Maxon
Blewitt
over melancholie

KORT: Zoek het Recht van Antwoord
Nog even dit voor we er aan
beginnen: nu blok en examens voor de deur staan,
heeft Schamper aan uw ontspanning gedacht. In deze
kort zit er een heus Recht
van Antwoord verborgen.
Woehoe! Wie het kan vinden, mail de oplossing samen met uw coördinaten.
De winnaar krijgt, jawel,
een verzamel-cd met doom
metal. Machtig! Enfin, veel
plezier enzo. • We beginnen
met een goede mare. Prinses
Mathilde is voor de derde
keer zwanger. Hoor koekjesfabrikant Delacre en de oudjes weer juichen. Het werpen
is gepland voor oktober. Hoe
lang ze al zwanger is, weet
men niet. Evenmin wie de
biologsiche vader is. Hopelijk voor het ukje is het Filip
Van België/de Belgique niet.
Toen God zijn blik iq opentrok, heeft hij de Koninlijke
Familie vergeten. Dat komt
ervan als je als je niet over
Laken mag vliegen. • Handi’s en bejaarden hebben nu
ook al hun eigen beurs. Van
12 tot en met 14 mei, kunnen
ze terecht in Flanders Expo
voor onder meer hulpstukken als stoma’s en trapliften.
Wie een kortsluiting en een
daaropvolgend brandje kan
regelen, doet een goede zaak
voor de sociale zekerheid en
de wachtlijsten. Knetterende
rolstoelpatiënten, zeker deze
met diabetes of pacemakerpatienten, het is eens iets
anders. Het moet niet altijd
necklacing bij negers zijn. •
Hier staat het niet. • Blauwe
Chimay. Het beste van wat
over de taalgrens komt. Na
Di Rupo uiteraard. • Ooit al
gehoord van DJ Metal Mike?
Nee? snel u dan op vrijdag 6
mei naar De Verloren Hemel,
alwaar hij een set zal draaien.
Welk subgenre van metal de
man precies beoefent, is niet
duidelijk. Een tip die we u
alvast kunnen meegeven:
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gebruik de woorden ‘doom’,
‘metal’, ‘wachttorens’, ‘prikkeldraad’, ‘veewagons’, ‘blauzuurkorrels’ en ‘zeepfabriek’
niet in een en dezelfde zin.
U weze gewaarschuwd. Toch
sympathiek van ons. • Nu we
in de sfeer zitten, laten we het
even hebben over de joden. `s
Morgens vroeg voorbij bakkerij Bloch stappen en er de
geur van een versgebakken
grof bruin brood opsnuiven gebakken in een authentieke
oven - die opstijgt vanuit de
kelder, het heeft toch iets.
Nostalgie kan toch zo mooi
zijn. • Als u een koopje wil
doen, ga dan naar de Sjacherbeurs, van 7 tot en met 9 mei
in het icc Congrescentrum
te Gent. Bij sjacherbeurzen
doemt me meestal het beeld
voor de ogen van enorm dikke mensen die een okselgeur
verspreiden die veel weg heeft
van overtijdse soep, getooid
in een strak spannend hemdje uit de jaren ‘80. Trauma’s,
trauma‘s! Dingen zijn het. •
Nee, hier staat het ook niet. •
Er moet me iets van het hart.

We hebben, voor niet zo lang
meer, een vice-rector die bovendien econoom is. Dan
zou men mogen veronderstellen dat de unief de moeite
deed om de meest elementaire economische principes
zou respecteren. Hoe meer
eenheden je van een product
koopt, hoe goedkoper elke
eenheid wordt. Logisch nietwaar. Blijkbaar niet voor de
unief, de geldjoden. Ga naar
de cafeteria van De Brug en
bestel daar twee croque monsieurs. Je krijgt er dan drie en
je moet 2,40 euro neertellen.
Voor twee croques moet je
1,20 betalen. Dat maakt dus
dat je voor de derde croque
1,20 met betalen en dat de
eenheidsprijs stijgt van 0,60
naar 0,80. Op de barricaden,
verdomme, nu! Waar is die
strijdlust onder de studenten
gebleven? • Biefstukkensocialisme. Het betere socialisme.
Het socialisme herleid tot een
zuivere materiële ideologie.
Wil u weten wat het inhoudt?
Ga dan naar het Buurtfeest
van Gentbrugge van 5 tot en

Doommetal niet extreem-rechts

met 7 mei. De tsjoefen moet u
er dan wel bijnemen. Er moet
iemand de Bicky’s frituren.•
Van 10 tot en met 24 mei kan
u elke dinsdag een cursus
zomerhoedmaken volgen in
het Museum voor Industriele Archeologie en Textiel.
Omdat het zomer is, gebruikt
men dunnere stofjes. De huid
van cortisonegebruikers zou
bijzonder geschikt zijn. Maar
daar zijn we veel te ethisch
voor en Klein Vlaanderen
zou behoorlijk gechoqueerd
zijn. Onterecht, maar kom. •
Op 8 mei vindt de jaarlijkse
herdenking plaats ter ere van
de slachtoffers van de beide
wereldoorlogen. Plaats van
gebeuren is het Zuidpark. Er
zal gepaste eer worden gebracht aan elkeen die op zijn
of haar wijze een bijdrage
heeft geleverd aan de bevrijding. Mei ‘68 wordt nogal
vaak als symbooldatum gebruikt als het voor vrije liefde
en dergelijk betreft. De septemberdagen van 1944 liepen
op dat vlak een stuk vooruit.
Niet altijd even vrijwillig
vanwage de vochtrecipiënt,
doch niettemin kunnen we
stellen dat die periode een
aanzet zis tot de latere oproep
tot promiscuïteit. • Mocht u
niet genoeg hebben van de
pensenkermis te Gentbrugge,
van 13 tot en met 16 mei is er
een in de wijk Muide. Als het
volk maar tevreden is en niet
al te veel mort. • Tim F. Van
der Mensbrugghe, we zullen
je missen. Ja, u heeft het wellicht al door, deze Schamper
is min of meer een ode aan
deze redacteur. • Heeft u het
nog niet gevonden? Haast u,
de Kort is bijna gedaan. • Tot
slot: op 28 mei is er een Holebifuif in de Vooruit. • Voor
de prijsvraag kan u mailen
naar: erstaatgeenrechtvanan
twoordindezekort@hotmail.
com. Veel succes!
Stefaan
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De lente is in het land! Het zonnetje schijnt,
de merels fluiten en de Actief Linkse Studenten (als) vliegen uit het Politiek-Filosofisch Convent (pfk). Althans, zo zou
het horen. Maar zoals in de afhandeling
van zovele zaakjes aan de UGent spelen de
nuchtere feiten ook hier slechts een kleine
rol, en strategisch en politiek gekonkelfoes
des te meer.
Een korte geschiedenis: de Actief Linkse
Studenten zijn een trotskistische studentenvereniging die van de strijd tegen extreemrechts haar paradepaardje heeft gemaakt.
Jaarlijks organiseren ze een betoging tegen
het Nationalistische Studentenverbond
(nsv), die geheid op relletjes uitdraait — al
ligt dat vooral aan het krakers- en Voorpost-schoelje dat er op afkomt als een Duitse pedofiel op een klasje Thaïse kindertjes
met een licht verstrooide kleuterjuffrouw.
Bovendien maken de als er ook een punt
van “fascisten van de unief te weren” — lees:
ervoor te zorgen dat geen enkele andere studentenvereniging sprekers van het Vlaams
Belang (vb) of andere extremistische groeperingen uitnodigt in de auditoria van de
UGent.
De spectaculairste actie vond plaats naar
aanleiding van een debat tussen Filip Dewinter en Patrik Vankrunkelsven in maart
2004. Die activiteit werd georganiseerd
door het Katholiek Vlaams Studentenverbond (kvhv), de facto zowat de studentenvereniging van het vb aan de UGent en dus
de gezworen aartsvijanden van de als. De
rector gelastte het debat om veiligheidsredenen af, maar als en andere linkse of antiracistische studenten bezetten niettemin
het auditorium waar de discussieavond
oorspronkelijk zou doorgaan. Uiteindelijk
daagde Vankrunkelsven niet op, verplichtte
de Raad van State — nadat Dewinter en een
kvhv’er gezamenlijk een procedure inleidden — de rector in kortgeding om toch een
zaal ter beschikking te stellen, en ging Dewinter in de Hoveniersberg een “debat met
het publiek” aan. In mei 2004 liepen de ALS
bovendien een schorsing van een maand
op wegens hun gedrag —verhinderen van
andermans activiteiten is verboden volgens
het reglement van de Dienst Studentenactiviteiten.
De als hanteren de bewuste tactiek om,
wanneer een vb’er op een affiche prijkt, protestmails te sturen naar het rectoraat. Daar-

op besloot de rector tot nu toe altijd geen
zaal ter beschikking te stellen uit vrees voor
rellen en schade aan de universitaire gebouwen — en dat weten de als drommels goed.
Het kvhv, rijk aan vb-sympathisanten, weet
ondertussen ook wel dat sprekers van de extreemrechtse partij als een rode lap op de
als-stier werken. Bovendien beschuldigt de
vereniging de UGent ervan politieke motieven te hebben bij het verbieden van de VBdebatten, en het veiligheidsmotief slechts
als een drogreden te hanteren. Het Verbond
maakt er, als tegenstander van het cordon
sanitaire, dan ook een sport van vb-mandatarissen op hun activiteiten te verwelkomen. Zo liet een prominente kvhv’er zich
eind april ontvallen: “Het volgende debat
is al gepland [...], met alles tot in de puntjes voorbereid. De procedures en vooral
schadevergoeding liggen al klaar voor de
universiteit. En ik heb zo’n vermoeden dat
ze bij de Raad van State niet gaan kunnen
lachen als de unief een uitspraak zomaar
naast zich neerlegt”.
Na de gefaalde uitsluitingsmotie tegen de
als binnen het Politiek en Filosofisch Convent (zie Schamper 432), heeft studentenbeheerder Nicholas Courant een schorsingsprocedure opgestart. De Sociale Raad volgde
Courant en gaf een advies tot schorsing. In
plaats van het communistisch-maçonniek
complot dat het kvhv binnen het rectoraat
meent te ontwaren, is er volgens de als nu
sprake van een neoliberale samenzwering
tegen hen, teneinde de fascistoïde Satan aan
de universiteit salonfähig te maken. Door
de persaandacht voor de zaak — op de
voorpagina van Standaard Espresso luidde
het onlangs “Universiteit Gent bant linkse
studentenvereniging” —zou het echter wel
eens kunnen dat het Bestuurscollege, uit
vrees voor negatieve reclame, het advies van
de Sociale Raad niet volgt.
Conclusies? Indien de als van debatten met
vb’ers geen halszaak zouden maken — en
dat zijn ze heus niet, gezien Annemans
en Dewinter zowat dagelijks op tv komen
— zou er waarschijnlijk geen haan naar
kraaien. Bovendien is het bestraffen van
eventuele racistische uitspraken op debatten met vb’ers een zaak voor de bevoegde
instanties, en niet voor een communistische
studentenvereniging die graag het recht in
eigen handen neemt.
Rien Emmery
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Luc Moens triomfeert

Nieuwe vice-rector
walst over Paul Kiekens
In de vorige Schamper (nummer 432) schreven
we dat de vice-rectorverkiezingen voorspelbaar
zouden worden. Luc Moens wordt vice-rector,
daar waren we van overtuigd. Wel, vreemd genoeg hadden we nog gelijk ook! Als zelfs Schamper al betrouwbaar is, waar gaat het dan naartoe met deze wereld?
De universiteit gaat een
mooie toekomst tegemoet.
Daar zorgt - onder andere de keuze voor Luc Moens als
vice-rector voor. Moens combineert het beste van twee
werelden, pardon, drie werelden: hij is wetenschapper,
griezelig efficiënt maar toch
een geboren communicator.
En, hij heeft een lidkaart van
de Socialistische Partij Anders (sp.a)! Woehoe! Voor
diegenen die ondergetekende
al enkele maanden (of jaren)
voor rechtse zak verslijten:
vorige week heeft hij op de
vice-rectorverkiezingen nog
het communisme en de eenpartijstaat zitten verdedigen
tegenover Peter De Keyzer,
ACOD-heerser op de unief.
Leve een socialistische vicerector dus.
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De vice-rectorverkiezingen
waren in een wip gedaan:
beide kandidaten gaven hun
speech, er werd gestemd, de
stemgerechtigde mensen staken zich in een zalig lentezonnetje vol sandwiches en
alcohol en luisterden geboeid
naar de uitslag. En dat was
het. In de pauze na de eerste
stemronde was de meest gehoorde opmerking: “Zou ‘t nu
al gedaan zijn?” En het meest
gehoorde antwoord: “Ik denk
het wel. Misschien komt er
een tweede stemronde, maar
ik denk dat we er nu al van af
zijn.”
Er was inderdaad geen
tweede stemronde nodig. In
tegenstelling tot wat burgie
en tegenkandidaat Paul Kiekens verwacht had, kreeg Luc

Moens al meteen een meederheid achter zich die groot
genoeg was. Iets meer dan 77
procent vond Moens de meest
geschikte kandidaat, terwijls
Kiekens het met een schamele 22 procent moest stellen.
“Ik denk niet dat zoiets ooit
al gebeurd is in de eerste ronde”, pijnigde Peter De Keyzer
zich de hersenen. “Het zou
mij zelfs verwonderen als er
ooit al iemand is geweest die
al van in de eerste stemronde
een tweederdemeerderheid
achter zich kreeg.” Vaker is er
een duidelijk verschil, trekt
de verliezer zich terug en
krijgt de overblijvende kandidaat dan pas tweederde van
de stemmen achter zich.
Dat Moens zo’n voorsprong
nam, was spectaculair maar
de enige die dat zoals gezegd
niet had zien aankomen, was
Paul Kiekens. Kiekens is helemaal geen domme mens.
De man kan met vier eredoctoraten zwaaien én met de
poen die hij schept door zijn
wetenschappelijke onderzoek
te gelde te maken. Een goede
wetenschapper is hij zeker.
Jammer genoeg voor hem is
hij geen goede communicator, heeft hij geen benul van
perceptie en is hij nooit met
een duidelijke visie afgekomen. Die dingen zijn nodig
om vice-rector te worden.
Op datzelfde debat werd hem
een vraag gesteld over de
vulgarisering van de wetenschap. Kiekens trok meteen
ten aanval. Alles wat vulgair
en platvloers was, moest van
de unief gebannen worden!
Luc Moens greep in met het
ondertussen al legendarische
zinnetje: “Ik denk dat Paul
de vraag niet goed begrepen heeft.” Na de uitleg van
Moens kon Kiekens niet anders dan enthousiast knikken
dat vulgarisering van de wetenschap een zeer goede zaak
was. Strategisch gezien een
enorme misser. Een vice-rector die een simpele vraag niet
begrijpt, moet men niet. Zeker niet als die “het probleem”

eerst heftig begint aan te vallen om even later te verklaren
dat het probleem eigenlijk
wel een goede zaak is.
Ook het al aangehaalde voorbeeld van de veertien stemrondes die Kiekens vorig jaar
nodig had om weggestemd
te worden als decaan van de
faculteit Toegepaste Wetenschappen, toont aan dat Kiekens niet de beste strateeg
is. Een andere strategische
miskleun was hoe hij zichzelf
voorstelde op het debat van
de assistenten. Kiekens benadrukte zijn wetenschappelijke carrière, niet zijn visie als
kandidaat, niet het beleid dat
hij wou voeren. Toen Moens
dat wel deed, reageerde Kiekens: “Jamaar, ik heb de kans
niet gekregen mijn beleid toe
te lichten!” Tja, als elke kandidaat een kwartier de tijd
krijgt, is het een kwestie van
prioriteiten stellen.
Op de vice-rectorverkiezingen werd lacherig gedaan
over de naïviteit van Kiekens.
En over zijn roze das. En over
zijn gigantische lapsus – bedoeld of onbedoeld, daar zijn
we nog niet uit. Kiekens zei
iets in de trant van: “De keizer moet krijgen wat de keizer toekomt.” Dat moest de
kiezer zijn. Peter De Keyzer
kon alleen breed grijnzen.
De Keyzer heeft al wat hem
toekomt met een rector die
door de socialisten gepusht
werd en met een vice-rector
die een rode partijkaart heeft.
De toekomst ziet er rood uit,
maar rood is goed. Soms.
Alleszins een dikke proficiat
voor Luc Moens. En veel succes!
Van der Mensbrugghe
In de vorige Schamper stond
dat Kiekens vorig jaar 26 (!)
stemrondes nodig had om weggestemd te worden als decaan
van de Faculteit Toegepaste
Wetenschappen. Het waren
er slechts veertien (14!). Wist
men ons te vertellen.

De stagairshome is een begrip
voor de studenten geneeskunde van enkele generaties
geleden. Ze werd in 1965 gebouwd op initiatief van de
Medische Kring Gent (mkg),
een vzw die de inkomsten van
de Vlaamse Geneeskundige
Kring (vgk) beheerde. Professor Verbaeys, die ooit lid
was van de mkg, schreef naar
aanleiding van de dreigende
afbraak een artikel in De Almanak, een boekje dat jaarlijks wordt uitgegeven door de
vgk. In dit artikel schetst hij
kort de geschiedenis van de
home. De stagiairshome werd
door vele honderden stagiairs
en doctoraatsstudenten gedurende 30 jaar gewaardeerd.
Het was er gezellig en het was
billijk geprijsd: jarenlang bedroeg de huur slechts 1000
Belgische frank per maand
(ongeveer 25 euro). Professor
De Schaepdryver fungeerde
als kotbaas en werd regelmatig genoodzaakt disciplinaire
sancties te treffen, onder andere wanneer de brandblusapparaten voor de lol werden
leeggespoten. Dr. Tine De
Backer, cardiologe, volgde de
kotbaas op en werd kotmadam.
“Toen de stagiairshome in
gebruik was, werden echter
zelden grondige renovatiewerken uitgevoerd zodat het
pand langzaam maar zeker
onbewoonbaar werd. Begin
de jaren ‘90 van de vorige
eeuw werden geen nieuwe
huurders toegelaten en liep de
stagiairshome leeg”, vervolgt
Verbaeys. Het pand bleef al
die tijd leeg staan en werd na
een aantal jaren overgedragen
aan het Universitaire Ziekenhuis, dat nu dus beslist heeft
om het boeltje te slopen.
Het gebouw was in de vergetelheid geraakt. De huidige
studenten wisten nauwelijks
van het bestaan van een home
af. Een tijdje terug heeft bovenstaande professor contact
gezocht met de preses van de
vgk, Heidi Debels, en haar
op de hoogte gebracht van de

Slopen die handel!

Voormalige stagairshome UZ gaat tegen de vlakte
Menig Vlaams arts zal straks met een weemoedige blik langs het UZ rijden.
De stagairshome, waar velen de mooiste (lees: goorste) dagen van hun leven
meemaakten, wordt binnenkort met de grond gelijk gemaakt. De Vlaamse
Geneeskundige Kring heeft, met behulp van professor Verbaeys, nog een
poging ondernomen om het gebouw te redden. Tevergeefs.
situatie. De studentenkring
heeft dan nog een poging
ondernomen om het gebouw
te redden, maar die werd afgeketst. Hun voorstel om
in het gebouw te investeren
leek niet haalbaar, omdat het
gebouw in heel slechte staat
is. Verbaeys had voorgesteld
om fondsen aan te trekken
voor een nieuw home, maar
volgens de vgk is dit niet de
moeite, omdat er niet veel
vraag is naar zo’n project. Dus
alle pogingen ten spijt wordt
de home binnenkort voltooid
verleden tijd.

mogelijk zou maken.

Op de plaats waar het gebouw
staat, willen ze bunkers met lineaire versnellers voor radiotherapie neerpoten. Volgens
Marc De Beer, de ingenieur
van dienst, is de plaats waar
nu de home staat daar ideaal
voor. Een andere mogelijkheid was om de bunkers in
de tuin van de k4 te plaatsen,
maar na verder onderzoek
bleek dat niet echt haalbaar.
De ruimte is immers beperkt,
wat verdere uitbreidingen on-

De bouwaanvraag voor de
bunkers is binnen, dus de
werken zouden wel eens snel
kunnen starten. Als alles volgens plan verloopt, kunnen
de afbraakwerken binnen de
maand beginnen. De oudstudenten die nog eens mijmerend door de gangen van hun
geliefde home willen dwalen, zullen zich flink mogen
haasten. Verbaeys zal daar
alvast vaak te vinden zijn. Uit
zijn artikel blijkt dat de man
er het hart van in is: “Menig

Ook de onderkeldering was
een probleem. Het uz is ondergronds verbonden door
een netwerk van kelders. Onder de k4 is er al een kelder,
dus is het eenvoudiger om
die kelder gewoon door te
trekken tot het domein van
de home. De bunkers in de
tuin van de k4 plaatsen zou
een meerkost betekenen. En
tijd is geld, nietwaar? Bovendien vindt De Beer de home
“bouwkundig niet van hoogstaande kwaliteit”.

arts die er de heerlijkste tijd
van zijn leven doorbracht zal
rijdende op de Heymanslaan
binnenkort in de schaduw
van k4 “zijn stagiairshome”
niet meer kunnen zien. Een
moment om nostalgisch terug te denken aan de mooiste
jaren van ons leven, onze studentenjaren, zal er niet meer
zijn. Dat zal opnieuw even
wennen en verwerken worden... om dit gedachtegoed
te herleiden tot een heerlijke
herinnering.”
De vgk is alvast van plan om
iets te doen rond de afbraak.
Heidi Debels had het over
een “afscheidsritueel”. Wat
men zich daar bij moet voorstellen, daar hebben wij het
raden naar. We kunnen alleen
maar hopen dat de vgk de
oneindige goedheid heeft om
al die weemoedige artsen met
cardiale pijnen uit te nodigen.
Het zou een hele steun zijn bij
de verwerking van dit grote
verlies. Alvast onze innige
deelneming.
Saar

5

UZ op de vingers
getikt

Rekenhof niet mals voor Universitair Ziekenhuis

Het Rekenhof, de vrekkige jood aan de kassa
van vadertje Staat, lichtte de onlangs het Universitaire Ziekenhuis (UZ) van de Universiteit
Gent door. De kritiek was niet mals.

Regels, het uz heeft er lak aan.
Al die paperassen, al die procedures, wat een rompslomp,
wat een miserie. Alleen denkt
dat Vlaamse overheid, nog altijd de broodheer van het ziekenhuis, ietwat anders over.
Het Rekenhof kreeg daarom
de opdracht om naar Gent af
te zakken en zijn neus diep in
de zakken van het uz te steken. Het grootste ziekenhuis
van het land, dat laat je niet
zo maar in de handen van enkele artsen.

Stof
Toen het rapport begin april
gepubliceerd werd, deed het
eventjes stof opwaaien. Zelfs
de nationale pers vond het
nieuwswaardig. Het Reken-
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hof had dan ook harde kritiek op het beleid van het uz,
vooral het personeelsbeleid
moest het ontgelden.
Een eerste grote bedenking
had het Rekenhof bij het tot
stand komen van en de toepassing van de personeelsstatuten. Het directiecomité
— het dagelijks bestuur van
het uz — overschreed zijn
bevoegdheden bij het creëren
van nieuwe statuten zonder
enige vorm van sociaal overleg.
En als het Bestuurscollege
de richtlijnen dan eens volgt,
zorgt het er al te vaak voor
dat de teksten vaag blijven en
vol staan van blanconormen
die ze dan naar believen zelf
invult.

AUGent op haar
gat (ja/neen)

Ook individuele beslissing
van het Bestuurscollege waren voor het Hof ontoelaatbaar. Voor bepaalde personeelsleden nam het uz ook
meerdere ad hoc-maatregelen die afweken van de
gangbare procedures. Vaak
betrof het individuele gunstmaatregelen die volgens het
Hof volledig in strijd zijn
met het gelijkheidbeginsel.
Dat kan vaag klinken, maar
wees er maar zeker van dat
het Rekenhof hier bijzonder
harde beschuldigingen uit.
“In strijd met het gelijkheidsbeginsel” is wetstraatees voor
“voortrekkerij zonder weerga”. Ze zullen het niet graag
gehoord hebben daar aan de
de Pintelaan.

Kluwen
Ongewoon scherp was het
Hof ook voor bepaalde
schijnmandaten aan de top
van het UZGent. Het uz zorgt
voor “een een ondoorzichtig
kluwen van de tijdelijke aanstellingen in een hoger ambt,
bevorderingen en mandaatfuncties.” Concreet komt het
er op neer dat er danig geschoven wordt met statuten
dat stages gelijkgesteld worden met vaste benoemningen
en vice versa.
Minister Frank Vandenbroucke erkende de problemen en beloofde beterschap.
Transparantie en helderheid,
daarvoor zou hij zorgen. Al
wees hij ook op de bijzonder ingewikkelde situatie
ten velde. Hij zal met andere
woorden voorlopig een oogje
dichtknijpen. Symapthieke
man.
Matthias

In een vlammend opiniestuk
en dit eigenste blad (Schampper 429) pende Stijn Baert,
studentenvertegenwoordiger
in de Raad van Bestuur, onlangs een vlammende aanklacht tegen de apathische
bonobo’s van de Gentse associatie. De associatie was
dood, meende hij, doder dan
een rubberen zool.
In De Standaard van 19 maart
jongstleden herhaalde hij zijn
aanklacht. Weeral zonder een
blad voor zijn mond te nemen. “De associatie ligt op
haar gat”, waren zijn woorden. Baert zit duidelijk niet
om een uitspraak verlegen.
Petje af voor Baert, de nationale pers halen, weinig
studentenvertegenwoordigers slagen er in. Maar dat
was slechts een begin. Vorige
week werd, door Gilbert Van
Daelen (VLD), in de comissie
onderwijs van het Vlaamse
Parlement een parlementaire
vraag gesteld naar aanleiding
van zijn uitval.
Het antwoord van minister
Vandenbroucke mocht er
wezen. De mens ontkende
ten stelligste dat de associatie slecht zou functioneren.
Hij meende dat “de studentenvertegenwoordiger overdreef ” door te stellen dat de
Gentse associatie een miskleun zou zijn.
Vandenbroucke durfde zelfs
te stellen dat de AUGent
“goed bezig” was. De minister moest wel toegeven dat
“er misschien associaties zijn
die tot op heden een betere
dynamiek ontwikkeld hebben.” Van een eufemisme gesproken.
Matthias

Het pas ingevoerde BaMasysteem impliceert een flexibilisering van het onderwijs:
de keuzemogelijkheden worden verbreed en overstappen wordt vereenvoudigd.
Op zich is die versoepeling
heel mooi, maar ze brengt
praktisch gezien heel wat organisatiewerk met zich mee:
de extra keuzemogelijkheden
zorgen ervoor dat het programma verandert in een
ingewikkelde labyrint. Om al
te veel verwarring te vermijden, is er een project opgezet
waarbij er een heel netwerk
werd uitgebouwd. Iedere
faculteit kreeg een studietrajectbegeleider die op die
manier alle studenten van het
begin tot het einde kan volgen, begeleiden en bijsturen
indien nodig.

Netwerking
Dit netwerk wordt geleid
door twee centrale begeleiders, Brunhilde Borms en
Annick Eelbode, die vanuit het Adviescentrum een
oogje in het zeil houden. Zij
hebben een coördinerende
functie: “we werken met een
stuurgroep en werkgroepen
waarin adviezen en ideeën
worden aangereikt rond
verschillende thema’s”, zegt
Brunhilde Borms. “Momenteel zijn er twee werkgroepen actief, één die werkt aan
een elektronisch informatiesysteem en één andere die
werkt rond studievoortgang.
Verder is er ook een overlegplatform gecreëerd waardoor
we proberen tot een interfacultaire visie te komen en
gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen”.
De taak van de trajectbegeleiders bestaat natuurlijk uit
meer dan netwerking en het
verspreiden van identikits.
Ze trachten de studenten te
volgen tijdens hun carrière
aan onze Alma Mater. “Enerzijds wordt er gekeken naar
de huidige studieresultaten”,
vertelt Annick Eelbode. “Er

wordt gekeken hoe het zit en
of het geplande haalbaar is,
zodanig dat de studenten niet
nodeloos blijven ronddwalen
zonder juiste feedback of
correcte informatie over de
verschillende mogelijkheden.
Het is de bedoeling om samen met de student te kijken
of hun keuze wel de juiste
was, zodanig dat ze geen tijd
verliezen in een richting die
hen eigenlijk niet ligt. Anderzijds is het de bedoeling dat
men door onderzoek en enquêtes de nieuwe studenten
beter gaat informeren, om er
voor te zorgen dat de studiedruk en inhoud van de verschillende opleidingen realistisch wordt ingeschat. Op die
manier kan men bijschaven
of indien nodig op tijd een
andere keuze maken. Dus
de studietrajectbegeleiders
hebben ook een informatieve
taak. Er worden, in samenwerking met het adviescentrum, ook initiatieven genomen om het studierendement
te verhogen, zoals infosessies
over studievaardigheden en
faalangsttrainingen.”

Kinderschoenen
De trajectbegeleiders werken
nauw samen met de studiebegeleiders, omdat hun taken
voor een deel overlappen.
“We zitten inderdaad voor
een groot stuk op elkaars domein”, bevestigt Brunhilde
Borms. “Maar bij de studiebegeleiding gaat het vooral
over het inhoudelijke aspect
van de studie: studiemethode,
studieplanning en dergelijke,
terwijl het bij de trajectbegeleiders gaat over het proces
van de studiekeuze en de studievoortgang. We gaan voornamelijk de studenten bijsturen in hun keuzes, maar ze
doen ook onderzoek en gaan
informatie verstrekken over
de gehele opleiding. Omdat
die verschillende domeinen
soms moeilijk te scheiden
zijn, is het wel een geïntegreerd netwerk geworden,
om een systeem van voort-

Uw licht in de
duisternis
Heb je nachtmerries overgehouden aan de eerste examenperiode? Barst je nog steeds spontaan in tranen uit telkens je geconfronteerd
wordt met de derde letter van het alfabet? Zie je
door het BaMa-bos de bomen niet meer? Ben je
na het opmaken van een to do-lijstje de wanhoop
nabij? Geen nood! Schuif je doos Kleenex opzij
en vergeet die driedubbele dosis Valium, want
sinds oktober heeft onze Alma Mater een schare “mental coaches” in dienst die met plezier je
handje vasthouden in barre tijden: de studietrajectbegeleiders.

durende doorverwijzing te
vermijden.”
“De
studietrajectbegeleiding staat bovendien nog
in haar kinderschoenen en
moet nog groeien. Naarmate
het BaMa-systeem verder
opschuift, zullen de trajectbegeleiders in het verdere
systeem werken, terwijl de
studiebegeleiders zich vooral
gaan concentreren op eerste
bachelor. Dus nu lijkt het dat
die studietrajectbegeleiders
op het domein van de studiebegeleiders zitten, maar
naarmate het nieuwe systeem
geïntegreerd raakt, zullen zij
zich moeten bezighouden
met de verschillende keuzemogelijkheden, de mogelijke
spoorwisselingen, schakelprogramma’s, doorstroomprogramma’s et cetera.”

Lopende band
Het trajectbegeleidingsproject is dit jaar opgestart in de
eerste bachelor en aangezien
er daar nog niet zoveel keuzemogelijkheden zijn, is de
taak van UGent als mental
coaches voorlopig nog beperkt tot het bewaken van de
algemene studievoortgang.

Op dit moment gaat het
vooral om feedbackgesprekken. Nu je de codes voor de
eerste examenperiode gekregen hebt, kan je een gesprek
aanvragen met de studietrajectbegeleider om die samen
te bekijken. Als je betere resultaten verwacht had, kan je
samen op zoek gaan naar de
oorzaak en kijken of er iets
moet veranderen. Er zijn ook
heroriënteringsgesprekken
met mensen die hun motivatie ergens onderweg verloren
zijn of hun studie niet meer
zien zitten. Ook met bepaalde vragen rond faalangst en
studieproblemen kan je aankloppen.
Dus als je even in een dip zit
en je het allemaal niet meer
ziet zitten, ga dan op zoek
naar de studietrajectbegeleider in je faculteit. Haast
en spoed zijn voor één keer
goed, want voor je het weet
sta je samen met Wesley,
Britney, Kenny en Debby
aan de lopende band, gezellig
keuvelend over je getunede
Opel Corsa en je hakkend
uitgangsleven.
Saar
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’Vuile Zoeloe mee
ne vikingbaard!’
Oudstrijder tévé dm verlaat
Schamper al scheldend
Dit academiejaar kreeg Van
der Mensbrugghe een monopolie op berichtgeving over
het rectoraat.

Als alles meezit, is Schamper binnenkort
eindelijk verlost van een ouwe zeur die hier
al veel te lang rondhangt. Tim F. Van der
Mensbrugghe is zijn scriptie aan het schrijven en studeert begin juli mogelijk - en hopelijk - af. Hij is de enige Schamperaar die er
al bij is sinds de jaren negentig. En hij was
beter al lang weggeweest.

Tim F. Van der Mensbrugghe begon zijn carriere in september 1999 als redacteur.
Eerst wou-ie alleen over muziek schrijven, dan kwam er
infotainment bij en tegen het
einde van het academiejaar
1999-2000 schreef hij samen
met toenmalig hoofdredacteur Bart Haeck en coordinator Maarten De Gendt
Schamper vol. Tévé dm - zijn
pseudoniem uit die tijd - had
zich bekeerd tot de harde politiek.
Als piepjong maar arrogant
nest, werd hij in april 2000
verkozen tot co-coördinator,
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samen met Tom De Paepe.
Het volgende academiejaar
begon hij echter als hoofdredacteur ad interim; dat dankzij enig gefoefel in de marge.
Een jaar later, in 2001-2002,
schopte hij het tot officieel
hoofdredacteur. Woehoe.
In de daaropvolgende jaren
combineerde Van der Mensbrugghe de jobs van redactiesecretaris, chef eindredactie,
chef lay-out en schaduwhoofdredacteur tot de officiële hoofdredacteurs, Jef
Van Baelen en daarna Rien
Emmery, er horendol van
werden.

U bent nu al zes jaar een
luis in de pels van de unief.
Wat...
“(onderbreekt heftig) Ik? Een
luis in de pels van de unief?
Mijn kloten, Gerard! De
unief is een luis in mijn pels.
Weet je, ik ben er niet om
over de unief te berichten. De
unief is er zodat ik iets heb
om over te berichten. Voor
de rest kan die instelling mij
gestolen worden. Als de unief
een reet bezat, ik had er allang een camion pure chocolade in gereden.”
Is het rectoraat niet een
beetje de reet van de unief?
“Neen.”
Wat ik mij al lang afvraag is
waar de ‘F.’ voor staat in Tim
F. Van der Mensbrugghe, de
naam zoals-ie bijvoorbeeld
veelvuldig in de colofon
van Gent Verkend staat, uw
navelstaarderige studentengidsje van bef m’n grootje
tot ze met haar benen omhoog ligt.
“Die ‘f’ staat voor fuck off,
denken de meesten. Maar
eigenlijk staat ze gewoon
voor Fernand, een beeldige,
schone, familienaam die ik
overgeërfd...”
Whatever. Vertel het straks
off the record. Je hebt over
alles een mening. Hoe komt
dat?
“Door mijn vele jeugdtrau-

ma’s. Maar dat is privé.
Doch, het klopt dat ik overal
iets over te zeggen heb. Kijk,
van veel critici zeggen ze:
de beste stuurlui staan aan
wal. Wel, dat is nonsens in
mijn geval. Ik heb overal een
mening over omdat ik alles
veel beter zou oplossen dan
al de rest tezamen. Vandaar
dat ik altijd zoveel mogelijk
taken gecombineerd heb op
Schamper. De anderen zijn
niet competent genoeg. Ze
zouden mij meteen ook beter
baas van de Verenigde Naties
maken. Het zou rap gedaan
zijn met die miserie in het
Midden-Oosten. De joden en
de Palestijnen zouden vree
rap de volgende keuze krijgen: ofwel meteen vrede ofwel een paar atoombommen
op hun kop ofwel een werphet-zwijn-wedstrijd.”
Werp het zwijn?
“Ja. Ge neemt de leider van
de Palestijnen en die van de
joden. Ge neemt één zwijn,
het liefst een met kilo’s en
kilo’s stront aan zijn billen,
zodat ze het nog onreiner
vinden. Dan moeten ze dat
zwijn gedurende een uur
naar elkaar werpen. Degene
die het zwijn uit zijn handen
laat glibberen of ineenstuikt
met het zwijn in zijn pollen
of het zwijn vast heeft als het
uur verstrijkt, is verloren.”
En wat moet de verliezer
dan doen?
“Allez, dat gij dat zelf niet
weet. Collectief zelfmoord
plegen, tiens. Gelijk de Je-

hova’s. Of is het een andere
sekte?”
De humor van Schamper is
de laatste jaren zeer cynisch
en nihilistisch. De stijl is
tendentieus.
Bronnenonderzoek, objectiviteit, deontologie en intellectuele
eerlijkheid worden zonder
schroom onder de mat geveegd. Bent u daar ...
(Springt enthousiast recht)
“Dat is allemaal te danken
aan mijn hoofdredacteurschap! Voor mijn komst was
Schamper een braaf, centrum-links bladje. Hoogstens
waren die mannen een beetje
pseudo-grappig. Dankzij mij
werd Schamper opeens veel
meer gelezen. Sensatie moest
er zijn. Desnoods verzonnen
we die sensatie. Respect voor
de waarheid was bijzaak.
Zelfs respect voor de lezer
was not done. De Schamper-lezer is toch te dom om
dood te slaan. (De redactie
distantieert zich van die mening, nvdr) Het enige waar
we respect voor hadden, waren mensen met de macht om
onze subsidies te bepalen. De
rest kon de pot op. Ge kunt
allemaal mijn kloten kussen,
is nog altijd mijn credo.”
Die mentaliteit straalt ook
af van Gent Verkend, door
bijna iedereen omschreven
als een strontboekje.
“Dat is poenschepperij, man.
Ironisch, toch? De unief betaalt mij geld met kluiten
voor dat project en in ruil zet
ik al die onnozelaars met hun
kostuums uit de h&m ferm te
kakken. Ze vinden dat plezant. De eigen drol is welriekend, zei Nostradamus ooit.
Of was het Erasmus?”
Erasmus. Wat vindt u van de
huidige Schamper?
“(haalt schouders op) Pff ff. Ik
heb daar geen mening over.
Ik lees dat vodje niet meer.
Impliciet is dat natuurlijk
wel een mening: Schamper is

weer saai geworden. Het cynisme is er nog, maar de inhoud is weg. Ik ben blij dat ik
hier weg ben, want Schamper
is echt een schijtgazetje nu.
Nog een chance dat ze van
de jaar mijn artikels hadden
om het niveau wat op te krikken.”
Vaak wordt u verweten zéér
arrogant te zijn. Hoe gaat u
daarmee om?
“Niet. Interesseert mij niet.
En als iemand dat zegt en hij
is kleiner of zwakker dan: ik
heb altijd een mes bij en jij
zou niet de eerste zijn die het
tegen zijn keel krijgt door mij
op mijn zenuwen te werken!
Op Schamper ligt er trouwens een koevoet tegenwoordig. Vorige week heb ik daar
nog een mederedacteur mee
gemarteld. De rest was te
bang om in te grijpen. Vroeger zou dat geen waar geweest zijn. Toen werd er nog
met asbakken gesmeten naar
elkander.”
“Nu zijn de redacteurs een
bende mietjes geworden. Er
zijn veel te veel wijven op
Schamper, ik denk dat het
daardoor komt. Die wijven
doven het heilige vuur der
journalistiek. Ze komen op
Schamper, ze maken alle
venten het hoofd zot, en beginnen dan het rijtje af te
gaan tot ze (censuur, nvdr)
gevonden hebben die in
(censuur, nvdr) past. En dan
dumpen ze die arme jongens
als ze ze beu zijn. Ja, hier zullen heel wat collega-redactrices kwaad over zijn. Het
is een gemene slag onder de
gordel, ik weet dat wel, maar
de meeste mensen laten mij
sowieso volstrekt koud. Liever wat gekwetste medemensen dan op mijn tong moeten
bijten.”
“Mensen zijn bijzaak. Journalistiek komt op de eerste
plaats. Gevoeligheden en
sentimenten mogen de ware

nieuwsjager niet hinderen bij
het uitoefenen van zijn passie of het ophemelen van zijn
ego.”
En er zijn nogal wat ego’s op
Schamper.
“(grijnst breed) En de klootzak met het grootste ego zit
voor jou.”
Echt? Ik dacht dat de huidige hoofdredacteur, Rien
Emmery, het grootste ego
had.
“Die jongen denkt dat hij de
grootste lul heeft. ‘t Is gewoon
de grootste lul. Letterlijk dan,
die gast is immens groot. Een
toffe knul, dat wel. En hij was
een veel betere hoofdredacteur dan ik.”
Waarom?
“Omdat hij veel meer gevoel
voor ironie heeft dan ik. Hij
haat sarcasme, maar ironische opmerkingen, aaah,
daar komt die jongen helemaal klaar van.”
Komt u er klaar van om zo
gemeen te zijn tegen mensen? U zet mensen die verbaal niet zo sterk zijn voor
uw eigen plezier te kakken.
Het liefst ten overstaan
van een volledige groep. U
kwetst om te kwetsen. Is dat
niet zielig van u?
“Neen. Dat is geestig. Ze mogen altijd iets terugzeggen.
Alleen zal het mij niet raken,
terwijl zij traantjes in hun
ogen hebben. En zodra dat
het geval is, hak ik er nog steviger tegenin. Ja, soms ben ik
een onaangename smeerlap.”
Daarbij komt dat u ook ferm
verrechtst bent.
“Boh, dat valt wel mee. Toen
ik pas op Schamper was,
dacht iedereen: ‘Oh neen, we
hebben hier een regelrechte
marxist
binnengekregen.’
Nog geen week later kreeg ik
al te horen dat dat oordeel er
ferm naast zat. Wijs! Maar
als ik nog rechtser geworden
ben: terecht! Ze zouden alle

linkse studenten beter tegen
een muur zetten. En die Olivier Pintelon van Animo en
uit de Raad van Bestuur nog
het eerst van al! De socialistische klootzak. Vroeger zei
links dat ik rechts was, en
rechts dat ik links was. Nu
zegt rechts dat ik goed bezig
ben en links dat ik extreemrechts ben. Dat zal wel zijn.
Ik ben een klein fascistje
geworden. En ik vind het
de max dat de Actief Linkse
Studenten buitengesmeten
zijn. Nu de rest van die linkse
klootzakken nog!”
Wat hebt u tegen de linksen?
Dat ze te crapuleus zijn?
“Neen, ze zijn niet crapuleus genoeg. Weet je, wij van
Schamper zijn veel crapuleuzer dan alle linkse klootzakken in Gent samen. De
huidige generatie, waarmee
ik jammer genoeg geen aansluiting meer heb, pist op
portierklinken, snijdt autobanden stuk, steelt Belgische
en Vlaamse vlaggen, roept
‘Vuile neger!’ of ‘Schele Tutsi!’ naar zwarte medemensen, noem maar op. Ze zijn
sterk bezig. De politie zou
hier eens moeten binnenvallen. De alcohol heeft er veel
mee te maken, vrees ik. Maar
toch, ik ben trots op hen. Als
ze nu nog leren schrijven, zou
het perfect zijn. Helaas.”
Wat brengt de toekomst
voor u?
“Poen, roem, tetten en kutten. Woehoe!”
Bedankt voor dit interview.
“Bedank maar zeer jezelf
voor ik je een oplawaai verkoop! Vuile Zoeloe met nen
vikingbaard!”
Spreek voor jezelf, hypocriete nazi.
Van der Mensbrugghe
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Red de Vergelijkende
Cultuurwetenschappen
De invoer van het nieuwe bama-systeem zorgt niet alleen voor meer keuzemogelijkheden, er worden ook een
aantal richtingen geschrapt. Zo verdwijnt de tweede
cyclus-opleiding ‘Vergelijkende Cultuurwetenschappen’
van het programma van de UGent.
De vader van de Vergelijkende Cultuurwetenschappen, professor Rik Pinxten,
reageert verwonderd op deze
gang van zaken: “De richting
is een succes. Ze startte met
ongeveer 25 studenten en telt
nu jaarlijks een 180-tal studenten voor de twee licentiejaren samen. Ik vind ook
talrijke oudstudenten terug
in het sociale en het culturele
veld. Maar de vakgroep is
niet van plan om bij de pakken te blijven zitten.”
“De antropologen die deel
uit maken van mijn staf zijn
bezig om binnen de associatie een Master te ontwerpen die een alternatief kan
vormen. Dat is een boeiende
zaak, maar of dit zal aanvaard
worden door ons beheer weet
ik niet”, aldus professor Pinxten.
Het probleem “Cultuurwetenschappen” bestaat al een
tijdje. Reeds in september
2003 besliste het Bestuurscollege dat die richting vanaf
2005-2006 zou worden om-

gevormd tot een Master na
Master (een masteropleiding
die je pas kan volgen als je
al een masterdiploma hebt).
Dit plan werd meteen door
de opleiding Vergelijkende
Cultuurwetenschappen verworpen. In de studiegids
van dit academiejaar kan je
onder ‘algemene informatie’
echter wel al lezen dat er vanaf 2005-2006 ‘geen nieuwe
instroom meer mogelijk is’.
Dat wil zeggen dat er volgend
academiejaar geen nieuwe
studenten in de eerste licentie
meer worden toegelaten. Wie
nu in eerste licentie zit, mag
wel nog (één keer) bissen.
Het was sindsdien niet echt
duidelijk wat het lot was van
deze richting, dus maande het
Bestuurscollege de faculteitsraad aan om dit probleem op
te lossen. De kwestie werd
dus nog eens besproken in de
faculteitsraad van 16 maart
2005. Het oorspronkelijke
plan om van de cultuurwetenschappen een Master na
Master te maken, werd door
Profesoor Pinxten van ta-

fel geveegd. Hij wil immers
van de opleiding een Master
na Bachelor (een ‘gewone’
Master dus) maken. De Faculteitsraad steunt hem in
die beslissing. Over de vraag
of de eerste licentie Vergelijkende Cultuurwetenschappen opnieuw moet worden
ingericht in 2005-2006 voor
nieuwe studenten adviseert
de Raad echter negatief. Dat
impliceert dat de studenten
die nu in tweede kandidatuur
zitten, definitief de kans niet
meer krijgen om cultuurwetenschappen te gaan studeren, ook al werd die keuze
op het moment van hun inschrijving nog aangeboden
in de infobrochures en ook
al hebben ze geen enkel jaar
gebist.
De studenten die zich dapper door hun kandidaturen
worstelden om cultuurwetenschappen te kunnen studeren, zijn daar natuurlijk
niet gelukkig mee. Sinds een
tweetal weken circuleert in de
Blandijn een lijst die mensen
die volgend jaar cultuurwe-

tenschappen willen studeren
oproept om hun naam op te
geven. Een goed initiatief, dat
wel, maar een beetje laat. In
het verslag van de faculteitsraad van 16 maart wordt gezegd dat men de eerste licentie in het jaar 2005- 2006 niet
meer wil inrichten, omdat
het geen zin heeft om voor
één student die beslissing
te herzien. De zaak zou anders liggen, mocht zich een
hele groep melden - wat niet
het geval is. De omvang van
de groep die cultuurwetenschappen wil gaan studeren
wordt duidelijk onderschat.
Aangezien de beslissing intussen doorgegeven is aan
het Bestuurcollege, wordt
het nu dringend tijd voor
supersnelle actie. In het verslag van het Bestuurscollege
van 7 april staat immers al:
“Het Bestuurscollege neemt
het vereiste besluit tot het afschaffen, aan de Universiteit
Gent, van de academische
opleiding in de tweede cyclus
in de Vergelijkende cultuurwetenschap met ingang vanaf
het academiejaar 2005-2006.”
Dit vonnis is nu dus onderweg naar het ministerie, dus
als de tweedekanners met
cultuurwetenschappelijke
ambities de (hopelijk, zoals
gewoonlijk aan onze Alma
Mater, trage en logge) papiermolen willen voor zijn, zullen
ze wreed hard moeten lopen.
Ze moesten al weg zijn.
Saar

kort
UGent verkoopt winkelruimte Kalandeberg
De Universiteit Gent stelt de
winkelruimte aan de Kalandeberg te koop, die de jongste
maanden gebruikt werd voor
diverse kunstprojecten. De
verkoop kadert volgens een
persbericht “in de rationele
aanpak van de invulling van
het gehele universitaire complex tussen de Voldersstraat
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en de Universiteitstraat”, waar
de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Politieke en Sociale
Wetenschappen gehuisvest
zijn. De bureelruimte in het
ruime herenhuis wordt momenteel gebruikt door rechtenproffen, maar de betrokken diensten verhuizen tegen
2008 naar de Braunschool.
Op het gelijkvloers exposeren
nu nog jonge kunstenaars in

de vitrine, onder de titel “Reanimating the city”.
Sportnamiddag UGentpersoneel
Op 7 april vond voor de
tweede maal de sportnamiddag voor het personeel van
de UGent plaats. Maar liefst
1.500 werknemers namen
deel aan een programma
van fietstochten, badmin-

ton, yoga, volleybal, voetbal
en vele andere sporten. U
kan op zoek gaan naar foto’s
van uw proffen in spandex
en joggingspak op http://aivwww.ugent.be/PublicRelations/beeldarchief/sportdag/
index.htm
(re)

Het Einde van Vesalius
Huisvestingsproblemen universiteit nemen hoge vlucht

Enkele Schampers geleden berichtten we over misstanden in Home Vesalius.
Nu blijkt de hele heisa maar een ﬂauwe voorbode geweest te zijn van veel spectaculairder nieuws: de Hogeschool Gent kegelt de universiteit het gebouw uit.

Binnen die verzameling plompe betonfallussen die samen
de homes onzer Alma Mater
uitmaken, mag de Home Vesalius gerust een buitenbeentje genoemd. Enkele jaren
geleden bemerkte de UGent
dat men, omwille van allerlei
geplande werken aan de eigen
homes, plaats tekort zou hebben om een deftige hoeveelheid kamers aan te bieden.
Dus ging men aankloppen bij
de SoVoReg, de dienst voor
sociale voorzieningen van de
Gentse hogeschool. We geven
het niet graag toe, maar van
tijd tot tijd bewijzen ook hogescholen nog eens hun nut
voor onze samenleving, zo
blijkt, want met graagte sloten deze een overeenkomst
af met Grote Broer Unief om
drie van de zes verdiepingen
in Home Vesalius te verhuren. Met 150 nieuwe kamers
was de UGent meteen uit haar
ademnood verlost, al bleef het
gebouw zelf in handen van de
hogeschool. En zoals iedereen
weet is deze laatste voor geen
haar te vertrouwen. Vooroordelen zijn doorgaans ons ding
niet, maar waar het over dat
hogeschool-plebs gaat, blijken zulks toch telkens weer
bewaarheid.

Segregatie
Zo bleek dan ook op 29 maart
jongstleden, wanneer op het
rectoraat een aangetekende
brief arriveerde die ongetwijfeld menig wenkbrauw deed
fronsen. Op datum van 31
juli 2006 loopt de huurovereenkomst van de Vesalius namelijk definitief af. Door een
overmaat aan subsidies en een
acuut gebrek aan kwaliteitsvol onderwijs om dergelijk
geld aan te spenderen, had
men bij de hogeschool het
plan opgevat de Vesalius eens
grondig te renoveren. Deze
renovatie zou in twee etappes gebeuren: eerst de drie
verdiepingen van de UGent
en pas het jaar erna de drie
van de hogeschool, zodat de
bewoners daarvan dan tijdelijk naar de reeds afgewerkte
verdiepingen kunnen verhuizen. Met andere woorden: de
universiteitsstudenten moeten er alvast voor de duur van
de renovatie, twee jaar, uit. En
dan zijn wij xenofoob.
In het rectoraat zit men met
de handen in het haar. Amper
een jaar de tijd om voor 150
kamers, maar liefst 10 van
het huidige aantal universiteitshomes, vervanging te
zoeken, is immers geen mak-

kelijke opgave. Binnenkort
is er een spoedvergadering
van de Directie Studentenvoorzieningen en de Directie
Gebouwen en Faciliteiten Beheer om over mogelijke oplossingen te praten. Wat die
oplossingen zouden zijn, dat
blijft voorlopig nog een groot
mysterie. De zopas verkozen
vice-rector Luc Moens liet op
het vice-rectorendebat al weten dat het uitbreiden van het
aantal studentenhomes een
prioriteit moet zijn. De bouw
van een nieuwe home op de
Kantienberg zou dan ook één
van de mogelijke plannen,
maar ook dat is alles behalve
zeker. Op een gloednieuwe
home binnen een jaar tijd,
moeten we echter niet al te
veel hoop stellen.

Het knellend schoentje
De alternatieven zijn dan ook
nogal beperkt. Men kan natuurlijk de studenten die een
heraanvraag indienen uit die
150 kamers zo goed mogelijk
proberen onder te brengen
in de andere homes, en waar
nodig kamers te zoeken in de
privé. Maar als de unief een
dergelijke hoeveelheid kamers
in de privé moet beginnen terug te betalen aan studenten,
zal ze het wel voelen in de

portemonnée. Als volgend
jaar de resto-prijzen spectaculair de hoogte in schieten,
weet U nu tenminste waar de
boosdoeners zitten.
Of de universiteit na de twee
jaar durende renovatie van
de Vesalius opnieuw haar
intrek zal kunnen nemen in
de helft van het gebouw, valt
grondig te betwijfelen. Officiëel houdt de hogeschool
alle opties nog open voor een
nieuw huurcontract met de
UGent na 2007, maar overtuigend klinkt dat niet. Ook
de hogescholen hebben immers steeds meer plaats nodig voor hun studenten, net
als de universiteit. Ondanks
de wildgroei aan nieuwe inschrijvingen, werd tot nogtoe
niet voor een efficiënte uitbreiding van het aantal universiteitshomes gezorgd. Het
huren van de Vesalius, oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke maatregel, evolueerde al
snel in een onmisbaar gegeven. Structurele maatregelen
om het aantal homes te vergroten, werden echter niet
genomen - waardoor men nu
met de gebakken peren zit.
Niet alleen kampte de Universiteit Gent sowieso al met
een te klein aantal kamers,
nu valt er nog eens een extra
10 af.
Rijkelijk laat dus dat men
de plannen voor een home
op de Kantienberg terug bovenhaalt. De kansen op het
verkrijgen van een kamer in
één van de homes onzer alma
mater zien er dus niet bepaald
rooskleurig voor de komende
jaren. Dat de sociale huisvestingsinfrastructuur terug een
absolute prioriteit moet worden in het beleid van het rectoraat, moge duidelijk zijn. Al
onze antipathie ten opzichte
van de “hoge”scholen ten
spijt, kan hier tenslotte enkel
met een beschuldigende vinger gewezen worden naar het
kortzichtige beleid van onze
eigen alma mater.
Wouter Ryckbosch
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De studentenrestaurants geanalyseerd
De studentenresto’s. De ene gaat er elke dag zijn of
haar buikje rond eten, de ander zweert bij andere brol
als dagelijkse calorie-aanvulling. Schamper proudly presents: de resultaten van het “Marktonderzoek studentenresto’s UGent”.

In december van dit academiejaar kregen alle studenten
een vriendelijke mail van Ignace Van der Cam, directeur
Studentenvoorzieningen, in
de elektronische postbus met
de vraag een anonieme enquête op een speciale website
in te vullen betreffende de
studentenrestaurants. Aanleiding van deze bevraging
was een sterke daling van
het aantal maaltijden sinds 1
oktober 2005. De commissie
marketing van de UGent onder leiding van professor Van
Kenhove ging aan de slag en
formuleerde enkele hypothesen ter verklaring van dit significante fenomeen, zoals de
verdere invoering van het legitimatiesysteem en een veranderende eetcultuur. Of was
er sprake van een kwaliteitsprobleem? Wij zouden het
niet durven denken. Enfin,
men ging op zoek naar een
oorzaak via een “marktonderzoek”, zoals dat zo schoon
wordt gezegd.
De vragen gingen hoofdzakelijk over het eetgedrag van de
student, redenen van bezoek
of niet-bezoek, frequentie
van het restaurantbezoek en
het geven van een score op
aanbod, variatie, versheid,
kwaliteit et cetera. Ook was
er ruimte voor individuele
opmerkingen. Omdat men
bij de dienst studentenvoorzieningen ook niet van
gisteren is en weet dat het
moeilijk is om de luie postmodernistische student tot
actie te bewegen werden een
aantal aantrekkelijke prijzen
in het vooruitzicht gesteld
voor wie deelnam. Alhoewel.
Aantrekkelijk. De hoofdprijs
was gedurende één jaar een
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gratis hoofdmaaltijd in een
studentenrestaurant
naar
keuze voor één student. Dit
moet de fopprijs zijn, zal
menigeen gedacht hebben.
Maar ziet, het werkte. Maar
liefst 5047 studenten hebben,
ondanks een aantal technische problemen, de enquête
beantwoord.

Geen broodjes
De resultaten van deze grootschalige bevraging zijn nu
beschikbaar in een lijvig rapport waaruit Schamper - omdat we u zo graag zien - de
meest interessante resultaten
onder het licht houdt. De faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen is
het sterkst vertegenwoordigd
in de resultaten. Ook in groten getale vertegenwoordigd
zijn de faculteiten Letteren
& Wijsbegeerte, Toegepaste
Wetenschappen en Geneeskunde. De hoofdmaaltijd
wordt door meer dan de
helft van de respondenten ‘s
avonds genuttigd, iets meer
dan veertig procent doet dit
‘s avonds en een marginaal
(neem dit gerust letterlijk)
aantal kent niet zoiets als een
‘hoofdmaaltijd’.
Bekendste
studentenrestaurants om die maaltijd te
nuttigen zijn de resto’s Overpoort en Brug. De kleinere
resto’s en cafetaria’s zijn - logisch eigenlijk - veel minder
gekend. Een vierde van de
respondenten at in de periode
oktober-november
2004 minstens tweemaal per
week in een resto. Blijkbaar
niet om een broodje te eten,
want ongeveer de helft van
de bevraagde studenten gaf
toe nog nooit een broodje in

een studentenresto te hebben
gegeten. Wat de frequentie
van bezoeken betreft is de
conclusie duidelijk: hoe langer men in Gent studeert,
hoe minder vaak men in een
resto gaat eten.
Een opvallende vaststelling
is dat er geenszins sprake is
van een kwaliteitsprobleem.
De globale tevredenheid is
immers goed, en de prijskwaliteitsverhouding blijkt
de grootste reden voor een
bezoek aan het studentenrestaurant te zijn. Verdienstelijk
tweede en derde zijn de gemakkelijke bereikbaarheid en
de mogelijkheid om in groep
te komen. Er zijn echter ook
- no shit - zwakke punten,
redenen om ‘s middags en ‘s
avonds niét in de resto te komen eten. Hier scoren vooral
‘variatie’ en ‘aanbod’ hoog.
Als er geklaagd wordt over
het aanbod blijkt dit vooral
de groenten te betreffen. Die
plastieken “koude groentjes”
vallen duidelijk niet in de
smaak. In het rapport wordt
echter enkel gesproken van
een foute percéptie wat het
aanbod betreft. Een behoorlijk betwistbare conclusie,
toch.

Meer variatie
Wat moet er dan veranderd
worden om meer volk naar

de universitaire eettenten te
lokken? De open vraag “Wat
zou er moeten veranderd
worden om jou te overtuigen
(meer) naar de studentenrestaurants te komen eten?”
leverde alvast wat interessante inzichten op. Volgens
de 3408 studenten die deze
vraag hebben beantwoord
dienen de veranderingen zich
vooral situeren rond variatie
(29 van de opmerkingen!),
kwaliteit (17,6) en wachttijden (10).
Bij deze vraag komen overigens enkele verschillen aan
het licht tussen de verschillende faculteiten. Zo zijn de
psychologen en pedagogen
duidelijk niet te spreken over
het feit dat zij geen eigen resto hebben en te ver moeten
wandelen. De leeggangers.
Bij de Farmaceutische wetenschappen zijn vooral de
openingsuren een zorg en de
meeste opmerkingen over de
grootte van de porties kwamen van de Toegepaste Wetenschappen en de Economie.
De vreetzakken. Tenslotte
zorgt het item wachttijden
“vooral voor vrevel (sic) bij
de Diergeneeskunde en de
Wetenschappen.” De ongeduldigaards.
Wim

Onbekende Unief
The ﬁnal frontier

naar het lokaal. En blijven
daar meestal. De mol op formol bijvoorbeeld, Formolleke
genaamd, afkomstig van de
levende legende Tim F. Van
der Mensbrugghe.

PMD-zak
Om uiting te geven aan onze
vaderlandsliefde, hebben we
een tricolore opgehangen die
ooit nog in het bezit was van
Achiel van Acker, voorvader
van een redactielid. Uiteraard
op grondwetconforme wijze:
rood, geel en zwart. Niet omgekeerd, verdomme.

Denk niet te snel dat u elk hoekje van de
unief kent. Er is altijd wel ergens een godvergeten hol alwaar men werkt aan een
betere wereld. Het Schamperlokaal bijvoorbeeld.
U wil wellicht weten waar
het Schamperlokaal zich
bevindt. Aan verenigingen
zoals het nsv, het kvhv en
het als moeten we dat niet
meer uitleggen, dankzij hun
bezoekjes waarmee ze ons
al vaak vereerd hebben. Wie
zijn maag regelmatig volpropt met restobocht in De
Brug, heeft al een ferme stap
gezet richting het lokaal. Laat
je vervolgens leiden door de
aangename lucht die vanuit
het lokaal opstijgt. Wie de
markeringen van voornoemde verenigingen, zoals een
smaakvol Keltisch kruis ontdekt heeft, staat voor de juiste
deur. Olé olé.
Nu volgt een moeilijke stap:
het gevaarlijke parcours,
bestaande uit lege dozen,
computermonitors,
antiabortusfolders,
Stampers,
fragmenten muur, oude
Schampers, hamers en sikkels
en dies meer. Enfin, u bent er,
hopelijk zonder kleerscheuren. Gelukkig bestaat er iets
als geuradaptie zodat u snel
went aan het ietwat speciale
luchtje.
Nu bent u klaar kennis te
maken met het koren van

de universiteit. Laat het kaf
maar buiten wachten. Ja, u
daar, trisser.

Achterhesp
Verwacht u vooral niet aan
schilderijen met bucolische
landschappen, een Leuvense
stoof, achterhespen of andere
voorwerpen die in de modale
Vlaamse huiskamer te vinden zijn. Het gaat er iets surrealistischer aan toe, of wat
had u gedacht? Een Poolse
illegale kuisvrouw, van een
pleonasme gesproken, zou
hier haar hart ophalen aan
de gedachte dat ze hier uren
voor nodig zou hebben er
een cleane boel van te maken. Bon, er heerst dus een
soort van chaos alwaar men,
toch in gedachten tenminste,
een zekere orde te scheppen.
Met andere woorden: de vuiligheid wordt genegeerd, tot
het moment dat een redactielid of een toevallige bezoeker
een uitschuiver maakt over
wat zich op het nu al legendarische tapijt bevindt.
De oorsprong van veel wat
zich in het lokaal bevindt, is
behoorlijk dubieus. Om een
of andere reden vinden de
meest bizarre zaken een weg

Hogeschoolstudenten. We
zien ze graag. Zo graag dat
op de redactie een heuse hogeschoolstudent prijkt, op
sterk water. We noemen hem
Fonske. Zo zijn onze gedachten permanent bij degene die
na hun studies bij Pieters de
vis zullen fileren. Of ‘s middags in De Brug de hompjes
kaas op de broodjes leggen.
De oudere lezers herinneren
zich wellicht de inzameling
van zilverpapier ten voordele van de negerkens. Nu
zou men in het lokaal hetzelfde kunnen doen, maar
voor blikjes die, bij gebrekeaan een pmd-zak, her en der
rondslingeren op de redactie.
Ondanks de aanwezigheid
van een groene jongen op de
redactie, is sorteren een loos
begrip.

Fernand
Geen Schamper zonder redacteurs uiteraard. Voor een
leek is het soms een raadsel
hoe men zich een weg baant
doorheen de chaos. Het is alsof de redacteurs in staat zijn
een zekere orde doorheen de
wanorde waar te nemen. Een
onmogelijke opgave denkt
u? Toch niet voor degene die
als het ware vegeteren op de
redactie. Ja, sommigen moet
men toch af en toe eens wijzen op het bestaan van water
en zeep. Ooit stond er eens
een deodorant. Ooit. En dat
is vaak te merken.

Een artikel over het Schamperlokaal kan niet zonder
eervolle vermelding van de
al eerder genoemde Tim F.
Van der Mensbrugghe. Met
harde maar liefdevolle hand
wees hij nieuwe redactieleden een weg doorheen de
chaos. Daarbij werden al eens
bepaalde attributen gebruikt.
Menig redacteur heeft het
genoegen gehad kennis te
maken met scherpe stokken,
koevoeten, stoelen, voorwerpen die in allerlei holtes
worden gepropt,... Verkijk u
hier niet op. Hij is lang niet
zo boosaardig als hij lijkt.
Sommige newbies mogen
dan wel huilend het lokaal
uitgerend zijn, degene die de
inwijdingsrituelen overleefd
hebben, hebben het genoegen gehad de andere Tim te
kennen.
Tim zijn zesjarige aanwezigheid bij Schamper heeft een
blijvende stempel gedrukt op
het lokaal. Er is niet alleen
Formolleke. Op alle mogelijke manieren heeft hij zijn
sporen achtergelaten. In afwachting van de definitieve
sloop van de Brug, is hij al
begonnnen met hier en daar
enkele stukjes te slopen met
de koevoet. Hij rekent erop
dat zijn opvolgers dat werk
verderzetten. Er wordt over
nagedacht om de brokjes gesigneerd te veilen op E-Bay.
Doch, Tim is daar veel te
bescheiden voor. De attente
lezer heeft het al gemerkt dat
deze Schamper een ode is
aan Tim. Volkomen terecht
zeggen we. Voor onze veiligheid.
Wat kunnen we besluiten?
Geen zin in een besluit. Kom
zelf zien, tamzakken.
Stefaan en Simon
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De Leenheer en Willy
teruggevonden
Rector Andreas De Leenheer
en Willy, echtgenoot van
diens secretaresse, zijn eindelijk teruggevonden. Na weken
en maanden van speculaties
beschikt Schamper eindelijk
over de volledige waarheid:
alles berustte op stom toeval.
“Willy en ik hadden onze onenigheid al snel uitgeklaard.
Uiteindelijk bleek alles te liggen aan Mariettes hormonale
cyclus! Die zorgde ervoor dat
zij begon te hallucineren, en
agressief gedrag van mijnentwege dacht op te merken,”
verklaarde De Leenheer.
“Eénmaal dit misverstand
uitgeklaard was, vroeg ik
Willy nog even onder mijn

bureau te morrelen. Daar zat
iets, euhm, los. Zijn toupetje
raakte echter vastgeklemd,
en toen ik hem probeerde los
te maken schoot het ding finaal los, een bloedige affaire.”
Waarop De Leenheer prompt
zijn privé-ambulancebedrijf
belde. “Ik laat me al jaren
naar het ziekenhuis voeren
door Abramovic Ambulance
Services, een Armeens bedrijfje. Het is algemeen bekend dat de Armenen veruit
de beste ambulancebestuurders zijn.”
Wat dit keer dus niet waar
bleek te zijn. “Ik vroeg aan
die mens (de bestuurder, een
Kazak, nvdr) om ons naar

het U.Z. te brengen, en hij
meende verstaan te hebben
dat ik naar Pyong-Yang wou.
Daar aangekomen, mochten
we niet zomaar vertrekken:
we werden tewerkgesteld als
seksslaven van het regime.
Men maakte ons duidelijk dat
niet gehoorzamen aan Geile
Myu gelijkstond aan het tegemoetgaan van een gewisse
en pijnlijke dood.” Slechts
na lang en moeizaam onderhandelen vanwege Yannick
en Willy De Clercq konden
Willy en De Leenheer vrijgekocht worden.
Het is immers algemeen bekend dat de familie De Clercq zeer nauwe en hartelijke
banden onderhoudt met Kim
Yong Il, glorieus aanvoerder

van arbeidersparadijs NoordKorea. Dankzij het ingrijpen
van de familie De Clercq zou
ook de universitaire berichtgeving over het arbeidersparadijs reeds een tijdje bijzonder eenzijdig zijn. Niet dat wij
daar iets van gemerkt zouden
hebben, uiteraard. Overigens
blijft het mysterie van de
aangevallen konijntjes vooralsnog onopgelost. “We zullen een onderzoek instellen,
en de daders zullen gestraft
worden!” aldus De Leenheer,
terwijl hij een dotje dons ophoestte. “De universitaire konijntjes zijn ons heilig!”

Communotaire doe-het-zelfkit

SPLITS
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ZELF BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE!

Gert



Lezersgrieven
Elitaire Unief
Beste Schamper,
De vraag die U stelt is: “Wat
heeft de maatschappij aan
hoogopgeleiden die slechts
na zeven, acht jaar en telkens
met de hakken over de sloot
hun licentiaatstitel of master
behaalden?” Uw “simpele”
oplossing is inderdaad simpel: “Meer studenten flessen”.
Als men meer studenten flest
door strenger te verbeteren,
krijgt men echter spontaan
een nog grotere shitload aan
IAJ’ers, bissers en trissers.
Waardoor hoogopgeleiden
niet zeven of acht, maar negen of tien jaar nodig zullen
hebben om hun licentiaatstitel of hun master te behalen.
Tamelijk vreemde oplossing dus, als u het mij vraagt.
U heeft niettemin overschot
van gelijk. Vooral die IAJ’ers
komen mij de strot uit. Volgens mij zou men beter een
kruisteken maken over dat
hele IAJ-systeem. In eerste zit
merk je misschien nog dat het
slaagcijfer eerder aan de lage
kant lag, maar het jaar daarop
is de groep grosso modo even
groot. Weird shit? Inderdaad,
maar als je dan ziet dat velen
zich “zogezegd” eerste lic’er
noemen, terwijl ze bijvoorbeeld nog 6 vakken uit tweede kandidatuur meesleuren,
dan weet je wel hoe laat het
is. Dat IAJ-systeem zuigt!
Ok, als men het IAJ-systeem
afschaft, zal dat vaneigens leiden tot meer bissers (als het
inkomen van pa en ma het
toelaat tenminste). En meer
“bissers” leiden ongetwijfeld
tot een (nog) grotere groep
mensen die vele jaren nodig
hebben om hun diploma te
behalen. In feite is mijn voorstel dus even “slecht” als het
uwe.
Maar, mij interesseert het
maar matig wat de maat-

schappij heeft aan tamzakken. Ze zullen dat mogelijks
ondervinden tijdens de sollicitatiegesprekken. We mogen ons geen illusies maken,
er zullen altijd “domme kloten” zijn, met genoeg duiten
die langzaam maar zeker een
universiteitsdiploma behalen.
Door het IAJ systeem af te
schaffen, vertraagd men niet
alleen de doorstroom, “domheid” (soms luiheid) wordt er
ook financieel door afgestraft.
Men is immers verplicht om
z’n jaar opnieuw te doen. En
men kan niet meer claimen
dat m’n toch al een jaartje
hoger zit. Men wordt als het
ware met de neus op de feiten gedrukt. Vandaag ken ik
veel mensen die zeggen “boh,
ik doe nu 4 vakken, en dan
zien we wel, en er is altijd
nog IAJ.” Zulk gedrag houdt
dan meer risico’s in, which
is nice. En het volgende jaar
zult u ongetwijfeld veel minder studenten rondom u zien
zitten.
Last but nost least, heeft u
ook bedenkingen bij “domme” studenten die er toch
doorgeraken. “Intelligentie”
is natuurlijk een relatief begrip. Sommigen noemen
iemand die er een andere
mening op na houdt ook een
“domme kloot”. Daarnaast
is het nog maar de vraag in
hoeverre de universiteit en
zeker welbepaalde vakken
de “intelligentie” daadwerkelijk meten. Sommige vakken
vereisen meer reproductieve
kennis dan andere. En zoals
m’n prof Sociologie zei: “Het
is de harde werker die er
door geraakt, niet den intelligenten.”
Bissen heeft ook niet enkel
te maken met “domheid”,
veelal met luiheid, de studie
willen combineren met andere (veeleisende) zaken enz.
Sommige mensen werken
eerst een jaar, betalen dan een
jaar studies enz. Die mensen
studeren, logischerwijze, ook
maar later af dan de gemid-

delde student. Ik vraag mij
wel af of de latere werkgever
daar zo veel problemen mee
heeft.
Een diploma is zeker niet
onbelangrijk, maar wie cum
laude afstudeert, is niet
noodzakelijk een genie in de
praktijk. Net zoals het bullshit is om te stellen dat mensen met een voldoening wel
een sociaal leven hebben en
anderen niet. “Jij hebt (grote)
onderscheiding! Jij bent een
dikke nerd! Nahnenahenah”.
Gimme a break! (Graden
kunnen trouwens ook een
vertekend beeld geven: A
heeft 69%, B heeft 77%: beiden behalen wel eenzelfde
onderscheiding. Maar goed,
dit terzijde). Ik bedoel, goede
cijfers zijn zeker belangrijk.
Maar neem nu een advocaat,
of hij/zij goed is zal blijken
uit de praktijk en niet zozeer
of hij/zij z’n diploma behaald
heeft in vijf in plaats van zeven jaar. Het blijft natuurlijk
altijd, zeker economisch gezien, een verspilling.
Nog een laatste opmerking.
Statistisch gezien is het veelal
zou dat men een grote midden massa heeft, met aan
beide kanten de “extremen”.
Er zijn bv. weinig mensen
“oerdom”, net zoals er weinig mensen “extreem” intelligent zijn. De meesten zijn
“redelijk” intelligent. Dat is
met vele zaken zo. Wellicht is
dat aan de universiteiten niet
anders.
Joachim Smagghe
Student tweede licentie
rechten
Schampergeschiedenis
Via Google kwam ik na 20
jaar terug bij Schamper terecht. Waar is de tijd.dat we
vanuit het Fakulteitenkonvent een regelrechte putsch
probeerden te plegen op het
linkse studentenblad van
destijds. En het was ons zelfs
bijna gelukt met de medewerking van onze vertegenwoor-

diger in de Sociale Raad.
Ik moet toegeven dat jullie
artikel in Schamper 431 een
vrij correcte weergave is van
wat er zich toen heeft afgespeeld. Ik herinner mij nog als
gisteren de vergadering met
de Schamperredactie, ergens
in een lokaal op de bovenverdieping van De Brug. De redactie, onder meer bij monde
van een toen nog niet (zo)
bekende Tom Lanoye, liet er
daar geen twijfel over bestaan
dat ik niet op hun medewerking zou moeten rekenen.
Voor zover ik mij herinner
was het ook niet de bedoeling
om Schamper over te nemen.
We beschikten daartoe noch
over de nodige tijd, noch over
de nodige ervaring. Daarom
dat we maar al te graag een
oplossing hielpen uitdokteren waarbij Schamper gewoon kon blijven werken
zoals voorheen, maar onder
het waakzame oog van een
controlecommissie. Ik denk
niet dat deze controlecommissie ooit echt actief is tussengekomen, maar het waren
al bij al wel boeiende tijden.
Ik denk ook dat ik in de periode daarna toch nog enkele
artikels voor Schamper heb
gepleegd, maar betwijfel dat
deze de geschiedschrijving
van Schamper hebben gehaald.
Dertig jaar later vraag ik mij
dikwijls af of jullie, de studenten van vandaag, nog veel
tijd hebben voor het studentenleven en alles wat daarbij
komt kijken. Tussentijdse
examens, scripties en wie
weet wat nog allemaal, het
kan niet gemakkelijk zijn en
het moet ongetwijfeld zijn
schaduw werpen op het studentenleven. Daarom, hoed
af voor zij die er desondanks
in slagen een jarenlange traditie van een studentenblad
verder te zetten. Keep up the
good work!
Marc Rogiers
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Opinie:

Een consequent
liberaal beleid
De Belgische economie ligt op apegapen. Geen
dag gaat voorbij of er worden ergens bedrijfsvestigingen gesloten of afgeslankt. De bedreigde
werknemers en - meer nog - de talloze werkzoekenden zijn de dupe. Bedrijfsleiders zullen wel
twee keer nadenken voordat ze iemand aanwerven. En onze politici? Zij doen alsof hun neus
bloedt.

De linkerzijde beperkt zich
tot een defensief discours
zonder enige verbeelding,
alsof de sociale zekerheid kan
worden in stand gehouden
door wat gemorrel in de marge. De rechterzijde heeft niet
eens een sociaal-economisch
programma. En dus moet het
antwoord weer eens komen
van de liberalen, hoewel ook
dezen zich nogal gemakkelijk
verliezen in non-issues en intern gebakkelei. Willen we de
Belgische economie reanimeren en de sociale zekerheid
redden, want die twee zijn
onverbrekelijk
verbonden,
dan is een radicaal liberale
aanpak dringend nodig.
Eerste maatregel: vervanging
van ons huidige en gruwelijk
complexe belastingsysteem
door een voldoende lage flat
tax, bijvoorbeeld van twintig
tot vijfentwintig procent. Dit
eenvormig belastingstarief
op alle inkomsten maakt ingewikkelde aftrekposten en
berekeningen overbodig, hetgeen het risico op fiscale fraude danig vermindert. Waar
nu ons systeem in theorie op
progressiviteit berust, maken
velen van de onvermijdelijke
achterpoortjes gebruik om
zich aan de vaak veel te hoge
belastingsschijven te onttrekken. De invoering van een be16

lastingvrije som behoudt een
element van progressiviteit
en zorgt voor de noodzakelijke bescherming van de sociaal zwakkeren. Bovendien
maakt dit systeem het mogelijk belangrijke nieuwe investeringen aan te trekken, zodat
bijkomende arbeidsplaatsen
worden gecreëerd.
Tweede maatregel: drastische
inkrimping van het totale
overheidsbeslag, bijvoorbeeld
door werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd.
Want minder inkomsten voor
de staat betekent minder uitgaven, anders hebben we boel
met de Europese Commissie.
De overheid roomt nu reeds
de helft van ons BNP af, onder meer om uit te geven aan
de aflossing van schulden
uit het verleden en vooral de
enorme uitgaven van de sociale zekerheid. Er is dringend
nood aan een grotere responsabilisering. Vandaag begint
een generatie op pensioen
te gaan waarvan sommigen
hun hele leven gestempeld
hebben, aangevuld met wat
lucratieve schnabbels in de
clandestiene economie. Dergelijke uitwassen kunnen niet
langer worden getolereerd.
Werkloosheidsuitkeringen
moeten worden beperkt in
de tijd - België is een van de

weinige landen waar het mogelijk is je ganse leven van de
werkloosheid te leven - en
vervangen door een systeem
van comfortabele uitkeringen, maar voor een beperkte
tijd. Dat moet uiteraard worden gekoppeld aan een goed
werkend begeleidingstraject
om werklozen optimaal te
helpen bij de zoektocht naar
een nieuwe job of het aanvangen van een carriÃ¨re als
zelfstandige.
Derde maatregel: afschaffing
van de verplichtende collectieve
arbeidsovereenkomsten. Want collectivistische
oplossingen, opgelegd door
vakbonden en werkgeversorganisaties, worden door
de enen ervaren als dwangarbeid en door de anderen
als verplichte inactiviteit. En
beide groepen hebben gelijk!
Het individu moet worden
bevrijd van de vele restricties
en beperkingen van ons huidig systeem, dat weigert zich
aan te passen aan de eenentwintigste eeuw. Dat is niet in
de eerste plaats in het nadeel
van de bedrijfsleiders, want
voor hen rest nog de delokalisatie, maar wel voor arbeiders en bedienden, voor wie
vaak slechts de werkloosheid
rest. “ABVV, Wij kiezen voor
u”, zo luidt de slogan. Ze zijn
bedankt. De sociale partners
moeten ophouden te denken
in de plaats van werknemers
en hen de kans geven om in
overleg met hun werkgever
de voor beiden meest gunstige arbeidsregeling af te
spreken. Dat is geen pleidooi
tegen de vrijheid van vereniging of de vrijheid van collectieve onderhandelingen
op ondernemingsniveau, wel

tegen het verplichtend karakter van planmatige afspraken,
gemaakt op sectoraal of nationaal niveau, waar, niet gehinderd door een teveel aan
realiteitszin, afspraken worden gemaakt die zowel werknemer als werkgever in hun
vrijheid beperken. Daar vakbonden in de eerste plaats de
belangen verdedigen van de
werkenden en niet de werklozen, zullen zij niet gauw
akkoord gaan met maatregelen die erop gericht zijn protectionisme en corporatisme
af te breken en zo werklozen
een eerlijke kans te geven op
werk.
Het is in het belang van de
werknemer en vooral de
werklozen dat bovenstaande
maatregelen zo snel mogelijk
worden genomen: invoering
van een flat tax met een belastingvrije som, beperking
werkloosheidsuitkeringen
in de tijd, afschaffing van
de bindende collectieve arbeidsovereenkomsten. Het
conservatieve en kortzichtige
discours van vakbonden mag
geen excuus zijn om de talrijke werklozen in de kou te
laten staan. De bevrijding van
de arbeid is een belangrijk
middel om te komen tot een
echte liberale samenleving
waarin elk individu de kansen krijgt om zijn leven naar
eigen keuze in te richten.
Wim Aerts, Pieter-Willem
Vanden Broucke en Tom
Claerhout

Maxon Blewitt: ‘Ik ben
melancholisch geboren…’

(foto: Leslie Vanhecke)

Eén van de aangename verrassingen die vorig jaar het Vlaams muzieklandschap verblijdden was Maxon Blewitt: vrolijke popdeuntjes
met een zware rootsy klemtoon. U raadt het al, zulkse muziek kan
niet anders dan uit Antwerpen komen. Wij begaven ons dan ook
naar de Metropool voor een onderhoudend gesprek met de frontman van de band.
Bjorn Erikssons referenties
zijn niet mis: gitarist bij en
drijvende kracht achter Zita
Swoon, en bovendien van
Scandinavische
afkomst.
Cultwaarde gegarandeerd.
Eriksson ontvangt ons op
zijn zolder. Omringd door
de meest extravagante snaarinstrumenten en met de opnames van Erikssons nieuwe
plaat (een countryplaat,

waarbij onder andere Piet
De Houwer, drummer bij
de Seatsniffers, live zal meedrummen) als achtergrondgeluid, vragen wij Eriksson
honderduit over diens onstuitbare creatiedrang.
Een onoriginele openingsvraag: zat je bij Zita Swoon
met een creatief potentiëel
dat je niet bij Zita Swoon

kon uitwerken?
“Toen ik bij Zita Swoon begon heb ik Stef Camil Carlens gewoon compleet horendol gemaakt met al mijn
cassettes en demotapes. Hij
vond dat al heel snel een
beetje te veel om te verwerken. Toen zei hij me ook dat
het beter zou zijn mocht ik
zelf ook een plaat maken.
Uiteraard hebben we ook

heel wat zaken uit die tapes
gehaald voor Zita Swoon,
maar er zat ook heel veel
onbruikbaar materiaal bij.
Het heeft uiteindelijk nog
erg lang geduurd voor ik met
Maxon Blewitt begon. Maar
Stef Camil heeft mij dus gewoon gemotiveerd om zelf
iets te beginnen.”
Heb je lange tijd rondgelopen met veel ruw materiaal
waarvoor je nooit de juiste
groep kon vinden?
“Het was pas toen Zita Swoon
een tijdje stillag, dat ik nummers ben beginnen schrijven
voor Maxon Blewitt. Dat is
eigenlijk heel toevallig gegaan: ik zat hier gewoon, 
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en ik kon niet blijven stilzitten. Dus ben ik maar nummers beginnen schrijven. En
plots lag er een hele hoop
materiaal voor mijn neus.
(lachje) Toen heb ik meteen
een band samengesteld, en zo
is Maxon Blewitt geboren.”
Je hebt dus geen oude ideeën,
uit de tijd met Zita Swoon,
gebruikt voor de liedjes van
Maxon Blewitt? Je hebt meteen een hele hoop nieuwe
songs geschreven.
“Die dingen uit de tijd van
Zita Swoon waren allemaal
kleine ideetjes. Ik heb zo een
hele schuif vol. Dat zijn allemaal zaken die ik misschien
nooit meer zal gebruiken,
maar misschien ook wel. Dat
zijn overigens veelal instrumentale zaken: ik schreef
toen zeer graag gevoelsmatige liedjes zonder zang. Het
is pas twee, drie jaar geleden
dat ik begon teksten te schrijven, en mijn songs begon te
structureren. Die popsongstructuren, dat is iets wat ik
eigenlijk bij Zita Swoon geleerd heb. Ik heb heel erg veel
geleerd van die mannen.”
Had je daarvoor het probleem dat je altijd wel enorm
goeie riffs kon bedenken,
maar ze nooit kon uitwerken
tot volwaardige songs?
“Ik kon die riffs inderdaad
nooit in nummers gieten.
Ik dacht toen ook nooit aan
songs, ik vond dat niet belangrijk. Voor mij ging het
over de muziek, niet over de
structuurtjes. Ik was daar toen
een beetje tegen, eigenlijk. Ik
vond dat allemaal maar bekrompen.”
Ben je er nu trots op, dat je
echt sterk gestructureerde
songs hebt kunnen afleveren
met deze plaat?
“Toch wel, ja. Het nadeel is
wel dat ik nu volledig de andere kant op gegaan ben: nu
kan ik mijn muziek gewoon
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(foto: Leslie Vanhecke)
niet meer loskoppelen van
die structuren. Nu ligt de focus gewoon volledig op de logische opbouw van de song.
En dat zou ik graag af en toe
eens uit mijn hoofd kunnen
bannen. Gewoon nog eens
pure riffs spelen, dat zou ik
graag nog eens doen.
Is het dan niet mogelijk een
gulden middenweg te vinden tussen sterk gevoelsmatige riffs en degelijke structuren?
(twijfelend) “Nee, boh. Het
gebeurt wel af en toe nog eens
dat ik een song schrijf die absoluut niet gestructureerd is:
enkel een sterke groove, verder niets. Waarbij dezelfde
riff zowel in strofe als refrein
weerklinkt. Waarbij een subtiele wijziging in het arrangement dan het verschil aangeeft tussen strofe en refrein.
Ik hou ook wel van alternatieve structuren.”
Het klinkt wel alsof je vindt
dat een sterke riff en een berekende songstructuur gewoon niet samengaan.
“Ik denk dat we met de structuur van de popsong heel
erg veel rekening gehouden

hebben bij het schrijven van
de plaat van Maxon Blewitt.
Iets teveel zelf, wanneer ik
er nu op terugkijk. We hebben teveel aan commerciële
overwegingen gedacht, of de
song wel geschikt was om
op de radio te komen en zo.
Daardoor ben ik af en toe een
beetje voorzichtig te werk gegaan.”
Ook Zita Swoon hing sterk
af van wringende, zware
ritmepartijen. Was dat ook
jouw werk?
“Niet echt. Wij waren toen
met vijf mensen, en iedereen
had wel z’n eigen invloed. De
ritmiek was vooral het werk
van de drummer en de bassist, waarbij vooral de bassist
vrij ingewikkelde ritmes en
baspartijen speelde. De Stef
zorgde dan weer voor de sentimentele kant van de zaak,
met zijn teksten en zanglijnen. Ik was meer diegene die
met zijn gitaartje alles een
beetje aan elkaar lijmde.”
Wanneer je een nummer
schrijft, heb je dan nooit een
melodie in je hoofd, die je
dan uitwerkt? Of moet alles altijd vanzelf ontstaan
terwijl je wat gitaar zit te

spelen?
“Vroeger speelde ik zeer veel
met Lego. Soms begin je gewoon wat te bouwen, en zie
je wel waar het eindigt. Ik
begon vroeger met een hoop
blokjes, en eindigde dan altijd met een heel ingewikkeld
space station, maar zeker niet
het eindresultaat dat in de
handleiding stond. Volgens
de handleiding werken vond
ik maar saai. Ook nu begin ik
liefst van niets op te bouwen.
Ik werk ook wel vrij veel met
de computer: ik programmeer dan een groove, en begin vanuit die basis een song
te creëren. Zeker het nieuwe
materiaal van Maxon Blewitt
zijn zeer zwaar gebaseerd op
een simpele groove.”
Voor jou primeert de groove
op de melodie?
“Ja, maar dat hangt er ook
wat van af. Je kan zoiets niet
vooraf bepalen, eigenlijk,
dat wijst zichzelf uit. Het is
ook veel leuker als je nieuwe
manieren ontdekt om songs
te schrijven: zodra je vastgeroest raakt in voorgekauwde
formules, wordt het wel vrij
saai. Ik ben altijd blij op de
momenten wanneer ik een

nieuwe werkwijze uitwerk.
Een nummer maken waarvoor je nog geen zanglijn
hebt, en dan de zanglijn van
een nummer dat je vroeger
schreef daarvoor gebruiken.
Zelfs al is dat dan in een
compleet andere toonaard,
je hebt toch een zanglijn laten ontstaan door toeval. Dat
nummer is dan in zo’n vorm
gegoten, dat ik het nooit zelf
zou kunnen uitwerken.”
Merk je een verschil tussen songs die je op gitaar
schreef, en songs die je op
de drum uitgewerkt hebt?
“Meestal is het onze drummer die dat merkt: ik heb
dan iets geprogrammeerd op
de computer, dat dan meestal
vrij ingewikkeld is. Ik schrijf
tegenwoordig ook wel meer
met het oog op live-optredens: je moet er rekening
mee houden dat de muziek
dansbaar moet zijn. Ik ben
als zanger niet goed genoeg
om ballads te beginnen zingen. Ik vind het veel leuker
een energieke groove op het
publiek over te brengen.”
De hele Antwerpse scene is
sterk geïnspireerd door de
zware countryblues-groove.
Hebben jullie elkaar beïnvloed?
“Toen ik bij Zita Swoon
kwam, en Stef leerde kennen,
heb ik mijn muzikale horizonten wel stevig uitgebreid,
ja. En Stef kwam natuurlijk
van dEUS, dus zo hangt dat
inderdaad allemaal wel een
beetje samen. Ik weet ook
van den Tommy (Tom Barman, nvdr) dat hij een grote
fan is van J.J. Cale en Captain Beefheart. Ook voor mij
zijn dat sterke invloeden die
altijd wel in mijn muziek terugkomen.”
Wat was je favoriete muziek
als twaalfjarige?
(denkt even na) “Een jaar of
twaalf... dat moet toen vooral New Beat geweest zijn.
Dat zit er bij mij nog steeds
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Voebal, bier
en bokken
Het universitaire sportgebeuren krijgt niet de
aandacht die het verdient. Niet in het minst de
fout van dit eigenste blad, dat naar goede, elitaire
traditie al de neus ophaalt als het nog maar een
sportschoen ziet. Tijd om iets goed te maken.

Hoewel het veldvoetbal de
onbetwiste koning is van het
universitair sportgebeuren,
was dit er nooit echt vaak
aan te zien. Wedstrijden werden afgewerkt aan de verre
Watersportbaan, voor een
handjevol supporters. Tot dit
jaar. Ineens kreeg onze Alma
Mater te maken met amateuristisch hooliganisme en al
wat daarbij hoort. Ook op het
zuiver sportieve gebied werd
een nieuw tijdperk ingeluid.
Favorieten als Lombrosiana,
de burgies en de economisten werden na jaren overwicht plots in de kwart- en
halve finales opgepeuzeld en
twee kleinere, kringen slaagden erin voor de eerste keer
in hun bestaan de finale te
bereiken. De diergeneeskundigen speelden regerende
kampioen Lombrosiana uit
het tornooi en de stofferige
archivarissen-in-spe van de
Geschiedenis vernietigden de
vtk en VEK. Veeartsen tegen
geschiedenisleraars, het kon
moeilijk exotischer.

het oog, het was alleszins memorabel. Alles wat een finale
moest hebben, was aanwezig.
Veldoverwicht en een verdiende voorsprong voor de
veeartsen in de eerste helft,
een herrezen stel historici
en een al even verdiende gelijkmaker in de tweede helft.
Op dat moment kon het al
niet meer stuk. Een aantal
gele kaarten en bijna-relletjes
onder de supporters later lag
de ene speler na de andere te
kermen door spierkrampen.
Verlengingen en een stel ongeoefende kuiten, het is een
pijnlijke combinatie. Toen
deze ook al niet voor een
beslissing konden zorgen,
mochten de leeggespeelde
spelers zich opmaken voor
een ouderwets potje penalty’s
trappen.
Met de nodige zin voor drama (heerlijk opvliegende supporters, een roodaangelopen
scheidsrechter en het besef
dat de meegebrachte voorraden drank slinkende waren)

kon dit schouwspel aan het
laatste bedrijf beginnen. Ondanks de talrijke aanwezigheid van Hollanders onder
de voetballende veeartsen,
waren het toch de historici
die hier aan het kortste eind
trokken, om treurend terug
naar de archieven te trekken.
Na de beslissende penalty
stormden beide supportersclans het veld op en ontaardde de hele bedoening net
niet in een hommage aan het
Heizeldrama. Verdriet en euforie doofden tenslotte langzaam uit, temidden steeds
zattere wedstrijdanalyses.
Besluit? Mits genoeg inzet
van de kringen, wat enthousiasme van de modale student en genoeg brewski’s kan
het universitair voetbal hoge
toppen beginnen scheren.
Qua populariteit en supportersgeweld alleszins. Maar
daar draait het toch nog altijd
om, n’est-ce pas.
AJHdB

Bij aanvang van de wedstrijd
had de op dat moment al gezellig dronken vgk-praeses
rond de honderd supporters
kunnen meelokken naar de
Watersportbaan. Met als gevolg dat de magere opkomst
van veeartsen toonde dat ze
een gsm kon hanteren, en
in geen tijd werd een bijna
even grote massa supporters
opgetrommeld. Voeg aan dat
mannetjesputtergedrag hopen alcohol toe, en je krijgt
iets wat op een echte voetbalwedstrijd kan lijken. Wat
op het veld gebeurde, was
misschien geen streling voor
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Meisjes met
mannelijke
sekse
DASTHEATER creëert, Museum dr. Guislain exposeert en Time Festival projecteert: het resultaat is een veelzijdig drieluik
rond leven en werk van Henry Darger, een
excentrieke Amerikaanse kunstenaar en
schrijver.
(Henry Darger, “Zonder t
U wist het of u wist het niet,
maar Henry Darger is de
man die het langste fictieboek ooit schreef. 15.000
bladzijden over de avonturen
van Vivan Girls, zijnde een
achttal zusjes met mannelijke
sekse, getiteld “The Story of
the Vivian Girls, in What is
known als the Realms of the
Unreal, of the Glandeco-Angelinnian War Storm, Caused
by the Child Slave Rebellion”.
Alsof dat nog niet genoeg
was, schreef de man ook
een autobiografie van 2600
bladzijden en maakte hij
87 waterverfschilderijen en
67 potloodtekeningen. Een
kleine selectie van het plastische werk van Darger is nu te
bezichtigen in het Guislainmuseum, in het kader van
de “Verborgen Werelden” tentoonstelling.
Als we de brochure mogen
geloven, was het voor het
Guislainmuseum geen sinecure om een aantal werken
van Darger naar Gent te halen. En toch, het lukte. Het
zijn er misschien niet zo veel,
maar de aanwezige werken
zijn op zijn minst intrigerend
te noemen. De fijne schilderijen met pastelkeuren lijken
op het eerste zicht lieflijke
tafereeltjes met bloemen en
huppelende meisjes. Toch
gaat er ook steeds een zekere
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dreiging uit van deze taferelen, wat de bron is voor blijvende fascinatie.
De hele “Verborgen Werelden” tentoonstelling in het
Guislain toont trouwens veel
meer dan alleen het werk van
Darger. Het museum wil naar
eigen zeggen de bezoeker
confronteren met de vraag
naar het zogenaamde onderscheid tussen het normale en
het abnormale. Dat is weer
eens mooi gelukt, aangezien
hier zowel werk staat van
hedendaagse kunstenaars als
van kunstenaars met een psychiatrisch verleden.
Neem nu Gerard Van Lankveld. De man stelt voor het
eerst (en waarschijnlijk ook
voor het laatst) zijn werk
tentoon. Hij maakt klokken, vliegtuigen en verschillende houten objecten. Lijkt
niet meteen heel speciaal,
maar niets is minder waar.
De tentoongestelde klokken bijvoorbeeld zijn echt
prachtstukken, die getuigen
van technisch vernuft en die
enkel met een grote portie geduld gemaakt kunnen
worden. Een tv-scherm toont
ondertussen een boeiend
portret van de kunstenaar in
zijn ‘keizerrijk’.
Niet minder boeiend zijn de
mini-interieurs die Ronan-

Jim Sévellec bouwde. Op het
eerste zicht lijken het kleine
aquaria. Ze staan opgesteld
in een donkere ruimte en
worden verlicht van binnenuit. In elk glazen kastje kan je
miniscule en tot in de kleinste details uitgewerkte interieurs bekijken. Een geduldige
ziel, die Sévellec, dat hij zulke
kleine en realistische prachtstukjes kan afleveren.

Vele daarvan zijn verbonden met een touwtje, waarop
Verdonck momentindrukken of opwellende gedachten
neerpende. Mooi allemaal, al
moet je er wel enige moeite
voor doen: de papiertjes hangen aan de voorwerpen, die
dan weer aan een soort wasdraad hangen. Je kan ze dus
enkel bekijken als je een laddertje beklimt.

En dan hebben we het nog
niet over Sylvain Cosijns
gehad. Er wordt niet zo heel
veel van hem tentoongesteld,
maar de aanwezige schilderijen zijn best aangrijpend,
zeker als je zijn levensverhaal in beschouwing neemt.
Cosijns werd namelijk door
zijn ouders verstopt voor de
buitenwereld, aangezien ze
dachten dat hij gehandicapt
was. Ze schaamden zich voor
hem en maakten alle contact
tussen hem en de rest van de
wereld onmogelijk. Alsof hij
een parasiet was. Pas op zijn
57ste treedt hij naar buiten.
Na de dood van zijn ouders
verwerkt hij de jarenlange
opsluiting in zijn schetsen en
schilderijen.

Johan Dehollander en Bernard Van Eeghem reageerden dan weer op het werk
van Darger door middel van
de installatie “Henry, how are
you?”. Van Eeghem maakte
een kleurige muurkrant met
allerhande advertenties, foto’s en teksten. Dehollander
bedrukte tal van onderhemdjes met spitse oneliners. Niet
alle oneliners zijn even goed,
maar het concept mag er wel
wezen.

Ook Benjamin Verdonck
leverde zijn bijdrage aan de
tentoonstelling. Je kan er (een
deel?) van zijn uitgebreide
collectie prullaria en gevonden voorwerpen bekijken.

Aansluitend zijn er ook een
theaterstuk en een film over
Darger. De film, In the realms
of the unreal van Jessica Yu
heb je waarschijnlijk gemist.
Je kon hem zien in het Meetingpoint van het Time Festival, op 25 en 26 april. In de
film, die als ‘visueel erg experimenteel’ wordt omgeschreven worden mensen aan het
woord geladen die Darger
van nabij gekend hebben.
Misschien toch proberen de
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in. Ik heb ook nog wel naar
country geluisterd, ook omdat mijn ouders daar graag
naar luisterden. Die New
Beat en elektronica hebben
voor mij nog steeds een even
grote sentimentele waarde
als toen. Dat is er in de vorige plaat van Maxon Blewitt
niet helemaal doorgekomen,
maar die duistere dansritmes
worden steeds belangrijker
in de muziek die ik schrijf.”
Zonder titel”, Musée de l’Art Moderne, Lille)
film via een andere weg te
zien te krijgen, aangezien Yu
er in 1997 de Oscar voor beste
documentaire kortfilm voor
kreeg.
Het theaterstuk, “Darger”, is
een creatie van Johan Dehollander, Bernard Van Eeghem
(die dus ook een installatie
hebben op de tentoonstelling), Dirk Van Dijck en Pynoo. De voorstelling is een
samenwerking tussen DASTHEATER en de Vooruit
en wordt opgevoerd in een
leegstaande loods, ergens
aan de rand van Gent. Basis
voor de opvoering is het leven van Darger, die omschreven wordt als “zonderlinge
eenzaat”. Of om het met de
woorden van de makers kort
samen te vatten: “Als kindsoldaten van een opstandelingenleger, ten oorlog trekkend
tegen een volwassenenwereld
met hun fantasie als enig wapen”.
Wendy
‘Verborgen Werelden’ loopt
nog t.e.m. 4 september in het
Museum Dr. Guislain. Meer
info: www.museumdrguislain.
be. ‘Darger’ loopt van 26 april
t.e.m. 28 mei in De Expeditie,
Sint-Salvatorstraat 16. Meer
info en tickets: www.vooruit.
be of 09/267 28 28.

Bij Maxon Blewitt speel je
samen met je zus. Merk je
nu dat jullie thuis naar dezelfde muziek geluisterd
hebt?
“Inderdaad. Zijzelf is ook
een heel erg grote countryfan. Ze is ook iemand die
graag op zoek gaat naar de
meest maffe zaken. Maar het
samenspelen gaat daarom
niet per sé vlotter met haar
dan met anderen. Als ik een
demootje maak reageert de
hele groep daar meestal vrij
enthousiast op.”
De rest van de band is ook
opgegroeid in eenzelfde
muzikale cultuur.
“Niet echt, nee. De rest van
de band, dat zijn goeie vrienden van me, maar we hebben
niet allemaal dezelfde smaak.
Ik merk ook dat ik door al
die jaren met Zita Swoon op
basis van muziekkennis al
een grote voorsprong verworven heb. Ik kan de groep
nu zaken leren kennen waar
ze nog nooit van gehoord
hebben.”
Heb je bij Zita Swoon dan
zoveel nieuwe muziek leren
kennen?
“Ja, dat was toch wel zo.
Daar leerde ik altijd wel een
nieuwe groep kennen. Ik
kan wel nooit een plaat helemaal beluisteren: wanneer ik
iets hoor, krijg ik altijd zelf
enorm veel zin om zelf in

de studio te kruipen en zélf
nieuwe muziek te maken.
Dat vind ik ook het leukste aan nieuwe muziek leren kennen: wanneer ik een
paar weken op mijn lui gat
gezeten heb, krijg ik altijd
weer zin om nieuwe muziek
te maken, gewoon door iets
nieuws te beluisteren.”
Melancholie speelt een zeer
belangrijke rol in je muziek.
“Ik ben zo geboren, volgens
mij. Melancholisch geboren.
Er zit altijd wel iets melancholisch in de muziek die ik
maak.”
Verlang je als melancholicus
dan naar fijnere plaatsen?
“Nee. Hoewel: sinds ik gitaar
ben beginnen spelen, ging
voor mij een wereld open
waar ik mij veel veiliger voelde. Ik wou echt technisch
goed worden. Ik luisterde
in die tijd ook heel erg veel
naar Jimi Hendrix. Het is
een wereld waar ik mij volledig in kon afsluiten, die ontstaan is vanaf mijn twaalfde
of dertiende levensjaar. En
die wereld is blijven groeien:
ook nu voel ik mij daar nog
steeds opperbest. Ik denk dat
de muziek daardoor ook die
melancholische touch krijgt.
Dat draait ook niet noodzakelijk rond de teksten of de
verhalen: ik kan dat gevoel
ook met instrumentale muziek laten ontstaan. Ik luister
veel naar Djangho Reinhardt, en de manier waarop
die drie noten combineerde,
of een vibrato liet uitklinken, kan soms echt pakkend
zijn. Hoewel het soms om erg
minieme zaken gaat.”
Wat ik mij soms afvraag:
hoe komt het dat sommige
Belgische groepen, zonder
ooit één voet op de Route 66
gezet te hebben, perfect dat

on the road-gevoel kunnen
weergeven in hun muziek.
“In mijn geval komt dat ook
door een fi lm die ik ooit zag:
Paris, Texas van Wim Wenders, met muziek van Ry
Cooder. Een heel desolate
fi lm. Het gaat over een kerel die gewoon doorheen de
woestijn begint te stappen,
en zich heel slecht voelt. En
dat gevoel komt waarschijnlijk ook door de vele country
en bluegrass waar ik vroeger
naar luisterde. Hoewel het
me niet altijd even makkelijk valt die gevoelens in de
Engelse taal uit te drukken.
Hier worden de teksten als
zeer kryptisch beschouwd.
Maar ik heb nu een paar
Amerikaanse vrienden, die
de cd eens beluisterd hebben,
en zij vinden de teksten echt
tof om horen, en ontdekken
er nieuwe zaken in. Zelfs al
gaat het om Antwerpse uitdrukkingen die ik letterlijk
naar het Engels vertaald
heb.”
Je zegt zelf dat je plaat vol
staat met “Amerikaans
aandoende klaagzangen”.
Waarom Amerikaans, en
waarover klaag je?
“Moeilijke vraag: ik heb die
term ooit eens gebruikt voor
onze muziek, maar ik vind
hem nu zelf wat voorbijgestreefd. De plaat gaat vooral
over mislukte liefdesaffaires.
Daar klaag ik dan over, net
als de blues- en countryartiesten van vroeger. Vandaar
misschien de Amerikaanse
toon.”
Wat irriteert je eigenlijk in
het verkeer?
“Bwoh. Dat er veel te veel
mensen alleen in de wagen
zitten, ten eerste. Maar wat
er mij vooral ergert, is dat ik
geen rijbewijs heb (lachje).”
Gert
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Kinsey
Het was u misschien nog niet
opgevallen tussen de h&m,
Ché en Maxim affiches langs
de straatkant - Eva De Aguirre vergeeft het u graag maar de promotiecampagne
voor Kinsey bestaat uit enkele
prangende vragen als “Hoe
vaak masturbeert u?” en “Op
welke leeftijd had u uw eerste
orgasme?” Toepasselijk, want
in het Amerika van de jaren
‘30 en ‘40 stelde Alfred Kinsey (Liam Neeson) exact dezelfde vragen aan honderdduizenden studieobjecten.
De man die de geschiedenis
in zou gaan als de eerste seksdokter sleurde een puriteinse
maatschappij hardhandig tot
bij de hoeren en liet het daar
in één van de vele plafondspiegels naar zichzelf kijken:
de mens was een seksueel
wezen, maar probeerde dat
nog volop te ontkennen.
In het Amerika van nu wekte
de film bij zijn verschijnen
vorig jaar heel wat controverse op. De conservatieve
hoek van het land sprak
schande over de man die “de
weg open heeft gezet naar
aids en losbandigheid”. Een
meer doordachte boutade
veroordeelde het onderzoek
zelfs als volstrekt nutteloos.
Want “wie heeft er een boodschap aan al die kennis? Zijn
er geen grenzen aan wat de
mens zou moeten of mogen
weten?” We hebben u wel
herkend, paus Benedictus de
zestiende!
De film zelf doet evenwel
niets om enige controverse
op te wekken. Het verhaal
draait om seks, maar dan wel
op dezelfde klinische wijze
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Constantine
als waarop het onderzoek
gevoerd werd. Lange tijd bekruipt je het gevoel dat je niet
zozeer naar een levensverhaal zit te kijken maar naar
een uitbeelding ervan. Dat
is natuurlijk ook zo, maar
echt goede films weten dat te
verbergen. Kinsey wordt een
lot in de vergeetput gelukkig
gespaard, want klinisch staat
niet automatisch gelijk aan
gevoelloos.
Dat is voornamelijk de verdienste van enkele sterke acteerprestaties. Neeson is sowieso een acteur uit een stuk,
maar ook minder bekende
namen zien we straffe dingen doen. De scène waarin
zoon Kinsey zijn vader (John
Lithgow) ondervraagt over
zijn seksueel verleden is een
pareltje. Meer met lichaamshouding en gezichtsexpressie
dan met dialoog weet Lithgow zijn hele personage te
omlijnen en bij de kijker begrip op te brengen voor zijn
daden. Sterk.
Daar hebben we het dan
meteen mee gehad: een matige tot goede film die zich
van de grijze massa onderscheidt door enkele sterke
acteerprestaties. En dat de
film ook nergens, maar dan
ook nérgens, naar ons gevoel
de sensatie opzoekt, is gezien
zijn onderwerp een pluspunt.
Grootmoeders die “een orgasme kunnen bereiken in
de uitzonderlijke tijdsspanne
van enkele seconden” zijn
nog nooit zo sereen uw netvlies binnengedrongen.
Bregt S.

De scriptschrijver die het
ooit in zijn hoofd kreeg zijn
scenario’s uit comicbooks te
halen drijft nu hopelijk ontbindend de Mississippi af,
maar intussen braakt Hollywood wel meer ondingen uit
dan het Vaticaan homofobe
standpunten. En had het gewauwel van wijlen Johannes-Paulus II dan nog een
zekere kitschwaarde, dan kan
hetzelfde zeker niet gezegd
worden van Constantine, een
misbaksel dat waarschijnlijk
nog erger stinkt dan diezelfde
jp op dit eigenste moment.
Een mens zou denken dat de
strijd tussen Goed en Kwaad
na zowat 7000 jaar trouwe
dienst een welverdiende oude
dag gegund zou worden,
maar in deze op de comic
Hellblazer gebaseerde film
mogen ze ter vermaak van
het volk nog eens een dansje
uitvoeren. Niet meteen iets
dat onze postmoderne ballen
doet jeuken van opwinding,
en als het dan nog slungelig
moederskindje Keanu Reeves is die gestalte moet geven
aan detective John Constantine hadden wij eigenlijk
beter moeten weten. Dat zal
ons leren onze vooroordelen
achterwege te laten.
De plot laat zich op het lijkje
van een vers geaborteerde
foetus schrijven: John Constantine ziet dingen. Helse
dingen. Helse dingen met
rottende gelaten die de mensheid dreigen op te slokken en
in ontzagwekkende poelen
van verderf te storten. In de
dagdagelijkse retoriek noemen Amerikaanse gezagshebbers die dingen gewoon

‘moslims’, maar hier mogen
ze opdraven als belagers van
een gekwelde detective met
bovennatuurlijke gaven, die
hen met de nodige flair terug
naar de onderwereld stuurt.
Dat kan op zich een best
entertainende film opleveren, ware het niet dat Keanu
- “I’m an actor?!” - Reeves de
cool heeft van een gebruikt
condoom, en we het verder
moeten stellen met een cast
die misschien wel potentieel
had maar enkel dient om de
gebruikelijke
clichérollen
in te vullen. Zo mag Rachel
Weisz, die wij elders al leuke
dingen zagen doen, nog eens
opdraven als zelfstandige
vrouw die dankzij de goede
zorgen van een sterke man
haar ware plaats in de maatschappelijke orde terugvindt.
Wij zagen baardige mannen
tevreden grijnzen, maar volgens ons verdient het meiske
beter.
Verder noteerden wij stuntelig
gebrachte emotionele scenes,
semi-komische dialogen die
helemaal niet zo bedoeld waren en vooral een véél te lang
uitgesponnen afwikkeling.
Wel leuk: de actiescenes, die
weliswaar obligaat maar best
te pruimen waren, en een
uitstekende Peter Stormare
die een Lucifer neerzet waaraan we met graagte onze ziel
en die van onze huisgenoten
zouden verkopen. De rest is
doffe, nauwelijks boven de
middelmaat uitstijgende ellende die uitstekend op een
buitensporig
gepromoot
dvd’tje zou passen. Laat dat
een voorspelling zijn.
Dries

Column: Lamme Goedzak
In een dubbelinterview met zichzelf, in
het midden van deze Schamper, kan u lezen
hoe groots Tim F. Van der Mensbrugghe wel
is. Ik schrijf zijn naam hier opzettelijk met
kleine d: een grote d zou hem te veel op de
voorgrond plaatsen, vindt hij. Want Van der
Mensbrugghe mag dan wel een ruige bolster
lijken, feitelijk is het een vreselijk lieve jongen. Hartje van goud. Empathisch met alles
wat leeft, dood is of ergens tussenin hangt.
Zo staat er op onze redactie reeds sinds
mensenheugenis een molletje. De dagen dat
het beestje nog vrolijk zijn weg door kleine
schachtjes boorde, zijn evenwel reeds lang
geteld. Het gaat hier immers om een opgezet
molletje.
De legende wil dat de jonge Van der Mensbrugghe de redactie binnenstapte – tranen in
de ogen, de anders zo vrolijke pijpenkrullen
droefjes voor z’n ogen bengelend – met het
beestje onder zijn arm. Hij had het op straat
gevonden. Stervend. Slachtoffer van de moderniteit. De moderniteit, daar werd Tim zo
droef van. Vooral wat de moderniteit blauwe
vinvissen en molletjes aandeed, trof hem
diep. Dus had hij het rochelende beestje in
zijn armen genomen, het een laatste kus op
zijn pekzwarte voorhoofdje gegeven, en het
daarna zachtjes in slaap gewiegd. De eeuwige
slaap. De mol was meteen een vriend voor
het leven. En vrienden, die moet je koesteren.
Dus kocht Tim een weckpot, een litertje
formol en wat sierkruiden. Hij dompelde het
molletje met een ontieglijke tederheid in de
formol. Een vriend heeft ook een naam. Dus
werd het opgezette molletje sindsdien Formolleke genoemd. Formolleke werd Tims
steunpilaar in goede en slechte tijden. Formolleke zou nooit oordelen over Tim. Tim
spendeerde uren bij het molletje, en vertrouwde hem zijn diepste geheimen toe. En
geloof me, tussen die geheimen zitten vieze
zaken. Tims zachtmoedige geest herbergt
soms verregaande fantasieën. Formolleke
begreep ze allemaal.
Tim spiegelde zich ook aan Formolleke:
zoals die een begrijpend oor was voor Tim,
zo wou Tim een begrijpend oor zijn voor ons
allemaal. Tim Van der Mensbrugghe was eigenlijk een soort vader voor ons. Ja, een vader, zeg ik u. Nee, natuurlijk heeft hij geen
seks gehad met al onze moeders, dommerik.
Ik bedoel dat hij een journalistieke vader
voor ons was. Een lichtend pad dat steevast
gehuld ging in een pekzwarte, met nagels,
kraaiepoten en kokende ijzersintels versier-

de lederen jekker. Een vader die ons van de
roe gaf wanneer dat nodig was. Maar nooit
teveel. Ieder jonkie dat nieuw op Schamper
arriveerde, zal zich nog wel de eindeloze behulpzaamheid van Tim herinneren.
Uren spendeerde hij met nieuwe redacteurs. “Neen jongen, neen. Daar moet een
voorzetsel achter. Een voorzetsel, zeg ik je.
Wacht, ik zal het even voortonen. Ja. Zo ja.
Goed zo. Je wordt nog een echte journalist, ooit!” En de verlegen knaap, tevoren
nog bedeesd door de dierlijke blikken die
hem werden toegeworpen door het overige
journalistieke crapuul dat in de redactie zat
te boeren en te scheten, krulde zijn mondhoeken in een eerste glimlachje, en zette met
rasse schreden zijn wandeling verder op het
pad der journalistiek.
Tim was ook een vrouwenvriend. Tim
wou maar een ding meer dan de gelijkheid
tussen man en vrouw, en dat was eeuwige
wereldvrede. En tetten. Dat laatste echter
alleen wanneer ook de vrouw enigszins instemde met Tims wensen. Voor Tims komst
hadden de vrouwen geen stemrecht op
Schamper. “Vrouwen schrijven beter achter
de stoof,” zo luidde het devies op de redactie.
In de muur van de redactie stonden in die
tijd nog de afdrukken van vrouwenruggen,
ruwweg tegen het plaaster gekwakt nadat ze
de ontblote liefdessabel van een redacteur afgewezen hadden.
Dat kon Tim niet aan. Dus hulde hij zichzelf in een wit vodje, en marcheerde op blote
voeten van de Blandijnberg naar het Patershol om voor de ogen van de verbijsterde
mensenmassa over het water van de Leie te
wandelen. Daar hief hij zijn armen ten hemel, en oreerde: “Laat de wijven stemmen,
dan gaan ze makkelijker plat!” Ja, vrouwenrechten, daar had Tim wel oog voor.
Nu zijn laatste uren bij Schamper langzaam wegtikken, beginnen wij plotseling te
beseffen welk gemis wij volgend jaar zullen voelen. Volgend jaar zal geen helpende,
lichtjes dreigende en zwaar eeltige hand onze
schouders vastgrijpen wanneer we een foute
zinsconstructie aanvatten. Nieuwelingen
zullen weer chocoladerepen en dergelijke
viezigheid in hun anus geduwd krijgen. De
koevoet zal weer uit zijn veilige bergplaats
gehaald worden, en geweld en gemeenheid
zullen weer heersen op de redactie. Ja, we
zullen hem missen. Het ga je goed, Tim. Jou
en je gezegende streven naar eeuwige wereldvrede. En tetten.
Gert

Colofon
Oplage / 5000 exemplaren
op gerecycleerd papier, gratis
verspreid in alle faculteiten, resto’s
en homes van de UGent.
Verantwoordelijke
uitgever / Rien Emmery - St.
Pietersnieuwstraat 45 - 9000 Gent
Drukkerij / Drukkerij Vyncke
NV - Savaanstraat 92 - 9000
Gent

Schamper werd u gebracht door:
Hoofdredacteur / Rien
Emmery
Coördinator & reclame /
Matthias Jacxsens
Eindredactie / Dries Vrijders
- Andreas Faes - Rien Emmery
Redactie / Evelien ‘Vogon Jeltz’
Baeten - Ellen ‘Random’ Bernaers
- Gert ‘Zaphod Beeblebrox’ Boel
- Simon ‘Agrajag’ Calcoen - Bruno
‘Perfectly Normal Beast’ Claeys
- Axel ‘Ford Prefect’ de Backer
- Soﬁe ‘Eccentrica Gallumbits’
De Vilder - Stefaan ‘Eddie’ Duc
- Rien ‘Zarniwoop’ Emmery - Pieter
‘Wonko the Sane’ Everaerts
- Andreas ‘Wowbagger’ Faes
- Rudy ‘Slartibartfast’ Gevaert
- Matthias ‘Marvin the Paranoid
Android’ Jacxsens - Wendy
‘Trillian’ Schelfaut - Tim ‘Gag
Halfrunt’ Van der Mensbrugghe
- Wim ‘Rob McKeena’ Van Lancker
- Dries ‘Arthur Dent’ Vrijders - Bregt
‘Colin’ Saenen - Wouter ‘Old
Trashbarg’ Ryckbosch - Sara
‘Fenchurch’ Bossaert - Davine
‘Gail Andrews’ Peleman - Karel
‘Benji mouse’ Deknudt - Roeland
‘Gargavrarr’ Termote - Leslie ‘Deep
Thought’ Vanhecke
Vormgeving
Papieren versie / Stijn
Debrouwere - Matthias Jacxsens
- Davine Peleman
Internetversie / Wim Van Lancker
Cartoons / Bruno Claeys
Foto’s / Leslie Vanhecke - Karel
Deknudt

23

Cultuuragenda

Kringen en Konventen

Donderdag  mei
• Concert: Resident DJ’s
• Theater: “De Emigrés”
• Film: “Dawn”

Vooruit Kafee, u
Vooruit, u
Film-Plateau, u

maandag  mei
• Concert: Jesse Dayton

Handelsbeurs, u

dinsdag  mei
• Concert: “Rinaldo” van Händel
• Lunatic Comedy Club
• Film: “Some Like It Hot”
woensdag  mei
• Concert: South San Gabriel
• Theater: “Caligula”
• Film: “Seven Samurai”
• Arabisch Literair Salon
donderdag  mei
• Concert: El Tattoo del Tigre
• Theater: “Caveman”
maandag  mei
• Concert: Mladen Malakov Orkestra

Handelsbeurs, u
Vooruit, u
Sphinx, u
De Centrale, u

Handelsbeurs, u
Capitole, u

woensdag  mei
• Geologica, Praesidiumverkiezingen
• Oosterse Afrikaanse Kring, Cantus

Vlaamse Opera, u
Le Bal Infernal, u
Film-Plateau, u

Trefpunt, u

Handelsbeurs, u
Vooruit, u
Sphinx, u
Oxfam Bookshop, u

donderdag  mei
• Concert: Arditti Quartet
• Concert: M&M

Bijloke, u
Logos Tetraëder, u

maandag  mei
• Concert: Richmond Fontaine

Handelsbeurs, u

dinsdag  mei
• Literatuur: “Uitgelezen”

Vooruit, u

woensdag  mei
• Concert: Saxofonist David Sanchez
Handelsbeurs, u
• Literatuur: “Behoud de Begeerte: Koningsblauw” Vooruit, u
donderdag  mei
• Concert: Arsenal
• Theater: “The Kavijaks”

Tequila, u

maandag  mei
• Oosterse Afrikaanse Kring, Film: Monsoon Wedding
De Brug, u
• StudentenPastoraal Gent, Gebed
Gouvernementstraat , u
dinsdag  mei
• Oosterse Afrikaanse Kring, Oosterse Afrikaanse Avond
Kammerstraat, u
• Werkgroep Elektronica, RoboNight
Technicum (-), u
• Vlaamse Biomedische Kring, Karaoke + clubavond
Stalhof + Point Final, u
• ‘t Zal Wel Gaan, “Acht Wereldse Dharma’s”.
Ingeleid door Tim Bal
‘t Galgenhuisje, u

dinsdag  mei
• Concert: The Bones
Vooruit, u
• Film: “The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert”
Film-Plateau, u
woensdag  mei
• Concert: Maria Joao
• Theater: “Het temmen van de feeks”
• Film: “Stalker”
• Literatuur: Cambodja-avond

Donderdag  mei
• Vlaamse Geneeskundige Kring, Fulltimefuif

Vooruit, u
Bij de Vieze Gasten, u

Urgent.fm,
uw studentenradio dagelijks
op 105,3 FM

S Geokot, u
Kraaienest, u

donderdag  mei
• Chemica, Fuif
Tequila, u
• StudentenPastoraal Gent, Ochtendgebed met ontbijt
Gouvernementstraat , u
zaterdag  mei
• Student Welcome Club, Ghent by boat

Castle of Ghent, u

dinsdag  mei
• ‘t Zal Wel Gaan, Discussieavond: “Designerbabies,
vloek of zegen?”
‘t Galgenhuisje, u
• Oosterse Afrikaans Kring, Film: “In This World”
De Brug, u
woensdag  mei
• Oosterse Afrikaans Kring, Kaas en Wijnavaond
Provenciaal Jongerencentrum, u
• Oosterse Afrikaans Kring, Praesidiumverkiezingen
Kelder Blandijn, u-u
donderdag  mei
• Klassieke Kring, Griekse Avond
Zaal Reynaert, u
• Studentenfanfare, Nederlands-Vlaamse ontmoetingsdagen
vrijdag  mei
• Vlaamse Geneeskundige Kring, Weekend
dinsdag  mei
• Politeia, Zwanenzang

Rendeux-bas

Pi-nuts, u

donderdag  mei
• StudentenPastoraal Gent, Jongerenviering met maaltijd
Gouvernementstraat , u
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