden de
meeste aanwezigen het voor Van Cauwenberge, die inderdaad een zeer sympathieke
uitstraling heeft.

Onnozelaar
Zelfs op het vragenhalfuurtje na het werkelijke debat waren er geen grote verschillen tussen de twee kandidaten te bespeuren. Het werd bijna saai. Die Hollander
van VVS probeerde nog wat animo in het
debat te brengen, maar tevergeefs. Het
enige moment waarop de hele zaal zijn
adem inhield, was toen een of andere onnozelaar na het vragenhalfuurtje nog zijn
woordje placeerde. De mens zat al een
kwartier aan een stuk met zijn hand in de
hoogte en toen GSR-bazin Sara Willems
het debat afsloot, mocht hij toch nog zijn
zegje doen.
Wat hij te zeggen had, was allesbehalve
slim. “Of de studentenvertegenwoordigers niet beter goed zouden overleggen
zodat ze en masse op één kandidaat kon-

den stemmen.” Shit, maat. Willems ving
die opmerking goed op. Ze merkte terecht
op dat, als de studenten allemaal op dezelfde kandidaat zouden stemmen, het
zeer vervelend zou zijn indien die kandidaat geen rector werd. Dan zou je met
een vertrouwenscrisis zitten. Daarbij, de
studentenvertegenwoordigers
worden
rechtstreeks verkozen. Dat wil zeggen dat
niemand hen kan dwingen één bepaalde
keuze te maken. In een systeem waarbij de
studentenvertegenwoordigers individueel
worden verkozen, moeten zij ook een individuele keuze kunnen maken.
Wie was die mens? Zijn naam is irrelevant. Waar hij studeert des te meer. ‘t Is er
een van de Geneeskunde. Ja, die faculteit
waar Paul Van Cauwenberge prof is. Ook
de faculteit waar Sara Willems studeert.
En nu begint het.

Stevaert
Die kerel met zijn opmerking was duidelijk links, en van de Geneeskunde. Willems, ook links, ook van de Geneeskunde.
Van Cauwenberge? Van de Geneeskunde.
En wie steunt Van Cauwenberge? De SP.A.
Iemand van Animo, de socialistische studentenvereniging van de UGent, wist ons
te melden dat Steve Stevaert himself naar
Van Cauwenberge heeft gebeld zodat hij
zich kandidaat zou stellen. Wow! Of het
waar is, konden we niet dubbelchecken.
Animo steunt Van Cauwenberge ongelooflijk, vooral in de persoon van Olivier
Pintelon, studentenvertegenwoordiger in
de Raad van Bestuur. En niet alleen Animo. Vorige week vielen enkele personen
behoorlijk op, op het rectordebat. Eerst en
vooral Peter De Keyzer, de socialistische
vakbondsleider van de unief die de laatste
tijd vaak in het gezelschap van Pintelon
te vinden is. Volgens de geruchtenmolen
is De Keyzer een van de mannen die Van
Cauwenberge gepusht heeft om zich kandidaat te stellen. Het is ook bekend dat De
Keyzer en De Clercq geen goede vrienden zijn. Nu, De Keyzer viel op, maar dan
vooral omdat de man een zeer luide lach
heeft. Iemand anders viel nog veel meer
op.
De Duivel. Hij viel op omdat hij er was.
Er zijn is voor de Duivel genoeg om in
de schijnwerpers te staan. We hebben het
over Geert De Soete, decaan van de Psychologie. De Soete is de afgelopen maanden al verschillende keren voorgekomen
in deze rubriek. Om het met de woorden
van andere mensen te zeggen: Schamper
demoniseert De Soete. De Soete heeft veel
goede dingen gedaan in zijn carrière. De

Soete is een zeer intelligente man. Heel
veel respect voor De Soete. Maar De Soete
is ook een beetje een smeerlapje. Het was
de studentenvereniging Zeus, de computernerds zeg maar, die De Soete opzadelden met het koosnaampje de Duivel.
Allez ja. De Duivel dus. Wat heeft de Duivel met de rectorverkiezingen te maken?
Alles. Vier jaar geleden kwam De Soete op
tegen De Clercq bij de vice-rectorverkiezingen. De Clercq haalde het en De Soete
was de geslagen hond. De Clercq werd
vice-rector dankzij en niet ondanks De
Soete. Men is te bang van die mens. Fluister in het Rectoraat de naam van de Duivel, en de stront glibbert langs de slanke
benen van het personeel. Daarom dat De
Clercq vice-rector kon worden: men is
niet bang van hem.
De Soete nam het De Clercq kwalijk en
neemt nu wraak. Hoezo, De Soete neemt
wraak? Hoe zou hij dat doen? Simpel.
Welke stempel kleeft er aan de Duivel?
Een socialistische. Beginnen de puzzelstukjes al een beetje te vallen? Jazeker. De
Soete en De Clercq stonden vier jaar geleden tegenover elkaar. De Clercq haalde
het en werd vice-rector omdat De Soete
niet geliefd was. En nu haalt De Soete zijn
gram.
We zeggen niet dat De Soete de socialistische machinerie in gang gestoken heeft.
We zeggen alleen dat hij wel meer doet
dan breed grijnzen. Hij draait mee in een
grote machine. Een socialistische machine. Zelfs Luc Van den Bossche, voorzitter
van de Associatie van de UGent, zou Van
Cauwenberger helpen pushen hebben. Is
dat zo? Alweer konden we het niet dubbelchecken. Maar verwonderlijk zou het
niet zijn. Is Van den Bossche een sos? Bahjagij. Wie zat er op het kabinet van Van
den Bossche toen die nog minister was.
Geert De Soete.
Zelf is de Duivel te verbrand om zich nog
kandidaat te stellen voor rector. Dat hij
uit het Bestuurscollege werd gekegeld,
was veelzeggend. Wat doe je als je zelf
geen kandidaat kunt zijn? Dan stuur je
een stroman naar het strijdperk. Paul Van
Cauwenberge. Die man, iemand die veel
respect verdient, als wetenschapper en zeker als mens, had totaal geen intentie om
rector te worden. Dat zei hij zelfs tegen De
Clercq. Onder druk van de socialisten is
hij nu wel kandidaat.

Kloten
Niet alleen onder druk van de socialisten trouwens. Wat vernamen wij uit een

bron die zéér dicht bij Van Cauwenberge
staat: zelfs rector André De Leenheer
heeft naar Van Cauwenberge gebeld om
hem te overtuigen zich kandidaat te stellen. Alweer is die informatie niet dubbel
te checken. Maar die bron staat zo dicht
bij Van Cauwenberge, dat je niet anders
kunt dan hem geloven. Het lijkt erop dat
een bepaald deel van de universiteit niet
wil dat De Clercq rector wordt.
Peter De Keyzer is een keiharde sos. Een
sos die de griezels krijgt van nuchtere economisten als De Clercq. Als de De Clercq
zegt dat de universitaire maaltijdvoorziening efficiënter moet, begint De Keyzer al
te vloeken in zijn baard. De Clercq die rector wordt, dat is een nachtmerrie voor De
Keyzer. De Keyzer en De Soete gingen op
het rectordebat ostentatief voor De Clercq
zitten. Het was tamelijk duidelijk dat ze er
niet toevallig waren, zomaar, gewoon uit
interesse. De Clercq had het ferm in de
mot dat ze er waren om Van Cauwenberge
te steunen en hemzelf te kloten. Hij kon er
niet mee lachen.
Ook aanwezig was Dominique Willems,
van de vakgroep Frans. Willems wordt getipt als een van de reservekandidaten. Ja,
er zijn meer dan twee kandidaten. Er zijn
twee officiële. Maar het scenario dat sinds
vorige week steeds meer de ronde doet,
is dat De Clercq noch Van Cauwenberge
het zal halen. In dat geval zal er een derde
kandidaat naar voren treden. De derde
hond in het kegelspel, zeg maar. Willems
wordt getipt als een van die consensuskandidaten. Dat Willems in de zaal zat tijdens
het rectordebat was dus ook niet bepaald
toevallig. Niets is wat het lijkt bij deze verkiezingen, wees daar maar zeker van.
En Marc De Clercq, hij zal het niet gemakkelijk hebben. Van Cauwenberge zal hem
niet verslaan, allicht. Van Cauwenberge is
bliksemafleider, vooruitgeschoven door
de cynische socialisten. De vraag is: als De
Clercq geen rector wordt en Van Cauwenberge ook niet, wie wordt het dan wel?
We houden u op de hoogte.
Van der Mensbrugghe

Vlák voor het ter perse gaan, nog dit:
bovenstaand artikel is compleet irrelevant. Marc De Clercq heeft zich na de
derde ronde teruggetrokken. Paul Van
Cauwenberge is de nieuwe rector! Proficiat, Paul. En ook gelukwensen aan
Peter De Keyzer & Geert De Soete. Jullie verdienen het. (TVdM)
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Dertig jaar eigenzinnige
geschiedenis van Schamper
Schamper, het studentenblad van de Gentse universiteit, heeft sinds haar ontstaan in 1975 al
meer dan 400 edities uitgebracht. In deel twee van onze reeks over de Schampergeschiedenis
gaan we verder in op de jolige schelmenstreken van het Blad van Papier.
In 1978 ging de redactie een stapje verder
in haar strijd voor seksuele vrijheid. Het
artikel “Abortus moet vrij!” in Schamper
nummer 51 hield een pleidooi voor de legalisering van abortus, dat toen nog strafbaar was in België. Op het einde van het
artikel werden de adressen gepubliceerd
van vijf Nederlandse klinieken waar je een
abortus kon laten plegen. De redactie zag
er geen graten in, want de adressen werden ook in andere bladen gepubliceerd
zoals Vooruit of De Rode Vaan. Dat bleek
evenwel een verkeerde inschatting.
Nog voor het nummer terugkwam van
de drukker, werd de redactie opgebeld
door rector Hoste. Die vertelde dat de
procureur-generaal van Gent hem had
ingelicht over de publicatie van de adressen van abortusklinieken. De redactie was
verbaasd dat de procureur-generaal dat
reeds te weten was gekomen, aangezien
het Schampernummer nog niet verspreid
was en slechts enkele redactieleden ervan
op de hoogte waren. Ze vermoedde dat
de telefoontoestellen in studentenhuis De
Brug, waar het redactielokaal zich bevond,
werden afgeluisterd.
De procureur-generaal vond hoe dan ook
dat de publicatie niet door de beugel kon
en had bevolen de volledige oplage van
het nummer in beslag te nemen. In een
vlugschrift Schamper 51,5 liet de redactie
aan haar lezers weten dat Schamper haar
“ontfutseld” werd op bevel van de procureur-generaal. Om de situatie toch nog
te redden stelde de redactie voor om de
adressen in ieder exemplaar met een sticker te overplakken. Zo mocht het nummer dan toch nog verspreid worden. De
redactie zorgde er wel voor dat de sticker
gemakkelijk weer te verwijderen was door
de lezers.

Huiszoeking
Schamper kwam in die periode wel vaker
in aanraking met de gerechtelijke instanties. Tijdens het academiejaar 1978-1979
nam Schamper volop deel aan de “acties
tegen de 10.000”. Die acties waren gericht
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tegen de verdubbeling van het inschrijvingsgeld voor niet-beursgerechtigde
studenten naar 10.000 frank, één van de
vele maatregelen uit de Anticrisiswet van
1978. De reactie van de studenten tegen
die maatregel was aanzienlijk: het hele
academiejaar vonden er acties, boycots
en protesten plaats. De politie greep geregeld hardhandig in, wat enkel leidde tot
meer protest en relletjes. Schamper bracht
wekelijks verslag van de gebeurtenissen,
maar voor de mobilisatie van studenten
was een sneller medium nodig. Daarom
werd de vrije radiozender Radio Aktief
opgericht, waaraan ook verscheidene
Schamperredacteurs meewerkten. Vrije
radiozenders waren toen nog illegaal, en
om de politie te ontlopen verhuisde Radio
Aktief geregeld van locatie. Gedurende een
korte periode werd ook vanuit het studentenhuis De Brug en het redactielokaal van
Schamper uitgezonden. De reactie van de
politiediensten volgde op 29 maart 1979.
De rijkswacht hield een tamelijk hardhandige huiszoeking in het studentenhuis, op
zoek naar de illegale radiozender, en daarbij werd het redactielokaal van Schamper
niet gespaard.
Dat de huiszoeking precies op dat moment
plaatsvond, was geen toeval. Twee weken
ervoor hadden de studenten het rectoraat
bezet en rector Hoste ‘gegijzeld’ in zijn
bureau. Nadat de ordetroepen de rector
uit het rectoraat hadden ontzet, braken
dagenlang hevige rellen los. Dat de rijkswacht het studentenhuis, het ‘knooppunt’
van alle betogingen wilde treffen was dus
begrijpelijk, maar de huiszoeking had een
averechts effect. Ze zou de zwaarste rellen
van het jaar uitlokken, tot de belegering
van de universiteitsgebouwen op de Blandijn toe.
Bij de huiszoeking werden veel papieren
en documenten in beslag genomen, maar
ook fotomateriaal van de Fotoklas en zelfs
de versterker van de radiocabine in het
aanpalende studentenrestaurant, die enkel instond voor de muziek en informatie
in het restaurant. Het meeste materiaal
werd enkele dagen later weer terugge-

bracht, maar Schamper had bij het begin
van het volgende academiejaar nog steeds
haar in beslag genomen adressenlijst van
abonnees niet teruggekregen. “Wij geven
natuurlijk grof toe dat een Schamperabonnee een potentiële misdadiger is,” zo
stelde de redactie ironisch in een klachtenbrief naar de procureur-generaal, maar
het zou duren tot november 1979 voor ze
haar adressenlijst weer mocht afhalen.
De acties tegen de 10.000 mochten niet
baten, de verhoging van het inschrijvingsgeld werd doorgedrukt. Het was echter
niet de laatste besparingsmaatregel van de
regering. In het najaar van 1981 werd onder meer een drastische inperking van de
studiebeurzen in het vooruitzicht gesteld.
Tot grote wanhoop van de redactie kwam
er vanuit de studentenbeweging geen enkele reactie tegen de nieuwe maatregelen.
De teleurstelling was blijkbaar groot, want
in het edito van Schamper nummer 137
dreigde de redactie er de brui aan te geven: “Onder deze omstandigheden hangen wij onze schrijfmachines in de bomen.
Schamper kan slechts schamper zijn als er
leven borrelt uit die grijze, doffe studentenmassa, leven in de vorm van brieven,
kaartjes, wat dan ook... Tot zolang zal je
ons moeten missen. Salut en merci!”
In nummer 138 ging de redactie tot daden
over. De titel van het blad werd symbolisch omgedoopt tot Amper en de middenpagina’s bleven volledig leeg. “En toen
schiep Schamper schoon wit papier”, zo
luidde de kop op de voorpagina. De redactie kondigde nog een laatste maal aan
er definitief mee te stoppen, tenzij er toch
nog reacties zouden komen.
En die kwamen er. Schamper nummer
139 was een editie vol lezersbrieven die
reageerden tegen het vermeende afscheid
van Schamper. “Als Schamper ermee stopt
dan geeft Schamper toe aan de passiviteit
en dreigen ook jullie netjes mee te lopen
met de grijze massa,” zo reageerde een lezer. In Schamper nummer 140 kwam de
aap uit de mouw. De redactie gaf toe dat
Amper eigenlijk een stunt was die voor
heel wat nieuwe medewerkers in de re-

“En toen schiep
Schamper
schoon wit papier”
dactie heeft gezorgd: “Onze stunt, want
dat was het tenslotte, is dus niet nutteloos
geweest. Acht nieuwe medewerkers uit
verschillende fakulteiten zullen Schamper
een nieuwe adem bezorgen.” Bovendien
slaagde Schamper er dankzij haar stunt in
toch nog enkele studenten aan te zetten
tot het voeren van een aantal acties tegen
de regeringsmaatregelen.
Later bleef Schamper meewerken aan
tal van studentenprotesten: de acties van
het Dolle Konijn in 1986 tegen de 13.000
frank inschrijvingsgeld, de acties van de
Grijze Massa in 1990 tegen het ‘Dinosaurusdecreet’ van onderwijsminister Daniël
Coens, de acties in 1994 tegen de besparingen en het wanbeleid in de studentenhomes, de studentenrestaurants en de
rest van de sociale sector van de UGent,...
Maar hoewel de redactie daarbij soms behoorlijk creatief uit de hoek kwam, toch
kwam er nooit meer zo’n spraakmakende
stunt als Amper.

Leve de KUG!
Schamper bleef echter spraakmakend in
de beleidsorganen van de UGent. Het begon in 1982 in de Sociale Raad, een van
de adviesorganen van de Raad van Beheer
van de UGent. De Sociale Raad behandelde alle onderwerpen die te maken hadden
met de sociale sector: studentenhomes,
studentenrestaurants, jobstudenten, studentenverenigingen,... Ze bestond gedeeltelijk uit studentenvertegenwoordigers en
gedeeltelijk uit professoren en personeel
van de UGent.
In december 1982 hing plots in alle universitaire gebouwen een affiche uit waarop volgende tekst stond: “Sociale Raad,
Dienst Studentenactiviteiten, wenst volgende kandidaturen open te stellen: verantw. uitgever en hoofdredacteur van
Schamper, Kand. met motivatie en c.v. bij
dhr. M. Muylle, voorz. Sociale Raad, (...).”
De hele redactie viel uit de lucht, maar ze
had al snel een verklaring klaar voor wat
er aan de hand was. De voorzitter van
de Sociale Raad, student Michel Muylle,

had nauwe banden met het Faculteitenconvent. Het FK was het al een tijdje beu
dat het geen enkele controle bezat op de
inhoud van Schamper en dat de redactie
allerminst sympathie betoonde voor het
FK. Ook het feit dat Schamper haar steun
betuigde aan een hervormingspoging van
de structuren van de studentenbeweging,
waarbij het FK aan macht zou inboeten,
werd niet in dank afgenomen. Het FK
had al enkele mislukte pogingen achter de
UGent om de subsidies van Schamper af
te nemen en om een eigen studentenblad
op te richten. Nu probeerde het Faculteitenconvent Schamper dus voor haar eigen
belang te recupereren via de Sociale Raad,
zo besloot de redactie.
Dat vermoeden werd bevestigd toen de
enige kandidaat voor de post van hoofdredacteur die zich aandiende Marc Rogiers bleek te zijn, lid van het Dagelijks
Bestuur van het FK. Voor de post van verantwoordelijk uitgever daagde helemaal
geen kandidaat op. De redactie weigerde
principieel om zelf een kandidaat naar
voren te schuiven. Daardoor werd Marc
Rogiers kortstondig benoemd tot nieuwe
hoofdredacteur. De redactie weigerde
echter zijn gezag te erkennen. In de colofon bleef Frank Goetmaeckers als hoofdredacteur vermeld staan. De redactie liet
niet na te benadrukken dat Rogiers geen
enkele ervaring had. De Sociale Raad
bleek uiteindelijk te zwichten voor dat argument en kwam op 19 januari 1983 terug op haar beslissing. In een compromis
werd wel overeengekomen dat Schamper
voortaan een deel van haar inkomsten uit
advertenties moest halen, en dat er een
controlecommissie moest komen die zou
waken over de objectiviteit van de artikels
en klachten zou behandelen.
In mei 1985 was het de beurt aan Raad
van Bestuur van Universiteit om Schamper te belagen. Naar aanleiding van het
bezoek van paus Johannes-Paulus II aan
België verscheen op de voorpagina van
Schamper 211 een spotprent en een satirische column over de lentemode in het
Vaticaan. De columnist van dienst had het

onder meer over het ‘kruis’ van de paus
dat “open en bloot aan zijn lijf bengelt”, en
hij suggereerde ook een relatie tussen de
paus en monseigneur Van Peteghem.
Rector André Cottenie vond dit een
“kaakslag voor de rooms-katholieke geloofsgemeenschap, niet alleen aan de
Gentse universiteit, maar ook daarbuiten.” Hij plaatste de kwestie als bijkomend
agendapunt op de vergadering van de
Raad van Beheer van 24 mei 1985. De rector eiste dat de subsidies voor het ‘schandaalblad’ onmiddellijk geschrapt werden.
Het bleef tenslotte bij een opschorting van
de subsidies, maar die beslissing werd wel
unaniem genomen. De opschorting zou
blijven duren tot een nieuwe, pluralistisch
samengesteld redactieraad zou worden
opgericht.
De redactie van Schamper reageerde verbolgen. Met geld van de Vereniging voor
Vlaamse Studenten (VVS) bracht ze een
extra editie van Schamper uit die als bijlage bij het VVS-blad nr. 4 werd gevoegd.
“De RUG is dood! Leve de KUG!” blokletterde de voorpagina, daarmee bedoelend
dat de Rijksuniversiteit was omgevormd
tot de Katholieke Universiteit Gent. Ook
de studentenvertegenwoordigers, die de
beslissing mee steunden, kregen een flinke veeg uit de pan.
De auteur is een voormalig redacteur en
conator van Schamper. Dit artikel over de
geschiedenis van Schamper is het tweede
van drie delen, dat voor het eerst verscheen
in “Brood en Rozen” van het AMSAB. Het
is een samenvatting van het rijkelijk geïllustreerde boek “400 Schampers in woord
en beeld”, uitgegeven door het archief van
de Universiteit Gent in de reeks ‘Uit het
verleden van de UGent’. De publicatie telt
94 pagina’s, kost 10 euro en is enkel te verkrijgen via het Archief van de Universiteit
Gent. Meer info op 09/264.30.81 of op
archief@UGent.be.
Maarten De Gendt
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De rebel in de Gentse hoofdcommissaris
Steven De Smet

Laat geweten zijn dat het commissariaat in Gent een doolhof van lege ruimtes en kleine
gangetjes is. Wij, universitaire opleiding ten spijt, verdwaalden dan ook faliekant. De
volgende schok was dat we niet Jo De Meyere, maar een onbesnorde en blonde man
aantroffen: Steven De Smet, de échte hoofdcommissaris van Gent.

In het verslag van het stadsoverleg met
de politie stond een item over de overlastproblematiek in de Overpoort. Wat
houdt zo’n overleg in?
“Dat overleg is geen nieuw gegeven. Ik
draai nu al een tijdje mee in het korps en
ik heb het zien evolueren met de tijd. In
de jaren ‘80 kreeg men in Gent te kampen
met de befaamde Kristalnacht, de nacht
waarop men van heinde en verre mee
kwam vieren met de studenten die zich
nog eens goed lieten gaan, net voor de
kerstvakantie. De toenmalige burgemeester heeft indertijd de beslissing genomen
om dat toe te laten.”
“Wanneer je je als studentenstad profileert, moet je daar ook de consequenties
van dragen. Er is toen door commissaris
Wolf overlegd met alle betrokken actoren.
Niet enkel de studenten en de buurtbewoners zelf, maar ook de stadsreinigingsdienst Ivago en De Lijn werden betrokken
om alles vlot te laten verlopen.”
“Buurtbewoners verhuizen, studenten
studeren af, dus ook de afspraken verwateren. Het is goed dat het overleg nu
opnieuw opgestart werd om die eerdere
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engagementen terug op te frissen. Zo kunnen de verschillende maatregelen op punt
gesteld worden. Al moet gezegd worden
dat de politiewerking erg vlot verloopt de
laatste jaren. Donderdagen zijn niet meer
de grote uitgaansevenementen van weleer,
en met wat agenten in burger om snel in te
grijpen kom je al een heel eind.”
Zijn er buiten de Overpoort de laatste
jaren nog problemen met studenten?
“Er zijn in ieder geval geen echte probleemgebieden. De laatste jaren zijn er
natuurlijk een pak meer studenten, en dat
brengt consequenties met zich mee. Voornamelijk de verkeersproblematiek springt
daarbij in het oog. Rond oktober, als de
donkere periode terug aanbreekt, régent
het hier klachten over studenten die zonder licht door Gent rijden. Dat is normaal,
studenten zijn immers de grootste groep
fietsers, maar het blijft een probleem.”
Dus de overlast speelt zich tegenwoordig voornamelijk op het vlak van mobiliteit af?
“Ik spreek niet graag over overlast. Wanneer je een studentenstad bent, moet je
daar ook de nadelen van dragen. Vroeger

waren er regelmatig zware studentenbetogingen. Dat was de tijd dat er nog rond de
10.000 (het inschrijvingsgeld werd drastisch verhoogd tot 10.000 frank - red.)
grote protesten waren aan de universiteit.
Wel, als zo’n betogingen nu nog zouden
voorkomen, dán konden we spreken van
overlast. De betogingen die tegenwoordig plaatsvinden zijn eerder ludiek, en er
wordt tot ieders tevredenheid goed gecommuniceerd vooraf.”
Dus u ziet vanuit uw ervaring een wezenlijk verschil tussen de jaren ‘70, ‘80
en nu?
“Ja, maar je mag dat niet overdrijven. Vergeet niet dat de maatschappij zelf in tussentijd ook sterk veranderd is. Toen ik
hier aantrad in het korps waren universitairen nog een obscuriteit, die had je hier
amper. Je had dat niet echt nodig voor een
carrière, hé. Maar sindsdien is het aantal
licentiaten dat hier binnenstroomt enorm
toegenomen. En dat is een goede evolutie,
want niemand hier wordt geboren met een
flikkengen. Wij komen uit de maatschappij, en zouden er een goede afspiegeling
van moeten zijn.”

“Door die instroom krijg je er een pak extra ervaring binnen. Vroeger was de Vlasmarkt een oord van verderf voor agenten,
omdat ze absoluut niet vertrouwd waren
met dat milieu. De huidige agenten zijn
dat wel, en zo loopt de communicatie
meteen een pak vlotter. Je voelt dat in het
overleg met studentenleiders: de sfeer is
er veel gemoedelijker dan in vroegere tijden.”
Wat hebt u gestudeerd?
“Van oorsprong ben ik regent lichamelijke
opvoeding. Maar na mijn afstuderen was
daar geen werk mee te vinden en ben ik bij
het korps beland. Toen ik al een tijdje in
dienst was, besloot ik om voor mijn persoonlijke ontwikkeling nog criminologie
bij te gaan studeren. Vaak zat ik me af te
vragen wat ik tussen al die jonge gasten
zat te doen. De lessen strafrecht, procesrecht en zo, ik kende dat al. Er zijn colleges geweest dat ik ellenlange discussies
hield met professor Hebberecht, over straffen en de rol van de politie.”
Is het onze indruk, of is er enorm veel
blauw op straat in Gent? Rond de Blandijn kan je geen vijf stappen zetten of er
passeert een combi.
“Het is zeker niet zo dat we de studenten
viseren, dat kan ik in alle eerlijkheid zeggen. Ik denk dat de indruk van veel blauw
op straat ontstaat door onze mobiliteitsregeling. Door het openbreken van het
St. Pietersplein en andere werken, moet
je tegenwoordig wel wat omrijden om op
bepaalde plaatsen te raken.”
“Het is wel zo dat rond het begin van de
winterperiode we preventiecampagne
rond mobiliteit beginnen te voeren. Dat
kan repressief zijn, controles aan de stallingen bijvoorbeeld, maar dat is nooit
onze eerste keuze. We blijven hameren op
degelijke preventie en waarschuwingen
naar de studenten toe.”
Bestaan er specifieke samenwerkingsverbanden tussen universiteit en de
Gentse politie?
“Qua samenwerking heb ik een grote evolutie gezien in de ondertussen al 27 jaar
dat ik hier in dienst ben. Vooral de toename in interviews, stages en dergelijke
meer is opmerkelijk. Vroeger zou een interview zoals dit ondenkbaar zijn, er was
een te grote kloof. Onlangs maakte een
meisje (Stephanie Langeraet - red.) hier
in samenwerking met ons een analyse
van preventiewerking, waar alle betrokken partijen erg tevreden over waren. Die

kloof van weleer is nu grotendeels gedicht.
Zwart en wit worden steeds meer grijs, en
dat is een positieve evolutie.”
Is die lagere drempel een maatschappelijke evolutie, of komt het eerder door
programma’s als “Flikken” en “Witse”?
“Je moet weten dat we bewust naar die
evolutie gestreefd hebben met “Flikken”.
Rond die term zweefde nog altijd een negatief aura. Ik had echter het voorgevoel
dat het al snel een positieve invulling zou
krijgen en gelijk kreeg ik.”
“Je mag ook niet vergeten dat de Gentse
politie toen met een zeer negatief imago
zat, vele malen erger dan het VISA-schandaal in Antwerpen. Corrupte politieambtenaren, vrouwenhandel, wij hebben dat
écht meegemaakt. Echt toestanden zoals
in het boek “Ze zijn zo lief, meneer” van
Chris de Stoop of de reeks “Matroesjka’s”
op VTM. Er is zelfs een parlementaire
onderzoekscommissie onder leiding van
Vande Lanotte opgestart. We hadden die
serie nodig, alhoewel velen binnen het
korps het een slecht idee vonden.”
“Het is gewoon marketing, alhoewel dat
een vies woord lijkt. Je moet je bedrijf verkopen, want in feite zijn we dat ook. We
hebben 1100 mensen rondlopen hier, je
kan dan gerust spreken van een groot bedrijf. Ons product? Veiligheid. Het heeft
ook zijn weerslag bij de werknemers: waar
vroeger enkel kinderen uit de hogere arbeidersklasse of de lagere middenstand
flik werden, komen ze nu uit alle bevolkingslagen. De politie is een afspiegeling
van de maatschappij aan het worden.”
Zorgt die laagdrempeligheid dan niet
dat de afstand die bij een gezagsfunctie
hoort vervaagt?
“Het is niet omdat ik een uniform aanheb
dat ik buiten de maatschappij sta. Ik heb
voor de politie gekozen uit idealistische
overwegingen, om mee te bouwen aan
een ordelijke maatschappij. Ons uniform
garandeert helemaal geen gezag, want dat
moet vanuit je acties, aanpak, houding
en projecten verkregen worden. De laagdrempeligheid die “Flikken” gecreëerd
heeft, heeft enkel positieve gevolgen.”
“In wezen is ons korps niet beter dan andere, maar de perceptie zegt anders. Waar
de mensen ons vroeger meden, zwaaien ze
nu naar de voorbijrijdende combi, getooid
in Flikkenpetjes en -shirts. Dáár moet je
naar streven. Ik ben de eerste die revolteert
als de politie het voor het zeggen krijgt in
het dagelijkse leven. Wij voeren ook enkel

uit wat het bestuur ons oplegt, de wetten
maken wij niet. Maar goed ook.”
Wij zijn zelf studenten en drinken ons
wel eens lazarus. Vaak last van dronken
studenten dolend door Gent?
“Tijdens de Gentse Feesten worden er
gemiddeld twee mensen gearresteerd,
hetgeen bij de middagbespreking elke
keer tot algehele hilariteit leidt. Alcohol is
een studentikoze drug, dus spreek ik liever over drugsmisbruik. Discussies over
hoeveel grammen marihuana je nu wel of
niet mag meenemen vind ik banaal. Iedereen heeft zijn genotsmiddelen en daar is
niets mis mee zolang er verantwoordelijk
en verstandig mee wordt omgegaan. Als
er geen overlast is - in iemand zijn voorportaal gaan kotsen kan bijvoorbeeld niet
- grijpen wij veelal ook niet in.”
Stel dat je met je zatte kloten gepakt
wordt, hoe gedraag je je dan best?
“Het enige dat ik kan aanraden, is vriendelijkheid. Vraag je gewoon af hoe je zelf
zou behandeld worden. Dat is ook hetgeen ik zeg tegen mijn korps: hoe zou je
zelf aangesproken willen worden? Zatte
studenten oppakken is overigens altijd
gieren van het lachen. De uitleg die sommige van die gasten verzinnen om toch
maar te voorkomen dat hun ouders het
te weten komen. Uiteraard spelen we dan
wat met die jongens, door ze cynische vragen te stellen en het verhaal op de spits te
drijven. Niets menselijks is ons vreemd.”
(lacht)
Na al die jaren bij het korps moet u toch
vaten grappige anekdotes hebben?
“Ik ben nog van de generatie die de “Neen
aan de 10.000” beleefde, en toen hebben
we rare dingen meegemaakt. We hebben
ons goddelijk geamuseerd en het is nog
steeds het onderwerp van vele verhalen.
Die zijn niet altijd mooi, maar we zagen
het als een spel dat je de ene dag wint en
de andere dag verliest. De veldslagen die
we toen geleverd hebben, de adrenaline,
de sfeer: het heeft iets speciaals. Maar wat
zo bizar was, een paar uur later zaten we
met de studenten in de Overpoort, waar
net daarvoor nog gevochten werd, pinten
te pakken.”
Nog wijze woorden om af te sluiten?
“Deel de mensen nooit in vakjes in. Alles
hangt immers af van tijd en plaats. Soms
moet er confrontatie zijn, soms niet.”
Dat is gesproken dat.
Andreas en Bregt
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Schild ende Vriend
In 1930 werd de UGent de eerste Belgische universiteit waar
in het Nederlands werd onderwezen, een overwinning op
het Franstalige establishment
die in menig flamingantistisch hart nog steeds vreugde
en de geur van pensenkermissen oproept. Helaas, de vreugde lijkt van betrekkelijk korte
duur. Door de groeiende internationalisering van het
academisch bedrijf en de opkomst van het internet steekt
een nieuwe reus de kop op
die het felbevochten Vlaamse
plantje dreigt te vertrappelen:
het Engels wordt steeds meer
de taal van wetenschappelijke
publicaties - en zelfs van het
onderwijs.

Of hoe de UGent zich
verdedigt tegen de Angelsaksische taal-imperialist
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Om die ontwikkeling een halt toe te roepen, legde het structuurdecreet voor het
hoger onderwijs van 2003 vast dat de
onderwijstaal voor de basisopleidingen
het Nederlands zou blijven. Andere talen
zouden enkel nog kunnen in voortgezette
opleidingen (master na masters of postgraduaten) en opleidingen die zich richten
tot een internationaal studentenpubliek.
Voor de gewone bacheloropleidingen geldt
dat maximaal 10% van de stof in een andere taal mag gedoceerd worden - behalve
voor opleidingen die rechtstreeks met een
vreemde taal te maken hebben, natuurlijk.
Verder voorziet het decreet in uitgebreide
garanties voor de studenten betreffende
examens en begeleiding in de eigen taal.
Vlaanderen koos zo expliciet voor het
Nederlands ondanks toenemende druk
om, naar Nederlands voorbeeld, bepaalde
opleidingen integraal in een vreemde taal
aan te bieden.

Margriet
Het structuurdecreet voor het Hoger
onderwijs verplichtte bovendien een gedragscode rond de taalpolitiek in de instellingen. De bedoeling is dat iedere universiteit in die code de precieze toepassing
van het decreet vastlegt, waarbij nog enige
ruimte werd gelaten voor een eigen invulling. Dit leidde tot een bij momenten
behoorlijk geanimeerde discussie in de
Onderwijsraad en de Raad van Bestuur.
Formeel verklaart de UGent nu een evenwicht te hebben gevonden tussen internationalisering enerzijds en bescherming
van het Nederlands anderzijds.
Concreet betekent dit dat er een vijftal
mogelijke redenen zijn voor het gebruik
van een andere taal dan het Nederlands in
het onderwijs. In de eerste plaats natuurlijk wanneer het gaat om het doceren van
een taalvak. Daarnaast ook wanneer de
lessen gegeven worden door een anderstalige (gast)professor. Deze laatste zullen
trouwens regelmatig gecontroleerd worden op hun taalvaardigheid door de Kwaliteitscel Onderwijs - hoewel een examen
niet raadzaam werd geacht. Verder zijn
er nog twee criteria die het gebruik van
een andere taal kunnen rechtvaardigen:
“meerwaarde voor de student” en “functionaliteit voor de opleiding”. Dat beide begrippen vager zijn dan de contouren van
Margriet Hermans bleek geen bezwaar te
zijn. Deze zouden trouwens ook toelaten
dat gespecialiseerde Master-opleidingen
volledig in een andere taal kunnen inge-

steld worden.
Eén van de knelpunten in de hele discussie was onder andere de eis van een aantal
studentenvertegenwoordigers om kosteloze lessen aan te bieden in het Talencentrum voor wie een anderstalige opleiding
aan de UGent volgt. Twijfels over de onbetaalbaarheid daarvan werden al snel
van tafel geveegd en het voorstel werd
dus weerhouden. Klinkt perfect logisch
en uiteindelijk is het een mooi staaltje van
dienstverlening naar de studenten toe. Pas
echt verhit raakte de discussie wanneer
het onderwerp van de doctoraatsverhandelingen werd aangesneden. Waar het wetenschappelijk onderzoek betreft, blijkt de
bescherming van het Nederlands al veel
minder te primeren op de internationale
reikwijdte van het onderzoek. Het gevaar
bestaat immers dat men geïsoleerd raakt
van de wetenschappelijke bedrijvigheid
over de grenzen heen - terwijl wetenschap
toch net verondersteld wordt universeel te
zijn.
Anderstalige doctoraten zijn dan ook al
sinds jaar en dag toegelaten aan onze universiteit, hetgeen ook niet verwonderlijk
is gezien het behoorlijk groot aantal buitenlandse doctorandi. In de Raad van Bestuur vond men blijkbaar dat “de gemeenschap”, de belastingbetaler, in zo’n geval te
weinig toegang heeft tot de vruchten van
dit onderzoek. De voorgestelde oplossing
was dan ook om een Nederlandstalige
samenvatting verplicht te maken bij elk
doctoraat. In het oorspronkelijke ontwerp
zou zoiets enkel moeten wanneer het in
ieder individueel geval door de faculteitsraad aldus beslist werd. Bij de discussies
in de Raad bleek de Vlaamse zaak echter
op enkele trouwe aanhangers te rekenen.
Gevolg: ook Amerikaanse, Japanse en Armeense doctorandi zullen vanaf heden een
Nederlandstalige samenvatting van hun
doctoraat moeten maken. Waarschijnlijk
de facto eerder hun promotor.
Dat men niet overal laaiend enthousiast
was over de gedragscode bleek ook uit de
stemming: 17 voor, 13 tegen en 1 onthouding. Geen enkel van de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
bleek de gedragscode echt gunstig gezind
te zijn. Is het mogelijk dat onze trotse
alma mater zich naar aanleiding van de
75ste verjaardag van haar vernederlandsing enigszins vergaloppeerd heeft in het
beschermen van haar moedertaal?
Dries en Wouter

Professor Raes en het verdwenen vak
Grote consternatie in de eerste licentie Moraalwetenschappen. Alle studenten waren er immers van overtuigd dat het vak “Sociologische vraagstukken in verband met de moraal”, gedoceerd door professor Koen
Raes, gegeven werd in het tweede semester. Er was
geen spoor van dit vak te bespeuren op het lesrooster
en via Minerva noch de officiële ad valvas werd het
vak aangekondigd.
Nu blijkt echter dat de hoorcolleges wel degelijk in het eerste
semester plaatsvonden. De studenten vernamen dit pas nádat
iemand persoonlijk (een studentenvertegenwoordiger is er niet
voor de Moraalwetenschappen) het initiatief had genomen te
mailen met de vraag om meer duidelijkheid omtrent de modaliteiten van dit vak. Professor Raes viel - blijkbaar - compleet uit
de lucht en kon alleen maar zeggen dat de examens reeds afgenomen waren.
Een Babylonische naamsverwisseling zorgt echter voor nog meer
verwarring. Het bewuste vak is immers ook een keuzevak in de
licenties politieke wetenschappen waar het de ronkende naam
“Sociologie van de moraal” draagt en wél aangekondigd werd
voor het eerste semester. Hetzelfde vak, dezelfde inhoud, dezelfde prof. Over een staaltje miscommunicatie gesproken.
Zo verklaarde een studente moraalwetenschappen aan Schamper

“dat ons lessenrooster nooit volledig is, zijn we al gewoon. Op
een of andere officieuze manier horen we wel waar en wanneer
we lessen hebben. Maar dit tart toch alle verbeelding. Net zoals
de oplossing die professor Raes voorstelde.”
Die befaamde oplossing was simpel. “Voor de studenten uit eerste licentie stelt zich geen enkel probleem: ze kunnen dit vak volgend jaar volgen, niet?”, aldus Raes. Helaas voor hem én voor de
studenten is het zo simpel niet. Dit vak volgend jaar er bij nemen
betekent immers méér dan 60 studiepunten. Dit heeft niet alleen
een extra examen maar ook een hoger inschrijvingsgeld tot gevolg. Terug naar af dus.
Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus: de studenten
krijgen géén hoorcolleges voor dit vak maar studeren zelf - autodidacten als ze zijn - de syllabus in en leggen het examen af in
het tweede semester. Daarmee zijn de praktische problemen dan
wel opgelost, maar de vraag blijft wie gelukkig is met het feit dat
de hoorcolleges volledig wegvallen.
Wie treft schuld bij dit debacle? Wij hebben er alvast het raden
naar. Is het incompetentie van de vakgroep? Nalatigheid van professor Raes? En hoe is het mogelijk dat die tijdens de hoorcolleges
zélf niet heeft gemerkt dat er ‘nogal weinig volk’ was? Professor
Raes was helaas niet meer bereikbaar voor enig commentaar.
Het ongetwijfeld spannend vervolg leest u, waar anders, in
Schamper. (Wim Van Lancker)

SKEPP beloont Dutroux-journalist De Standaard
Tijdens een colloquium rond sekten op 5 maart deelde SKEPP, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van
Pseudowetenschappen en het Paranormale, haar “Zesde Vijs” uit. Die prijs wordt jaarlijks toegekend aan “iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake
pseudo-wetenschap en het paranormale”.
SKEPP onderzoekt verschijnselen die volgens de huidige
stand van zaken in de wetenschap onmogelijk of onwaarschijnlijk zijn. Treft boer Teun
in zijn roggeveld een graancirkel aan, dan wordt hij verzocht dat aan de Studekring te
melden. Wie zich tijdens zijn
intellectuele activiteiten laat
leiden door de vuistregels die
sceptici hanteren, maakt kans
om De Zesde Vijs mee naar
huis te nemen. Voor bijzondere fenomenen moet u verder een voor de hand liggende
verklaring aannemen in plaats
van terug te grijpen naar de
meer buitengewone. Het toekomstige overlijden van Karel Dillen voorspellen aan de
hand van Jos Geysels die een
voodoo pop doorprikt, is niet

aan te raden indien u kans wil
maken op de vijs.

Douglas
Dit jaar sleept Mark Eeckhaut,
journalist bij De Standaard, de
prijs in de wacht. Hij wordt
geprezen om zijn nuchtere,
redelijke en inlevende stijl bij
de verslaggeving rond de
zaak-Dutroux. Zijn kritische
redelijkheid was noodzakelijk
om betrouwbaar over de zaak
te berichten. Hij liet zich ook
niet leiden door de doofpoten complottheorieën. Dat kan
niet van Douglas De Coninck,
zogenaamd onderzoeksjournalist van de concurrerende
krant De Morgen, gezegd
worden. De Morgen leek in de
zaak-Dutroux te vergeten dat
een lay-out, waarvoor de krant

een prijs heeft gewonnen, dient
opgevuld met inhoudelijk degelijk onderbouwde journalistiek.
Skepp loofde Eeckhaut tevens
voor zijn groot mededogen
en inlevingsvermogen voor
de slachtoffers en hun nabestaanden. Hij bezondigde zich
ook niet aan het kleinzerig
naschoppen. Enfin, we kunnen besluiten dat de man zijn
prijs verdiend heeft. Vorig
jaar mocht rector Andreas De
Leenheer een vijs mee naar
huis nemen in zijn Lexus.

Dolle pret
De Skepptische Put, SKEPP’s
“prijs” voor wie zich “uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van

kennis en wetenschap totaal
verkeerd heeft begrepen”, werd
dit jaar nog niet uitgereikt. De
persoon die hem zou krijgen,
overleed plots. Snif. We zijn
niet te weten gekomen wie
de gelukkige was. Misschien
maar best.
De uitreiking van de Zesde
Vijs vond plaats op 5 maart,
tijdens een colloquium over
sekten. Thema’s als “Sektarisme en anti-geneeskunde” en
“Sekten en de overheid” werden behandeld. Afsluitend was
er een discussie met Rik “Wil
Rector Worden” Torfs, Johan
Braeckman en Jean-Paul Van
Bendegem. Moderator van
dienst was Gustaaf Cornelis.
Dolle pret, vast.
Stefaan
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BIJNA ECHTE NIEUWSDINGENS

De Leenheer-sage bereikt stomende climax, of toch niet?
Er komt langzaam enig schot in de zaak
over de verdwijningssoap over rector Andreas De Leenheer en Willy, echtgenoot
van diens secretaresse Henriëtte. Volgens
betrouwbare bronnen bevond het tweetal
zich de voorbije week in Noord-Korea,
waar zij op enigszins onzedige wijze in
beeld zouden gekomen zijn.
De twee figureerden namelijk in een serie
naaktfoto’s die verscheen in het officiële
Noord-Koreaanse erotica-magazine Won
Shi Hu Gocoveliers, een naam die zoveel
betekent als “Obscene openingen voor
het Volk”. Gezien het bijzonder moeilijk
is deze publicaties in het Westen te verkrijgen, wordt de meeste informatie via
mondelinge getuigenissen verkregen.

Rector De Leenheer en Willy zouden in
de fotoreportage, getiteld “Geile Myu van
het Heropvoedingskamp beteugelt twee
decadente Westerlingen”, in allerlei erotische houdingen te zien zijn.
De Noord-Koreaanse regering zou naar
verluidt keihard gereageerd hebben op
deze lichte démarche van haar publicatie. De hoofdredacteur is reeds op “Vrij te
interpreteren Onderwijsstage” gestuurd.
Bovendien reageerde de Noord-Koreaanse ambassade in Brussel furieus. Deze
ambassade wordt volgens sommigen nog
steeds bemand door een op mazout aangedreven ponskaartcomputer, die een aantal standaard diplomatieke communiqués
kan verzenden. Minister van Buitenlandse

Zaken Karel De Gucht weigert voorlopig
elk commentaar op de zaak.
Niet enkel de Noord-Koreaanse overheid,
maar ook Henriëtte reageerde reeds geschokt op deze ontwikkelingen: “Ik wist
begod niet dat onze Willy zulke sappige
achterhespen had! En dat na 25 jaar getrouwd zijn!” Henriëtte kreeg immers
reeds exclusief enig beeldmateriaal te zien
via de Belgische Staatsveiligheid.
Hoe zal dit verhaal aflopen? En ook: zal
de volgende rector er wél in slagen er een
streng en calvinistisch zedenbeleid op na
te houden? U leest het allemaal binnenkort in Schamper.
Gert

Gehandicapten krijgen eigen faculteit
In een persmededeling liet de UGent onlangs weten dat de bestaande faciliteiten
voor mensen met een handicap systematisch worden afgebouwd. Gezien de
enorme meerkost die deze meebrengen
voor de ingangen van de universitaire
gebouwen en de auditoria, werd besloten
om gewoonweg een nieuwe faculteit te
bouwen. Als site werd gekozen voor de
plaats waar nu nog de restanten van de
textielfabriek Alsberghe en Van Oost aan
de Drongensesteenweg. “Hierdoor is de

nieuwe faculteit perfect te bereiken van
zowel de buitenring rond Gent (R4) als het
centrum. Tevens is ze gelegen vlakbij de
Dunantlaan en Watersportbaan, zodat bij
noodtoestanden de hulp kan ingeroepen
worden van hele horden fitte studenten
lichamelijke opvoeding”, aldus het persbericht. Handica, de studentenvereniging
voor studenten met een handicap, is alleszins razend enthousiast. “Wij beschouwen
dit als een grote stap (sic) voorwaarts voor
onze vereniging.”

Dat de bodem onder de oude fabriek
zwaar verontreinigd is, is blijkbaar voor
niemand een bezwaar. “Het is niet alsof we
er met onze voeten middenin staan”, liet
de praeses van Handica nog weten. Nadat
het Limburgs Universitair Centrum sinds
kort ook een dergelijke initiatief nam, weten we het wel zeker. Segregatie is de toekomst!
AJHdB

Exorcisme bijt tanden stuk op frieten studentenresto
Schokkend nieuws viel enige tijd geleden
te lezen in Het Nieuwsblad. ‘Exorcisme
rukt op!’ kopte de vod die nu al jaren het
midden probeert te houden tussen riooljournalistiek à la Het Laatste Nieuws en
de serieux van De Standaard en zichzelf
op die manier efficiënt overbodig maakt.
Maar hun status in het Vlaamse medialandschap terzijde: het nieuws zorgde
evengoed voor wat zenuwachtig heen en
weer geschuifel op de redactiestoelen.
De paus is er heilig van overtuigd dat satan
onder ons is. Hij benadrukte dat herhaaldelijk in zijn preken en noemt de duivel
steevast een kosmische leugenaar en een
moordenaar . ,,De duivel is de prins van
deze wereld. Iedere mens wordt verleid
door de duivel, wanneer hij er het minst
op bedacht is’’, predikte hij meermaals.
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viel er in een gerelateerd artikel te lezen,
en wij moeten niemand vertellen wie zulk
een persoonsbeschrijving past. Paniek
sloeg ons gezamelijk om het hart, want
bakte die man niet elke middag gezwind
onze frieten in studentenresto ‘De Brug’?
Nog die avond werd er middels een democratische verkiezing en een vervaarlijk uitziende koevoet beslist om voor één
keer de kaart van de kaloten te trekken.
Een zware beslissing, maar buitengewone
omstandigheden vragen om mensen die
daar ook effectief in geloven. Het bisdom
Mechelen-Brussel had zeker oor naar
onze klachten, ondanks dat ze met bijna
duizend klachten per jaar daar verzuipen
in het werk. “Zo’n duiveluitdrijving is erg
belastend voor ons gestel, dat begrijpt u.
Maar wat, het gaat over een kok? Vier ster-

ren zegt u? Wel, als hij tijdens de daad zijn
fornuizen niet onderkotst, schept dat mogelijkheden voor een goed maal nadien.
Wij komen af, dat we afkomen!”
Met Twilight-achtige snelheid stond de
uitdrijvingsmobiel hier voor onze deur,
dat moeten we toegeven. Alles nadien
was heel erg akelig, ook dat moeten we
toegeven. Maar een beschrijving van de
gepleegde feiten, daar gaan we ons niet
in verliezen - het is hier per slot van rekening nog altijd een kortje. Eén ding is
echter duidelijk: volgende week zit er voor
het eerst sinds lang nog eens vlees in de
hamburgers. Het zal alleen wat taai zijn.
Bregt S.

LIEGENDE REPORTER

Radioactieve besmetting in Ledeganck
Betrokken professor ontkent alles
Een routinecontrole op radioactieve elementen in campus Ledeganck onthulde eind vorige
maand een ronduit gevaarlijke hoeveelheid straling in zowat het hele gebouw. Schamper trok
een beschermend pak aan en ging op onderzoek uit.
Omdat tot eind de jaren ‘ in de kelders
van de Ledeganck de allereerste kernreactor van de Universiteit Gent gehuisvest
was, komt het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) nog om de
zes maanden preventieve metingen verrichten. Jarenlang leverden de resultaten
slechts een steeds verzwakkende en onschadelijke reststraling op. De proefcentrale Peleus is ondertussen helemaal ontmanteld en werd in  vervangen door
de nieuwe reactor Thetis in de Proeftuinstraat (zie Schamper ). Ook Thetis is
trouwens op haar beurt al weer stilgezet.
De universiteit gebruikte beide reactoren
jarenlang om haar kernfysici praktijklessen te geven.

weerhanen. Elke prof op de campus krijgt
in de gang van zijn kantoor een soort tentoonstellingskast voor eigen gebruik. De
meeste docenten etaleren er al hun publicaties, of ontvangen onderscheidingen, of
zelfs familiefoto’s. Maar Armagneau zette
er zijn weerhanen in.”

Geigerteller

Wat is het verband tussen die weerhanen
en de radioactieve straling?
(honend) “U bent alfa-wetenschapper, zeker? Op elk Belgisch gebouw dat hoger is
dan  meter moet - wettelijk verplicht een bliksemafleider geplaatst worden. Tot
midden de jaren tachtig werden echter op
grote schaal bliksemafleiders met radioactieve onderdelen verkocht. (sarcastisch)
Kerken zijn hoger dan  meter. Op de torenspitsen staan dus bliksemafleiders. Wat
staat er nog zoal op kerktorens?”

Studentenvertegenwoordiger D.S., die liever anoniem wil blijven, wijst met een beschuldigende vinger naar professor Rudy
Armagneau. Die prestigieuze onderzoeker
werd door de UGent vier maanden geleden aan de Universiteit Antwerpen (UA)
weggekaapt. De student getuigt: “Geen
kwaad woord over Armagneau als academicus: het is een excellente docent en met
zijn tientallen A-publicaties een ware
aanwinst voor het imago van de UGent als
onderzoeksuniversiteit. Ik liep echter toevallig door de gangen op de tweede verdieping toen het team van AIEA hier aan
het werk was. Net op het moment waarop
ze voorbij het kantoor van Armagneau
wandelden, sloeg hun geigerteller helemaal op hol.”

Weerhanen?
“Correct-a-mundo. En Armagneau heeft
in zijn kast maar liefst twintig weerhanen
opgesteld. Die beesten hebben de voorbije decennia op een halve meter van een
stralingsbron staan draaien! Vaak komen
zijn hanen dan nog eens van Waalse kerkjes, en met de PS valt daar altijd wel iets
te regelen als je als pastoor je radioactieve
bliksemafleider liever niet vervangt. Soit,
nu staan die hanen al vier maanden op
een halve meter van de prof, in een gang
waar dagelijks honderden studenten passeren. Op minder dan tien meter van de
nietsvermoedende studenten in de grote
Ledeganck-auditoria! Het is daar gewoon
een mini-Tsjernobyl op die verdieping.”

Is de kersverse UGent-professor een agent
van Al Qaeda? Is het een academische terrorist die door de UA is uitgestuurd om
onze Alma Mater schade toe te brengen
in de periode waarin vele scholieren hun
keuze maken tussen de verschillende
Vlaamse universiteiten? Onze bron vermoedt dat de reden een stuk prozaïscher
is: “Weerhanen. Armagneau heeft in zijn
kantoor een uitgebreide collectie antieke

Braakgeluiden
Wanneer we Armagneau gaan opzoeken
in zijn kantoor, om hem met de beschuldigingen te confronteren, lijkt de ruimte
verlaten. Tot we zowat een minuut lang
braakgeluiden horen, waarna de professor
zich opricht van boven zijn prullenmandje. Hij is volledig kaal en heeft verdacht
ogende zweren in zijn nek.

Heeft u weet van de stralingsmetingen
die hier vorige maand zijn uitgevoerd?
(veegt zijn mond af met een Kleenex) “Ja,
ik hoorde ervan. (gedecideerd) En u mag
het vergeten als u denkt dat ik mijn weerhanen laat wegnemen. Denk maar niet dat
ik niet weet wat die klootzak van een Stijn
Devulder overal rondvertelt! Weet u, ik
was aan de UA de promotor van de scriptie van zijn vader. (gromt) Die smeerlap
wil mijn gewoon een hak zetten omdat ik
zijn pappie toentertijd geflest heb!”
Maar professor, u moet toch merken dat
u er, euh, niet al te best uitziet?
“Onzin! Ik voel me gewoon niet zo goed
omdat mijn hond gisteren is overleden. Ik
nam hem vorige week een dagje mee naar
kantoor - mijn secretaresse had daar om
gevraagd, ze houdt van dieren. Sinds die
dag weigerde hij dagenlang zijn Frolic,
en… (snikt) gisteren vind ik hem languit
op de keukenvloer. Dood! (huilt nu overvloedig) Mijn weerhanen zijn alles wat ik
nog heb. Ik kocht mijn eerste op mijn huwelijksdag, en deze hier wist ik op de kop
te tikken tijdens de recente veiling van
Jean-Luc Dehaene. Over mijn lijk dat ik
ze laat wegnemen door die bureaucraten
van het IAEA!”
We verlieten de professor terwijl hij met
glazige ogen zijn favoriete weerhaan stond
te aaien. De verantwoordelijke ambtenaar
van de Dienst Preventie en Veiligheid op
het Werk was niet bereikbaar voor commentaar. Ook geen enkele studentenarts
wilde iets lossen over een eventuele toename van vreemde symptomen. Toen we
Armagneau net voor het ter perse gaan
nog eens opbelden, deelde zijn secretaresse ons tussen haar hoestbuien door mee
dat de professor “voor onbepaalde tijd op
ziekteverlof is”.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Rien Emmery
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Opinie
Institutionaliseer
de rechten van de student
DE WEG NAAR EEN VERDERE DEMOCRATISERING
Hoera, denkt menig student, daar komt het flexibiliseringsdecreet. Free at last! Nee, laten we wat realistisch zijn en er van
uit gaan dat niemand - behalve een paar fanatici zoals ondergetekende - de tekst gelezen heeft. Nochtans biedt het flexibiliseringsdecreet heel wat kansen voor ons, studenten.
Het decreet houdt namelijk in dat een student een contract afsluit met de instelling
wanneer hij zich inschrijft. Daarom willen
wij het decreet aangrijpen om het debat te
starten omtrent de vormen van dienstverlening waar studenten recht op hebben.
Wij zijn de mening toegedaan dat er in
die contracten bepalingen moeten komen
die kostprijs van het hoger onderwijs helpen drukken en democratisering een stap
dichterbij brengt.

Incontournable
Allereerst denken wij daarbij aan het recht
op goede sociale voorzieningen. Bijvoorbeeld het recht op een goedkope en degelijke maaltijdvoorziening en een kwalitatief, vooruitstrevend huisvestingsbeleid.
Goede homes zijn niet alleen belangrijk
voor de homebewoners zelf, maar voor
alle kotstudenten. Zo zal het aanbod van
goedkope en kwaliteitsvolle homes de
prijs van de koten helpen drukken en de
kwaliteit er aanzienlijk van verbeteren.
Hierbij mag men nooit vergeten dat zonder het bestaan van homes sommige mensen nooit studies in het hoger onderwijs
zouden kunnen starten. Wij beseffen dat
deze dingen al bestaan, maar wij willen
die nu op papier zetten zodat ze voor eens
en altijd “incontournable” worden. Daarnaast bestaat er nu een interne regel aan
de universiteit dat 17,5 % van de inschrijvingsgelden gebruikt wordt voor investeringen in de sociale sector. Ook deze regel
zouden we het liefst geïnstitutionaliseerd
ziEn.
Maar ons voorstel gaat natuurlijk verder
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dan de huidige verwezenlijkingen. Wij
denken hierbij in de eerste plaats aan
het soms peperdure onderwijsmateriaal.
Houdt het betalen van het inschrijvingsgeld niet in dat je in feite inschrijft om
volwaardig onderwijs te kunnen volgen
aan de instelling en dat je dus ook over het
benodigde onderwijsmateriaal beschikt?
Het moment is volgens ons dan ook rijp
om voor eens en altijd deze problematiek
te reguleren. Eventueel kan een vast gedeelte van de inschrijvingsgelden gebruikt
worden om de kostprijs van het onderwijsmateriaal te helpen drukken. Onder
onderwijsmateriaal rekenen we niet alleen het cursusmateriaal, maar ook het
labomateriaal in de medische richtingen,
naslagwerken,...
Ten tweede denken we aan de noodzaak
dat de instelling voldoende faciliteiten
aanbiedt wat de nieuwe ICT-technologieën betreft. De instelling gaat er naar
ons mening te vaak verkeerdelijk van uit
dat alle studenten altijd en overal toegang
hebben tot een pc met internettoegang.
Mogelijks kan de UGent initiatieven nemen om computers aan een democratische prijs ter beschikking te stellen van de
UGent-studenten of, zoals in Leuven gebeurde, een soort “kotnet” aan te bieden.

Betuttelen
Last but not least denken wij ook aan de
begeleiding van de generatiestudenten.
Voor vele mensen ligt de overgang van
het secundair naar het hoger onderwijs
zwaar op de maag. In sommige faculteiten
is deze begeleiding goed georganiseerd, in

andere faculteiten staat dit nog altijd in
zijn kinderschoenen. Ik wil hierbij benadrukken dat het niet ons bedoeling is om
deze studenten te betuttelen of het niveau
naar beneden te helpen. Wij zijn alleen de
mening toegedaan dat sommige mensen
een duwtje in de rug nodig hebben om
daarna succesvol door te stromen.
Tenslotte willen we benadrukken dat een
universiteit niet op een eiland functioneert
en voortdurend in dialoog moet treden
met zijn omgeving. Het blijkt nog steeds
dat de democratisering van het hoger onderwijs nog niet volledig voltooid is. Lagere sociale milieus stromen te weinig door
naar het hoger onderwijs. Het is dan ook
een opdracht voor de universiteit om een
aantal financiële en niet-financiële drempels uit het hoger onderwijs te bannen
(wat natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid is van de unief). Of zoals de
universiteit het zo mooi zegt in zijn eigen
opdrachtverklaring van 5 juni 1998: “De
universiteit hecht bijzonder belang aan de
sociale voorzieningen voor studenten en
profileert zich als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die
open staat voor alle studenten ongeacht
hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.” Nu wordt
het tijd om deze mooie woorden om te
zetten in daden.
Olivier Pintelon
De auteur is studentenvertegenwoordiger
in de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en
Onderwijsraad van de UGent.

Gratis cultuur
Cultuur is misschien niet aan jou besteed. Kost
te veel geld voor wat het vaak maar is. Goed
nieuws: er zijn nu twee gratis tentoonstellingen te bezichtigen. Het enige dat je moet doen
is jezelf verplaatsen. En voor de actieve en/of
cultuurminnende student is het budgettaire
aspect handig meegenomen.
Het Caermersklooster verzamelde werk van drie Gentse
beroepsfotografen: Filip Claus, Piet Goethals, Carl Uytterhaegen. Alledrie hebben ze een eigen fotografische taal ontwikkeld,
die bij de ene al wat interessanter is dan bij de andere. Zo heeft
Uytterhaegen een passie voor kerkhoven, terwijl Goethals portretten maakt van bekende figuren uit de (Vlaamse en Aziatische) filmwereld.

AUREOOL
De tentoonstelling heet “F3”, wat staat voor “fotografen, focus en
formule”. Het werk van de drie fotografen wordt telkens op een
andere manier getoond. De eindeloze reeks kerkhoven uit landen
allerhande, in beeld genomen door Uytterhaegen, kan je bekijken in witte toonbanken. Uytterhaegens foto’s zijn echter matig
en het gaat gauw vervelen om het ene kerkhof na het andere te
bekijken. Er zijn natuurlijk wel opmerkelijke verschillen tussen
verschillende landen, maar het intrigeert niet. Uiteraard zijn er
ook mooie en leuke beelden bij, zoals een kerkhof met parasollen
in Mexico of een verlaten begraafplaatsje met amper vier kruisen onder dreigende wolken in IJsland. Maar over het algemeen
slaagt Uytterhaegen er niet in te boeien. Ook het filmpje met de
getuigenis over zijn leven en werk kan geen soelaas brengen.
Filip Claus dan. Zijn foto’s worden geprojecteerd in een apart gecreëerde donkere ruimte, in drie delen opgedeeld. Verschillende
reeksen volgen elkaar op: politici, kunst (over de “Over the Edges”-tentoonstelling in Gent), Dutroux, Dublin, Rwanda, “van
koe tot biefstuk”, “begrafenissen te paard”,... Niet alle foto’s zijn
even sterk en er worden wat te veel reeksen na elkaar geprojecteerd op hetzelfde scherm, maar over het algemeen zijn de beelden best wel knap.
De laatste reeks foto’s (ook meteen het minste in aantal) komt
van Piet Goethals. Hij portretteert heel wat Vlaamse ‘filmsterren’,
waaronder Titus De Voogdt en Peter Van Den Begin. Mooie foto’s, dat wel, maar vaak - en dat kan je nakijken in de brochure van
de tentoonstelling - te veel geretoucheerd, waardoor er een soort
aureool te voorschijn komt rond de figuren van onder meer Tom
Barman en Lieven Debrauwere. Dat versterkt natuurlijk het effect van de beelden, maar trop is teveel.
Samengevat: een wisselvallige tentoonstelling, maar algemeen
gezien best wel de moeite.

GENT, GENDERPLANEET
Ook foto’s op de “Planet Gender”-tentoonstelling, maar wel in
een iets andere context. Tot 3 april hangen er, verspreid over de
stad, portretten van transseksuelen. De tentoonstelling noemt

zich “een geëngageerd artistiek en documentair totaalproject
over gender en identiteit, waarin de tekst- en fotoportretten van
transgendere, transseksuele en interseksuele mensen centraal
staan.”
Je moet ook bijna onoplettend zijn om nog geen enkele van de
fotoportretten gezien te hebben. Ze hangen zo goed als overal.
In Resto De Brug bijvoorbeeld, of in het Kafee van de Vooruit.
Er zijn niet minder dan 31 locaties. Bovendien zijn er nog zo’n
14 beeldende kunstenaars die hun werk tentoon stellen en kan je
discussiemomenten bijwonen in de Casa Rosa. Over gender en
politiek bijvoorbeeld, zoals op 24 maart.
Voor de handigheid is alles in een wandelaffiche gegoten, waarop
je in kaartvorm kan zien waar de verschillende verhalen zich bevinden. Jawel, een wandeltentoonstelling. Zeker, het vergt enige
moeite, maar ach, nu het lente wordt is een wandeling door de
Gentse binnenstad een aangename verpozing.
Het “totaalproject” is de vrucht van journaliste Estelle Slegers en
“documentair fotograaf ” Marc De Clercq. Zij hebben hun werk
meer dan behoorlijk opgevat. De transseksuele mannen en vrouwen worden op een bijzonder integere wijze in beeld gebracht.
Hun verhaal boeit en de foto’s zijn mooi. Waarschijnlijk heb je,
als je het hele parcours wil afleggen, een halve dag nodig. Bovendien zorg je dan best ook voor een fiets, aangezien een aantal
items niet in de binnenstad liggen. We gaan eerlijk zijn: het is
niet echt de moeite om voor een enkele foto naar de Dunantlaan
te fietsen. Stippel gewoon je eigen parcours uit, of blijf af en toe
eens staan bij een portret, als je er eentje tegenkomt.
Wendy
“F3”, tot 10 april in het Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6.
Dagelijks van 10 tot 17 uur, behalve op maandag. Meer info: http://
www.caermersklooster.be. “Planet Gender”, tot 3 april doorheen de
Gentse binnenstad. Wandelaffiche af te halen bij Dienst Toerisme,
Botermarkt 17A. Meer info: http://www.planetgender.be.
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“De fanfarecultuur
was altijd dominant in de hele familie”
Over de levensdoelen van Daan-drumster Isolde Lasoen
Van Isolde Lasoen interviewen, daar gaat je mannelijk aura
enkel van zoemen. De bewonderende zuchten in de redactie
waren niet van de wind toen ik aankondigde een gesprek te
hebben met de bevallige deerne die de drums beroert bij Daan
(en zovele anderen). Oppervlakkige macho’s.
Ik echter, diepzinnige mens die al dat
soort oppervlakkigheden aan zich voorbij laat gaan, onderhield met de drumster
een diepgravend gesprek over muzikale
improvisatie, Pierre Bourdieu en de grote
voorbeelden.
Je hebt een jazzopleiding aan het conservatorium gevolgd. Soms denk ik dat
jazzdrummers net iétsje meer brengen,
omdat ze zo’n lekker gereserveerde
touch hebben.
(weifelend) “Ja. Misschien. Dat berekende,
dat zit er inderdaad meer in bij iemand die
jazz studeerde, maar dat wil niet zeggen
dat drummers die geen jazzopleiding achter de rug hebben minder zouden swingen. Mijn techniek, en manier waarop je
naar andere muzikanten luistert terwijl je
jazz speelt, heb ik aan mijn opleiding te
danken. Ook al speel ik pop, ik blijf altijd
goed naar de rest van de groep luisteren.”
En overstappen van totaal vrije improvisatie in de jazz naar het strakke muzikale corset van de pop, was dat moeilijk?
“Ja, zeker. Dat was wel eventjes
aanpassen (lacht). Niet dat het echt moéilijk was, maar ik was gewend altijd op het
gehoor te spelen, zonder partituur. Jazzstandards, die kén je gewoon, dus dan
hoef je er niet echt veel tekst en uitleg bij
te krijgen. Toen ik pop begon te spelen,
ben ik echt wel meer en meer de structuren van de nummers beginnen neerpennen, op een spiekbriefje (grijnst). Ik was
het niet gewend strakke structuren met
strofes, refreinen en bridges in mijn geest
te branden. Maar nu begint dat toch ook
al te lukken (lachje).”
Bij Daan speel je een beetje eightiespop,
Skeemz neigt dan weer naar hiphop. Heb
je zo’n mengeling aan stijlen nodig om
het interessant te houden voor jezelf?
“Het is niet dat ik één stijl na een tijdje
kotsbeu zou worden. Maar ik heb die verschillende stijlen wel nodig om mezelf
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muzikaal tevreden te houden: ik zou me
niet tot één stijl kunnen beperken. Daarvoor ben ik een veel te grote muziekliefhebber. Bon, mocht Daan nu ongelofelijk
goed marcheren, en ik zou daar fulltime
mee kunnen bezig zijn, zou ik dat ook wel
graag doen. Maar na een tijdje zou het
toch gaan kriebelen. Ik ben er zeker van
dat ik de andere groepen dan zou gaan
missen.”
Je speelt ook bij The Whodads, en die
inspireren zich vooral op muziek uit de
fifties. Ga je dan op voorhand even luisteren naar drummers uit dat tijdperk?
“Goh, nu niet meer eigenlijk. Vroeger heb
ik daar wel nog naar geluisterd, maar ook
niet echt specifiek om uit te zoeken hoe
de drummer tekeer gaat. Maar je snuift
de sfeer wel op, en zo begrijp je de muziek ook beter, uiteindelijk. Dat hangt ook
af van de stijl. Bij Bruno De Bruxelles,
vroeger, deden we al eens een salsa. Onze
percussionist die naar Cuba op reis was
geweest, heeft me veel tips gegeven en
wist me steeds te vertellen hoe ik bepaalde
partijen moest spelen. De ene stijl is ook
moeilijker qua interpretatie dan andere.
Bij The Whodads is het puur de feel en de
groove die het hem doen, en op zich is dat
niet zo moeilijk om te drummen.”
Ik hoor soms van drummers dat ze het
jammer vinden dat ze niet echt kunnen
meeschrijven aan liedjes: hun instrument laat hen niet de mogelijkheid iets
melodisch op te bouwen.
“Dat klopt, maar ik speel ook andere instrumenten. Het is overigens een misverstand dat drummers geen melodie maken.
Afin, er zijn er natuurlijk die louter drummen, maar er zijn ook veel drummers die
echt goede muzikanten zijn. Ik ken zelfs
een aantal drummers die effectief nummers schrijven.”
Zou je er vrede mee kunnen nemen enkel de drums te bespelen zonder de me-

lodie mee te bepalen?
(twijfelt lang) “Hmm. Ik denk, dat je zelfs
als je geen melodie kan bepalen, kan je als
drummer nog steeds kan helpen aan de
structuur van nummers. Als je een beetje
melodisch gehoor hebt, hoef je zelfs geen
gitaar of piano te kunnen spelen. Als de
melodie in je hoofd zit, kan je in principe
wel een nummer schrijven, natuurlijk. Je
moet daar natuurlijk een beetje akkoordenkennis voor hebben. Maar bon, dat
moet iedere muzikant hebben.”
Je kan er niet naast kijken dat de elektronische muziek volledig de popscène
overneemt.
“Dat is toch nog steeds één van de stijlen,
hoor. N.E.R.D. is momenteel ook pop, en
die zijn nog steeds volledig akoestisch.
En zo zijn er nog veel. De Culture Club is
gewoon een plaats waar één bepaalde stijl
dominant is, maar dat wil niet zeggen dat
het de enige plaats is waar men pop draait.
Maar ja, het doorsnee publiek, werkende
mensen van 20 tot 30, luisteren inderdaad
tegenwoordig liever naar elektronische
muziek.”
Denk je dan dat er over een aantal jaar
nog ruimte zal zijn voor bands als The
Whodads?
“Dat denk ik wel. Vaak komen mensen me
na een optreden van The Whodads zeggen
dat ze het zo jammer vinden dat ze muziek
als die van The Whodads zo weinig horen,
tegenwoordig. Het is ook nostalgie, hé:
veel mensen missen die muziek van vroeger. Ik weet niet of je Lady Lynn kent, de
zangeres van Skeemz en Bolchi? Zij heeft
ook een jazzgroepje waar ze ouwe jazz uit
de jaren ’30 en ’40 zingt. Dat wordt ook
enorm geapprecieerd.”
In het conservatorium word je vaak afgebroken om dan helemaal opnieuw
opgebouwd te worden. Heb je ook het
gevoel had dat men je volledig heeft proberen kneden op conservatorium?
“Dat afbreken is inderdaad wel een beetje
eigen aan conservatoria, maar hangt ook
af van de leerkracht die je hebt. Ik heb
bijvoorbeeld een zeer goede leerkracht gehad die me met beide voeten op de grond
hield. Mijn leerkracht gaf toen ook eerlijk
toe wat hij niét kon. Ik weet ook wel dat
er andere instrumentopleidingen waren

een man. Geluidstechnici hebben dat ook.
Als je met je bestelwagen aankomt bij een
groot optreden, wil niemand ooit geloven dat je drummer van de band bent.
Dan willen ze me niet doorlaten, hoewel
de parkingpas duidelijk achter mijn raam
ligt.”
Als die kerel je daarna achter de drums
ziet zitten, geeft dat je dan voldoening?
(lacht) “Ja. Ja, daar kan ik echt van genieten. Maar ik versta hun reactie ook wel
ergens, hoor. Misschien hebben ze backstage al veel te vaak liefjes van muzikanten
moeten tegenhouden, dus ja. Maar ik vind
het altijd wel beu als men mij als zo’n liefje
ziet. Je vindt niet echt veel vrouwelijke
muzikanten die ballen hebben. Je moet
misschien de klik in je hoofd maken. Ik
had vroeger ook geen ballen. (lacht)”
Is het moeilijk om bij een visionair
artiest als Daan enige invloed op het
schrijven van de muziek uit te oefenen?
“Zeker. Wanneer we in de studio zitten,
zal hij naar iedereen luisteren. Maar uiteindelijk zal hij het centrale idee van een
nummer wel zelf bepalen, maar dan rekening houdende met de ideeën die wij
aanreikten.”

Foto: Karel Deknudt
waar leerlingen het zwaarder hadden dan
ik. In de saxofoonopleiding, bijvoorbeeld,
werden de leerlingen echt wel sterk gebonden aan de pure jazz.”
Je hebt in Gent op kot gezeten. Daar
kweek je toch een gevarieerde muzikale
smaak?
“Jazeker. Het is zelfs zo begonnen bij mij.
Ik wou eigenlijk eerst klassiek slagwerk
gaan studeren. Dat was op het conservatorium in Antwerpen, en de sfeer daar beviel me echt niet. Toen ben ik een jaar vrij
leerling geweest aan de kunsthumaniora.
Dat was m’n eerste jaar op kot, en ik ben
toen meer en meer naar optredens beginnen gaan. De broer van mijn toenmalig
lief drumde veel, en ik ging vaak naar zijn
optredens kijken. In de Charlatan kreeg ik
plots vreselijk veel zin te gaan jazzdrummen. Ik koester zeker goeie herinneringen

aan mijn tijd op kot. Ook in de Damberd
en de Hotsy Totsy heb ik mij geweldig
geamuseerd. Ik ben in al die jaren dat ik
in Gent zat wel hoogstens twee keer naar
de Overpoort geweest. Nu ook nog: ik ga
liefst van al naar de Charlatan, tijdens de
week.”
Je vertelde onlangs dat je in een muziekwinkel steeds arrogant aangesproken
wordt omdat je een vrouw bent. Ik heb
de indruk dat men in muziekwinkels
gewoonweg consequent arrogant aangesproken wordt.
“Dat zou best kunnen, ja. Maar wanneer
je een vrouwelijke drummer bent, zie je
hen meteen denken: “Wat komt die hier
nu doen?”. Zeker wanneer je het technische jargon goed onder de knie hebt. Dan
denken ze dat je het van buiten geleerd
hebt, of zo. Of dat het mij uitgelegd is door

Volgens Bourdieu maak je als kind van
een muzikant veel meer kans om later
zelf muzikant te worden. Daar ben jij
wel het levende voorbeeld van.
“Ja. Wanneer je het in klassenverhoudingen bekijkt, dan moet ik wel zeggen dat ik
geen kind van rijke ouders ben. Mijn vader was zelfs invalide, en wij behoorden
tot wat je de arbeidersklasse zou kunnen
noemen. Het maakt ook niet uit in welke klasse je geboren wordt: als je ouders
sowieso al met muziek bezig zijn, heb je
inderdaad wel een grote voorsprong. Misschien worden kinderen in rijke families
eerder gepusht om zich met muziek bezig
te houden. Bij mij thuis gebeurde dat niet:
hoewel mijn broer muzikaal talent heeft,
werd hij nooit gedwongen naar de muziekschool te gaan.”

Mocht je vader trainer geweest zijn van
de lokale miniemenploeg, zou je dan nu
achter de drums zitten?
“Zeker. Ik zou wel doorgezet hebben.
Maar ik kan het mij eigenlijk niet voorstellen dat het thuis anders zou geweest
zijn. Die fanfarecultuur was altijd dominant in de hele familie. In tegenstelling tot
een sportcultuur.” (lachje)

Gert
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Film

The Life Aquatic
Deze ietwat absurde tragi-komedie van
regisseur Wes Anderson vangt aan met
een aantal onsamenhangende amateuristisch aandoende beelden. Deze stellen het
“waargebeurde” verhaal voor van Steve
Zissou die tijdens het draaien van zijn
docu-film zijn goede vriend en collega
Esteban verliest. Zissou meent te hebben
vastgesteld dat zijn makker zou zijn opgegeten door een - al dan niet bestaande?
- jaguarhaai.
Voor wie de naam Zissou onbekend in de
oren klinkt: deze kapitein - die trouwens
verdacht veel weg heeft van Jacques Cousteau - is een onderwatercinematograaf.
Hij maakt gortdroge docu-films over het
avontuurlijke oceaanleven. Daarbij wordt
hij geassisteerd door zijn immer trouwe
Team Zissou (lees: een stel onbeholpen
zeelui die zich in helblauwe pakjes hullen
en die rode mutsen als hoofddeksel prefereren). Tragisch genoeg gaat de kwaliteit
van zijn films er elk jaar drastisch op achteruit. In ieder geval is de kapitein vastbesloten een nieuwe expeditiefilm te draaien

waarin hij op zoek gaat naar de moordenaar van zijn vriend: de vermeende jaguarhaai. Hij wordt echter geconfronteerd
met het feit dat niemand nog geld in zijn
producties wil steken. Gelukkig duikt
ergens een man op die beweert Zissou’s
zoon te zijn en die zich geroepen voelt om
ge rfd geld in de queeste naar de haai te
investeren.
Even wat meer uitleg bij het omstreden
etiket ‘komedie’: verwacht geen voorspelbare en zwakke Will Smith-humor
waarvoor je minder dan drie hersencellen
moet hebben of Amerikaan moet zijn om
het grappig te vinden. De humor is subtiel gedoseerd en wordt - naargelang je
meer te weten komt over het Zissou-team
- gaandeweg opgebouwd.
Dat de regisseur met een redelijk rudimentaire plot aan de slag ging, doet weinig afbreuk aan het hoge entertainmentgehalte. De hele film lijkt wel doorweekt
met frisse vondsten. De regisseur kwam
bijvoorbeeld op het idee een set met een

doorsnede van Zissou’s schuit te gebruiken om op die manier de verschillende
kajuiten vanuit zijaanzicht in beeld te
brengen. Wanneer er een leeg moment
dreigt aan te komen, last Pel Dos Santos
(Seu Jorge) de film muzikaal aaneen door
op zijn gitaar - live en in het Portugees nummers van David Bowie te brengen.
Desnoods worden er kapers op de kust bij
gehaald... Al even origineel is het gebruik
van grafische computeranimatie. Zo slagen de animators van Anderson erin de
meest absurde vissen tot leven te brengen.
Als we daarbij de acteerprestaties van o.a.
hoofdrolspeler Bill Murray (Steve Zissou),
Willem Dafoe (Klaus) en Cate Blanchett
(Jane, de journaliste) in rekening brengen,
durf ik het aan om over een meesterwerk
te spreken. Juist omdat dit een zeer aparte
film is, is het niet makkelijk om anderen
daarvan te overtuigen. Vandaar deze wijze
raad: kijk en kom het zelf te weten.
Simon Calcoen

Calvaire
Af en toe zijn er zaken die de triljardentransfers naar Wallonië volkomen rechtvaardigen. Innoverende binnenhuisarchitecten als Dutroux, blauwe Chimay
en nu ook nog de letterlijk waanzinnige
film Calvaire. De Marc kon er ook wat
van, maar deze prent pakt je pas echt bij
de ballen.
Regisseur Fabrice Du Welz heeft van zijn
langspeeldebuut een totaal van de pot gerukte afdaling naar de waanzin gemaakt.
Marc Stevens (Laurent Lucas), een Franstalige Belgische charmezanger die rondkomt door shows op te voeren voor wegkwijnende oudjes, rijdt op weg naar een
van zijn gigs hopeloos verloren. Tot overmaat van ramp weigert zijn wagen dan
ook nog dienst, waardoor hij gedwongen
wordt onderdak te zoeken in een plaatselijke auberge, uitgebaat door de zonderling Bartel (Jackie Berroyer). Zo kabbelt
de film nog even langzaam verder, met af
en toe een hint over welke waanzin nog
zal volgen. Wanneer Bartels masker volledig afvalt, transformeert Calvaire in een
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maalstroom waar je achteraf volkomen
verbouwereerd weer uitkomt.
Du Welz is erin geslaagd met een absoluut minimum aan middelen een van de
meest pakkende films van de laatste tijd af
te leveren. De grove korrel die gehanteerd
wordt, geeft de film een grauwheid mee
die perfect aansluit bij de bevreemdende
sfeer. Het beeld dat wordt opgehangen
van de Zuid-Belgische natuur doet nog
allerminst denken aan de met Hollanders
geïnfesteerde bossen zoals wij ze kennen.
Hier worden ze bevolkt met een louter
mannelijke - na de inleiding komt in de
hele film geen enkele vrouw meer voor bevolking die weinig meer uitsteekt dan
lelijk zijn en gemeenschappelijke ouders
hebben. Beetje bij beetje wordt de kijker
meer en meer overgeleverd aan de zieke
fantasie van de regisseur, met als hoogtepunt een dansscene die ongetwijfeld filmgeschiedenis zal schrijven.
Calvaire is echter geen gemakkelijke film.
Het trage tempo, het bijna volledig afwezig
zijn van een soundtrack, de eigenaardige

personages,... De hele film is qua vorm en
inhoud zo ongelooflijk verschillend van
het gangbare canon dat je je als kijker continu afvraagt wat nu de bedoeling van dit
alles is, iets waar de film weigert op te antwoorden. Uiteindelijk is Calvaire een bad
trip die je echter nooit zou mogen missen.
Hier worden de grenzen van conventionele cinema verlegd - of beter, opgeblazen.
Dat Du Welz er desondanks in slaagt een
echte film af te leveren en niet te vervallen
in experimentele nonsens, getuigt van een
groot talent. Dat de Franstalige Belgische
cinema de Nederlandstalige overtreft, is
hierbij alweer bewezen. Alzheimers en Indringers verbleken volledig bij dit uiterst
originele stukje cinema.
Voor een oscar zal Calvaire wel nooit in
aanmerking komen, maar binnen het circuit van de kleinere arthouse cinema is er
alvast een knaller van een cultstatus voor
weggelegd. Leve Wallonië! Leve Di Rupo!
Leve Du Welz!
AJHdB

COLUMN Kunst suckt
Onlangs lanceerde het VB een frontale
aanval tegen al wat naar onvolkse cultuur
rook, van kleine theaters tot de minister
van cultuur himself. Nu de hetze over
boekenverbrandingen en linkse indoctrinatie weer wat geluwd is, is het hoog
tijd om over te gaan tot de essentie van
de zaak. Hedendaagse kunstenaars zijn
wankers.
Kunstminnend Vlaanderen wil subsidies voor obscure, experimentele theatergroepjes en andere verenigingen die
- vanuit een esthetisch gezichtspunt - in
feite nog minder bestaansrecht hebben
dan de foetus van mejuffer Planckaert?
Dan is het eerst aan kunstminnend Vlaanderen om daadwerkelijk kunst te maken.
Postmodernistische dandy’s zitten nu al
te steigeren in hun trendy bars, het laatste restje frapuccino morsend over hun
designerjeans. “Kunst maken! Wie kan
in godsnaam kunst ook maar definiëren!
Wee ons en onze onzekerheden! Iek!”.
Spijtig. Ik ben niet overtuigd.
Om het boud te stellen, op dit ogenblik
verdient de gemiddelde Vlaamse kunstenaar niets minder dan een welgemeende
suckerpunch tegen het nietsvermoedende
achterhoofd, en de gemiddelde Vlaamse
kunstcriticus een nekschot in een duffe,
stoffige gang van een anoniem overheidsgebouw. Waarom dat laatste? Is dat geen
aanslag op de persvrijheid? Poo to that! De
kunstpers verslaat niet, ze collaboreert.
En op collaboratie met de vijand staat de
hoogste straf. Tussen de cultuurpers en de
kunstenaar bestaat een Molotov-von Ribbentrop pact, dat tot weinig anders dient
dan het in stand houden van elkaars bestaan. Een perfect mutualisme in dienst
van het kwade. De wrede ironie wil echter
dat dit zelfbedruipend groepje samenzweerders net de intellectuele impact en
het maatschappelijk belang van hun creaties inroepen om de broodnodige subsidies te verantwoorden.
Een casus. In februari vond de Mexicaanse kunstenaar Beltran het een geweldig idee om de Gentse winkelbuurt
vol te strooien met rode posters waarop
in dikke, witte letters het woordje “Twijfel” te lezen stond. Nifty. De gemiddelde
burger die uitgleed over zo’n poster om er
nadien “Twijfel” op te lezen, zal inderdaad

wel op verscheidene niveaus intellectueel
overdonderd geweest zijn. Meer zelfs, ongetwijfeld kreeg deze onschuldige passant
spontaan een paar miljoen volt aan diepere inzichten door zijn cerebrale cortex
geramd, om in foetushouding ter aarde te
vallen, trillend van opwinding. Vroeger
bereikten Mexicanen nog hetzelfde effect
met een knipmes in achterstraatjes van
New York, but times they are a-changing.
Enkel het feit dat een onschuldige burger
een beetje armer achterblijft, blijft hetzelfde. Snif.
Het zou allemaal veel lichter verteerbaar
zijn, moesten onze kunstenaartjes zichzelf nu niet zo verdomd serieus nemen. Ik
geef gaarne mijn zuurverdiend inkomen
aan mensen als Benjamin Verdonck, die
toneel maken door een boterham met een
nylondraadje over het podium trekken,
moest hij nadien tenminste toegeven dat
het allemaal één grote grap was en heel
het publiek toch een bende ongelooflijke
idioten om daar geld aan geven. In zekere zin ben ik zelfs bereid toe te geven
dat sommige van die hedendaagse kunstwerken best leuk en wollig zijn, een beetje
zoals kleutertekeningetjes, of schilderijen
van mentaal gehandicapten.
Wie kan in godsnaam iets hebben tegen
bijvoorbeeld Christo’s The Gates in Central Park? Poortjes met saffraankleurige
gordijntjes, het heeft wel iets. Maar net zoals je een kleutertekening met een huisje,
boompje en zonnetje maar amusant vindt
totdat de vierjarige tekenaar het nodig
vindt om langdurig door te drammen
over zijn werkje, zo geniet je ook maar
van Christo’s poortjes tot de kunstenaar
ellenlange monologen afsteekt over - pakweg - de metafysische implicaties van de
textuur van de gebruikte stof. Het is erg
leuk voor kleine Johan dat hij rode wasco
heeft gebruikt voor het dak van zijn huisje
en hij zal daar wel erg goede redenen voor
gehad hebben, maar dat geeft hem nog altijd niet het recht om zijn medemens met
die redenen lastig te vallen. Fuck you, Johan, fuck you.

Colofon

Schamper werd u gebracht door:
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 “Voor de allerlaatste keer”
Baeten - Ellen “Dorothea Puente” Bernaers - Gert
“Ned Kelly” Boel - Simon “Andres Pandi” Calcoen
- Bruno “Jaws” Claeys - Axel “Patrick Haemers”
de Backer - Sofie “Aileen Warnous” De Vilder
- Stefaan “Chucky” Duc - Rien “Fat Bastard”
Emmery - Pieter “Harold Shipman” Everaerts
- Andreas “Freddy Horion” Faes - Rudy “The
Killer Nerd” Gevaert - Matthias “Clyde Barrow”
Jacxsens - Wendy “Bonnie Parker” Schelfaut
- Tim “Leatherface” Van der Mensbrugghe - Wim
“Michel Fourniret” Van Lancker - Dries “Hannibal
Lecter” Vrijders - Bregt “Patrick Bateman” Saenen Wouter “Marc Dutroux” Ryckbosch - Sara “Beverly
Allitt” Bossaert - Davine “Maria Swanenburg”
Peleman - Karel “The Boston Strangler” Deknudt Roeland “Charles Manson” Termote - Leslie “Linda
Hazzard” Vanhecke
Vormgeving
Papieren versie / Stijn Debrouwere - Matthias
Jacxsens - Davine Peleman
Internetversie / Wim Van Lancker
Cartoons / Bruno Claeys
Foto’s / Leslie Vanhecke - Karel Deknudt
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w Cultuuragenda
Maandag  maart
• Concert: Myrddin De Cauter inviteert
• Huisdierenbeurs: Beestje en Baasjes

Trefpunt, u

Falnders Expo, u
Sint Jacobs

• Kermis

Dinsdag  maart
• Musical: Pipi Langkous
• Concert: Les Maîtres de musique de l’Arménie
• Theater: “Atreus en Thyestes”
• Debat: “Vidiots, de Televisionaren”
Woensdag  maart
• Concert: Dirk Moelants
• Theater: Semper Vivat
• Theater: “Troje Triologie”

Capitole, u
Vooruit, u
Vooruit, u

Logos Tetraëder, u
Publiekstheater, u
La Barraca, u

Donderdag  maart
• Concert: Ambrogio Sparagna en Kepa Junkera
Handelsbeurs, u
• Museumnocturne: Museumverhalen
Huis van Alijn, u
• Film: “Mieke Maaike’s Obscene Jeugd”
Tinnenpot, u
Maandag  april
• Opera: “Giovanna D’Arco”
• Kermis

Vlaamse Opera, u
Sint-Jacobs

Dinsdag  april
• Concert: “Meshell Ndegeocello”
• Concert: “Stefano Scodanibbio”

Handelsbeurs, u
Logos Tetraëder, u

Woensdag  April
• Opera: “Salomé”
Vlaamse Opera, u
• Theater: “De Hongerkunstenaar - Monoloog van Bob de Moor”
Capitole, u
• Geleid werfbezoek grond- en waterwerken
Bourgoyen-Ossmeersen, u
Donderdag  april
• Lezing: “De Ontgrenzing: Pieter Breughel onder het vergootglas”
Vooruit, u
• Concert: Il Gardellino
Handelsbeurs, u
• Theater: “Caveman”
Capitole, u
maandag  april
• Iets dat van ver op theater lijkt: “Liefde mee Mostaard”
Selekest, u
Dinsdag  april
• Concert: “M&M”
• Dans: “Doc ”
• Film: “Saturday Night”

Logos Tetraëder, u
Vooruit, u
Film-Plateau, u

Urgent.fm,
uw studentenradio dagelijks
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