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KORT // Voor vorst, voor vrijheid en voor recht.
Er zijn veel droeve dingen gebeurd sinds de laatste Schamper. Wij worden daar heel erg ver-
drietig om. Gelukkig zijn we geen fulltime horde barbaarse en cynische klootzakken, daarvoor 
krijgen we net iets te weinig steekpenningen. Hint, hint. En speciaal daarom, ons meedeleven. 
Innige deelneming, Jo-Paul. Innige deelneming, Rainier. Innige deelneming, Marc De Clercq. 

De doom metal scene wil al een tijdje af van haar extreemrechtse 
imago. Controversiële groepen als sterb, schmutzige Zigeuner 
und ander Gesindel worden angstvallig uit het reguliere cir-
cuit geweerd en oudgediende N.S.DOOM.A.P. heeft  bereidwil-
lig zijn naam veranderd naar Doomy Doowapwap. Echter, de 
Belgian Doom Night III leggen in het weekend na de verjaar-
dag van Adolf Hitler, verraadt dat er nog weinig veranderd is. 
Scheer dus uw kruintje kaal, haal die matrakken boven en speld 
die nazi-decoraties op: feestje in De Centrale op 23 april. * Wie 
vroeger maar al te gaarne zijn restjes zilverpapier afstond, kan 
nu negertjes vrijkopen door zich een ticket voor de Oxfamfuif 
aan te schaff en. We weten niet welke grapjas op het idee is geko-
men om deze fuif op dezelfde avond en dezelfde locatie te laten 
doorgaan als bovenstaande Doomnight, maar het moet alleszins 
voor kleurrijke taferelen zorgen. Wie er nog niet helemaal uit is 
wat sterker is, een ambach-
telijk en eerlijk ineengesto-
ken Zuid-Amerikaanse pen 
(met milieuvriendelijke inkt, 
évidemment) of een vers ge-
slepen en al preventief naar 
bloedende rasverraders geu-
rend stuk Germaans staal, 
kom gerust een kijkje nemen. 
Neem opa en oma mee. Zij 
zullen het stuk zeker kunnen 
smaken. “De Repressie, part 
2: It’s Payback Time” wordt 
een pareltje. * Zelf gefaald in 
het leven? Nooit je sportieve 
dromen kunnen waarmaken? 
Geen nood, beleef je kinder-
tijd opnieuw door je kinde-
ren. Hul ze in kleurige span-
dex-uniformpjes, besteed ze 
uit aan een ex-Oostblokker als coach en schrijf hem/haar in voor 
de Worldcup Gymnastics (tot 27 april). Niets zegt “jeugdtrauma” 
als gedwongen vooraf ingestudeerde trucjes doen voor een meu-
te randdebielen die gymnastiek - hard lopen! - als een échte sport 
zien. De Belgische Psychiatersbond is u alleszins nu al erkentelijk. 
* Met hun platformtekst “Fuck the Students” wil de hogeschool 
voor “wetenschap en kunst” Sint Lucas een scherpe aanklacht 
formuleren tegen de betuttelende deontologische voorschrift en 
waar docenten ter lande aan gebonden zijn. “Middeleeuws puri-
teins gezeik”, fulmineert een anonieme docent, “dat ik mijn vlees 
steek in wat ik maar wil! Blijkt dat een studente te zijn, zoveel te 
beter!” Op 21 april, ergens in de Vooruit. Don’t overdress. * Tot 1 
mei loopt in Villa de Bondt de gratis tentoonstelling “4 vrouwen”. 
Wie zich sausige taferelen voorstelt bij die titel, moeten we helaas 
teleurstellen. Het ding gaat over feminisme. Stellingen als “waar-
om beenhaar wél esthetisch verantwoord is”, “waarom feminis-
tes automatisch lesbo’s zijn” en “we leven in een mannenmaat-
schappij: deal with it, bitch” worden afdoend beargumenteerd 

door kleine trolachtige vrouwmensjes. * In de Boekentoren loopt 
tot 29 april een tentoonstelling over het Congo van Leopold II. 
Volgens “wetenschappelijke” bronnen heeft  onze vroegere vorst 
daar enkele foutjes gemaakt bij het importeren van onze westerse 
beschaving. Heersen in tijden toen de term “collateral damage” 
nog niet bestond, het was geen evidentie . Maar wat sterker is, 
onze goede vriend Karol Wojtyla was persoonlijk verantwoor-
delijk voor de miljoenen HIV-besmettingen in het Zwarte Con-
tinent, maar het is wel de Leo die een tentoonstelling krijgt. Dat 
ruikt naar chauvinisme. En net nu Polen zo’n moeite deed zich 
aan te passen aan onze Westerse waarden. * Omdat er ook nog 
humor moet zijn, op 19 en 26 april treedt Vlaanderens oudste 
comedyclub Lunatic op in de Bal Infernal. Lachlustigen worden 
door de organisatoren aangeraden een kussentje mee te nemen. 
Niet enkel voor uw eigen edel zitvlak, moest u getuige zijn van 

de geboorte van een nieu-
we Geert Hoste kan u in 
één beweging Vlaanderen 
behoeden van veel pijn. 
Wie de befaamde Semira 
Adamu-move echter ver-
geten is, moet maar even 
een agent aanspreken. De 
politie, uw vriend. * Wie 
zich liever bezighoudt met 
intellectuelere stuff  dan 
comedy, zakt op 26 april 
best af naar de balzaal van 
de Vooruit. Daar debat-
teren de “Televisionairen” 
over de toekomst van de 
televisie en klagen ze het 
ongeïnspireerd kopiëren 
binnen de media aan. Als 
voorvechters van de origi-

naliteit, staande op haar zelfstandigheid, is Schamper het daar 
natuurlijk volmondig mee eens. Of zijn we in Vlaanderen dan 
werkelijk een bende luie, ongeïnspireerde Walen geworden, die 
liever andermans ideeën stelen? * Omdat er de laatste tijd weer 
een klein dozijn studenten zichzelf een knisperend roeten velletje 
hebben aangesmeerd door met sigaret in bed in slaap te vallen, 
organiseert de Gentse brandweer op 22 april een congres over 
brandveiligheid in het icc. Voor diegenen die ‘s morgens dus niet 
willen wakker worden als een afb laderende oude neger. * Zijn te 
mooi om door oude negers verzorgd te worden: de bloemenpar-
tijen op de befaamde Gentse Floraliën. Ook dit jaar wordt Flan-
ders Expo omgebouwd tot een enorme serre, tot 24 april. Men-
sen die een leuke, onopvallende en schijnbaar lief glimlachende 
orchidee willen voor op kot, het speciaal uit de Verenigde Staten 
geïmporteerde model-Schiavo is naar het schijnt een topper. Wel 
niet vergeten op tijd te voederen.

Axel en Andreas

Zoek de luie Waal
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Boutade
 Laten we het boud stellen: wat het hoger 
onderwijs nodig heeft , zijn meer betraande 
gezichtjes na de proclamaties in juli en sep-
tember. In deze tijden van credits, bissers en 
trissers kan elke aap met een hoed op name-
lijk zonder veel inspanning een diploma be-
halen. Voorzien van een mooie hoed maak 
je al kans op een doctoraat, maar het moet 
al om een lagere primaat gaan voordat hij 
naar een hogeschool trekt. De werkloos-
heidsgraad bij hooggeschoolden is de laatste 
jaren niet alleen progressief dramatischer 
geworden - alleen de allochtonen lijken het 
nog kwader te hebben - bovendien braken 
hogescholen en universiteiten elk jaar steeds 
meer frisse knapen en blozende meisjes uit. 
Pas afgestudeerden uit bepaalde richtingen 
krijgen het daardoor erg moeilijk om bin-
nen hun studiegebied of ruime omgeving 
werk te vinden. 

 Terwijl bepaalde vacatures amper ingevuld 
raken - aan burgies is er altijd nood - werken 
honderden moraalwetenschappers, historici 
en andere schoolverlaters uit slecht op de 
arbeidsmarkt afgestemde studierichtingen 
om den brode als postbode, koekjesverpak-
ker of buschauff eur. We willen nu nog gelo-
ven dat Patrick van de sorteertafel, Danny 
van de petit beurres en Roland van lijn 58 
een aardig stukje kunnen meepraten over 
Spinoza of de slag bij Hastings, maar ideaal 
is het niet. Ja, de werkloosheid onder hoog-
geschoolden hangt voornamelijk af van de 
conjunctuur. Ja, als hooggeschoolde raak je 
nog steeds makkelijker aan werk dan laag-
geschoolden of drop outs. De vraag blijft  
echter: wat heeft  de maatschappij aan hoog-
opgeleiden die slechts na zeven, acht jaar en 
telkens met de hakken over de sloot hun li-
centiaatstitel of master behaalden? Wie gaat 
een criminoloog in dienst nemen die op zijn 
25ste met voldoening afstudeert? 

 Een numerus clausus, ingangsexamens of 
fi nanciële beperkingen om het aantal in-
schrijvingen of hoogopgeleiden naar bene-
den te krijgen, zijn vanzelfsprekend uit den 
boze. Moet men kandidaat-studenten afra-
den een richting te gaan volgen? Beter niet. 
Niemand weet werkelijk of een studierich-

ting zijn cup of tea is voordat hij of zij er van 
geproefd heeft . Bovendien komt het weige-
ren van studenten de hogescholen en uni-
versiteiten allesbehalve goed uit, aangezien 
ze allemaal zoveel mogelijk studenten wil-
len binnenhalen om de overheidssubsidies 
op peil te houden. Economische barriëres 
invoeren, zoals de Amerikaanse elite-uni-
versiteiten, is dan weer verwerpelijk. Papa 
bankier kan zijn off spring nog wel een tris-
jaar betalen, maar papa bouwvakker zal zijn 
zoon als een hazewind naar naar ‘t fabriek 
schoppen. Moeten studiekiezers echter 
goed geïnformeerd worden over de jobmo-
gelijkheden na het afstuderen? Absoluut. De 
huidige wildgroei aan opleidingen, de één al 
schimmiger dan de andere, helpt anderzijds 
niet bepaald. 

 De oplossing is simpel: meer studenten fl es-
sen. U hoort het goed, u daar in uw IAJ-
jaar met die M’en op uw puntenbriefj e! De 
Vlaamse universiteiten moeten intellectueel 
dringend wat elitairder worden. Wat zegt 
u? De slaagpercentages zijn nu al zo laag? 
U moet nu al zo hard studeren? Als u vorig 
jaar in het auditorium links en rechts van u 
keek, blijft  u dit jaar als enige over? Wel, ik 
wil links, rechts, voor én achter me kijken, 
en dan pas alleen overblijven. Iedereen kent 
immers wel die medestudent met zijn licht 
openhangende mond, verkeerd dichtge-
knoopte hemd, mooi met fl uostift en volge-
kleurde syllabus en domme vragen die het 
auditorium ontsiert als ware hij een steen-
puist op het achterwerk van Liv Tyler. Tot 
uw grote verbazing zit hij er echter het vol-
gende jaar opnieuw, een alle logica tartend 
scenario dat zich vele malen kan herhalen. 

 Het hoort niet. Punt. Er is dringend nood 
aan een academische versie van de Brugse 
Metten, waarbij elke student onvoorbereid 
door zijn proff en uit zijn bed gelicht wordt 
en - indien hij of zij niet kan antwoorden op 
een eenvoudige vraag uit het veld van zijn 
studies -  onverbiddelijk van de unief wordt 
gekeild. Een boutade natuurlijk, maar het 
zou veel oplossen. 

 En bovendien onbeschrijfelijk cool zijn. 

 RIEN EMMERY, HOOFDREDACTEUR 
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Paul Van Cauwenberge tot rector verkozen
Of werd vice-rector Marc De Clercq weggestemd?
 Paul Van Cauwenberge, oud-decaan van de Faculteit Genees-
kunde, is verkozen tot rector van Universiteit Gent. En dat op 
22 maart 2005, stel je voor. Bijna een maand geleden, we zijn er 
weer vroeg bij. Van Cauwenberge zal dat goed doen. Benieuwd 
wat huidig vice-rector Marc De Clercq volgend jaar zal doen. De 
man kreeg een socialistisch complot tegenover zich en moest het 
onderspit delven. Maar of zijn strijdlust daardoor verdwenen is? 

 Op 1 oktober 2005 haalt rector  André De Leenheer  het hermelij-
nenvel van zijn schouder. Wat?! Een dood beest op de schouder 
van de rector? Jeps. Elders in deze Schamper staat een artikel over 
de toga’s en allerlei toebehoren van proff en. Meer uitleg aldaar. 

 Op 1 oktober wordt dat vel overgedragen aan  Paul Van Cauwen-
berge . Pff f. Nog een  chance  eigenlijk dat het geen slangenleder 
betreft . Stel je voor. De afgelopen decennia zijn rectoren altijd 
oude mannen geweest die ofwel kaal ofwel grijs ofwel beide wa-
ren. Zo iemand wil ik niet zien in slangenleder. Oké, als de rector 
een knap, jong ding zou zijn met leuke prammen, moet ze voor 
mijn part niet veel meer aan hebben dan een lap slangenleer. 
Maar dat blijft  een ijdele droom. 

 Had je een jaar geleden gezegd dat Van Cauwenberge rector zou 
worden, iedereen had meteen een plaatsje gereserveerd in het 
Guislain voor jou. Zot! Een maand voor de verkiezingen waren 
de kansen van Van Cauwenberge nog twijfelachtig. Twee weken 
voor de verkiezingen leek het erop dat alleszins  niet   Marc De 
Clercq  rector zou worden. Of Van Cauwenberge er met het her-
melijnenvel vandoor zou gaan, was ook niet zeker. De namen van 
enkele consensuskandidaten deden wel de ronde. 

 Uiteindelijk werd De Clercq in drie rondes naar huis gestemd. De 
week tevoren, op plechtigheid voor Dies Natalis in de Aula, had 
De Clercq nog vol vuur gezworen dat hij zich nooit oft e nimmer 
terug zou trekken. “Dan kennen ze mij nog niet!”, oreerde De 
Clercq strijdvaardig. Jammer genoeg voor hem was de uitslag na 
de derde ronde al zozeer in zijn nadeel dat zich niet terugtrekken 
veeleer dom dan strijdvaardig zou overkomen. De Clercq bewees 
dat hij nog altijd geen domme kloot was en bereidde zich voor op 
een lange val in een diep, zwart gat. Van Cauwenberge werd met 
net geen 76 procent verkozen. Een sowieso grijnzende  Peter De 
Keyzer , acod-heerser, grijnslachte zo hard dat zijn mondhoeken 
elkaar tegenkwamen aan de achterkant van zijn vrolijk schud-
debollende hoofd. 

 De Keyzer was een van de mannen die de zaak van Van Cau-
wenberge bepleitte. Dat deed hij samen met  Geert De Soete , de-
caan van de Psychologie en socialistisch kopstuk (“Alleen maar 
in naam socialistisch!”, gillen zijn critici) van onze universiteit. 
De Keyzer en De Clercq, dat waren geen te beste vrienden. De 
reden is simpel: De Clercq is een econoom - al zal hij zelf zeggen 
dat hij een sociale econoom is - en heeft  een managersvisie op 
beleid. Effi  ciënt, daadkrachtig beheer is waar hij voor staat. Pas 
dat toe op de resto’s en dikke miserie is je deel. Vandaar allicht 
ook De Keyzers afk eer van De Clercq: De Keyzer wil als socialis-
tisch voorman volledige garanties dat er niet aan het statuut van 
de personeelsleden van de resto’s gesleuteld wordt. 

 De Clercq zou daar allicht niet aan gesleuteld hebben. Ten eerste 
heeft  een rector daar te weinig macht voor en ten tweede kan 
dat alleen maar als je er een immens draagvlak voor hebt. Wat 
De Clercq wel gedaan zou hebben, is hardop nadenken over de 
effi  ciëntie van de resto’s. Hardop nadenken over effi  ciënte resto’s 
geeft  aan deze universiteit altijd aanleiding tot sociale onrust. Ze-
ker als de vakbondsleider Peter De Keyzer heet. 

 De frictie tussen De Soete en De Clercq hebben we in de vorige 
Schampers al tot vervelens toe uit de doeken gedaan. Daar zijn 
de tegenstellingen veeleer persoonlijk. Neus een beetje in ander 
edities die dit academiejaar verschenen zijn en denk er het jouwe 
van. 

 Feit is: Marc De Clercq mocht geen rector worden. Veel proff en 
die ofwel goed overeenkwamen met De Soete of De Keyzer of 
nogal rood waren, hebben zoveel mogelijk rondgebeld om zoveel 
mogelijk collega’s te overtuigen niet voor De Clercq te stemmen. 
Het gevolg was een ambigue situatie waarin twee tsjeven, Marc 
De Clercq en PvC (de artiestennaam van Van Cauwenberge; de 
man is ook zanger), tegen elkaar opkwamen. De ene tsjeef kreeg 
door de mensen die hem voluit steunden een rode stempel, de 
andere een blauwe, onder andere omdat hij econoom is. 

 Bij de eerste ronde op 22 maart was het verschil tussen beiden 
kandidaten niet zo groot. De Clercq haalde 46,53 procent van 
de stemmen, PvC 51,85. De aanhangers van De Clercq zagen het 
met lede ogen aan. Na de tweede ronde was de voorsprong van 
Van Cauwenberghe alweer groter: 42,62 tegenover 56,66 procent. 
Absoluut had Van Cauwenberge niet meer stemmen achter zich 
gekregen, maar veel mensen waren tussen de eerste en de tweede 
ronde al vertrokken. Bij de mensen die Het Pand verlieten, kwa-
men wij er vooral tegen die voor De Clercq hadden gestemd. Zij 
dachten dat zijn verkiezing een verloren zaak was. 

 Na de tweede ronde was de uittocht nog groter. Daardoor was 
het aantal stemmen voor De Clercq bij de derde ronde zo laag 
dat die zelf wel doorhad dat hij de eer aan zichzelf moest hou-
den. De Clercq moest het stellen met 36,36 procent. PvC kreeg 
62,86 procent van het kiespubliek achter zich. Met het bekende 
resultaat in de vierde ronde. Toch nam net geen 25 procent van 
de aanwezigen nog de moeite om zich te onthouden. 

 PvC is allicht een gelukkig man. Vier jaar geleden moest hij nog 
het onderspit delven tegen huidig rector André De Leenheer, 
maar nu haalt hij zijn gram. Helemaal overdonderd was hij niet 
door zijn overwinning. 

 Had u de uitslag verwacht? 
 “Ik wist op voorhand dat het heel spannend zou worden. Dat 
zowel Marc als ik ongeveer de helft  van de stemmen zouden bin-
nenrijven. Ik kon dat afl eiden uit wat mensen mij voor de verkie-
zingen kwamen zeggen. Ik was alleszins tevreden met een eer-
baar resultaat. Als er niet veel stemmen verschil zijn, ben je nooit 
helemaal zeker. Ik was pas gerust na de vierde ronde.” 

 Vier jaar geleden werd u niet verkozen, nu wel. Zoete wraak? 
 “Neen, uiteraard niet. Je weet dat ik zo niet in elkaar zit. Zoals 
je ook wel weet, was ik zelfs helemaal niet van plan om me kan-
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didaat te stellen. Na de vorige rectorverkiezingen dacht ik dat ik 
geen kans meer zou maken, ook al omdat men geen tweede keer 
iemand uit de gamma-wetenschappen zou verkiezen.  (De Leen-
heer is een apotheker; TVdM)  Pas op het einde ben ik er echt voor 
gegaan. Het was alleszins een positieve kandidatuur. Ik dacht dat 
de zittende vice-rector meer kans zou maken, zoals dat de vorige 
keer het geval was. Om die redenen heb ik de eerste maand dat 
mensen me begonnen te vragen me kandidaat te stellen, conse-
quent neen gezegd.” 

 Hebt u het gevoel dat Marc De Clercq weggestemd is? 
 “Ik kan me voorstellen dat dat zo leeft . Enorm veel mensen die 
ik niet ken, zijn voor mij beginnen te lobbyen. Maar dat is bui-
ten mijn wil om gebeurd. Ik heb dat zelf niet georganiseerd. Dat 
ligt niet in mijn aard. Dat Animo mij ook erg gesteund heeft ? Ja, 
dat weet ik. Maar het is niet alleen die politieke familie  (Animo 
verenigt de socialistische studenten van de unief, TVdM)  die mij 
gesteund heeft . Enfi n, er hebben mij veel mensen gesteund die 
niets met politiek te maken hebben, laat ik het zo zeggen. Je ei-
gen faculteit staat sowieso achter je, maar blijkbaar waren er ook 
andere faculteiten. Vier jaar geleden heeft  het kiezerskorps wel 
anders gestemd.” 

 Hoe ambitieus was u eigenlijk? 
 “Niet! Tenminste niet tot eind januari. Toen belde een journalist 
naar mijn vrouw en zij zei dat ik me zeker geen kandidaat zou 
stellen. Een halfuur later belde ik haar vanuit Barcelona dat ik de 
knoop had doorgehakt.  (lacht)  In Barcelona had ik de tijd gekre-
gen om er wat over na te denken, en terwijl mijn vrouw aan de 
lijn hing van die journalist, had ik mijn beslissing genomen. Zij 
kon dat natuurlijk niet weten.” 

 “Kijk, ik ben vijf jaar decaan geweest en daarna wou ik me toe-

leggen op mijn Europese project. De ambitie om rector te wor-
den was uiteraard nooit weg. Toen begon men mij langs heel veel 
kanten te polsen. Maar ik heb altijd goede contacten gehad met 
Marc (De Clercq). Dat heeft  mij tegengehouden. Ik voelde enige 
schroom. Ik zit daar nu nog altijd een beetje mee.” 

 Voelt u zich gebruikt door bepaalde mensen? Op het rectorde-
bat van de GSR voor de verkiezingen waren Peter De Keyzer 
en Geert De Soete bijvoorbeeld opvallend aanwezig. 
 “Geert De Soete was ook opvallend aanwezig op het rectordebat 
van vier jaar geleden.” 

 Toen was hij zelf kandidaat voor het vice-rectorschap. 
 “Ja, da’s waar. Kijk, ik begrijp je vraag. Maar neen, ik heb niet het 
gevoel dat ik gebruikt ben, laat staan misbruikt. Ik weet wel dat 
zij mij steunden, maar ik kan je één ding zeker zeggen: ik zal mijn 
onafh ankelijkheid bewaren.” 

 Daar zijn we blij om. 
 “ (lacht)  Ik heb de steun van Geert De Soete niet afgewezen. Maar 
zoals je ook wel weet lag ik enkele maanden geleden nog in de 
clinch met Geert in verband met de samenstelling van de Raad 
van Bestuur en het Bestuurscollege.  (Toen De Soete en de Keyzer 
uit het Bestuurscollege werden gekegeld, zie daarvoor een Scham-
per van een goed half jaar geleden, TVdM)  Laat ik het zo zeggen: 
Geert zit niet in mijn vriendenkring.” 

 We wensen Paul Van Cauwenberge een succesvol, en dus onaf-
hankelijk rectoraat toe. Het is hem van ganser harte gegund! 

 Van der Mensbrugghe 

 En hoe het met de verliezer zit? Werp uw blik naar onderen. 

“Rectorverkiezingen waren dorpspolitiek”
Huidig vice-rector Marc De Clercq werd voor 22 maart de bijna-rector genoemd. Sindsdien is hij de man die bijna rector 
werd. Of hoe een kroniek van een aangekondigde verkezing een onverwacht einde kreeg. De geschiedenis wordt geschre-
ven door de winnaar, maar dat betekent niet dat we de verliezer niet een paar vragen onder zijn neus mogen schuiven.

 Had u de uitslag verwacht? 
 “Uiteraard niet. Zeker niet de eerste uit-
slag. De meeste mensen zegden vooraf 
tegen mij dat de uitslag in mijn voordeel 
zou zijn en dat ik meer stemmen zou ha-
len dan  Paul Van Cauwenberge .” 

 Vertrokken de mensen die u steunden 
na de eerste ronde? 
 “Dat is moeilijk te zeggen. De feiten zijn dat 
Van Cauwenberge absoluut gezien weinig 
stemmen extra gekregen heeft  gedurende 
de volgende stemrondes. Zijn percentage 
steeg wel. Het kan goed zijn dat mensen 
dachten: “Ah, Paul zal het wel halen, onze 
stem is niet meer nodig.” Je kunt uit de cij-
fers uiteraard geen vaste conclusies trek-
ken. Toch is het waarschijnlijk dat vooral 
de mensen die mij steunden, vroeger weg-
gegaan zijn.” 

 Bent u ontgoocheld? 
 “Natuurlijk ben ik ontgoocheld. Ik heb 
vier jaar lang een goed beleid gevoerd als 

vice-rector. Ik vond dat ik ook een duide-
lijkere visie had dan Van Cauwenberge. 
Men heeft  mij eveneens gezegd dat ik een 
betere speech gegeven heb. Zelf kan ik dat 
natuurlijk niet beoordelen. Ik heb het ge-
voel dat mijn sterke punten, zoals daad-
kracht en effi  ciënt bestuur, in mijn nadeel 
uitgedraaid zijn. De verkiezingen hadden 
een politiek karakter. Zet dat maar tussen 
aanhalingstekens: ik vergelijk het nog het 
meest met dorpspolitiek.” 

 Voelt u zich gepakt? 
 “Wel, ik kan alleen maar vaststellen dat 
bepaalde mensen  (De Clercq noemt geen 
namen, TVdM)  heel veel roddels over mij 
verspreid hebben. Het was niet één rod-
del, maar verschillende, aangepast aan het 
publiek. De universiteit moet zich zo niet 
gedragen, hé.” 

   Wat gaat u nu doen? 
“ Ik ben vakgroepvoorzitter gebleven na-
dat ik verkozen was als vice-rector. Ik ga 

dat nu voortdoen. Ik krijg een jaar om te 
reïntegreren, zoals dat heet.  (lacht harte-
lijk)  Andere opties zullen we wel zien over 
een jaar.” 

 Is de nederlaag al enigszins verwerkt? 
 “Het heeft  geen zin om er bij stil te blijven 
staan. Rationeel is het niet te begrijpen 
wat er gebeurd is. Het is vooral een emoti-
onele bedoening. Wat heb ik verkeerd ge-
daan? Ik heb achteraf zeer veel steunbetui-
gingen gehad, en een decaan schreef: “Het 
publiek op de rectorverkiezingen was van 
 Tien om te Zien-niveau .” Dat zeg  ik  niet, 
hé!  (lacht)  Ik ga u uiteraard niet vertellen 
welke decaan dat zei. Ik ben ontevreden, 
maar zoals ze zeggen: de kiezer heeft  altijd 
gelijk, zelfs als hij ongelijk heeft ?” 

 We hopen dat Marc De Clercq zijn profes-
sionele leven nog altijd zinvol kan invul-
len. 

 Van der Mensbrugghe 
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 Hoe zou het nog zijn met Jef Taver-
nier? Enkele jaren geleden moest 
hij vol in de vuurlinie als de joker 
van Agalev, maar tegenwoordig 
loopt hij als Vlaams parlements-
lid en academisch consulent aan 
de ugent heel wat minder in de 
aandacht. Een rustige toekomst als 
éminence grise bij Groen!? Taver-
nier over onderwijs, lijstverbin-
dingen en de bestorming van het 
Cremlin.

U bent tegelijkertijd groen en een eco-
nomist - hoe vallen die twee zaken te 
rijmen? 
 “Wel, volgens mij is dat niet noodzakelijk 
contradictorisch. Alles hangt af van hoe 
je “economie” gaat defi niëren. In essentie 
betekent het namelijk dat je met beperkte 
middelen zo veel mogelijk wil bereiken. 
Het probleem is dat men te vaak op korte 
termijn en te individueel denkt over eco-
nomie. Eens men naar de lange termijn 
en op globale schaal kijkt, is er absoluut 
geen sprake meer van een tegenstelling 
tussen economie en ecologie. Vandaar 
dat ik trouwens ook een algemeen econo-
mist ben die naar het macro-economische 
kijkt. ”

 Welke herinneringen houdt u zoal over 
aan uw studententijd in Gent? Hoe zat 
het toen met uw engagementen? 
 “Het belangrijkste voor mij was eigenlijk 
mijn engagement in het studentenleven, 
meer bepaald in de faculteitswerking. 
Ik heb jaren lang in het bestuur van de 
Vlaamse Economische Kring gezeten, als 
ondervoorzitter en als penningmeester. 
Vanuit die positie was ik dan ook afge-
vaardigde in het FK (Faculteitenkonvent). 
Het ging dus toen niet direct om een poli-
tiek engagement, maar ik liep wel voort-
durend rond in de wat alternatieve econo-
mische middens. Dat engagement in het 
studentenleven ligt voor mij wel ergens 
in dezelfde lijn met mijn latere politieke 
inzet. In beide gevallen gaat het om het 
aannemen van een kritische houding en 
actief zijn. Je leert bovendien dingen orga-
niseren - zeer handige ervaring voor het 
latere leven. ”

 Vandaag bent u nog altijd - of liever, op-
nieuw - verbonden aan de ugent, dit keer 
als academisch consulent. Wat houdt uw 
opdracht precies in? 

“ In zekere zin heb ik altijd wel geprobeerd 
betrokken te blijven bij het universitaire 
gebeuren, al was het maar via de bijscho-
lingen die ik volgde als leraar. Vorig jaar 
hebben ze mij dan aangesproken om een 
cursus te geven in verband met politieke 
componenten van de besluitvorming in 
de specialisatieopleiding Master in Ma-
nagement voor Overheidsorganisaties. 
Een post-graduaatsopleiding in de facul-
teit economie dus. Het statuut dat men 
mij daarvoor wou geven, heeft  trouwens 
heel wat voeten in de aarde gehad. Aan-
vankelijk dacht men aan een statuut als 
gastprofessor, maar uiteindelijk is het dan 
toch “academisch consulent” geworden.” 

 Is het uw bedoeling om in die richting, 
het onderwijs, verder te gaan? 
 “Ik heb altijd graag les gegeven. Na de 
verkiezingsdreun van Agalev in 2003 heb 
ik onmiddellijk mijn job als leraar in het 
secundair onderwijs, deeltijds en onbe-
zoldigd, terug opgenomen. Gedeeltelijk 
om bezig te blijven, maar vooral om mijn 
ervaring door te geven. Dat is iets wat ik 
altijd zeer belangrijk gevonden heb. Ik ge-
loof dat ik in de loop der jaren een zekere 
ervaring en kennis heb opgebouwd die op 
die manier doorgegeven kan worden. Zo 
heb ik ook een tijd lang lessenreeksen ge-
geven als bijscholing, tot ik gevraagd werd 
terug een ministerambt op te nemen. Ook 
daarin is ervaring bijzonder belangrijk. 
Men heeft  mij nu drie maal gevraagd om 
“dépanneur” te spelen: een eerste keer als 
federaal minister van Volksgezondheid en 
Leefmilieu, een tweede keer als Vlaams 
minister van Milieu, Landbouw en Ont-
wikkelingssamenwerking en tenslotte ook 
een keer als lijsttrekker in West-Vlaan-
deren, hoewel ik van Oost-Vlaming ben. 
Opgebouwde ervaring is daarin enorm 
belangrijk, om stress bestendig te zijn, 
snel dingen in je te kunnen opnemen en 
ook snel beslissingen te kunnen nemen. ”

 Hoe zit het met de volgende generaties 
binnen Groen? 
 “Kijk, het doorgeven van kennis is essenti-
eel. Je moet als politicus met een bepaalde 
bagage aan ervaring er altijd voor zorgen 
dat de jongeren uit de partij altijd bij je te 
rade kunnen gaan. Dat is altijd één van mijn 
dada’s geweest: vertrekken vanuit de basis. 
Je moet dingen opbouwen van ergens, en 
dat gebeurt het beste vanuit de gemeentes 
of vanuit bepaalde actiegroepen. Het zijn 
deze groepen die we mee moeten helpen 
opbouwen en aan wie we kennis moeten 

doorgeven. Dat is trouwens ook één van 
de plezantste dingen die er zijn. Om een 
voorbeeld te geven: ik zit nu niet meer in 
de gemeenteraad van mijn gemeente, Aal-
ter, maar de huidige gemeenteraadsleden 
van Groen! kunnen wel nog altijd bij mij 
om raad komen vragen. Je moet de diver-
siteit aan mensen stimuleren, mensen met 
uiteenlopende ervaringen samen brengen 
en kennis aan elkaar doorgeven. ”

 Wat is dan voor u het belangrijkst: het 
nationaal of lokaal niveau? 
 “Met het nationaal niveau ben ik altijd al 
graag bezig geweest, in functie van mijn 
job. Maar men mag het lokaal niveau 
nooit verwaarlozen. Het blijft  altijd de 
basis. Kijk, in mijn gemeente word ik niet 
aangesproken als parlementslid, maar wel 
als persoon los van mijn functie. In mijn 
gemeente ben ik gewoon “Jef ”, en dat blijft  
enorm belangrijk voor mij. Iedereen heeft  
ergens een stek nodig, de basis van waar-
uit je dingen kan opbouwen.” 

 Alleen heeft  u op het lokale niveau, in 
uw gemeente Aalter, wel af te rekenen 
met een stevige concurrent: Pieter De 
Crem. 
 “Welja, of Pieter De Crem heeft  een ste-
vige concurrent aan mij. Het is toch wel de 
bedoeling om volgend jaar “het Cremlin 
te bestormen,” ik ben er klaar voor. Nor-
maal gezien zal ik dan ook de lijst trek-
ken. We zitten met een heel aparte situatie 
in Aalter. cd&v heeft  er een meerderheid 
van 52 en sp.a en Vlaams Belang zijn er 
volledig afwezig. Een behoorlijk uitzon-
derlijke situatie dus. Alles wat niet cd&v 
of Vlaams Belang is, beschouwen we als 
linkser dan De Crem. In ieder geval gaan 
we ervoor. We zien ook dat bij elke ver-
kiezingen de cd&v-meerderheid verder 
afb rokkelt. We moeten er alles aan doen 
om een positief alternatief aan te bieden 
tegenover het Vlaams Belang. We zijn 
geen negatieve partij, we zijn aanwezig en 
we luisteren naar de mensen. Dat is be-
langrijk. ”

 Onlangs nog kwam Vera Dua in het 
nieuws met een oproep tot lijst-verbin-
dingen. Beweegt er dan toch iets in het 
linkse front? 
 “Het probleem is complexer dan dat. De 
kieswetgeving op gemeentelijk vlak is mo-
menteel zo georganiseerd dat de grootste 
partijen het sterkst bevoordeeld worden. 
De idee daarbij is dat verschillende klei-
nere partijen zouden samenwerken om 

Jef Tavernier, een man.
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precies de nadelen van die wetgeving te 
omzeilen. Op gemeentelijk vlak heeft  men 
echt nood aan grote diversiteit. Het zou 
dus een goede zaak zijn om die lokale ini-
tiatieven te bevorderen. Let wel, het gaat 
hier dus niet in het bijzonder over Groen!, 
maar vooral over lokale bewegingen die 
momenteel weinig kans maken om ook 
eff ectief zetels te verkrijgen. Dat kan bij-
voorbeeld ook gaan over personen die 
op lokaal vlak zeer actief zijn, maar zich 
daarom niet aan een nationale partij wil-
len verbinden. Ook Agalev is trouwens 
vanuit dat lokale initiatief ontstaan. Inge-
bouwde drempels zijn dus uit den boze. 
Het voorstel voor lijstverbinding is dus 
een poging om tot een bredere en ster-
kere democratie te komen door er meer 
mensen in te betrekken. Indirect denken 
we ook op die manier het Vlaams Belang 
te kunnen tegengaan, maar men mag het 
niet interpreteren als een anti-strategie. 
Het is een positief democratisch project. ”

 Terug naar de nationale politiek dan. 
Wat zijn volgens U de belangrijkste ver-
wezenlijkingen van het paars-groene 
project (tussen 1999 en 2003) enerzijds, 
en uw persoonlijk inbreng daarin an-
derzijds? 
 “Volgens mij zijn er toch een aantal duide-
lijke trendbreuken met het verleden aan te 
duiden die gerealiseerd werden tijdens die 
regeerperiode. Ten eerste op ethisch vlak, 
denk maar aan het euthanasie-dossier bij-
voorbeeld. Daarnaast ook op economisch 
vlak, voornamelijk door het benadrukken 
van het begrip duurzaamheid in het eco-
nomisch denken. Zo hebben we toch heel 
wat kunnen realiseren in de zorgsector, of 
wat het tijdskrediet betreft . Tenslotte heb-
ben we ook op het vlak van natuurbehoud 
heel wat duidelijke verwezenlijkingen 
gerealiseerd: de aankoopbudgetten van 
natuurgebieden is sterk gestegen, de se-
lectieve ophaling van het afval werd uitge-
werkt,... Algemeen genomen zijn dat dus 
een aantal belangrijke verwezenlijkingen 
die men nu, voornamelijk om budgettaire 
redenen, wil afremmen - maar niet ten 
gronde in vraag stelt. Wat mijn persoon-
lijke verwezenlijkingen betreft , ben ik 
vooral trots op de beheersing van de vo-
gelpest-crisis. Het federaal voedselagent-
schap heeft  toen volop gewerkt. Daarnaast 
denk ik ook dat we allen samen hebben 
kunnen bewijzen dat groenen ook goede 
bestuurders kunnen zijn. ”

 Tussen uw eigen beleid en dat van uw 
opvolger, Kris Peeters, is er een behoor-
lijke trendbreuk. 
 “Och ja, Peeters plooit zich naar de in-

dustrie. We kunnen 
hem natuurlijk geen 
groene minister noe-
men. Hij is vooral 
bekommerd om het 
bedrijfsleven, niet 
om het milieu. Een 
prototype dus van het 
kortetermijndenken 
in de economie waar 
ik het eerder over 
had. Anderzijds voelt 
hij ondertussen wel 
de hete adem van Eu-
ropa in zijn nek om 
een aantal dingen te 
verwezenlijken.” 

 U hecht veel belang 
aan langetermijn-
visies in de politiek 
- maar krijg je dat 
in de hedendaagse 
maatschappij nog 
wel verkocht? 
 “Ik denk van wel. Je 
moet natuurlijk die 
visie vertalen in con-
crete projecten en 
daarvan de resultaten 
kunnen tonen. Maar 
de grote vereiste is 
natuurlijk dat je die 
visie reeds ontwikkeld moet hebben. Men 
mag ze niet pas beginnen opbouwen eens 
men een ministerambt krijgt voorgescho-
teld. Ik heb twee maal moeten invallen 
als minister, één keer voor elf maand, en 
één keer voor vijf. Als je dan pas een visie 
moet beginnen ontwikkelen, is je termijn 
verstreken voor je iets kan beslissen. Die 
laatste ministerperiode was wel bijzon-
der lastig, toen kwam het vooral aan op 
zoveel mogelijk beslissingen uitvoeren. 
Toch bleven er heel wat zware knopen 
over die doorgehakt moesten worden op 
korte tijd. ”

 Is de oppositie de juiste plaats voor 
Groen? 
“ Onze plaats wordt in de eerste plaats be-
paald door de kiezers. Als we sterker ston-
den, zouden we wel mee regeren. Men mag 
natuurlijk nooit om principiële redenen 
een oppositiepartij zijn. We moeten dus 
telkens blijven evalueren in welke positie 
we het grootste deel van ons programma 
kunnen realiseren. We moeten dan wel de 
voldoende electoraal gewicht hebben om 
ook eff ectief te kunnen functioneren in 
een regering. “ 

 Kan Groen! nog groeien? Andere par-

tijen zoals de sp.a nemen immers steeds 
meer groene thema’s over. 
“ Klopt, maar “the proof of the pudding 
is in the eating”, niet? Men moet kijken 
naar het verschil in beleid en de resultaten 
daarvan, niet naar de thema’s die men zegt 
voor te staan. Verhofstadt pleit op inter-
nationaal niveau vaak voor heel groene 
standpunten, maar de toepassing in eigen 
land, daar schort nog heel wat aan. ”

 Zit er binnenkort een generatiewissel 
aan te komen bij Groen? 
“ Zoiets gebeurt eigenlijk voortdurend. Er 
is altijd een automatisch proces van ver-
nieuwing. Maar het is wel zo dat een der-
gelijke wissel het sterkst is wanneer men 
groeit. Als we erin slagen van te groeien, 
gebeurt zo’n verandering dus automatisch. 
Vooral in het kader van de gemeenteraads-
verkiezingen is het opnemen van nieuwe 
mensen mogelijk. Het is dan ook bijzon-
der belangrijk om daarbij te zorgen voor 
een goede opleiding en voorbereiding. 
En dit kan dan weer door de ervaring die 
anderen lange tijd hebben kunnen opbou-
wen te delen met de nieuwelingen. 

 Dries en Wouter 



UNIVERSITEIT ZONDER PERSATTACHÉ
Nieuwe benoeming laat op zich wachten

 Het begon nochtans allemaal zo mooi. 
Met blazuinen en klaroenen werd de te-
rugkeer van verloren dochter  Sophie De-
waele  aan het begin van vorig academie-
jaar aangekondigd. Dewaele is immers, 
naast dankbare vulling voor “de boekskes”, 
ook licenciate in de wijsbegeerte. Dat di-
ploma behaalde ze aan de ugent. Ze hing 
haar omroepstoel bij de vrt dan ook met 
graagte aan de wilgen voor een job als 
persattaché bij haar Alma Mater. Dewaele 
deed dat naar eigen zeggen omdat ze op 
zoek was naar een job met iets meer in-
houd. “Omroepster ben je niet voor eeu-
wig. Als persattaché kun je wél op lange 
termijn groeien.”, zo klonk het. 

 Aan de UGent werd alvast monkelend 
naar de nieuwe benoeming gekeken. 
Mevrouw Dewaele werd weliswaar bin-
nengehaald omdat ze “als beste kandidate 
uit het onderzoek van het selectiekantoor 
kwam”, maar geef toe, een bv met een be-
vallig snoetje als woordvoerster kan nooit 
kwaad. Wie vanaf dan iets wilde weten over 
de ontwikkeling van nieuwe kunstgrassy-
stemen of de uitreiking van eredoctoraten 
kon met zijn vragen bij Sophie terecht 
voor deskundig verstrekte informatie. We 
moeten toegeven, ze deed dat bijlange niet 
slecht. De aanvankelijke scepsis verdween 
dan ook snel. En de uitstraling van onze 
univ, ze voer er wel bij. 

 Televisiemicrobe 
 Na goed een jaar kwam aan het mooie 
liedje echter abrupt een einde. Waren de 
doorgroeimogelijkheden op lange termijn 
toch niet je dat? Stonk de adem van rec-
tor De Leenheer toch een tikkeltje te erg? 
Bleek de lokroep van de nationale media 
dan toch te sterk? De goed-nieuws-show 
die werd opgevoerd bij de stille aft ocht 
van Sophie Dewaele (“prettig samenge-
werkt, goede contacten”, die dingen) geeft  
er ons het raden naar. Haar website noemt 
de voornaamste reden voor haar ontslag 
dat “de televisiemicrobe haar niet losliet”. 

Vrij vertaald wordt dat: “ik mis de belang-
stelling”. 

 Dewaele wilde terug naar het volk, het 
volk kreeg Dewaele. Na een job met iets 
meer inhoud koos ze dan toch maar weer 
voor een bestaan in de schijnwerpers. Ze 
werd een van de gezichten waarmee vijftv, 
naar eigen zeggen een zender voor vrou-
wen met gevoel, kijkers hoopte te lokken. 
“Op mijn lijf geschreven”, aldus Dewaele, 
die we sindsdien tussen de reclameblok-
ken door zagen rondzwalpen in wat in 
de volksmond “Tsunamië” is gaan heten. 
Mooie vrouwen naar verwoeste gebieden 
sturen, het levert steevast leuke plaatjes 
op. En na al die beelden over de verwoes-
tende werking van vocht heeft  een spot 
voor maandverband dubbel zoveel eff ect, 
niet? 

 Lege stoel 
 Wie zijn portie Sophie dan nog niet gehad 
heeft  kan op de Westvlaamse regionale 
zenders Focus en wtv terecht, waar ze een 
bijzonder hilarisch woonmagazine aan-
eenpraat. En alsof dat nog niet genoeg is 
belooft  Dewaele ons eind deze maand het 
verschijnen van haar toekomstige bestsel-
ler “Alles in het dubbel”, over de eerste ja-
ren na de geboorte van haar tweeling. Wij 
horen de Gouden Uil al zachte geluidjes 
van opwinding maken. 

 Maar goed, we dwalen af. Feit is dat de 
ugent al sinds november van vorig jaar 
zonder persattaché zit. Een hoogst verve-
lende zaak in tijden waarin het brengen 
van een boodschap alles is. Dat beseft  ook 
 Tom De Smedt  , afdelingshoofd van de 
dienst communicatie van de universiteit. 
Na het plotse vertrek van Dewaele lachte 
hij dan ook groen. Naast zijn normale be-
zigheden moest hij nu immers ook nog 
eens inspringen als persattaché. “Ik vervul 
nu die rol nu ad interim”, aldus De Smedt, 
“maar eigenlijk kan ik hem moeilijk com-
bineren met mijn eigen job. Het is gewoon 

te zwaar.” 

 Gelukkig heeft  De Smedt kennelijk een 
paar trouwe  minions  onder zijn com-
mando om een deel van zijn last over te 
nemen. Schamper krijgt zijn mailtjes te-
genwoordig trouw van  Dieter Kirchner . 
Die mens doet dat goed, echt waar, maar 
het heeft  toch niet de zing van een Sophie 
Dewaele. En intussen blijft  de dienst com-
municatie met een lege stoel zitten. 

 Shortlist 
 De Smedt hoopt dan ook dat de open-
staande vacature snel gevuld zal worden. 
De universitaire mallemolen die met een 
benoeming gepaard gaat, maakt het echter 
bijzonder onwaarschijnlijk dat de nieuwe 
woordvoerder er nog voor de zomer komt. 
De interne selectieronde leverde immers 
geen kandidaten op, en dus moesten die 
buiten de universiteit gezocht worden. De 
zoektocht, die werd uitbesteed aan head-
huntersbureau De Witte & Morel, leverde 
na het afsluiten van de vacature begin 
maart een honderdtal kandidaten op. Een 
populair baantje, woordvoerder van de 
ugent, zo lijkt het. Alleen eentje waar je 
niet zomaar meteen kan instappen. 

 “Uit die honderd kandidaten moet dan een 
shortlist gedistilleerd worden”, aldus Des-
met, die er aan toevoegde dat die shortlist 
er snel zou komen. “Maar eens die er is, 
moet de Raad van Bestuur nog zijn zegen 
geven. En dan moeten we waarschijnlijk 
nog rekening houden met de opzegter-
mijn van de gekozen kandidaat.” Op onze 
vraag of  we volgend academiejaar dan 
bij de nieuwe persattaché terecht kun-
nen, antwoordde De Smedt bevestigend: 
“tegen dan zou er inderdaad iemand be-
noemd moeten zijn.” Toch hadden we de 
indruk dat er iets van twijfel in zijn stem 
kroop. Al kan het ook de vermoeidheid 
zijn geweest. 

 Dries 

Binnen de persdienst van de ugent gaapt een leegte. Nu gapen er wel eens meer leegtes in de 
ingewanden van onze Alma Mater, maar als die achtergelaten worden door bevallige juff ers als 
Sophie Dewaele zijn ze toch extra deerniswekkend. Temeer daar de ugent het na het vertrek 
van La Dewaele zonder persattaché moet stellen. En haast om haar te vervangen lijkt er niet 
te zijn.
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Vice-rectorverkiezingen worden voorspelbaar

9

Maar dat zeiden we ook van de rectorverkiezingen
 We hebben de rectorverkie-
zingen nog maar verteerd, en 
hopla, het hele circus begint 
opnieuw. Er moet namelijk 
ook een vice-rector verkozen 
worden voor de komende vier 
academiejaren. De kandida-
ten zijn al bekend: Luc Moens 
en dinges, allez, hoe heet-ie, 
Paul Kiekens. Zet uw geld in 
op Kiekens. Als hij wint, word 
je zeker euromiljonair. Als.  

De rectorverkiezingen waren spannend. 
Socialistische machinerieën kruidden 
het debat, en zorgden achteraf voor ran-
cuneuze gevoelens  (zie elders in deze 
Schamper) . In de vice-rectorverkiezingen 
hebben we nog geen enkele machinerie 
in werking zien treden. Ook niet nodig, 
zeggen mensen die het kunnen weten. Op 
een universitaire receptie vingen we de 
volgende one-liner op: “Het gemakkelijke 
aan Kiekens is dat hij er zelf wel voor zorgt 
dat hij niet verkozen geraakt.” Dat zat er 
niet naast. 

 Paul Kiekens was tot vorig academiejaar 
decaan van de Faculteit Toegepaste We-
tenschappen. Als het aan hem lag, was hij 
dat nog altijd. Alleen lag het niet alleen 
aan hem, maar ook aan de faculteitsraad. 
En die wilde hem niet meer. Kiekens had 
dat niet door. Het duurde 26 (!) stemron-
des vooraleer Kiekens beseft e dat hij de 
eer aan zichzelf moest houden. Niet dat 
hij nog veel eer over had, natuurlijk. 

 Toch is Kiekens geen domme mens. Veel 
respect voor hem. Hij heeft  verdorie vier 
(4!) eredoctoraten. Oké, het zijn er alle-
maal uit het voormalig Oostblok, maar 
ons hoor je niet zeggen dat Tsjechië, Po-
len en Roemenië achterlijke landen zijn. 
Hoogstens een beetje anders. Maar zwaai-
end met zijn eredoctoraten zal hij nooit op 
de derde verdieping van het rectoraat be-
landen. Een student uit de faculteitsraad 
van de burgies verwoordde het treff end: 
“Kiekens vice-rector? Wat een grap! Zelfs 
zijn eigen faculteit steunt hem niet.” 

 Een ander verhaal bij Luc Moens. Moens 
is decaan van de Faculteit Wetenschap-
pen. Toen bekendraaakte dat Moens vice-
rector wou worden, ging er een collectieve 
zucht door de wetenschappelijke kroch-
ten. Geen zucht van verlichting. Een zucht 
van wanhoop. Een anonieme student uit 
de Wetenschappen verklaarde die zucht 

nader: “Moens is de beste decaan die we 
de afgelopen decennia gehad hebben. En 
net  hij  verlaat ons om vice-rector te wor-
den.” 

 Dat Moens vice-rector zal worden, daar 
is bijna iedereen het tot nu toe over eens. 
Er is wel een probleem. Van Cauwenberge 
torst een christen-democratische stempel. 
Doordat hij de afgelopen maanden veel 
steun kreeg van de socialistische stromin-
gen aan de universiteit, heeft  die stempel 
een rode laag gekregen. En wie heeft  een 
partijkaart van de Socialistische Partij 
Anders (sp.a), wordt alom gefl uisterd? Luc 
Moens. Dat kan hommeles geven. Twee 
mannen die door de sossen worden ge-
steund op de derde verdieping, in een ver-
zuilde instelling als de unief is dat een pre-
cedent van ik zal je daar hebben. Maar om 
het met dezelfde anonieme student van 
daarjuist te zeggen: “Moens is in de eerste 
plaats een wetenschapper. Die partijkaart 
heeft  hij alleen maar omdat het hem goed 
uitkomt.” Logisch zou zijn dat hij die par-
tijkaart zo gauw mogelijk in de vuilnisbak 
zwiert. Dat zou hem beter uitkomen. Of 
geef ze aan Kiekens. Heeft  die toch iets om 
mee te zwaaien zonder meteen beschimpt 
te worden. 

 Van der Mensbrugghe 

Als u lang genoeg staart zal het mystieke verband met bovenstaand artikel u beroeren tot in de diepste spelonken van uw ziel.
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Schenkingen aan de unief
Gids voor wie echt geld te veel heeft
Er zijn verschillende mogelijkheden om de ugent te steunen in haar belangrijkste missie, “ta-
lentrijke jongeren een gedegen academische opleiding aanbieden en met hoogstaand funda-
menteel en toegepast onderzoek meebouwen aan de ontwikkeling van wetenschap en techno-
logie”. Lees hier welke.

Gift en kunnen gebeuren in twee vormen: 
schenkingen onder levenden of legaten bij 
testament. Als schenker kan je ook bepa-
len of de gift  voor een bepaald doeleind 
gebruikt moet worden. Er zijn verschil-
lende vormen van schenkingen en legaten 
aan de ugent mogelijk, maar voor de dui-
delijkheid eerst een aantal algemene regels 
duidelijk maken.

 Potske 
   Schenkingen moeten door het Bestuurs-
college goedgekeurd worden. Wanneer de 
schenking niet strookt met de missie van 
de universiteit, kan die geweigerd wor-
den. Wanneer de schenking een waarde 
van meer dan één miljoen euro heeft , dan 
kan het bestuurscollege de schenking niet 
goedkeuren zonder een voorafgaande-
lijke machtiging van de Vlaamse regering. 
Schenkingen zijn onherroepbaar. Voor 
onroerende goederen is er bovendien 
een notariele akte nodig, waarvan de re-
gistratie kosteloos is. Voor handgift en en 
schenkingen via een bankrekening is er 
geen akte vereist, hoewel natuurlijk nut-
tig als bewijsmiddel. Wat die bankreke-
ning betreft , u kan de administratie eens 
een ferme kloot afdraaien door op de in 
de brochure bijgesloten formulier, om via 
een permanente opdracht geld te storten 
op de rekening van de unief een heel laag 
bedrag in te vullen. Vanaf 30 euro krijgt u 
een fi scaal attest, waarmee u dus een be-
wijs hebt voor de aft rek van de personen-
belasting. 

   Voor wat legaten betreft , is er niet zo veel 
verschil. Het wordt wel alleen van kracht 
na het overlijden van de erfl ater. Zo lang 

die pipo leeft , is het legaat herroepbaar. 
Hier ook weer de regel van de goedkeu-
ring door het Bestuurscollege en de even-
tuele voorafgaandelijke machtiging tot 
aanvaarding van de Vlaamse regering. Er 
zijn drie soorten legaten mogelijk: een al-
gemeen legaat (de unief krijgt de volledige 
nalatenschap), een legaat ten algemene 
titel (de unief krijgt een bepaald aandeel 
of een bepaalde categorie van goederen) 
of een bijzonder legaat (de unief krijgt het 
potske van de paus). Legaten aan de ugent 
is vrijgesteld van successierechten. Ieder-
een gelijk telt niet, ofwa? 

   Leerstoel 
   Nu over naar de verschillende mogelijk-
heden die schenkingen en legaten bieden. 
Hou u vast, het wordt spannend. U kan 
in de eerste plaats iets schenken of lega-
teren voor de oprichting van een fonds op 
naam. Elke persoon, bedrijf of vereniging 
kan door de naam van een persoon van 
wie men de nagedachtenis wil bestendi-
gen aan een fonds verbinden. Men kan 
dan eventueel een bepaalde prijs in het 
leven roepen of een beurs uitrijken aan 
bepaalde studenten. Zo cool. De modali-
teiten (doel, aanwending kapitaal, weten-
schappelijk beheer) van het fonds moeten 
in een huishoudelijk reglement worden 
neergepend een dient worden voorgelegd 
aan het bestuurscollege ter goedkeuring. 
Het fi nancieel beheer gebeurt door de 
ugent, het wetenschappelijk beheer door 
een beheercomité van drie leden, waarin 
minstens een personeelslid van de ugent.  
zetelt .

   U kan ook opteren voor de oprichting van 

een leerstoel op naam. U kan er uw per-
soonlijke naam aan geven, of die van uw 
bedrijf of vereniging. Het bestuur moet 
wel met deze oprichting akkoord gaan. 
Aan de oprichting wordt zowel extern als 
intern veel bekendheid gegeven. Het zou 
een middel moeten zij om daadwerkelijk 
belangstelling voor universitaire kennis-
overdracht blijvend in het licht te stellen. 
Zo veel woorden voor wat men met ‘recla-
me’ kan samenvatten. Oprichtingsregels 
zijn zoals deze van een fonds. In plaats 
van een huishoudelijk reglement, is er hier 
een overeenkomst tussen de schenker en 
de UGent. Niet onbelangrijk is de hieraan 
voorafgaande briefwisseling tussen uni-
versiteitsbestuur, de decaan van de facul-
teit waar de leerstoel zal worden ingericht 
en de schenker. 

   Een laatste mogelijkheid is het oprichten 
van een onderzoekscentrum op naam. De 
schenker of legataris kan zijn naam, deze 
van zijn bedrijf of verenoging of van ie-
mand die hij op speciale wijze wil geden-
ken aan een onderzoekscentrum verbin-
den. Ook hier weer zal er veel publiciteit 
aan worden gegeven. Met zo’n centrum 
wil de ugent de meest getalenteerde on-
derzoekers een ruimere fi nanciele arm-
slag bieden voor onderzoek. De gift  wordt 
vastgelegd in een overeenkomst tussen de 
schenker en de ugent nadat het door het 
universiteitsbestuur is goedgekeurd. De 
wetenschappelijke inhoud wordt bepaald 
door de schenker en de Onderzoeksraad 
van de unief. 

 Stefaan 
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Avontuurlijke jongerenreizen 18 tot 30 jaar

www.andersreizen.be/jongTrekkings & 
wandeltochten

� canyoning
� alpinisme
� kajak
� mountainbike

ver van het massatoerisme
kleine groepen met begeleiding

 Burgies 
 Vanaf volgend jaar wordt de Faculteit 
Toegepaste Wetenschappen omgedoopt 
tot “Faculteit Ingenieurswetenschappen”. 
Sinds de BaMa-hervorming volgen de 
burgies immers een opleiding die “Inge-
nieurswetenschappen” heet, en daarom is 
besloten om aan alle Vlaamse universiteit 
ook de faculteit zo te gaan noemen. 

 Drugs 
 Vanaf volgend academiejaar kan je aan 
de UGent een interfacultaire postgradu-
aatsopleiding “Drugsfenomeen: theorie 
en praktijk” volgen. “De opleiding belicht 
het drugsfenomeen zowel vanuit juridi-
sche, sociologische en psychologische 
invalshoek, als vanuit een geneeskundig 
en farmacologisch perspectief. Naast de 
theoretische kennis en kritische analyse 

van de diverse drugthema’s krijgen de 
studenten ook vaardigheden en attitudes 
bijgebracht op het vlak van coördinatie, 
preventie, hulpverlening en politie- en 
justitieoptreden.” Professoren uit de facul-
teiten Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen, Far-
maceutische Wetenschappen en Politieke 
en Sociale Wetenschappen  zullen oplei-
dingsonderdelen en case studies doceren. 

 Computers 
 De universiteit heeft  beslist mee te stap-
pen in het project “Close the Gap”, waarbij 
oude computers geschonken worden aan 
educatieve, culturele, sociale of medische 
projecten in de Derde Wereld. Eén van 
de leden uit de adviesraad van “Close 
the Gap” is aartbisschop  Desmond Tutu , 
op Dies Natalis eredoctor werd aan de 

UGent. Aan onze Alma Mater slingeren 
ruim 8.000 computers rond, die gemid-
deld vier à vijf jaar in gebruik blijven. 
Jaarlijks worden er dus 1.500 tot 2.000 
toestellen vervangen; de oude toestellen 
verdwijnen grotendeels in opslagruimtes 
en worden niet verder gebruikt. Het uni-
versiteitsbestuur ging in op de vraag van 
“Close the Gap” om deze oude toestellen 
een nieuwe, waardevolle bestemming te 
geven en start op 1 oktober met de inza-
meling van de oude toestellen. Alle pc’s 
uit de knooppunten en computerklassen 
- goed voor 350 toestellen per jaar - gaan 
standaard naar het project; voor de ove-
rige pc’s worden de vakgroepen en dien-
sten gestimuleerd om mee in het project 
te stappen. 

Rien Emmery

KortjesKortjes
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 Schamper, het studentenblad 
van de Gentse universiteit, 
heeft  sinds haar ontstaan in 
1975 al meer dan 400 edities 
uitgebracht. In deze laatste 
afl evering van onze reeks 
over de Schampergeschiede-
nis komt er een slot aan  we 
verder in op de jolige schel-
menstreken van het Blad van 
Papier. 

 De redactie toonde haar goede wil door 
zelf voorstellen te doen voor de op te rich-
ten pluralistische redactieraad. Na vele 
maanden onderhandelen werd uiteinde-
lijk een redactieraad samengesteld met 
vijf leden, die voor het overige nagenoeg 
dezelfde taken bleef vervullen als de vroe-
gere controlecommissie. Inmiddels was 
ook een nieuwe Raad van Beheer geïn-
stalleerd, onder leiding van kersvers rec-
tor  Leon De Meyer . Die bleek Schamper 
iets gunstiger gezind dan zijn voorganger, 
want op 25 oktober 1985 werden de subsi-
dies voor Schamper terug vrijgegeven en 
kon het blad weer normaal verschijnen. 

 Biggetjes 
 Twee jaar later was het weer zover. Dit-
maal was het de beurt aan de Gentse Stu-
dentenraad (gsr) om Schamper het zwij-
gen op te leggen. Aanleiding was een niet 
erg fl atterend artikel in Schamper 245 over 
de studentenvertegenwoordigers, in de 
aanloop naar de verkiezingen van nieuwe 
vertegenwoordigers op 8 april 1987. Naast 
het artikel prijkte bovendien een foto van 
twee biggetjes met het onderschrift  “De 
nieuwe kandidaten voor de Raad van 
Beheer zijn er...” Over de afzwaaiende 

studentenvertegenwoordigers die zich 
opnieuw kandidaat stelden, zei Schamper 
dat ze nauwelijks iets hadden uitgespookt 
en vooral carrière najaagden. De toenma-
lige eindredacteur van Schamper,  Wim 
Tessier , stelde zich evenwel ook kandidaat 
en hij kreeg wel lovende woorden: “hij is 
een schaterlachende confrater (van het 
huis Schamper). Deze sympathieke kerel 
(...) kan bogen op een ruime ervaring en 
heeft  een goede dossierkennis. Hij heeft  
een nuchtere kijk op de zaken (...).” 

 Het hoeft  niet te verwonderen dat de 
studentenvertegenwoordigers verbolgen 
waren. Ze brachten de zaak voor de gsr, 
een orgaan dat onder meer instond voor 
de subsidieverdeling onder de studenten-
verenigingen en waarin ook de studen-
tenvertegenwoordigers zetelden. Op 24 
maart 1987 besliste de gsr dat de subsidies 
aan Schamper werden stopgezet zodat het 
blad niet meer zou verschijnen. Ze besliste 
verder het volgende academiejaar te star-
ten met een nieuw schrijvend medium. 

 Een reactie van de Schamperredactie 
bleef natuurlijk niet uit. Dankzij extra ad-
vertenties kon ze haar tweehonderzesen-
veertigste nummer uitbrengen.  Schamper 
Vermoord  luidde de titel, en het bestond 
bijna volledig uit kritiek op de gsr. Toch 
trad de redactie ook nu weer mee in het 
overleg over het nieuw schrijvend medi-
um. Al snel werd bekomen dat Schamper 
toch mocht blijven bestaan, maar onder 
bepaalde voorwaarden. De meest opval-
lende was dat Schamper, dat altijd een 
weekblad was geweest, voortaan tweewe-
kelijks moest verschijnen. Verder moest er 
meer nieuws over de studentenbeweging 
en over de universiteit komen, en bleef 
de gsr controle uitoefenen door middel 
van de bestaande redactieraad. Onder die 
voorwaarden kreeg Schamper op 5 okto-
ber 1987 haar subsidies terug. Vanaf dat 
moment zou Schamper nog slechts zelden 
aandacht besteden aan onderwerpen die 
geen link hadden met de Universiteit of de 
studentenbeweging. De redactieraad bleef 
nog jaren bestaan tot ze uiteindelijk werd 
afgeschaft  in 1993. 

 Verdronken 
Schampers 
 Studentenverenigingen uit het rechtse 
kamp hadden hun eigen manier om te 
reageren op negatieve berichtgeving in 
Schamper. In 1986 werd de redactie im-
mers het slachtoff er van diefstal. 

 De Zuid-Afrika beminnende studenten-
vereniging Protea kreeg het in dat jaar 
hard te verduren. Omwille van haar hou-
ding tegenover het apartheidsregime in 
Zuid-Afrika verloor de vereniging haar 
erkenning door de Universiteit, waardoor 
ze niet langer op subsidies kon rekenen. 
In maart 1986 plande Protea een actie tij-
dens een vergadering van de gsr om haar 
ongenoegen te uiten. Door een boycotac-
tie van de politieke linkerzijde van de gsr 
werd de vergadering echter afgelast. Toen 
de Protea-ploeg een half uur later in het 
lokaal kwam binnengevallen, zat er reeds 
een andere studentenvereniging. Pro-
tea moest onverrichterzake terugkeren. 
Schamper, dat al verscheidene malen kri-
tiek op Protea had gepubliceerd, plaatste 
het verhaal van de mislukte actie op de 
voorpagina van Schamper nummer 225, 
met een foto en met de nodige schampere 
opmerkingen. 

 Niemand zou het Schampernummer ooit 
te lezen krijgen. Nog geen kwartiertje na-
dat de drukker de volledige oplage in het 
studentenhuis had afgeleverd, bleken alle 
zesduizend exemplaren verdwenen. Al 
snel ging de verdenking uit naar Protea. 
Getuigen hadden Protea-voorzitter  Paul 
Beheyt  in de buurt van de dozen gezien 
en hadden de dozen zien binnendragen in 
een huis in de buurt, in de Magnelstraat. 
“Een gekend nsvhol” noemde de redactie 
het. De politie onderzocht enkele studen-
tenkamers maar vond de gestolen Scham-
pers nooit terug. De voorpagina ( met  Pro-
tea-artikel) werd opnieuw gedrukt en bij 
het daaropvolgende nummer 226 gesto-
ken. In dat nummer smeerde de redactie 
“de roof van de eeuw” breed uit over de 
voorpagina, en suggereerde dat de volle-
dige oplage in de Coupure was geworpen 

Dertig jaar eigenzinnige 
geschiedenis van Schamper
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met de kop  De verdronken Schampers: 
6000 maal blub...  

 Het verhaal kreeg nog een staartje. Diezelf-
de week nog werd een pamfl et verspreid 
waarop het logo van Schamper werd afge-
beeld met daaronder de titel  De aanslag op 
Schamper. Persvrijheid in gevaar.  Op sati-
rische wijze werden vijf mogelijke daders 
aangeduid van de diefstal. Het leek erop 
dat dit een pamfl et van de Schamperre-
dactie was, maar dat was niet het geval. 
Uit bewoordingen zoals “Leve de revolu-
tie! Leve de subsidie! No Pasaran!” kon 
men opmaken dat het eerder bedoeld was 
om Schamper in een uiterst links hoekje 
te duwen. De Schamperredactie zocht de 
makers van het pamfl et dan ook in het 
rechtse kamp, meer bepaald bij Protea. 
Er kwamen citaten in voor die enkel de 
dieven van Schamper 225 konden gelezen 
hebben. De redactie reageerde furieus, 
verweet Protea laf en kleinzielig te zijn en 
noemde de dieven openlijk “stront”: “Keer 
terug naar uw gierput en blijf er. Samen 
stinken is zoveel gezelliger!” 

 Boelmakers 
 Enkele jaren later vond een andere rechtse 
studentenvereniging blijkbaar inspira-
tie in het hele diefstalverhaal. Schamper 
nummer 300, nota bene een extra dik 
feestnummer, werd op verschillende ver-
deelpunten in de universitaire gebouwen 
gestolen. De redactie wees meteen de Na-
tionalistische Studentenvereniging (nsv) 
aan als de schuldige. 

 De nsv was al jaren een omstreden ver-
eniging, vanwege haar extreemrechtse 

karakter, haar gewelddadige acties en haar 
bij wijlen racistische vertogen. Toen de re-
dactie bij het begin van het academiejaar 
1992-1993 ontdekte dat op verschillende 
verdeelpunten een pamfl et van de nsv tus-
sen de exemplaren van Schamper nummer 
299 geschoven was, was ze daar allerminst 
mee opgezet. Als reactie publiceerde ze in 
het nummer 300 het artikel “nsv, wie gek 
is doet mee”, waarin alle negatieve kanten 
van de nsv opgesomd werden. 

 Nog geen dag nadat deze editie verdeeld 
was, bleken de Schamperexemplaren ge-
deeltelijk of volledig te zijn verdwenen in 
verschillende gebouwen, studentenres-
taurants en studentenhomes van de rug. 
“Bloed, zweet en tranen had de Schamper-
redactie geplengd bij het uitwerken van de 
jubileumeditie Schamper 300. Compli-
menten van alle kanten waren niet van 
de lucht - frustraties trouwens ook niet 
-maar de Schampers waren nog maar één 
avond verdeeld en het 24 November-syn-
droom sloeg al toe,” zo schreef de redac-
tie in Schamper nummer 301. Dat de nsv 
achter de diefstal zat, was voor haar een 
uitgemaakte zaak. De vereniging hoopte 
later die maand een door de Universiteit 
erkende studentenvereniging te worden 
en zo subsidies te kunnen genieten. Iedere 
negatieve berichtgeving over de nsv was 
dus uit den boze, en daarom werden de 
Schampers maar meteen gestolen, zo re-
deneerde de redactie. De nsv slaagde er 
echter niet in erkenning te krijgen. 

 De redactie van Schamper daarentegen 
bleef gedurende de rest van de jaren ‘90 
beducht voor een herhaling van de feiten. 
Telkens ze een artikel schreef over de nsv 

of aanverwante verenigingen, werden de 
verdeelpunten nauwlettend in het oog ge-
houden. Af en toe verdwenen er ook op 
één of enkele plekken een aantal exem-
plaren, en dat wakkerde het wantrouwen 
natuurlijk aan. Een anonieme getuige zou 
later aan de redactie bekennen dat ook 
(extreem-)linkse studentenverenigingen 
wel eens bakjes leegroofden om vervol-
gens de nsv de schuld in de schoenen te 
kunnen schuiven. 

 Schamper heeft  duidelijk een bewogen 
geschiedenis achter de rug. Dit waren 
slechts enkele van de meest markante ge-
beurtenissen. In de voorbije 30 jaar kende 
het blad talrijke ups en downs, en ook nu 
nog blijven studenten zich inzetten om de 
schampere traditie van het blad voort te 
zetten. Of zoals een geïnterviewde student 
het in Schamper nummer 50 treff end ver-
woordde: “‘t Zijn boelmakers die veel te 
vlug van hun oren maken!” 

 Maarten De Gendt 

 De auteur is een voormalig redacteur en 
coördinator van Schamper. Dit artikel over 
de geschiedenis van Schamper is het laatste 
van drie delen, die voor het eerst versche-
nen in “Brood en Rozen” van het amsab. 
Het is een samenvatting van het rijkelijk ge-
illustreerde 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 ver-
krijgen via het Archief van de Universi-
teit Gent. Meer info op 09/264.30.81 of op 
archief@UGent.be. 
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Het mysterie van de tsjilpende 
piramide ontrafeld!
Uitzonderlijke vindplaatsen en gebouwen. De Maya’s hebben er ons verschillende nagelaten. 
Eén van de mooiste sites blijft  wellicht Chichen-Itza, op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. 
Ook kan het bestempeld worden de meest mysterieuze Mexicaanse vindplaatsen. 
Vooral de mooie piramide El Castillo heeft  
een waas van geheimzinnigheid over zich. 
Zo is de slang die zich op het moment van 
de equinox - wanneer dan en nacht even 
lang zijn - zich naar boven slingert we-
reldberoemd. Een raadsel vormde het tjil-
pende geluid van de piramide telkens een 
toerist in zijn handen klapte. Totdat de 
Gentse acousticus Nico Declercq voorbij 
wandelde.

 De mythologische oorsprong van de fi -
guren ligt voor de hand. Zowel de slang 
als de tropische vogel quetzal speelde een 
heel belangrijke rol in de Maya-religie. 
De synergie van de twee, de gevederde 
slang, Quetzalcoatl, was zelfs een van de 
belangrijkste godheden. Hoe het geluid 
van fl uitende vogels uit de piramide kon 
gedistilleerd worden, bleef echter een 
raadsel. Toen speelde het lot een belang-
rijke tol. Nico Declercq bevond zich op 
het Pan-American Congress on Acoustics 
toen daar het probleem even werd aange-
kaart. Ook al was dit niet zijn onderzoeks-
domein, toch werd zijn aandacht gewekt. 
Omdat de exceptionele site toch dagelijks 
wordt bedolven onder de gigantische bus-
ladingen Amerikaanse toeristen, zag Nico 
Declercq zijn kans schoon om vermomd 
als toerist een bezoekje te brengen aan 
de Maya-vindplaats. Hij kreeg net als de 
andere toeristen een demonstratie van de 
akoestische wonderen van de piramide. 
Op de conferentie werd een verklaring 
voorgesteld die wat te maken had met 
Bragg-refl ectie. Bullshit, dacht Nico De-
clercq en zoals het een echte burgie be-
taamt, zette hij zich bij zijn terugkeer aan 

zijn computer. Hij begon de piramide te 
simuleren en alles door te rekenen. De 
oplossing vloeide na hard labeur uit zijn 
computer. Bovendien verklaarde hij nog 
een ander fenomeen: het geluid van re-
gendruppels dat ontstaat wanneer bezoe-
kers de piramide met tientallen tegelijk 
beklimmen. 

 De Gentse onderzoeker werd op slag een 
wereldster. National Geographic en hing 
aan zijn bel en ook in het gerenommeerde 
tijdschrift  Nature werd zijn onderzoek uit 
de doeken gedaan. De hoogste journalis-
tieke eer viel hem nog niet te beurt, maar 
daar gaan we nu verandering in brengen: 
Nico Declercq krijgt zelfs een plaats in 
Schamper. 

 Vooraleer u zich over het probleem 
boog, bestonden al enkele theorieën. 
Hoe werkten die theorieën? 
 “Twee theorieën circuleerden al. De eerste 
was de zogenaamde ray-theorie waarbij 
men een bundel evenwijdige golven liet 
invallen op de trappenstructuur. Even-
eens werd het al gesimuleerd als een pure 
Bragg-refl ectie, maar dan moet je ook 
uitgaan van een vlakke golf wat wellicht 
te eenvoudig was. Uiteindelijk kan je de 
handklap van een bezoeker bekijken als 
een puntbron, mensenhanden zijn immers 
veel kleiner dan een piramide. Bovendien 
gaf het sonogram - een grafi ek waaruit je 
de belangrijkste frequenties in functie van 
de tijd kan afl ezen - foute resultaten. Bij 
Bragg-refl ectie heb je ook dat veelvouden 
van de frequentie ook verhoogde ampli-
tudes hebben maar nog steeds vielen de 

gemeten frequenties ertussen. De theorie 
bleek dus niet te kloppen.” 

 Hoe loste u dan het probleem op? 
 “Wij besloten uit te gaan van een sfe-
rische golf, wat voor de hand ligt als je 
onderstelt dat de handklap een puntbron 
is. We moesten wel enkel dat deel van de 
gegenereerde golven onderstellen dat de 
piramide daadwerkelijk zouden raken. 
Ook de continuïteitsvoorwaarden op de 
trap bleken een belangrijke rol te spelen. 
De normale druk en de normale verplaat-
singen moeten op elk punt van de trap 
continu blijven. Bijgevolg verdwijnen 
bepaalde frequenties uit het spectrum 
wegens negatieve interferentie terwijl an-
dere een belangrijke rol krijgen dan in het 
originele signaal. Een laatste sleutel tot het 
probleem bleek in de handklap zelf te lig-
gen. Het bleek dat een ander geluid, zoals 
bijvoorbeeld drums, niet hetzelfde geluid 
veroorzaakte. Daarom bekeken we het so-
nogram van de handklap nauwkeuriger. 
Bij de vorige simulaties ging men steeds 
uit van een doordeweekse Dirac-puls. Be-
paalde frequentiesgebieden bleken ster-
ker vertegenwoordigd in het geluid van 
een handklap dan anderen. Dit gaf extra 
frequentiebanden in ons sonogram en 
veranderde daardoor het geluid. Finaal 
bogen we ons nog over het zogenaamde 
regendruppeleff ect. Dit eff ect neem je 
waar wanneer je je op de onderste trap-
pen bevindt en andere toeristen zich naar 
boven zwoegen. Je hoort voortdurend wa-
terdruppels in een emmer water vallen. 
Ook dit geluidsfenomeen rust op dezelfde 
diff ractieprincipes.” 



15

Vlaanderen staat in Europa!

Opinie

 Ik ben van mening dat de Belgische staat 
inderdaad overbodig geworden is in het 
kader van de Europese integratie en wel 
om twee institutionele redenen. 

   Een eerste evolutie is deze van de Euro-
pese economische en politieke integratie 
waarbij supranationale en intergouverne-
mentele instellingen op Europees niveau 
bevoegdheden uitoefenen die voorheen 
tot de nationale staten behoorden. 

 Ten tweede kenmerkt het Belgisch fede-
ralisme zich door een centrifugaliteit. De 
federalisering van België is het gevolg van 
een andere culturele, politieke en sociaal-
economische realiteit in Vlaanderen en 
Wallonië. De manier waarop dit gebeurde 
is tekenend voor het Belgisch staatsmo-
del. Vanuit Vlaanderen klinkt voortdu-
rend de roep om meer zelfstandigheid 
terwijl Wallonië maar zo ‘Belgisch’ blijkt 
te zijn als er (fi nancieel) voordeel bij komt 
kijken, zoniet pleit men voor regionalise-
ring van bevoegdheden. Getuige hiervan, 
het onbespreekbare “non” tegen de split-
sing van de sociale zekerheid, terwijl een 
regionalisering van de tabaksreclame of 
de wapenexport er bliksemsnel gekomen 
is. In Wallonië is 38 van de actieve be-
roepsbevolking ambtenaar en beloopt de 
economische activiteit amper 85 van het 
Europees gemiddelde. Het jaarlijks afro-
men van de Vlaamse welvaart ten belope 
van om en bij de 10 miljard Euro blijkt 
geen genezend medicijn te zijn voor het 
sociaal-economisch zieke Wallonië, maar 
eerder een verdovende drug van over-
heidssubsidies. Vlaanderen is nochtans 
niet gebaat met een sociaal-economisch 
kerkhof in Wallonië, maar wel met een 
dynamisering van de Waalse samenleving 
en economie. Om dit te bewerkstelligen 
moet onmiddellijk paal en perk wor-

den gesteld aan wat solidariteit genoemd 
wordt, maar eigenlijk beter als diefstal te 
defi niëren valt. Terloops, transferten van 
Wallonië naar Vlaanderen hebben nooit 
plaatsgevonden, zo onderzocht profes-
sor Hannes. Het Ierse model, waarbij de 
laatste jaren een fenomenale economische 
groei bereikt werd door middel van struc-
turele input vanuit het Europees Impuls-
fonds, gekoppeld aan een fi nanciële res-
ponsabilisering van de Waalse overheid is 
een échte sociaal-economische toekomst-
visie voor Wallonië. Maar er is meer aan 
de hand. België bestaat uit twee naast el-
kaar bestaande democratieën. Van enige 
Bundestreue is weinig sprake omdat er nu 
eenmaal geen Belgisch volk, en dus geen 
Belgische partijen bestaan. Elke partij is 
ingebed in zijn eigen cultuurgemeenschap 
en verdedigt bijgevolg enkel de belangen 
van zijn eigen kiezers. Gecombineerd met 
verschillende politiek-fi losofi sche realitei-
ten langs beide kanten van de taalgrens 
maakt dit van elk politiek dossier een 
communautaire zaak. 

 Resultaat van de Belgische constructie 
is een wederzijdse chantagepolitiek die 
resulteert in politiek immobilisme waar 
eigenlijk niemand mee gebaat is. Bijge-
volg ben ik van mening dat het Belgisch 
staatsniveau overbodig is.   De onafh anke-
lijke Vlaamse staat kan in abstracto op dit 
ogenblik niet op een meerderheid rekenen. 
Jobs, en vergrijzing dat is de prioriteit... 
België kent evenwel twee verschillende 
sociaal-economische realiteiten wat ver-
schillende oplossingen noodzaakt. Sinds 
het verdrag van Maastricht en de invoe-
ring van de Euro is het niet langer moge-
lijk een monetaire of budgettaire politiek 
te voeren om die jobs te creëren. Een ar-
beidsmarktbeleid is het enige instrument 
dat is overgebleven. Een onafh ankelijke 

Vlaamse staat krijgt door het opdrogen 
van de miljardenstroom richting Wallo-
nië de nodige beleidsruimte om de lasten 
op arbeid drastisch te verlagen, waardoor 
investeringen in arbeidskrachten interes-
santer worden, dit zonder ook maar er-
gens te raken aan de sociale zekerheid of 
het loon van de Vlaamse werknemer. De 
Vlaamse sociaal-economische troeven 
worden zo ten volle benut, wat resulteert 
in een betaalbare sociale zekerheid. Dit is 
ook het enige alternatief in het breder Eu-
ropees kader van onderling competerende 
regio’s. Ook in tal van andere beleidsdo-
meinen kan vooruitgang geboekt worden, 
zo kan bijvoorbeeld eindelijk de 0.7-
norm voor ontwikkelingssamenwerking 
gehaald worden. Met andere woorden, 
de Vlaming krijgt het beleid waarvoor hij 
gestemd heeft . Tenslotte dient Vlaanderen 
geen pleinvrees te hebben op het Europese 
toneel naast vergelijkbare landen als De-
nemarken, Portugal, Ierland, etc. 

 De regeringspartijen beloven veel. De sp.a 
verzekert ‘uw sociale zekerheid’, de vld 
belooft  ‘lastenverlaging’, maar beide zijn 
enkel realiseerbaar in een onafh ankelijke 
Vlaamse staat. Waarom bestaat België 
nog altijd? Vlaanderen zou Vlaanderen 
niet zijn mocht het niet bedrogen worden 
door zijn eigen politieke elite. Daarom, 
weg met de kwallen, kruipers en gewe-
tenloze carrièristen in de pluche zetels 
van de Wetstraat die zich politici noemen 
maar die geen enkel maatschappelijk nut 
dienen, geen enkel hoger doel hebben, en 
geen enkele waarden huldigen dan de ei-
gen carrière, de eigen bankrekening en de 
eigen ijdelheid. 

 Tom Vandendriessche 
(voorzitter beheerraad KVHV-Gent) 

De ontstaansredenen van de Belgische staat zijn zeer divers en situeren zich in de sociaal-
economische, politieke, religieuze, culturele, en vooral geopolitieke sfeer. België was bij de 
oprichting een Franstalige staat, en handhaafde een beleid van sociale, culturele, economische 
en politieke discriminatie en achteruitstelling van de Vlamingen. Ondertussen is er gelukkig 
al heel wat ten goede veranderd aan het Belgisch  sinds 25 jaar federale  staatsconcept. Tijd 
om bij deze historische verjaardagen eens na te denken over de zin van de Belgische staat.
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Websites van de verenigingen gekeurd...
...En grandioos afgekeurd

 Iedere studentenvereniging die naam waar-
dig heeft  zijn eigen website. Schamper pikte 
de mooiste en de lelijkste voor u uit. Iedere 
website is terug te vinden via onze vet coole 
voetnoten. 
 De server van Dienst Studenten Activiteiten ([3]) herbergt talrij-
ke links naar lelijke, minder lelijke en aartslelijke websites van de 
studentenverenigingen in Gent. De ene vereniging maakt werk 
van hun website, terwijl een andere vereniging dan weer hun site 
lijken te hebben gemaakt na een nachtje dolen in de Overpoort. 

 Over smaken valt niet te discussiëren, maar een spuuglelijke 
website herken je sowieso. Ook kun je je bedenkingen maken 
over het nut van sommige studentensites, die vaak niet meer dan 
enkele pagina’s groot zijn en geen ‘nuttige’ informatie bevatten. 

 Omdat we niemand voor het hoofd willen stoten, gaan we de 
websites van de verenigingen niet afb reken tot op de grond. We 
laten het over aan de lezer om er het zijne van te denken. Voor 
de volledigheid merken we op dat we de website bezocht heb-
ben met een moderne browser waarop de allerlaatste snufj es niet 
geïnstalleerd zijn. 

 De mindere 
 De website van Chemica is wat aan de droevige kant. Frontpage 
sjablonen zijn nu echt wel uit de mode. Ook de inhoud is maar 
magertjes. Een beetje meer uitleg over de vereniging had niet 
misstaan. De website van Dentalia is in het zelfde bedje ziek. Dat 
de mensen van het Hilok niets van websites afweten, is duidelijk 
vast te stellen. Telkens twee of meer pagina’s naar beneden scrol-
len om de inhoudstafel van de website te vinden, is er echt wel 
te veel aan. 

 Je hebt natuurlijk ook altijd websites die nooit of zelden bijge-
werkt worden. De website van het vlak is er zo een. Op de ope-
ningspagina staat er een nieuwsbericht daterend van 28-09-2003. 
Ironisch luidt het: “Jawel, bij een nieuw academiejaar hoort ook 
een nieuwe website. Eén die dit jaar wel up2date zal gehouden 
worden.” Grapjassen. De website van de Vlaamse Biomedische 
Kring zou er in principe wel door kunnen, maar php-sessie er-
rors op iedere pagina vallen dik tegen. 

  

 Wie zijn ogen wil pijn doen, moet surfen naar de website van Ge-
ologica. Blauw op groen is geen goeie kleurencombinatie. Echt 
niet! De website van home Vesalius is al even erg. Daar gebruiken 
ze méér dan twee kleuren die je hoofdpijn geven. De achtergrond 
van de website doet denken aan motieven die je meestal op het 
zachtere WC-papier vindt. In de categorie lelijke achtergronden 
verdient home Boudewijn echter de eerste prijs. 

 Sommige websites zien er ook al jaren hetzelfde uit. De inhoud 
wordt wel nog aangepast, maar men is waarschijnlijk te lui om de 
website in een nieuw kleedje te steken. vtk en vrg mogen zich 
in deze categorie zeker aangesproken voelen. 

 De betere 
 Radio Urgent.fm, die ook via Internet uitzendt, heeft  al altijd 
een uitgebreide website gehad. De combinatie van verschillende 
zachte kleuren zit de website als gegoten. De eerste pagina bevat 
wel iets te veel informatie. 

 De Filologica-webmaster levert ook puik werk. Geen overbo-
dige franjes, maar supersnelle html en php. Het is zelfs mogelijk 
om de openingspagina zelf in te stellen. Bijzonder handig als je 
voortdurend dezelfde pagina bezoekt. Alleen jammer dat het fo-
rum niet dezelfde lay-out heeft  als de website. 

 Van de Wina - dat zijn de studenten Wiskunde Natuurkunde en 
Informatica - zou je verwachten dat ze een mooie website heb-
ben. Deze die-hard geeks lossen alle verwachtingen in. Geen lay-
out die je al op honderd andere websites hebt gezien. Geen fo-
tosysteem zoals op alle andere websites. Integendeel! Ze hebben 
het allemaal zelf geschreven, tot hun forum toe. De sneeuwman 
rechtsboven mogen ze wel weghalen: kerst is al een tijdje voorbij. 
Als er nu eens wat meer vrouwelijk schoon in hun fotoalbum 
stond... 

 De geneeskundesite is al enkele jaren dik in orde. Dat heb je 
meestal met opleidingen die langer dan normaal duren: eenmaal 
een goeie webmaster verantwoordelijk is, blijft  hij zijn functie 
vervullen tot hij afstudeert. Over de FK-website kan hetzelfde 
gezegd worden. Hoewel het enige interessante op die website de 
kalender is. En misschien de webcam, maar dat hangt af van wie 
in het fk-lokaal zit. 

 De Oosterse Afrikaanse Kring is een van de weinige verenigin-
gen met een webstek die door de w3c-validator geraakt. Alleen 
al daarvoor verdienen ze hier een plaats. De kleuren zijn wel wat 
aan de fl etse kant. 

 Forums 
 Wie geen forum heeft  als studentenvereniging, kan niet meer 
mee. Of zo schijnt men toch te denken. Bijna iedere club heeft  
zijn eigen forum. Bekijk je de inhoud van de meeste forums, dan 
besef je dat er meer dommekloten onder de studenten rondlopen 
dan je zou verwachten. De fora van het Vlaams Rechtsgenoot-
schap en de Vlaamse Geschiedkundige Kring hebben nog een 
beetje niveau. Bij het vrg komt dat vanzelfsprekend door de stu-
denten die geen rechten studeren. 

 De mooiste 
 Iemand moet de mooiste website hebben. De Fotoklassers zijn 
niet alleen goed met fototoestellen, maar ook in het maken van 
een site. Zij krijgen van ons de ‘onze website suckt het minst van 
alle websites’-award. 

 Rudy Gevaert 

 [1] http://student.ugent.be/konventen/alle.php
[2] http://fk serv.ugent.be/fk centraal/kringen.php
[2] http://student.ugent.be 
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Hoe mooi de theorie ook klinkt, de prak-
tijk wil zoals wel meer zaken aan de ugent 
nogal eens afwijken van het ideaalbeeld. 
Professoren stralen gezag uit net door ons 
te viseren, en hun kledij bestrijkt een erg 
breed spectrum waarvan niemand zeker is 
wat er zich aan de uiteindes bevindt. Zee-
monsters en daarna grote niets, wordt ge-
fl uisterd. Tussenin zien we alles passeren 
gaande van een eenvoudige wollen trui tot 
mensen die ooit nog eens - St. Peters or no 
St. Peters! - de paus opgebaard zien liggen 
in trainingsbroek en bijhorende T-shirt. 

 Zwart laken 
 Gelukkig staat het universitaire wezen 
nog bol van overblijfsels uit de tijd dat 
onderscheid met het gepeupel nog expli-
ciet duidelijk gemaakt moest worden. Bij 
academische aangelegenheden en plech-
tigheden hijsen onze hoogleraars en per 
uitzondering ook eens docenten zich in 
een simpel zwart laken. Daarop worden 
dan wel franjes van fl uweel, hermelijn 
 (heerlijk woord overigens, waarschijnlijk 
wordt het nog in deze editie door een an-
dere redacteur overgenomen. De mens in 
kwestie heeft  dan ook jaar na jaar meer 
moeite om nog scherp uit de hoek te komen 
-- bs)  en andere onbetaalbare zaken op 
aangebracht, afgerond met een werkelijk 
ge-wel-di-ge baret. 

 Als we de offi  ciële documentatie erop na-
slagen, blijkt de traditie uit 1838 te stam-
men. Een Koninklijk Besluit getiteld Ar-
rété royal qui détermine le costume des 
administrateurs-inspecteurs et des profes-
seurs des universités de l’Etat legde toen 
de voorschrift en voor zulke kledij vast. 
De eerder genoemde onbetaalbare fran-
jes worden verder afgewisseld met “twee 
zwarte snoeren met kwasten die voor de 
borst worden geknoopt”. Neen, wij weten 
ook niet waarom u dat zou moeten inte-
resseren. 

 Formeel cachet 
 Wie het vermoedelijk wel interes-
seert, is de decaan van de faculteit Let-
teren en Wijsbegeerte  Freddy Mortier . 
We vroegen hem telefonisch naar zijn me-
ning over de lakens van 600 euro, en hij 
was zo vriendelijk die te geven. 

 “Wel, zulke kledij geeft  natuurlijk een 
meer formeel cachet aan de bijeenkom-
sten en in die zin heeft  de traditie zeker 
een bestaansrecht. Ik denk niet dat ie-
mand het als een absolute nood-
zaak beschouwt, maar het is een 
gewaardeerde vorm van respect 
voor de academische instelling en 
zijn vertegenwoordigers. Zoals het nu is, 
zijn de verschillende faculteiten vrij om te 
beslissen in welke mate ze de traditie in 
ere houden  (hoewel het nooit formeel af-
geschaft  werd, is het niet meer gebruikelijk 
om bij promoties van doctoraten de toga’s 
nog te dragen. Sommige faculteiten doen 
het nog, sommigen niet - red.) . Op die ma-
nier kan niemand er echt iets op tegen 
hebben.” 

 Vlaamse folklore 
 Wijze woorden van een ingewijde, maar 
wie geeft  er heden ten dage nog om de 
mening van mensen met verstand van 
zaken? Laat ons liever ons oor eens te 
luisteren leggen bij  Erik Arckens . Rik is 
Vlaams parlementslid voor het Vlaams-
Belang en kwam enkele weken geleden 
in het nieuws met zijn oorlogsverklaring 
aan de verschillende stadstheaters die ons 
land rijk is. Nu, Gent is een stad en die to-
ga’s lijken van ver wel wat op theaterkos-
tuums; méér connecties hebben wij niet 
nodig om de man te bestoken met enkele 
prangende vragen. 

 Schamper hier! Wat is uw mening om-
trent de reglementaire kledij die gedra-
gen dient te worden op academische 
aangelegenheden? 
 “Zo niet, kerel! Vertelt gij mij eens snel uw 

Toga en Baret
Academische folklore voor gevorderden

 Noem ons voor de verandering conservatief, maar wij hebben onze 
proff en het liefst van al klassiek. Onze ideale prof straalt gezag uit 
zonder ons ooit te viseren, maar let bovenal op zijn kledij. Een 
eenvoudig, lichtjes gedateerd pak dat het midden houdt tussen 
“ik kan me niets beter veroorloven.” en “ik wil me 
niets beter veroorloven.”  

mening over die progres-
sieve theaters van kust mijn kloten of ik 
maak u monddood van zodra we aan de 
macht zijn! En pas op, mijn arm gaat dan 
ver reiken.” 

 Wat moeten we verstaan onder progres-
sief theater? 
 “Die rotzooi die zogenaamd tot denken 
moet aanzetten en pretendeert om de we-
reld vanuit baanbrekend nieuw perspec-
tief te zien. Wie heeft  zo’n rommel nodig? 
De dictatuur van de kleine elite verpest 
het voor ons volk, verdomme. Ge kunt 
tegenwoordig geen Vlaamse vlag meer op 
het podium zien of ze staat wel in de fi k. 
Welke boodschap geven we zo aan onze 
kinderen? Gelukkig denkt het Vlaams-
Belang nog aan zo’n dingen.” 

 Eh, over die reglementaire kledij dan. 
 “Awel, zo’n in traditie en folklore genes-
telde traditie daar loopt mijn gemoed nu 
eens van vol. Je moet dat begrijpen, jon-
gen, zo’n dingen geven een fi ere Vlaming 
hoop dat het allemaal nog goed komt. 
Aan het verleden vasthouden is de toe-
komst! Neem nu Bokrijk, daar hebben ze 
onze boodschap pas goed begrepen!” 

 Dat is gesproken dat. 

 Bregt S. 
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Cultuur
“Kunstenaars zijn grote ego’s” 

Schepens en Volckaert inbegrepen
 Nee, ze zijn niet akkoord 
met wat er in de brochure 
van Time Festival staat. “Er 
is geen sprake van een haat-
liefde-verhouding”, aldus Ste-
ve Schepens. “Wij zijn geen 
kemphanen.” Geen oorlog 
dus, maar drie dagen en drie 
nachten lang een toenadering 
tussen twee kunstenaars. 
 Het Sint-Baafsplein, eind april. Place to be 
voor wie Steve Schepens en zijn kompaan 
Tim Volckaert wil gaan bezichtigen. Hoe-
wel, van bezichtigen zal waarschijnlijk 
niet veel sprake zijn. “Het is niet de bedoe-
ling om onszelf vaak zichtbaar te maken”, 
zegt Schepens. “Je zal misschien soms een 
stukje van ons te zien krijgen, maar echt 
volledig zichtbaar zullen we zelden zijn.” 
Dus nee, ze willen geen foto’s. Een beetje 
artistieke onduidelijkheid graag. 

 De bedoeling? Volckaert en Schepens 
zullen samen in een zelf ontworpen con-
structie kruipen en daar soms een luikje 
van openen, als ze toe zijn aan wat inter-
actie met de nietsvermoedende toeschou-
wer. Wat er concreet te zien zal zijn, weet 
niemand, maar een tipje van de sluier kon 
toch al worden opgelicht. 

 Eerst en vooral: jullie zijn beeldende 
kunstenaars. Wat voor kunst maken jul-
lie? 
 “Ik zal eerst Tims werk uitleggen. Con-
creet gezien werkt hij met metaalstruc-
turen die zich verhouden tot een ruimte. 
Het zijn een binnen- en een buitenruimte 
die tegen elkaar worden gesteld, die in een 
contrast worden geplaatst. Dat uit zich 
dan meestal in een soort metalen dozen 
die kunnen geopend worden via een luik. 
Een soort van Velux-systeem waar er dan 
een glasplaat inzit. Zijn laatste werk was 
met een bakstenen muur die binnenin die 
doos zat. Daarbij maakt hij de ruimte be-
vreemdend.” 

 “Ik werk niet zo objectgewijs, bij mij zijn 
het meer algehele installaties, in combi-
natie met performances. Concreet is dat 
dan altijd in karton uitgewerkt. Karton zit 
in een soort van sociaal weefsel, dat heeft  
erin meegedraaid, dat heeft  al zijn beteke-
nis gekregen. Het is al de drager geweest 
van iets. Ik gebruik dus kartonnen dozen 
die al gebruikt zijn geweest. Die versnijd 
ik dan tot zeer minutieuze barricades of 
limieten.” 

 “We vinden elkaar omdat we altijd weer 
de ruimte desoriënteren. Bij mij is dat af-
grenzen met een soort barricade, bij Tim 
is het dan een soort doos waarmee hij de 
ruimte afgrenst.” 

 Wat voor performances doet u dan? 
 “Er zijn twee luiken: het openbare luik en 
het sololuik. Wat dat openbare betreft , ik 
doe die performances nooit zelf. Op dit 
moment gebruik ik daar een metalband 
voor. Ik schrijf dan de tekst en zij maken 
de muziek. Anderzijds zijn er de solo-per-
formances, die in het atelier gebeuren. Die 
doe ik zelf en worden tegelijk opgenomen 
door een camera met een vast standpunt. 
De bewerkte fi lms gebruik ik dan om te 
projecteren in een openbare ruimte of op 
een van mijn installaties.” 

 “Dat is ook zo bij Tim. Hij maakt ook zeer 
veel performances die eigenlijk nooit on-
middellijk plaatsvinden. Hij neemt ze op 
en monteert ze. Maar hij heeft  dan ook 
van die groteske, bombastische perfor-
mances met een fanfare erbij, waarbij het 
werk bijna als een relikwie wordt voorge-
steld.” 

 Hoe ziet jullie constructie er nu precies 
uit? 
 “Het ziet eruit als een x, die je kan verge-
lijken met een aankruising die je op een 
landkaart zet. Het is een soort “vierwind-
strekenperspectief ”. Er zijn vier gangen 
die bijna als vier windstreken fungeren. 
Als je in de kern staat, heb je vier perspec-
tieven op het landschap, dat stedelijk of 
natuurlijk kan zijn, aangezien het ook de 
bedoeling is om deze constructie op an-

dere plaatsen op te stellen.” 

 “Concreet gaat het dus om twee grote gan-
gen die elkaar kruisen. Ze zijn vijft ien me-
ter lang, twee meter veertig hoog en twee 
meter veertig breed. Het snijpunt daar-
van, een vierkant kamertje van twee meter 
veertig op twee meter veertig, blijft  volle-
dig privé. Die gangen, of die armen van 
de x, kunnen fungeren als een soort van 
performanceruimte, als een tentoonstel-
lingsruimte. Er zijn deuren die we kunnen 
openzetten of dichthouden. Als we er een 
openzetten, betekent dat dat we het pu-
bliek laten interacteren met het spel, dat 
we hen iets laten zien of hen bijvoorbeeld 
iets aanbieden om te drinken. Het is een 
vrij multifunctioneel spel.” 

 “De constructie is gemaakt uit een nieuw 
materiaal, dat nog niet gebruikt is in de 
kunstwereld. Het is een composiet ma-
teriaal dat er bruin-beige uitziet. Het zal 
zeker afsteken tegenover de grijsheid van 
het plein. Aangezien het een nieuw mate-
riaal is, heeft  het totaal geen contact met 
die stenen of met heel het plein. Het zal er 
eerder als een raar gedrocht zijn. Er zijn 
wel luiken, maar geen ramen, het is vol-
ledig gesloten. Enkel bovenaan is er een 
raam, dat ons de kans biedt om op het dak 
te kruipen.” 

 Dus in die constructie blijven jullie drie 
dagen en drie nachten zitten? 
 “Ja, aan één stuk. We zitten daar van 27 
april tot en met 1 mei. De sculptuur zal 
er dan één dag volledig gesloten blijven 
staan. Puur functioneel uiteindelijk, aan-
gezien er op zondag geen werklui zijn om 
het af te breken. Het is dan een soort van 
restant, een volledig gesloten gedrocht dat 
er staat. Uiteindelijk is het ook een obsta-
kel: het staat tussen de fontein en het ntg-
gebouw gewrongen.” 

 “Het is een confrontatie tussen die vier 
gegevens en zeker met de schone geschie-
denis van de Sint-Baafskathedraal en het 
Lam Gods dat daar hangt. Dat zijn alle-
maal dingen waarmee we willen interac-
teren. Het kan dus gebeuren dat wij buiten 
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dat ding gaan en dat er 
hier en daar wat spullen 
gebeuren op het plein 
die misschien meer 
naar de kathedraal of 
naar het Belfort zullen 
toegaan. Of misschien 
in die fontein. Er staan 
allerlei toestanden vast 
die zullen gebeuren, 
maar daarnaast zitten 
we daar natuurlijk drie 
dagen en drie nachten 
op elkaars gezicht te 
kijken, wat op zich al 
tot nieuwe dingen zal 
leiden.” 

 Maar waarom vonden 
jullie het dan nodig om 
daar drie dagen en drie 
nachten te blijven? 
  “Vanuit die confrontatie 
als kunstenaar. Ook een 
beetje om de romantiek 
van het kunstenaar-zijn 
te relativeren. En voor 
uw ego, want natuurlijk, 
kunstenaars zijn ego’s, 
grote ego’s meestal. Dat 
proberen we te weerleg-
gen door constant in 
confrontatie met elkaar 
te staan. Het is ook functioneel: we willen 
die plaats volledig benutten, als gespreks-
plaats, gedachtenplaats.” 

 “Het idee voor Disorientation is gegroeid 
in 2001, toen we de eerste toestand heb-
ben gemaakt, die Impositie heette. Toen 
stonden we van elkaar weg. We hadden 
elk een bouwwerk van waaruit we elkaar 
beschimpten. We hadden daar een oor-
logsverklaring aan verbonden, vrij ludiek 
natuurlijk. Nu zijn we elkaars snijpunt 
gaan opzoeken. Het zal een grotere con-
frontatie worden dan toen.” 

 In de brochure staat dat er sprake is van 
een haat-liefde-verhouding tussen jullie 
beiden. Leg uit? 
 “Ja, maar dat is een beetje uitgebuit. Dat 
van die kemphanen, dat is op zich al niet 
zo. Iedereen die al eens tot twaalf uur ‘s 
nachts op café zit, begint al eens te roepen 
tegen elkaar. Maar dat is niet de essentie 
van dat werk. De essentie van het werk is 
dat wij net samen komen. De essentie van 

Impositie I was een ironische oorlogsver-
klaring, misschien eerder naar de wereld 
toe dan naar elkaar toe. Want ik denk dat 
we soms elkaar beter aanvoelen dan dat 
we de wereld aanvoelen. 

 En die oorlogsverklaring zit er nu niet 
meer in? 
 “Nee, dat heeft  er niets meer mee te ma-
ken, het is echt een snijpunt. We proberen 
elkaars snijpunt aan te raken, het is een 
uitdaging. We proberen naar de raakpun-
ten van ons artistiek of fi losofi sch bezig-
zijn te gaan. In die zin zijn we aan elkaar 
gewaagd, doordat we elkaar constant in 
vraag stellen. Het is een artistieke con-
frontatie.” 

 Hoe goed kennen jullie elkaar? 
 “Toch al een tijdje. We hebben samen op 
Sint Lucas gezeten, dan op de academie en 
op een uitwisselingsprogramma in Span-
je. Het eerste werk, Impositie, is gegroeid 
vanuit die relatie tot elkaar. Omdat wij de 
enige toetsstenen waren. In plaats van al-
les aan de kunstgeschiedenis te toetsen, 

heb je dan een con-
crete toetssteen bij 
iemand van uw ge-
neratie, waarbij je je 
op uw gemak voelt. 
Of op uw ongemak, 
dat doet er zelfs niet 
toe. Ik denk dat dat 
het belangrijkste is 
dat we aan elkaar 
hebben.” 

 Als je kijkt naar de 
persmap, lijkt het 
alsof er al redelijk 
wat structuren vast-
liggen. 
  “Dat is gewoon een 
tekst die iemand ge-
schreven heeft  over 
het werk. Het is een 
soort van draaiboek. 
Op 27 april is er de 
opbouw. Op 28 april 
zijn er tijdens de dag 
bepaalde openin-
gen, maar deze zijn 
meer een aankondi-
ging voor ‘s avonds, 
waar ellenlange the-
oretische uiteenzet-
ting van het spel zal 
gegeven zal worden. 

Op de opening zullen ook nog dingen te 
zien zijn. Kleine sculptuurinstallatietjes. 
Op de 29ste is er een workshop een orga-
nisatie van architecten, kunstenaars, theo-
retici en informatici. Die komen uit Italië 
en hebben een concept over subjectieve 
geografi e. Die mensen gaan naar overal 
met hun workshop en dat komt dan in 
een soort van netwerk op het web te staan, 
waarbij je subjectieve punten hebt die op 
één groot netwerk functioneren. Door de 
link met onze x, hebben we die mensen 
bij ons uitgenodigd om er een gezellige 
namiddag over te discussiëren. Daarnaast 
gebeuren er nog verschillende kleine din-
gen. De 30ste is de sluitingsdatum. Dan 
wordt het wat feestelijk gemaakt met een 
fanfare en de performance van Tim, rond 
19u. Rond 21u doe ik mijn performance 
met de metalband, waarna het offi  cieel ge-
sloten wordt.” 

 Wendy Schelfaut 

 Disorientation, van 28 t.e.m. 30 april op het 
Sint-Baafsplein, gratis. 
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 Driewerf negers! 
 

 België bestaat 175 jaar. Driewerf hoera! Wanneer we over onze 
vaderlandse geschiedenis spreken, dienen we ter wille van dit 
schroomblinkend feest best enkele vieze hoofdstukken over te 
slaan: die van het kolonialisme, waarin terreur en onderdrukking 
het motief zijn. Evenmin dienen we aangaande dit onderwerp 
verder in te gaan op toenmalige lectuur. Schamper doet het toch! 

  Een redacteur die er zijn geschiedenis-
scriptie voorbereidde, stootte in het 
universitaire archief op een wel erg in 
het oog springend artikel. Het werd in 
het jaar 1953 in een niet nader te noe-
men tijdschrift  gepubliceerd en betreft  
een soort schaal waarmee de lezer zijn 
racismegehalte kan berekenen. Wat was 
er gaande in die donkere tijden? Was 
het maatschappijk klimaat ten opzichte 
van  verziekt? Was de Leuvense profes-
sor Heirzdonck, auteur van dit werk, zelf 
een racist? Of lag het aan de negers in 
kwestie? 

 We geven de vragenlijst hier in extenso 
weer: 

  Als je mocht kiezen tussen een negertje om 
in de tuin te werken of een negertje om 
het eten klaar te maken. Wat zou je keuze 
zijn?  

 1) Negertjes horen in de tuin, ze zijn ge-
wend in de wildernis te leven. 
 2) Verplicht het negertje ontsmette hand-
schoenen en monddoekjes te dragen, zo 
kan je het nog betrekkelijk hygiënisch in 
de keuken inschakelen. 
 3) Negertjes moeten zowel in de tuin als 
in de keuken werken, en liefst dan nog te-
gelijkertijd. 
 4) Je hebt liever dat vreemden van je voed-
sel blijven. Uitgerekend jouw negertje zou 
maar eens kannibaal moeten zijn! 

  Je hebt je neger uit op boodschappen ge-
stuurd. Na een half uurtje stel je vast dat 
hij wel erg lang wegblijft , het gewoonlijke 
looptempo in acht genomen. En je begint 
honger te krijgen! Wat doe je?  

 1) Je belt de politie en je stelt hen op de 
hoogte van de vermoedelijke diefstal van 
je neger. 
 2) Wellicht is het afgrijzen van de westerse 
kassierster ten opzichte van je neger de 
oorzaak van de vertraging. In een schrij-
ven naar de supermarkt dring je aan tot 
de oprichting van een apparte kassa voor 
negers, met een hoog opgeleidde évolué 
als kassier. 
 3) De conditie van je neger gaat erop ach-

teruit! Stuur hem een paar weken terug 
naar de wildernis en stel een verse reser-
veneger aan. 
 4) Wellicht is je neger ondervoed. Laat 
hem thuis op je ratten jagen. Daar zijn die 
negers verlekkerd op. Die beesten - we be-
doelen de ratten - bevatten trouwens veel 
eiwitten en vetstoff en, waardoor je neger 
minder aan slijtage onderhevig is. 
  Je buurvrouw komt net terug van haar reis 
naar Congo. Je bemerkt dat ze een zwarte 
heeft  geïmporteerd. Wat is je reactie  

 1) Je zorgt dat er een zonnescherm tussen 
de respectievelijke tuintjes komt. Je weet 
maar nooit met die negers. 
 2) Stikjaloers koop je er ook eentje en je 
zorgt ervoor dat jouw negertje demon-
stratief meer werk verrricht op en dieet 
van beduidend minder voedselresten. 
 3) Je wenst haar veel geluk, want je berust 
erin dat zo’n ongeciviliseerde haar toch al-
leen maar miserie zal opleveren. 
 4) Je reageert niet, je neger reageert wel in 
jouw plaats. Toch handig, zo’n hulpje! 

  Nadat je je neger uit zijn verpakking heb 
gehaald, merk je dat hij geen Nederlands 
verstaat. Nochtans had je het graag enkele 
aloude trucjes geleerd: wassen, strijken, tui-
nieren, enzovoort. Hoe zul je dit probleem 
verhelpen?  

 1) Je legt je neer bij het feit dat je neger geen 
Nederlands begrijpt. Zo zal hij natuurlijk 
nooit de rijke cultuur van het Vlaamse ras 
in zich dragen. 
 2) Je dient een klacht in bij het toeleve-
ringsbedrijf. Zoals de reclame beloofde, 
eis je een voor de Vlaamse markt gestan-
daardiseerde neger op. En dat ze die an-
dere maar weer meenemen! 
 3) Je schaft  gewoon een nieuwe neger aan 
en schenkt de miskoop aan je nichtje, dat 
aanstonds verjaart. Ditmaal beslis je kwa-
liteit te kopen: je gaat voor een évolué. Die 
zijn iets duurder, maar die gaan ook lan-
ger mee en zijn eenvoudiger in gebruik. 
 4) Je richt je neger zelf af. Je informeert 
bij de plaatselijke verdeler en na een tijdje 
lukt dat wel. Je verwerft  hierdoor ook wat 
meer inzicht in de theorie van de klassieke 
conditionering. 

  Zo’’n neger, al goed en wel, maar het kost 
ook wel wat! Valt er ook geld uit te slaan?  

 1) Eén maal per jaar organiseert de buurt 
een negerren. Al wie een neger bezit, mag 
hem meenemen. Met de winsten op de 
speculaties van je buurtbewoners raak je 
uit de onderhoudskosten. En als je je ne-
ger genoeg aft raint, wint hij je misschien 
de hoofdprijs! 
 2) Je neger heeft  je helemaal niets gekost. 
Je broer reist af en toe naar Congo. Gezien 
hij daar aan de negerbron staat, hoeft  hij 
alleen maar te tappen. 
 3) Mijn neger staat in onderpand bij een 
kennis. Geen gezever, geen stank en toch 
geld in het laatje! 
 4) In de periode november-december ver-
huur ik mijn neger. Na tien maanden van 
noeste dril is mijn neger in staat een rol 
te vertolken in het verhaal van de Heilige 
Sint-Nicolaas.   

  Bereken je resultaten  

 Kies je vooral 1, 2, 3 of 4? Geen twijfel mo-
gelijk: je bent een racist! Meld je aan bij 
de politie en neem plaats in de combi. De 
Belgische staat heeft   immers nog man-
schappen nodig die erop toezien dat er 
gewerkt wordt op onze Congolese planta-
ges. Uw premies worden gekoppeld aan de 
prestaties van de uw onderhorige negers. 
U wordt gratis naar het de luchthaven ge-
taxied. 

 Simon 

 



 “Moe nie huil nie, moe nie treur nie!”
Zuid-Afrikaans acteergezelschap brengt levensverhaal 
van de onbekende Van Gogh-broer 
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  Cors levensloop is zo mogelijk de treur-
nis zelve: elke beslissing die hij maakt is 
gedoemd mis te lopen. De jongste van de 
drie Van Gogh-broers wordt door tijdge-
noten getypeerd als “onbenullige mens” en 
is hierdoor zo goed als onbekend geble-
ven. Dit in tegenstelling tot diens broers 
Vincent en Th eo, die respectievelijk naam 
maakten als schilder en kunsthandelaar. 
Cor daarentegen trok naar weg van de 
Hollandse heimat, naar Zuid-Afrika. Waar 
hij hoopte werk, geld en geluk te vinden. 
Niets van dit alles, echter. 

 Onbenullige Mens 
 Het stuk bestaat uit vijf delen, en in elk 
van die vijf delen krijgt Cor een nieuwe 
kans om het te maken in het leven. In elk 
van die vijf delen “kry Cor vyf kanse om 
sy merk te maak.” Telkens mislukt hij, of 
het nu gaat om het kiezen van de juiste 
vrouw, of de juiste kant tijdens de Boe-
renoorlog. “De hele context wordt vrij re-
alistisch weergegeven,” aldus Machiël De 
Cock, medewerkster van Th eater Tinnen-
pot. Laat die breekijzers en rotte vruchten 
dus maar thuis: hier geen postmodern 
metaforisch gedoe. Om alles nog wat re-
alistischer te maken, spreken de acteurs 
ook nog eens loepzuiver Zuid-Afrikaans. 

 Het enige fantasietje dat de Zuid-Afrika-
nen aan het geheel toevoegden, was “‘n 
moderne weergave van die Griekse koor, 
deur die kwota-sisteem verminder tot die 
anonieme ‘Man, Vrou en Vrouman’.” Hoe-
wel: ook multimedia mengt zich in het 
historische verhaal. De regisseuse, Daleen 
Krige, combineert dat verhaal met klank- 
en beeldmateriaal, om zo banden te leg-
gen tussen het koor en Cors eeuwige een-
zaamheid. Cor, hier gespeeld door J.P. du 
Plessis, zet die eenzaamheid nog meer in 
de verf door middel van lange monolo-
gen. 

 Innige Band 
 Th eater Tinnenpot en de Universiteit van 
die Oranje Vrijstaat - waar de Zuid-Afri-
kaanse theatermakers hun opleiding ge-
noten - go way back together. In de jaren 
‘60 reeds richtte Jo Gevers, regisseur van 
het toneelstuk over Cors beroemde broer 
Vincent, een departement drama op aan 
deze universiteit. Sindsdien zijn de ban-
den tussen Tinnenpot en de Universiteit 
in Bloemfontijn bijzonder innig. “In janu-
ari was er reeds de Zuid-Afrikaanse week,” 
zo vertelt De Cock. 

 “Tijdens de Van Gogh-week voeren we de 
stukken over beide Van Gogh-broertjes 
op: zowel het stuk van Jo Decaluwé en 
Jo Gevers over Vincent Van Gogh, als dat 
van het Zuid-Afrikaanse gezelschap over 
broer Cor,” aldus De Cock. Jo Decaluwé is 
ondertussen al “meer dan honderd keer” 
in Vincents vel gekropen, in een stuk dat 
gebaseerd is op ijverig onderzoekswerk 
vanwege Decaluwé. Deze heeft  zich im-
mers jarenlang in Van Goghs brieven en 
schilderijen verdiept. Bovendien bezocht 
hij alle plaatsen waar Vincent Van Gogh 
verbleef tijdens zijn leven. 

 Oproerkraaier 
 ”Deze Van Gogh-week heeft  helemaal 
niets te maken met de hedendaagse Th eo 
Van Gogh,” antwoordt De Cock op de 
vraag of dit nu een kwinkslag is in de rich-
ting van de kortelings neergeschoten Ne-
derlandse oproerkraaier. Het idee om een 
Van Gogh-week te organiseren ontstond 
dan ook in juli vorig jaar, lang voor Th eo 
Van Gogh zijn fi ft een minutes of fame 
mocht beleven. Jo Decaluwé, op dat mo-
ment in Zuid-Afrika, ontdekte toen pas 
dat Vincent nog een derde broer had. 

 Decaluwé maakte er immers kennis met 
een student dramatische kunsten, die hem 
vertelde over het toneelstuk dat deze op-
voerde over Cor. Decaluwé liet er geen 

gras over groeien: deze jonge Zuid-Afri-
kaanse snaken moesten zo snel mogelijk 
op de Vlaamse podia verschijnen. Na het 
wegwerken van de voorspelbare logistieke 
hindernissen is het zo ver: Tijdens de week 
van 25 tot 29 april is het al Van Gogh wat 
de klok slaat in de Biljartzaal van Th eater 
Tinnenpot. De voorstelling “Moe nie huil 
nie, moe nie treur nie”, het levensverhaal 
van Cor Van Gogh, speelt op 25, 27 en 
29 april, telkens om 20 u in de Biljartzaal. 
Ook “Vincent Van Gogh” speelt om 20 u 
in de Biljartzaal, maar dan wel op 26 en 
28 april. 

  Gert 

 Alle voorstellingen vinden plaats in 
Th eater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 
Gent. Schamper mag 10 gratis tickets weg-
geven: mail als de gesmeerde bliksem naar 
schamper@schamper.ugent.be. De redactie 
is niet verantwoordelijk voor rondvliegen-
de lichaamsdelen en de daaraan verbon-
den Zuid-Afrikaanse infecties.  

   Even uitschieten met je scheermes kan soms onverwachte gevolgen hebben voor je personen-
cultus: zo werd schilder Vincent Van Gogh na een ietwat radicale scheerbeurt een icoon voor 
zowel surrealisten als automutilanten. Minder verging het Vincents broer Cor: ook hij pleegde 
zelfmoord, maar was vergeten tevoren wereldberoemd te worden. Voldoende stof voor twee 
boeiende levensverhalen, gebracht in Th eater Tinnenpot. 
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Film
 Laat u vooral niets wijsmaken door mala-
fi de recensenten - vet vergoed - die de in-
dringer in een goed daglicht pogen te stel-
len: regisseur Frank Van Mechelen had 
zijn nieuwste spruit beter geaborteerd. Te 
cru, hoor ik u zeggen? Dan heeft  u deze 
prent duidelijk niet gezien. Een mens zou 
van minder cynisch worden. Passons. 

 Tom – een verwilderde Koen De Bouw 
– is arts op de spoedafdeling van een 
Brussels ziekenhuis en verandert na de 
zelfmoord van zijn dochtertje Louise in 
een psychopathisch wrak. Hij blijft  vruch-
teloos zoeken naar een oplossing voor de 
waarom-vraag tot hij op een avond een 
jong meisje, Charlotte (een behoorlijk 
sexy Maaike Neuville), ontmoet die zijn 
dochtertje herkent op een foto. Prompt 
neemt hij haar mee naar  huis, maar de 
tiener zwijgt als het graf. De volgende 
ochtend staat de politie aan de deur, Tom 
wordt verdacht van verkrachting en het 
meisje blijkt al een jaar vermist te zijn. 

Haar ouders nemen haar mee naar huis, 
Tom wordt ‘gered’ door fl ik Wes – Axel 
Daeseleire - en de kous lijkt af te zijn. Te 
vroeg gejuicht, want niets is minder waar. 
Het krakkemikkige scenario leidt ons nog 
naar een typisch dorp in Wallonië, alwaar 
Tom de waarheid zoekt en slechts een ge-
sloten gemeenschap, een corrupt politie-
apparaat en een schietgrage boswachter 
– een grommende Filip Peeters – vindt. 
Di Rupo moest het weten. 

 Regisseur Frank Van Mechelen en sce-
narist Ward Hulselmans werken reeds 
tien jaar samen aan absolute ondingen als 
Stille Waters en Heterdaad. Met de Indrin-
ger leveren ze hun eerste langspeler af en 
die – excusez le mot – stinkt al even hard. 
De Hollywoodiaanse camerabewegingen 
schieten hun doel compleet voorbij (de 
scène in de cel!), de voortdurende close-
ups van de pokdalige gezichten van De 
Bouw en Peeters zijn géén lust voor het 
oog en de dialogen (“Gij zijt een weduwe. 

Voor een vent die zijn kind verliest bestaat 
er niet eens een woord.”) zouden zelfs de 
haren van een doorsnee chemopatiënt ten 
berge doen rijzen. Confi tuur, kom terug! 
Alles is vergeven en vergeten. Nog een 
geluk voor deze fi lm dat ik het dan nog 
niet eens heb over het ronduit zwakke en 
voorspelbare verhaal en de wel heel ab-
rupte ontknoping. Neen. De Indringer kan 
de vergelijking met de zaak Alzheimer ab-
soluut niet doorstaan. 

 Een prent als de Indringer die verhaalt 
over verdwenen meisjes, Waalse dorpjes 
en corrupte onderzoeksrechters zal in het 
post-Dutroux tijdperk zéker hoge ogen 
gooien in de bioscoop. 

Helaas. 

 Wim 

 De Indringer I 

 Wat men u ook moge vertellen over de 
zwakke plekken in de plot van De Indrin-
ger of de vermeende homofi lie van prota-
gonist Koen De Bouw, trap er niet in. Het 
maakt immers allemaal deel uit van een 
grootscheepse joods-Hollywoodiaanse 
lastercampagne, gericht tegen de Vlaamse 
fi lm in het algemeen en Koen De Bouw in 
het bijzonder.  

 Jawel, het zweet parelde van de voorhoof-
den in de board rooms van de Ameri-
kaanse fi lmgiganten na het aanschouwen 
van dit wonder op pellicule. Het is al sinds 
Soeur Sourire geleden dat onze door on-
zedige, drugsmisbruikende rocksterren 
geteisterde natie nog over een dergelijk 
cultureel exportproduct beschikte.  

 O, wat een streling voor het oog om Maai-

ke Neuville te zien rondhuppelen als een 
dartele hinde! O, wat een verrukking voor 
de geest om getuige te mogen zijn van de 
dialogen tussen onze ongeschoren held en 
een ronduit geniale Filip Peeters!  

 Bovendien bevat ‘De Indringer’ ook sub-
tiele verwijzingen naar communautaire 
spanningen: de eerlijke, hardwerkende 
Vlaming die op zoek gaat naar een spoor 
van zijn liefl ijke dochter stuit op een muur 
van onbegrip bij de goegemeente van een 
Waals dorpje dat bevolkt wordt door pro-
fi teurs op rust en lowlifes die verstoten zijn 
aan onze kant van de taalgrens. Geweldig. 
Weg met die verderfelijke politieke cor-
rectheid.  

 Mits het gebruik van uw reductiekaart 
van de Bond voor Grote en Jonge Gezin-

nen, kost al dit moois u zelfs niet meer 
dan  een ‘kleine pitta met andaloes en alle 
groentjes’. Nice. Wij wachten alleszins in 
spanning op het verschijnen van de DVD 
Gold Box (inclusief babyvideo’s van Koen 
en snuff  movies uit Filips slaapkamer). In 
afwachting daarvan zullen we ons echter 
nog even onledig moeten houden met het 
volschrijven van ranzige studentenblaad-
jes.  

 Roeland Termote 

  

 De Indringer I I



    Voor hij paus werd, had Karol – Kareltje 
voor de vrienden – een behoorlijk wilde 
jeugd achter de rug. De rebel in hem dreef 
hem in de armen van het noodlot en de 
Poolse maffi  a. Zo was hij betrokken bij de 
moord op een joodse wandtapijtverkoper 
in de buitenwijken van Wadowice. Ka-
reltje werd echter nooit in beschuldiging 
gesteld, al wezen alle feiten naar hem: het 
linoleumsyndicaat stopte de hele zaak in 
de doofpot en daarmee was de kous af. 
Zijn bende, de Wadowice Posse, zou nog 
jarenlang de streek teisteren. Hij zou ook 
nooit echt afscheid kunnen nemen van 
zijn delinquente maten. 

 Zijn grootste probleem, was echter zijn 
verslavende persoonlijkheid. Pas op, ver-
sta me niet verkeerd. Niemand geraakte 
verslaafd aan Kareltje, maar Kareltje ge-
raakte wel verslaafd aan zowat alles waar 
hij kon aan raken. Treff end in deze con-
text, is die keer dat hij verslaafd geraakte 
aan AIDS. Na een jarenlange verslaving 
kwam hij in een kritieke fase. Kareltje was 
bijna een homoseksuele neger geworden. 
Gelukkig was er een succesvolle interven-
tie van zijn bezorgde vrienden. Na zijn 
collocatie trad hij als een gezonde mens 
de maatschappij weer binnen. Hij zou er 
wel een rabiate homo- en AIDS-haat aan 
overhouden, die hem tot het einde van 
zijn dagen zou drijven. 

 In zijn veertiger jaren werd hij gezocht 
door de Poolse politie en hij veranderde 
zijn naam naar Johannes Paulus II. Het 
leverde hem, na wat getouwtrek bij het 
Concilie, een postje op als Heilige Va-
der. Echter, deze betrekking zou hem niet 
helpen met zijn verslavingen. Het was 
immers al jaren de gewoonte dat bij pau-
selijke bezoeken de grond gekust werd, 
maar al snel begreep Kareltje de geneug-
ten hiervan net iets te goed. Hij liet naar 
zijn pauselijke vertrekken hopen zand en 
grond uit de meest exquise hoeken van 

deze aardkloot aanslepen en wanneer hij 
zich depri voelde, stak hij daar zijn neus in 
en snoof zo hard hij maar kon. Een slechte 
ervaring met communistische grond, gaf 
aanleiding tot een commie-haat die hem 
tot het einde van zijn dagen zou typeren. 

 Zijn laatste verslaving zou hem echter fa-
taal worden. Kareltje zou van zijn goede 
vriend Ratzinger een gratis dosis Parkin-
son hebben gekregen en was volkomen 
aan verslingerd geraakt. De pauselijke 
toestand ging er zienderogen op achteruit 
en het enige dat hij nog deed was raas-
kallen over bloemen uit Nederland. Bib-
berend kwam hij elke dag dichter bij zijn 
geliefk oosde God. Op 2 april jongstleden 
stierf Johannes Paulus II – nog altijd Ka-
reltje voor de vrienden – aan een overdo-
sis Parkinson. Al ontkent het Vaticaan alle 
geruchten. 

 Andreas 

 Kareltje groet zijn makkers van de Wado-
wice Posse 
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Cartoons / Bruno Claeys
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Urgent.fm, 
uw studentenradio dagelijks 
op 105,3 FM

Maandag  maart
• Concert: Myrddin De Cauter inviteert  Trefpunt, u
• Huisdierenbeurs: Beestje en Baasjes 
 Falnders Expo, u
• Kermis  Sint Jacobs

Dinsdag  maart
• Musical: Pipi Langkous   Capitole, u
• Concert: Les Maîtres de musique de l’Arménie  
• Th eater: “Atreus en Th yestes”  Vooruit, u
• Debat: “Vidiots, de Televisionaren”  Vooruit, u

Woensdag  maart
• Concert: Dirk Moelants  Logos Tetraëder, u
• Th eater: Semper Vivat Publiekstheater, u
• Th eater: “Troje Triologie”  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”  Vlaamse Opera, u
• Kermis  Sint-Jacobs

Dinsdag  april
• Concert: “Meshell Ndegeocello”  Handelsbeurs, u
• Concert: “Stefano Scodanibbio”  Logos Tetraëder, u

Woensdag  April
• Opera: “Salomé”   Vlaamse Opera, u
• Th eater: “De Hongerkunstenaar - Monoloog van Bob de Moor”
  Capitole, u
• Geleid werfb ezoek grond- en waterwerken 
                 Bourgoyen-Ossmeersen, u

Donderdag  april
• Lezing: “De Ontgrenzing: Pieter Breughel onder het vergoot-
glas”
  Vooruit, u
• Concert: Il Gardellino  Handelsbeurs, u
• Th eater: “Caveman”  Capitole, u

maandag  april
• Iets dat van ver op theater lijkt: “Liefde mee Mostaard”
  Selekest, u

Dinsdag  april
• Concert: “M&M”  Logos Tetraëder, u
• Dans: “Doc ”  Vooruit, u
• Film: “Saturday Night”  Film-Plateau, u

w Cultuuragenda

Schamper, het Blad van Bits
http://schamper.ugent.be


