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Schamper,
Een vvoor
oor zwart

♥

Kort: Gedonder vanonder
Alles is vredig in de wereld: het nieuwe academiejaar
loopt al lekker, Van Damme fraudeert lustig verder,
Mathilde heeft weer geworpen en Afrika verrekt nog
steeds van de honger. Een mens zou er bij beginnen
sluimeren, doch vanonder rommelt het. En dan hebben we het niet over de spijsvertering van Louis Michel, maar over de gevaren uit het Zuiden: Walen,
moslims, pinguïns, en vooral een nagelnieuwe Kort.
Zet u alvast schrap!

Romain De Coninck is een straffe kerel:
hij verplaatste het zwaartepunt van wat
gemeenzaam bekend staat als “Gentse
Volkscultuur” van de latrine naar het
theater. Een hele prestatie, want het gebeurde net op het moment dat Flatulente
François van ’t Rabot een heel vat uien
had geconsumeerd en zijn holbaard in
de vorm van het Belfort had geknipt.
En o ja, Romain maakte ook films: elke
laatste donderdag van de maand wordt
er eentje vertoond in ’t Huis van Alijn,
telkens om 17u30, en dat voor de democratische prijs van 3 euro. • Ook op 27
oktober, en dan nog wel in de Capitole
om 20u: Satchmo, King of Jazz, een musical over de geweldig aangename Louis
Armstrong, mét een happy end. Heel
wat ongelukkiger eindigde het verhaal
van Satchmo, King of the Apaches, die
zijn land verkocht voor zes blinkende
kraaltjes en twee flessen vuurwater,
waarna hij genoozaakt was naar Vegas
te verhuizen en zijn tipi om te tunen
tot een bordeel voor z’n twee dochters,
Eindeloze Vallei en Diepe Canyon.
Maar dit terzijde. • Dezelfde avond verbroederen Jood en Arabier in de Bijloke
met Musulmanes y Judios. Een evenement dat ons er aan herinnert dat beide
volkeren in vroeger tijden bijzonder
vruchtbaar konden samenwerken, en
dat in de toekomst nog zouden kunnen
doen. Siddert en beeft, rechtgeaarde
Vlaming! Dra zal de gewiekste Marrokaan uw BMW gevleid jatten, waarna
de inhalige Jood hem u zal terugverkopen voor “een kleine meerprijs”. We
roepen dan ook iedere volkszuivere
gouwgenoot op om die avond tegen 20
uur naar de voornoemde concertzaal te
trekken, en massaal varkensbouten op
publiek en artiesten te werpen. • Nog
meer Genieten met Semieten: Händels
oratorium Israël in Egypt, op 28 oktober om 8 uur ‘s avonds. De laatste keer
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dat Israël muziek aanwendde in Egypte
was dat klezmer, bedoeld om het glorierijke Egyptische leger op de vlucht
te jagen. Verloren moeite, overigens: de
waterpijpen waren vol, er was net een
nieuwe lading quat aangevoerd, en het
hele Egyptische leger verplaatste zich
met Lada Jeeps, een gul geschenk van
de Sovjetunie. • Juicht, verworpenen
der Aarde: Unicef houdt een rommelmarkt, op 29 oktober tussen 10 en 18
uur in de gebouwen van de GITO. In
de catalogus: gebruikte vaccinatienaalden van AIDSpatiënten uit Uganda en
een Pakistani kleintje mét naaimachine.
En van die verschrikkelijke kerstkaartjes, natuurlijk. Traditie moet er zijn. •
Je evenement Zombies feat. Rod Argent
& Colin Blunstone noemen, het is één
manier om te verhullen dat aspirantaanwezigen 22 euro zullen moeten
dokken om Jasper Steverlinck aan het
werk zien, iets wat wij nog niet zouden
doen al werden ons een 70-tal ovenverse maagden aangeboden. Steverlinck
klinkt dan misschien wel een beetje als
70 maagden, maar dan wel van de soort
die de vorige avond een ongewoon hoog
aantal martelaars te verwerken hadden
die er een punt van maakten hun fallus
in te smeren met Olijke Ahmed’s speciale pittasaus alvorens hun voorschot op
het paradijs te innen. • Steverlinck zal
overigens de haarloze billetjes nog wat
harder mogen dichtknijpen, want er
sluipt de daaropvolgende dag een volgroeide homo door de Gentse steegjes:
Tom Lanoye stelt die avond het boek
Fort Europa voor in het NTG. Lanoye
schijt trouwens niet alleen in de bek
van Kurt Van Eeghem, maar ook in z’n
eigen duiven: door de poorten van ’t
standvastige Fort wijd te openen, zullen
horden homohatende imams het continent overspoelen. Maar het zet uiteraard ook de achterdeur op een spleetje

voor lekkere zwarten die met hun roede
een hele olieleiding kunnen ontstoppen. Ah, you win some, you lose some.•
Homoseksualiteit zal dan weer keihard
ontkend worden op de jaarlijkse 1 novemberplechtigheid aan het oorlogsmonument van ’14 – ’18. Vroeger stond dit
steevast garant voor besmuikte blikken
en sterke geruchten over vetzakkerij tijdens lange wachtrondes met twee in een
afgelegen schuttersputje. Nu de enige
overlevende oudstrijder niet meer kan
dan doelloos mompelen op de tonen
van de Brabançonne is het ‘jongens onder en in elkaar’- gehalte stevig gedaald.
• Hedendaags Russisch Poppentheater
op 1 en 2 november in het Europees
figurentheatercentrum in de Trommelstraat: geen kindvriendelijke activiteit
meer sinds het Kremlin verplicht de gelaatsuitdrukking van de poppen op de
trekken van Poetin liet enten. Sindsdien
is de mimiek van de poppen beperkt tot
de uitdrukkingen ‘moorddadig’, ‘heerszuchtig’, ‘vals respect tegen rechten in
het algemeen en mensenrechten in het
bijzonder’ en ‘sardonisch grijnzen naar
dikke, bange Westerse staatshoofden’.
• Obese bakvissen kunnen hun hoop
enigszins gefnuikt zien na het bezoeken
van Expovet in Flanders Expo. Familiepakken laxeermiddelen of verstelbare stretchbroeken vind je er immers
niet, wel de nieuwste snufjes op het
gebied van diergeneeskundig materiaal. Maar misschien zijn ze wel wat met
een weegschaal voor zwangere vaarzen
of een ergonomische varkenstrog. Dikke mensen en kleine hoefdieren: één
strijd! • Hebben we trouwens al gezegd
dat Vandamme een corrupte smeerlap
is? Soit.
Gert en Dries
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Het academiejaar is woelig van start gegaan. Eerstekanners, newspeak genre
“eerstebachers” nemen we hier niet in de mond, ontregelden het verkeer in de
binnenstad met hun paniekerig en doelloos getrippel door de straten. Dopen,
fuiven en andere zwijnerijen teisterden het nachtleven. En ‘de machtigste man
van België’ kreeg een crème-au-beurre tegen zijn wezen.
Ook aan de universitaire top rommelde het deftig. De machtsoverdracht in het
rectoraat blijkt dan toch niet zo geruisloos te verlopen als we in de vorige Schamper voorspelden. Rector-af Andreas De Leenheer slaagde er vorige week in om
nog eens goed na te trappen naar zijn vroegere collega, en voormalig vice-rector,
Marc De Clercq. In een dubbelinterview met huidig rector Van Cauwenberge
wist hij doodleuk te vertellen dat de grootste verdienste van De Clercq na vier
jaar vice-rectorschap was dat hij “zijn best gedaan had”.
Dat het de laatste maanden en jaren niet boterde tussen De Leenheer en De
Clercq was algemeen bekend. De Clercq, fluisterde men in de wandelgangen,
was de man met de dossierkennis, de sterke kracht achter de universiteit. Achter
de rug van De Leenheer sprak men zelden zo’n lovende woorden. Hij moest
het stellen met hier en daar wat hoongelach of vieze, seksueel getinte, gebaren.
Blijkbaar heeft hem dat zijn eer gekrenkt. Niet alleen liet hij het na zijn eigen
vice-rector te steunen bij de voorbije verkiezingen, hij vond het daarenboven
nodig om nog eens goed te spuwen op een man die het voorbije jaar al veel heeft
moet incasseren.
Ongehoord vinden wij dat. Dat een professor-doctor-rector, een volwassen
man, zich verlaagt tot dergelijke praktijken gaat ons verstand te boven. Studenten, als je Marc De Clercq tegenkomt op straat, in de les of hangend aan
een toog, geef hem dan eens een goede knuffel. Die mens heeft de voorbije
jaren goeie dingen gedaan voor u, hij verdient al die harde woorden niet.
Maar genoeg over het verleden, ook de nieuwe rector kreeg in zijn eerste weken al meteen een stevige boterham te verwerken. Hij werd niet alleen geconfronteerd met een netelig dossier uit het verleden, hij mocht daarenboven
aan den lijve ondervinden dat de studenten geen makke lammetjes zijn. Toen
in de nationale pers uitlekte dat de tuchtcommissie prof. F. Vandamme maar
drie maand zou schorsen voor zijn wanpraktijken (zie Schamper 434 & 435),
roerde de studentenpopulatie zich. Wat begon met de verontwaardiging van
een vijftal studenten wijsbegeerte draaide uit op een massale oproep tot herziening van de uitspraak, ondertekend door 3381 studenten.
Ergens tussen Frankfurt en Beijing moet Van Cauwenberge beslist hebben
dat hij de goede naam van de UGent alleen kon redden door doortastend
op te treden. Zonder de tuchtcommissie al te hard in hun blootje te zetten,
slaagde hij er toch in om in te gaan op de vraag van de studenten. Hij tekende
geen beroep aan tegen de strafmaat, maar beval vanuit de Chinese rijstvelden wel een nieuw en grondig onderzoek naar alle wanpraktijken van prof. F.
Vandamme. We kunnen alleen maar hopen dat het geen poppenkast wordt,
maar een ‘commissie van de waarheid’ die voor eens en altijd paal en perk
stelt aan de praktijken van prof. F. Vandamme en kornuiten.
Voorlopig geven we prof. Van Cauwenberge het voordeel van de twijfel.
Matthias Jacxsens
Hoofdredacteur
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“Ondermaats onderwijs”
en “stijlloos gedrag”

Een bloemlezing uit
de klachten tegen professor Vandamme
In deze aflevering van de Vandamme-saga overlopen we de
talrijke klachten van studenten over het belabberde niveau
van het onderricht in de specialisatie-opleiding Kennis- en Informatiebeheer. Om praktische redenen beperken we ons tot
de misbruiken in het academiejaar 2004-2005 – al mag u
er gif op innemen dat het de voorgaande jaren van ’t zelfde
was.
Het bedrog begint al met de manier
waarop professor Fernand Vandamme
zijn opleiding verkoopt aan argeloze
studenten. Terwijl KIM een “voortgezette academische opleiding” is, stelt
de professor zijn richting consequent
voor als een “master”. Hij doet dat ondermeer met commerciële banners op
zijn persoonlijke KIM-site http://www.
e-webtec.com/kim – die overigens,
waarschijnlijk geheel toevallig, sinds de
publicatie van ons vorige artikel offline
is gehaald.
Ook de interne KIM-documenten
– papers, lesmateriaal, syllabi – vermeldden vorig jaar consequent de term
“master”. Wie in Vandammes opleiding
afstudeert, wordt echter helemaal geen
master. Op de bul staat immers “gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van kennis- en informatiebeheer”.
Zelfs in het kader van BaMa wordt KIM
niet omgevormd tot een master-namaster, maar tot een schamel postgraduaat. Al is het natuurlijk een schande
dat de opleiding dit jaar eenvoudigweg
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nog bestaat.
We overlopen even de klachten van
klokkenluider Wouter Vanden Hove
en enkele medestudenten, die de tuchtprocedure in gang zetten. De KIM-opleiding kende niet zoiets als een vast
lessenrooster. Lessen werden uitgesteld, examens vaak ook. Die annuleringen of wijzigingen – vaak op erg
korte termijn – gebeurden vooral per
mail of in de les zelf. Vaak was het voor
de studenten onduidelijk binnen welk
vak een specifieke les gedoceerd werd.
Tot dit jaar werd het officiële Minervaleerplatform door de lesgevers in de
KIM-opleiding genegeerd. Vandamme
prefereerde webrings van MSN of Yahoo – waarschijnlijk om pottenkijkers
te mijden. Pittig detail: midden in de
tweede examenperiode, nadat Freddy
Mortier (decaan Letteren en Wijsbegeerte) toch de e-mailadressen van de
KIM-studenten had achterhaald, om
hen op een illegale opeenhoping van
examens te wijzen, deletete Vandamme
de volledige Yahoo-groep.

Verschillende docenten, die in de
ECTS-fiche van de studiegids en in het
officiële curriculum staan opgegeven
als lesgevers, verrichtten volgens de
gedupeerde studenten vorig jaar geen
enkele activiteit in de opleiding. Soms
waren de proffen in kwestie zelfs niet
op de hoogte van het feit dat ze door
Vandamme in het KIM-programma
waren opgenomen. Bovendien was het
onderwijs bezwaarlijk van academisch,
laat staan van post-graduaatsniveau te
noemen. Meer dan de helft van de subvakken werd niet gedoceerd, vakken
van 6 tot 8 studiepunten bestonden in
de praktijk soms slechts uit één begeleide oefensessie of één enkele les. De
inhoud van de vakken werd bovendien
vaak aangepast in functie van het toevallige gesubsidieerde project dat Vandammes bedrijfjes Vartec en BIKIT
hadden binnengerijfd.
Dan is er nog de kwestie die het meest
in het oog springt en onder de studenten ook op de meeste wrevel wordt
onthaald: het extra inschrijvingsgeld
van 750 à 1.000 euro. In Vandammes
inofficiële brochure werd die “tuition
fee” gerechtvaardigd door te verwijzen
naar lesmateriaal, cursussen, seminaries, lunches en software. De studenten
ontvingen echter enkele gekopieerde
teksten, en dat was het. Het geld werd
bovendien, zonder vragen, geïnd door
de Financiële Dienst van de UGent,
die herhaaldelijk aanmaningen stuurde

clusies van de tuchtcommissie. Hij ziet
het “ondermaatse onderwijs” als een
rechtstreeks en intentioneel gevolg van
Vandammes frauderen. Bovendien zijn
vele cruciale getuigen, vaak buitenlandse studenten, niet gehoord tijdens de
voorbije tuchtprocedure.
naar studenten. Waar de centen daarna
heen vloeiden, is onzeker. De tuchtcommissie besloot alvast dat het geld
“onvoldoende terug naar de opleiding
terugvloeide” en dat “transparant financieel beheer ontbrak”. Een beetje
slap, nietwaar?
Op de site http://weetwel.be/vandamme
vallen trouwens enkele schrijnende
verhalen te lezen van buitenlandse
studenten die het slachtoffer werden
van Vandammes praktijken. Een Nepalees die zich in België wou komen
specialiseren, werd door Vandamme
maandenlang aan het lijntje gehouden.
De professor bleef hem beloven dat hij
de inschrijving in de KIM-opleiding

zou regelen – een “dienst” waarvoor
hij meestal een bijdrage van 750 euro
op de rekening van BIKIT verwacht.
Bottom line: de man verbleef wekenlang nutteloos in België, weigerde het
geld op te hoesten en verloor zijn job
omdat hij – wegens geen centen – zonder KIM-diploma terugkeerde. Een Indonesische studente, die wél betaalde
en achteraf klacht indiende bij academisch beheerder Koen Goethals, kreeg
haar geld al terug. De communicatie
over alle bovenstaande problemen met
Vandamme, of zijn secretariaat, verliep
overigens bijzonder moeilijk.
Klokkenluider Wouter Vanden Hove
heeft zo zijn bedenkingen bij de con-

Studentenprotest succesvol
De affaire-Vandamme beroert stilaan menig studentenhart. Een massale petitieactie, kort na het bekend raken van het advies van de
tuchtcommissie, heeft er toe geleid dat het laatste woord over de
zaak nog niet is gezegd.
Toen de vorige editie van Schamper
bij de drukker lag, velde de tuchtcommissie onder leiding van rechtendecaan Eduard Somers haar oordeel in
de zaak-Vandamme. Normaal gezien
is de procedure geheim, maar meester
Piet Van Eeckhaut – de witbaardige
advocaat van de beschuldigde professor – lekte de uitspraak naar de pers.
En die uitspraak viel bijzonder licht
uit. De commissie stelde voor om
Vandamme drie maanden te schorsen
als docent in de KIM-opleiding – en
dus bijvoorbeeld niet als prof wijsbegeerte – en suggereerde een beperkte
loonmatiging. Nogal flauwtjes als je
weet dat de commissie vaststelde dat
de praktische organisatie van de opleiding “ondermaats” was en in strijd
met de waardigheid van Vandammes
ambt. De strafmaat kwam dus een
beetje over als bemoedigende slap on
the wrist.
Enkele bezorgde studenten namen dat
niet en grepen Van Eeckhauts indiscretie dankbaar aan. Binnen de 10 dagen
na het vellen van de uitspraak konden

immers zowel Vandamme zelf als rector Paul Van Cauwenberge beroep aantekenen. Dat de berispte prof dat niet
zou doen, werd al snel duidelijk. De
bekrachtiging door het Bestuurscollege op 10 november zou dan betekenen dat de zaak met een sisser afliep.
Twee dagen voor de deadline startte
een actiecomité van een tiental studenten een petitie-actie. Ze schreven
een open brief aan rector Van Cauwenberge, met een oproep om bezwaar aan
te tekenen tegen de uitspraak van de
tuchtcommissie. Enkel het ontslag van
de in opspraak gekomen prof kan het
imago van de UGent weer oppoetsen,
aldus het actiecomité. Op 48 uur verzamelden ze op het internet en in de auditoria meer dan 3000 handtekeningen
van studenten, UGent-personeel en
een deel van de vakgroep Wijsbegeerte
en Moraalwetenschap. De campagne
haalde in een mum van tijd ook de nationale edities van de meeste Vlaamse
kranten. Eén dag voor de rector zijn
beslissing diende te nemen, werd de
dikke bundel handtekeningen op het
rectoraat gedeponeerd. Ook Van Cau-

Professor Roland Paemeleire had zich
ten slotte beter gewraakt als lid van die
commissie. Niet alleen suggereerde hij
in 2000 nog binnen de vzw EMDMI
om een opdracht uit te besteden aan
Vandammes BIKIT, Paemeleire was
ook betrokken bij de KIM-opleiding als
commissaris van scripties. Ironisch genoeg begeleidde hij zelfs de scriptie van
Vanden Hove zelf.
Soit, hopelijk brengt het “nieuwe onderzoek” van de rector – zie hieronder
– duidelijkheid.
Rien Emmery

wenberge zelf kreeg nog een telefoontje
van de actievoeders, net voordat hij op
een vliegtuig naar China stapte.
Vorig weekend maakte de rector zijn
beslissing bekend. Het werd geen beroep, maar een compromis: “Aangezien
de rector in geen enkele van de voorafgaande stappen, procedures of gesprekken betrokken was en hij slechts op 1
oktober het ambt van rector opnam, en
aangezien hij volgens het intern tuchtreglement van de UGent gehouden is
aan de geheimhouding, kon hij enkel
steunen op het rapport van de tuchtcommissie bestaande uit vijf senior
Gewoon Hoogleraren, wat het enige
orgaan is dat alle partijen heeft gehoord. De rector heeft deze beslissing
genomen omdat hij geen enkele reden
heeft te twijfelen aan de competentie
en sereniteit van de tuchtcommissie.
Omdat hij zich echter ernstig geremd
voelt door de huidige procedure, die
hij niet heeft ingeleid, waarover hij dus
onvoldoende details kent en die hem
voor een voldongen feit stelt, zal hij een
nieuw onderzoek starten, dat in de loop
van november 2005 dient afgerond te
zijn.”
Een “nieuw onderzoek” dus. Wat dat
inhoudt, wordt afwachten.
Rien Emmery
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Inschrijvingscijfers
Naar jaarlijkse gewoonte confronteren we u met een
schandalig inaccurate voorstelling van de inschrijvingscijfers aan onze eigenste unief. U zou verbaasd zijn hoe
razend interessant dat al eens durft te zijn.
begeerte teren. Het is een beetje een
wedloop maar dan omgekeerd, “kijk
eens op hoe weinig mijn alfawetenschappers overleven!” Zoiets.

Kijk, de inschrijvingscijfers vorig jaar,
dat was boeiend. Het bamasysteem
was nog maar net in voegen getreden
en hier en daar veranderde een richting
van naam. Er kwamen nieuwe richtingen bij en de universitaire overheden
veegden de opleiding cultuurwetenschappen weg in het gedacht dat toch
niemand het zou merken. Ze zijn toen
met zijn allen eens goed gaan drinken
van de vrijgekomen gelden en waren
verbaasd dat ze ’s morgens reeds platzak waren. Dat is verzonnen maar het
is op zo’n onmogelijk kleine budgetten
dat opleidingen uit de letteren en wijs-

Ter info, alfawetenschappen, dat zijn
talen, wijsbegeerte, de geschiedenis en
nog wat rommel. Rechtsgeleerdheid
bijvoorbeeld. Wij van het studentenblad Schamper weten dat soort dingen
omdat wij alfawetenschappers zijn. Ja,
“wetenschap”, lach maar.

Meer volk.
Nogal wat richtingen tellen dit jaar
meer nieuwe studenten, ook wel generatiestudenten genoemd, dan in
2004. Wees niet verbaasd als er in uw
auditoria meer studenten zitten dan
hier aangegeven, dat zijn eenvoudigweg bissers, trissers en eeuwige stu-

denten die uit de statistieken geweerd
worden. En dat zijn er heel wat. Volgend jaar misschien jij. Een anonieme student becommentarieert: “Er
loopt veel te veel volk rond op straat dit
academiejaar. Ze zijn klein, lelijk en lopen in mijn weg.” Niet vriendelijk maar
wel waar. Meer ingenieurs, architecten,
economisten en handelsingenieurs.
Meer saaie mensen, dus.
Ook in de faculteit wetenschappen zijn
een aantal lichte stijgers, maar over het
algemeen blijven de aantallen onder de
honderd, met als kleinste richting de
landmeetkunde. Twaalf kersverse landmeetkundigen in spe, twaalf!
Psychologie, traditioneel de grootste
richting, moet een beetje inboeten tegenover vorig jaar, maar met hun 458

Opening Academiejaar
Zoals elk jaar kwamen de Gentse en
universitaire notabelen op de eerste
dag van het academiejaar samen
in de Aula. Waar kan een academiejaar immers beter geopend worden dan in het mooiste auditorium
van onze Alma Mater?
Geheel naar verwachting werd de avond
vooral gevuld met het soort wollige
speeches die op zo’n openingsplechtigheid legio zijn. Weinig bravoure, veel
woorden en hier en daar een schuchtere poging tot humor. De nu sterrenkunde studerende pro-rector Andreas
‘Dreetjen’ De Leenheer stak van wal
met een korte terugblik op zijn voorbije ambtstermijn. Zo te zien heeft de
UGent onder zijn heerschappij het
aantal doctoraten flink de hoogte in
gejaagd, enkele blitse nieuwe gebouwen neergepoot en succesvol de BaMamaalstroom overleefd. En Desmond
Tutu is hier geweest! Het auditorium
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luisterde vol ontzag.
Nadat de plechtige overdracht van
het rectoraat voltrokken was en een
Fransoos wat Brahms speelde op piano – zonder al teveel hart, werd achteraf gefluisterd – kwam meteen het
hoogtepunt van de avond. Studentenvertegenwoordiger uit de Raad van
Bestuur, Stijn Baert, toonde al wat
groot en machtig was dat een lap dierenvel over de schouder geen garantie
is voor een inspirerende speech. Baert
trok zich weinig aan van wat onlangs
nog gezegd is over de banden aanhalen
tussen de UGent en dat paaps universiteitje aan de Dijle. In Vlaanderen is immers maar plaats voor één referentieuniversiteit, één voortrekker in wiens
zog de rest dient te volgen.
En welke universiteit is beter geschikt
voor die rol dan onze Alma Mater? Als
grootste pluralistische universiteit is het

niet meer dan onze plicht, want ‘pluralisme is immers de meest logische basis
voor het verschaffen van academisch
onderwijs, vrij van dogma’s’, dixit Baert.
De glimlach op de ook aanwezige Leuvense rector Marc Vervenne sloeg even
heel groen uit. Terecht, want ook Baerts
verdere pleidooi voor meer fondsen
voor de UGent, na jarenlange onderfinanciering, kon moeilijk genegeerd
worden. Evenmin als zijn oproep om
binnen de universiteit ook een mentaliteitswijziging door te voeren: weg met
onze bescheiden inborst! Van nu af aan
dient elke student en elk personeelslid
een gezonde posis chauvinisme over
zijn universiteit kweken. Over eigen
kracht en verwezenlijkingen mocht
men immers wel al eens trots zijn, aldus Baert, die echter ook zijn kritiek
niet spaarde.
Zoals het een studentenvertegenwoordiger betaamt, verwoordde hij ook de

generatiestudenten zijn ze nog steeds
net iets groter dan de rechten, die er
418 mogen verwelkomen. De Standaard bericht dat trouwens volledig
verkeerd, 2005-2006 is dit academiejaar, 2004-2005 het vorige. Snap je,
mevrouw redactrice Hilde Pauwels?
Misschien zijn diegenen die dit jaar
niet voor psychologie hebben gekozen
naar de pedagogie overgestapt, want
die zijn nu met 241 en dat zijn er vijftig meer dan vorig jaar. Ten gevolge
van een makkelijker ingangsexamen
stijgt het aantal groene geneeskundigen
en tandheelkundigen terwijl het aantal
diergeneeskundigen daalt. Als ik er niet
door zou zijn voor een ingangsexamen
zou ik ook wel diergeneeskunde willen
studeren. Of ook niet.

Nee, echt.
Dan hebben we de faculteit politieke
en sociale wetenschappen. De communicatiewetenschappen zijn naar vaste
gewoonte weer goed bevolkt, 262 mensen wagen een kans. In tegenstelling tot
vorig jaar doet ook de sociologie het
goed, daar is het studentenaantal in de
eerste bachelor zo goed als verdubbeld,
van 44 naar 86 personen. Ook politicologie stijgt een beetje met meer dan 130
nieuwe inschrijvingen.

grieven van de studenten. Hij richtte
zijn pijlen op het nieuwe semestersysteem en dan vooral op de afwezigheid
van een intersemesteriële vakantie tussen het einde van de eerste examenperiode en de start van het tweede semester. Een nefaste evolutie, waardoor
sommige studenten al meteen na hun
laatste examen weer in de les worden
verwacht. Baert pleitte dan ook voor
minstens een aantal dagen vakantie, als
ademruimte voor zowel studenten als
academisch personeel. Het moet gezegd, de algemene indruk nadat de stuver het podium had verlaten, was niets
minder dan een welgemeende Ja allo.
Burgemeester Frank Beke, die als volgende het spreekgestoelte mocht innemen, trok zich daar weinig van aan.
Beke is een spreker die het graag bij het
essentiële houdt en dat was ook deze
keer niet anders. In een kort en bondige toespraak wees hij nogmaals op de

De snelste weg naar werkloosheid blijft
evenwel studeren aan de faculteit letteren en wijsbegeerte. Dat geeft niet, want
alginds studeren is ongelooflijk cool. En
wie twee talen studeert kan altijd nog
in het onderwijs terecht. Met 89 generatiestudenten blijft Nederlands-Engels
de populairste combinatie en ook combinaties met Spaans doen het goed, een
trend sinds een paar jaren die wordt
voortgezet. De antieke talen daarentegen sterven stilaan uit. Ze zullen niet
gemist worden. Kunstwetenschappen,
wijsbegeerte, moraalwetenschappen en
geschiedenis blijven allen min of meer
op hetzelfde niveau als vorig jaar. De
meest opvallende stijgers binnen de faculteit zijn de archeologie (van 40 naar
74) en oosterse talen en culturen (van
78 naar 123). Gezien zowel China als de
islamwereld sterk in de belangstelling
staan niet zo verwonderlijk. Fernand
Vandamme vond deze evolutie alvast
een opsteker en belooft pas-afgestudeerden een gezaghebbende functie in
de kelders van de Plateau. “Werk, Chintok, werk!”

Serieus veel volk.

van ongeveer 13 procent. Een stuk hoger
dan het eerst geschatte 7 procent. Bovendien hebben we eindelijk die tsjeven
uit Leuven voorbijgestoken. Ze zijn daar
niet content en hebben bij minister van
onderwijs Vandenbroucke een voorstel
ingediend om de basisfinanciering van
de universiteiten lichtjes te wijzigen.
Men wil een nieuwe kwantor invoeren
waarbij het overheidsgeld van een universiteit evenredig zou toenemen met
het aantal studenten godgeleerdheid
dat de instelling in kwestie telt. Rector
van de KULeuven Marc Vervenne legt
uit: “in deze westerse wereld waarin
verloedering en waardenvervaging al te
vaak tot norm verworden zijn, is nood
aan een diepgaande spiritualiteit”. Die
mens heeft dat niet letterlijk zo gezegd
maar het is een indicatie van wat voor
een onzin ze daar in Leuven durven
verkondigen. Wees blij, beste lezer,
dat u daar niet zit. Vandenbroucke zat
daar, en nu wil hij ons nekken. Sportief is dat niet, maar wat doe je er aan?
Naar het arbitragehof stappen en gelijk
krijgen. In uw gezicht, Frank, in-uw-gezicht.

Jazeker, Gent is goed bezig. Er zijn dit
jaar een dikke vijfhonderd méér nieuwe
studenten dan vorig jaar, een stijging

Stijn

nauwe banden tussen stad en universiteit, iets wat iedereen die al een tijdje in
Gent ronddwaalt inmiddels al weet. De
harmonie tussen stad en universiteit is
indrukwekkend en iets waar men elders gerust jaloers mag op zijn. Hipper
dan Gent is in België gewoonweg niets
te vinden.

onderzoeksinstellingen is volgens PvC
immers voor iedereen nefast, terwijl
een goed gecoördineerde samenwerking net voor fantastische resultaten
kan zorgen. Mooie woorden, maar o
zo flets na de opruiende taal van Stijn
Baert. De speech van de rector kabbelde
zo gezapig verder, zonder al teveel potten te breken, hoewel het stoer is om te
durven vermelden dat je ooit nog hebt
opgetreden in Tienerklanken met een
liedje over bommen.

De rake woorden van Baert en de zakelijke uiteenzetting van Beke ruimden
vervolgens plaats voor de gekende, familiaire stijl van rector Paul Van Cauwenberge. Die maakte meteen duidelijk dat er belangrijkere dingen bestaan
op de wereld dan het academische leven en bedankte uitgebreid zijn familie
en collegae voor de steun die hij heeft
gekregen. Best schattig. Zijn vriendelijke inborst straalde af op de rest van
zijn toespraak, waarin hij zijn gekende
verhaal voor een verdere universitaire
samenwerking verdedigde. Kleinburgerlijke concurrentie tussen de Vlaamse

Uiteindelijk was deze openingsplechtigheid een mooie kopie van die van
vorig jaar. Een aantal weinig tot de verbeelding sprekende speeches en ééntje
die er boven uitstak. En de boer, die
ploegde verder.

AJHdB
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INTERVIEW: VICERECTOR LUC MOENS

Luc Moens,
vice-rector en
he-man
De Olympische Spelen
en een overwinning voor
Cercle: het gebeurt maar
eens om de vier jaar. Net
als de verkiezing van een
nieuwe vice-rector. Vorig
jaar werd Luc Moens verkozen. Een interview.
Vorig jaar werd u tot vice-rector verkozen. Wat zijn uw bevoegdheden?
De vice-rector was tot enkele jaren geleden niets meer dan de vervanger van
een afwezige rector. Alle taken worden
dan overgedragen naar de vice-rector
voor die bepaalde periode. Met andere
woorden, hij had geen eigen afgelijnde
taak. Vandaag is er wel degelijk een duidelijk omlijnd takenpakket voor de vicerector, maar in feite is dat gebaseerd op
onderlinge afspraken met de rector.
Neem nu onze situatie. Rector Van
Cauwenberge koos voor ‘onderzoek’
als taak, terwijl ik de onderwijskant tot
mijn rekening neem. Tevens heb ik het
Industriëel Onderzoeksfond (IOF) onder mijn vleugels genomen.
In het buitenland, zie je vaak dat er een
klein legertje aan vice-rectoren klaarstaat om de rector te assisteren. Elk
heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Er is er entje voor onderwijs,
eentje voor onderzoek, enzovoort. Bij
ons is het kleinschaliger: één rector, één
vice-rector. Het komt er dus vooral op
neer om de taken goed te verdelen en te
delegeren. We werken in teamverband:
op de vergaderingen waar ik aanwezig
ben, is de rector veelal afwezig en vice
versa omdat onze drukke agenda’s een
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andere organisatie onmogelijk maken.
Uiteindelijk heeft de rector wel in alles
de eindverantwoordelijkheid.
Komt u met uw nieuwe job nog toe
aan wetenschappelijk onderzoek?
Ik heb altijd een grote onderzoeksgroep
gehad, en die heb ik in grote mate verder kunnen laten bestaan dankzij collega’s. Zij hebben die groep overgenomen
en dat blijft zo. Parallel daaraan heb ik
een kleinere onderzoeksgroep opgestart
over een totaal ander onderwerp. Met
beide blijf ik in contact zodat ik later
de mogelijkheid heb om op die onderzoeksgroep terug te vallen. De kleinere
onderzoeksgroep laat nog toe dat ik
meehelp, hoofdzakelijk omdat hij veel
minder arbeidsintensief is. Maar echt
onderzoek doen? Studenten bijstaan
met hun doctoraat en zo? Neen, dat is
er niet meer bij, maar dat wordt opgevangen door doctorandi en assistenten.
Tja, ik doe graag onderzoek, maar als je
besluit het rectoraatspad te volgen, dan

is de keuze inzake wetenschappelijk onderzoek in feite al gemaakt.
Welke accenten wil u leggen tijdens
uw termijn?
Eerst en vooral is het mijn bekommernis om de mij toebedeelde taken naar
behoren uit te voeren. Neem nu het
IOF, een vrij nieuw project waarvan ik
hoop dat de doelstelling verwezenlijkt
kan worden: het delegeren van onze
kennis naar concrete toepassingen en
andere sectoren. Ik zie daarin ook een
goed middel om onze associatiepartners meer bij onze werkzaamheden te
betrekken. Ongetwijfeld kent u de problematiek van de associatie. Het is niet
evident om samen te werken met partners met een totaal verschillende achtergrond. Universitairen zijn toegelegd
op onderzoek, terwijl vooral het onderwijs centraal staat bij de hogescholen.

Hogeschool vs. Unief
De verschillen tussen hogeschool en

universiteit zijn legio. Binnen het associatiemodel is het opportuun om ze
naar elkaar te laten groeien, maar hoe
ziet u dat gebeuren?
Hoe die toenadering forceren? Volgens mij is het IOF daar een goed begin voor. Door mensen te identificeren
met bepaalde onderzoeken en niet met
de instellingen waaraan ze werken of
gestudeerd hebben, kan zonder twijfel beter samengewerkt worden rond
specifieke thema’s. Het IOF is daar uitermate geschikt voor: vermarkting en
het omzetten naar bruikbare ‘output’ is
een van zijn taken. Want nu doen wij
als academici vaak erg fundamenteel
onderzoek, terwijl de hogescholen het
meer moeten hebben van contacten
met industrie, kmo’s. Ze zijn eerder op
de pragmatische zijde van onderzoek
gericht.
Er zijn een aantal grote verschillen tussen ons. De opdracht van de lesgevers
in de hogeschool is erg zwaar, hetgeen
maakt dat het moeilijker is om in te
stappen in onze sterk academische cultuur. Hoe moeten we dat verhelpen?
Moeilijke vraag. Het zal er vooral op
aan komen om diegenen die bereid zijn
en interesse vertonen in te schakelen
binnen bepaalde onderzoeken om ze te
stimuleren en te activeren. Misschien
moeten we binnen de hogescholen specifieke maatregelen nemen. Het onderwijs verminderen lijkt een pad, maar
dat is een proces van lange adem. Het
is niet aan de universiteiten om de hogescholen te vertellen hoe dat moet gebeuren. We moeten dat in samenspraak
doen, maar ik denk dat de enige manier
om geacademiseerd te zijn in de ware
en volle zin van het woord een zeer
sterk accent op onderzoek betekent.
Hoe ziet u onderwijs dan op universitair niveau?
De onderwijsraad is mij toevertrouwd
en daarin ga ik me vooral concentreren
op de BaMa-hervorming. Ze is grotendeels achter de rug, maar de eigenlijke
uitwerking moet nog beginnen. Ondertussen zitten we aan de tweede bachelor die voor alle opleidingen opgestart
is, maar aan masteropleidingen zijn
we nog niet toegekomen. In het kader
daarvan kunnen en dienen we ons te
concentreren op het internationaliseren
van de diploma’s, in de lijn van wat de
rector wil. Al ligt de beslissing daarvoor

niet bij ons, maar bij de regering en die
lijkt niet erg happig.

De toekomst
Wat is uw mening over de wildgroei
aan postgraduaten?
Het probleem daarbij is dat er inderdaad een overaanbod is aan masters na
masters. We moeten dat zeker nader
bekijken en evalueren, maar we mogen
het kind niet met het badwater weggooien. Er zijn zonder twijfel een aantal zeer waardevolle postgraduaten, die
nauw aansluiten bij de arbeidsmarkt.
Ik denk daarbij aan de archivistiek en
de journalistiek. Misschien is het zelfs
opportuun om een aantal van die postgraduaten te integreren in de tweejarige masters. Zo gaat die kennis niet
verloren en sluiten we beter aan bij de
andere Europese universiteiten qua studiejaren. Probeer maar eens een Nederlander te overtuigen dat jij in vier jaar
evenveel hebt gezien als hij in vijf jaar.
Minister Vandenbroucke stelt voor
om alles na een eerste opleiding niet
meer te financieren. Is dat geen asociale maatregel?
Ik deel uw mening volledig, want mij
lijkt het ook een eerder asociale regeling. Door de kans om de studies verder
te zetten te linken aan de financiële status, bestaat het gevaar dat een stuk van
de wetenschappelijke kennis verloren
gaat. Een aantal manama’s zullen noodgedwongen moeten verdwijnen omdat
bedrijven er geen commerciële meerwaarde in zien om die opleiding te betalen voor hun werknemers. Ingenieurs
en wetenschappers zullen wel gesponsord worden, maar ik zie hetzelfde niet
gebeuren voor mensen uit de zachte
wetenschappen.
Een systeem van studiebeurzen of
studentenleningen dan?
Dat is een optie, maar die mogelijkheid
is nog helemaal niet ingeplant. Daarbij
komt nog dat het geen deel van onze
cultuur is om bijvoorbeeld een lening
aan te gaan zonder iets achter je. Toen
ik het voorstel van Vandenbroucke las,
heb ik alleszins de wenkbrauwen zwaar
gefronst.

Weetwel
Zowel prof. Vervenne als prof. Van
Cauwenberge hebben de wens uitgesproken om de academische strijdbijl

te begraven. Is dit haalbaar?
Tja, op persoonlijk vlak is dat alleszins
een reële mogelijkheid. Toen ik nog decaan was aan de faculteit wetenschappen werden de interuniversitaire geschillen soms begraven in functie van
een ‘front’ van de verschillende wetenschapsfaculteiten. Het is dus wel degelijk haalbaar, al zal er altijd een vorm
van concurrentie blijven. We vissen
immers in hetzelfde water als het om
subsidies gaat en we willen allebei een
zo groot mogelijk deel.
Als decaan stond u bekend om uw
goede relatie met het studentenvolkje.
Zal dat ook lukken als vice-rector?
Het doet me alleszins deugd om dat te
horen, maar de situatie is wel veranderd.
Als decaan is contact veel gemakkelijker, nu zit ik met veel meer vergaderingen en andere verplichtingen. Pas op,
de studentenvertegenwoordigers waar
ik de afgelopen weken mee in contact
ben gekomen, leken mij geëngageerd
en ze kenden hun dossiers terdege.
Uw voorganger, Marc De Clercq, heeft
de golf aan nieuwbouw in gang gezet.
Geen spijt dat u daar nog amper inbreng in kan hebben?
Binnen die bouwplannen is nog enige
ruimte voor veranderingen, maar in
grote lijnen liggen die plannen vast.
Nu zitten we in de constructiefase en
moeten we er vooral op toezien dat de
werken ordelijk verlopen. Je moet ook
beseffen dat het een investering is die
we niet snel terug zullen kunnen doen.
Driehonderd miljoen euro op tafel
smijten is niet iets voor elk jaar, maar
het was wel noodzakelijk. Of ik spijt
heb dat het niet mijn project is? Neen,
niet echt, er zijn andere projecten waar
ik mijn enthousiasme in kwijt kan.
Van bouwplannen naar de boekentoren. Sponsort u ook een trede voor
de renovatie van onze academische
erectie?
Jazeker. Ik besef wel dat die actie geen
miljoenen gaat opbrengen, maar het is
vooral symbolisch. PR-gewijs is de actie
amper belangrijk, want die treden zijn
deel van een trap die je toch nooit gaat
zien omdat hij vanbinnen loopt. Het is
eerder bedoeld als sympathieke actie.
Andreas en Wim
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Tweejarige masters in de wetenschappen.
Het studentenleven is zonder meer prachtig: overdag werken aan de algemene ontwikkeling
van uw brein (gesteld dat u dat bezit) en ’s nachts uw lever (die u zeker bezit) om zeep helpen.
En dat allemaal op kosten van uw liefhebbende ouders of in het beste geval de staat.

Wie wetenschapper wil worden moet
dus vanaf nu vijf jaar op de universitaire
banken slijten in plaats van de vroegere
vier. De opleidingen in de wetenschappen tellen dan drie bachelors en twee
masters. Herwig Dejonghe, decaan
van de faculteit wetenschappen, legt uit
waarom.

turen en 2 licenties) naar een 3+1 (3
bachelors+1 master) opleiding. Er is
dus nu een verbredende bachelor die
meer tijd voorziet voor opleidingsonderdelen die niet vakeigen zijn, maar
waar toch nog een zekere finaliteit moet
aan gegeven worden omdat een bachelor diploma op zich al waarde heeft.’

‘Er zijn eigenlijk verschillende redenen
voor de verbreding van onze opleidingen. In eerste instantie is het zo dat het
wetenschappelijke kennisveld altijd
maar uitbreidt, met andere woorden
de finaliteit ligt veel verder. Het is eigen
aan het vakgebied van de wetenschap
dat er, door de voortdurende evolutie
en innovatie, in een snel tempo veel
nieuwe dingen bijkomen.’

‘Er moet ook nog plaats genoeg zijn
voor vakeigen onderdelen en wij hebben vastgesteld dat er relatief weinig licentievakken in die derde bachelor passen. Dus zit je eigenlijk met twee jaren
die je moet gaan comprimeren naar één
jaar en dat is niet zo gunstig op verschillende gebieden. Zo hebben de studenten maar één jaar om aan hun thesis te
werken en wordt een Erasmus-verblijf
in het buitenland praktisch moeilijk te
organiseren. Alles bij elkaar is het dus
veel voordeliger om over te schakelen
naar een 3+2 programma.’

‘Een tweede punt dat daarmee in verband moet worden gebracht is het feit
dat de instroom vanuit het middelbaar
onderwijs veel gedifferentieerder is.
We zien nu studenten die veel minder
voorbereid zijn op de vakken wetenschap in het algemeen dan vroeger. Wetenschappen hebben in het middelbaar
onderwijs niet meer zo een belangrijke
plaats. We worden dus geconfronteerd
met een spanningsveld: enerzijds krijgen we studenten die mind goed voorbereid zijn en anderzijds zouden we
ze eigenlijk verder moeten brengen.
Bovendien wordt van ons als opleiding
verwacht dat we de studenten meer
bieden dan alleen het enge vakgebied.
We mogen van onze studenten geen
vakidioten maken en moeten ze dus
meer bieden dan enkel vakspecifieke
opleidingsonderdelen. Niet enkel dieper graven, maar ook verbreden, en dat
wordt pedagogisch onmogelijk op zo’n
korte tijd.’

2+2=3+2
‘Een ander heel belangrijk punt, is dat
met het nieuwe systeem de opleiding
veranderd is van een 2+2 (2 kandida-
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‘Bovendien pleit elke visitatie voor een
tweejarige master, of op zijn minst voor
een vijfjarige studie. Dergelijke visie
vertaalt een visitatiecommissie in de
regel naar deficiënties in het programma, wat de opleiding uiteraard slechte
punten oplevert. Er is natuurlijk ook
nog de internationale context, in die
zin dat in vele landen en in Wallonië
de opleidingen al vijf jaar tellen. In de
internationale context lever je dus een
soort tweederangs wetenschappers af
en dat kan in Vlaanderen toch niet de
bedoeling zijn?’

en als die dus geïmplementeerd wordt
op 3+2, dan is dat zo. Er is hun duidelijk gezegd dat er een tweejarige master
op til was dus kunnen ze niet zeggen:
“wir haben es nicht gewusst.“’, aldus
Dejonghe.
De reactie van de studenten blijkt echter,
tegen alle verwachtingen in, heel positief te zijn. ‘We dachten dat de studenten fel gingen protesteren, maar dat is
totaal niet zo. Het finale standpunt van
de Vlaamse vereniging voor studenten
(VVS) is dat zij voor de wetenschappen
en de biomedische de 3+2 aanvaarden.
Studenten volgen onze argumenten en
willen geen tweederangswetenschappers zijn. Dat bijkomend jaar is niet
echt een handicap in vergelijking met
de handicap die een kortere opleiding
voor hun diploma zou zijn. Ook docenten zien de voordelen in en ze zijn dan
ook onverdeeld positief.’

Tweederangs diploma

Wir haben es nicht gewusst

De verlenging van de opleiding heeft
geen gevolgen voor de mensen die
nog in het ouwe getrouwe systeem zitten. Mensen die hun carrière in rook
zagen opgaan omdat hun diploma
minderwaardig zou zijn mogen hun
zelfmoordplannen in de kast opbergen. ‘Het is zeker geen tweederangsdiploma!’, stelt Dejonghe. ‘Wij zijn altijd
fier geweest op onze opleiding. Bovendien waren en zijn die opleidingen 2+2
en dat blijft natuurlijk een totaal ander
beestje dan de 3+1 en de 3+2 opleidingen. Wij staan achter al onze opleidingen, maar zijn wel van mening dat een
3+1 echt niet goed zou zijn!’

Elke wetenschapstudent die in het
nieuwe systeem begonnen is heeft dus
vijf jaar studie voor de boeg. ‘Er is op
de infodagen en SID-in beurzen gezegd
aan alle studenten die in het BaMa- systeem zitten dat ze de opleiding gingen
volgen zoals die geïmplementeerd werd

Iedereen gelukkig dus. Behalve de andere faculteiten. In de wandelgangen rijst
al kritiek op dat er weer geld gepompt
wordt in de faculteit wetenschappen
terwijl andere faculteiten huizen in restanten van wat ooit een rijzig communistisch gebouw was. Af en toe vind je

er zelfs nog een Chinees of Oost-Europeaan die vlijtig achter een kopieermachine staat in een tochtige kelder, maar
dat is een ander verhaal.
Op de vraag wat Dejonghe van deze kritiek vindt, antwoordt hij zuchtend: ‘Dat
is een begrijpelijke reactie, maar ik zie
dat anders. Om te beginnen mogen de
alfa-wetenschappen zich verheugen op
een heel grote studentenpopulatie en ik
zou veel liever ook meer studenten heb-

ben om mee te werken. De alfawetenschappen vertrekken aan de start met
veel meer menselijk potentieel. Dat is
een zeer groot voordeel, en ik zou zeggen: aan hen om er maximaal gebruik
van te maken! Bovendien doen op dit
niveau financiële argumenten eigenlijk
niets ter zake. Het gaat over een principiële beslissing. Het is immers nodig
om competitief te blijven op een internationale markt en wetenschappers af
te leveren waar we fier kunnen op zijn

en dat kan enkel als de opleiding verlengd wordt tot vijf jaar.’
Iedere ketter heeft zijn letter, zou mijn
tante nonneke zeggen. En zij kan het
weten.
Saar

Werken kindercrèche veroorzaken mogelijk
hinder voor studenten
De werkzaamheden aan de kindercrèche vereisen een
tijdelijke verhuis. Dat zorgt voor onrust bij de studenten.
Terecht of niet? Lees en u zal het weten.

Ja, u leest het goed. De UGent maakt
geld vrij voor die kleine hompjes vlees
die men kinderen noemt. Ze worden
ondergebracht in het studentenverblijf
Heymans, dat een capaciteit heeft van
74 mormeltjes. Studenten en personeel
kunnen er overdag hun kroost kwijt.

Kind en Gezin
Home Heymans is in zo’n erbarmelijke
staat dat een renovatie zich opdringt.
De crèche, die zich op het gelijkvloers
bevindt, moet worden aangepast aan de
huidige normen inzake preventie van
brand en ontploffing. Anders kan Kind
en Gezin de erkenning voor de uitbating intrekken. Het oorspronkelijke
plan bestond erin de appartementen
van het studentenverblijf te renoveren
per kolom. Dat zou het sluiten van een
lokaal van de crèche per fase noodzakelijk maken.
De unief deed haar best om de overlast
tot een minimum te beperken, maar
niettemin was er enig geweeklaag op
te vangen. Op het derde verdiep hebben ze geluisterd naar dat gemor en
brood uitgedeeld om de menigte tam te
houden. De Directie Studentenvoorzieningen (DSA) voorziet nu in een snellere afwerking van de renovatiewerk-

zaamheden van het studentenverblijf.
Het eindpunt van de werken zou 2009
moeten zijn. De werken aan het studentenverblijf kunnen echter pas vanaf oktober 2006 beginnen. Huurcontracten
enzo.

Irak
Blijft natuurlijk de vraag wat er met de
crèche moet gebeuren eens de werken
starten. Men moet tegen oktober 2006
een alternatief uitgewerkt hebben om
de kinderen een tijdelijk onderkomen
te verschaffen. Of dat tijdelijk verblijf
al even tijdelijk zal zijn als de Amerikaanse aanwezigheid in Irak, zal de
toekomst moeten uitwijzen. Doch dit
terzijde. Op 30 juni van dit jaar ging de
Bouwcommissie van de UGent rond de
tafel zitten om een oplossing voor de
kwestie te zoeken. Terwijl u het einde
van de examens aan het vieren was,
werd druk gedebatteerd over welke alternatieven naar het Bestuurscollege
gestuurd zouden worden.
De eerste geniale vondst was om de
kinderen onder te brengen in de containers aan de Dunantlaan. Die dingen
werden tot het afwerken van de nieuwbouw van de Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen gebruikt

als tijdelijke werkruimte voor bepaalde
diensten. De volledige crèche kan in één
laag van die containers ondergebracht
worden. Voordelen van dit alternatief
zijn onder meer de vrije ruimte waarvoor niemand anders moet wijken, en
de kinderkribbe die volledig ontlast
wordt van de ongemakken van de werken. Nadelen van een volledig andere
locatie is de verplaatsing die sommige
klanten zullen moeten maken. Tijdens
het Bestuurscollege van 7 juli werd het
plan verworpen. Men wil de containers
voor andere doeleinden gebruiken.

Pita andalouse
Een tweede alternatief wil een deel van
de crèche onderbrengen op het gelijkvloers van Home Fabiola, aan de kant
van het Stalhof. De studenten van de
Fabiola vinden dit initiatief echter niet
zo tof. Je zou voor minder als je studieen leefruimte wordt ingepalmd door
een horde hyperactieve koters. Voor
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de kinderen is het ook verre van ideaal:
Home Fabiola ligt vlak bij de Overpoort.
U kan zich wellicht een buiten spelend
kind inbeelden dat getrakteerd wordt
op een gulp kots of zit te spelen met een
argeloos achtergelaten pita andalouse.
Tijdens voornoemde vergadering van
het bestuurscollege heeft studentenver
tegenwoordiger Matthias Laevens zich
dan ook verzet tegen dit plan.
Een derde optie was het verminderen
van het aantal kinderen dat wordt opgevangen tijdens de werken. Dat zou het
mogelijk maken de crèche volledig over
te brengen naar het gelijkvloers van
Home Fabiola. Dat zou nog een grotere
belasting betekenen voor de bewoners
dan het vorige voorstel. Het kreeg dan
ook, al in 2004, een negatief advies van
de studenten.

Het laatste alternatief voorziet in het
tijdelijk onderbrengen van een vleugel in de appartementen op de eerste
verdieping van Home Heymans. Het
oorspronkelijke concept om de werken
per kolom uit te voeren, wordt hierdoor
behouden. Telkens wanneer er gewerkt
wordt aan een kolom, zal de vleugel van
de crèche die er onder valt, verhuizen
naar appartementen van Home Heymans. Een voordeel hiervan is dat het
aantal beschikbare plaatsen niet moet
worden afgebouwd, in tegenstelling tot
de vorige optie. Nadeel is dat er speciale evacuatiewegen voor de kinderen
aangelegd moeten worden, die nadien
niet hergebruikt kunnen worden wanneer de studenten de appartementen
weer inpalmen.

vriendelijke optie, de hele zwik naar de
Dunantlaan verkassen, verlaten. Het
wordt afwachten wat volgt. De optie
‘heel die kinderzooi naar een Waalse
hoogoven brengen’ is nog niet voorgesteld. Als de UGent het Marshallplan
een duwtje in de rug wil geven, is deze
optie nochtans te overwegen. Er is dus
nog een kans dat de studenten aan veel
onheil ontsnappen. Studentenvertegenwoordigers, jullie weten wat jullie te
doen staat.
Stefaan

Voorlopig is alleen de meest student-

Diefstal en geweld: den fliek, uw maat?
De Gentse student mag blij wezen: hij heeft er een nieuwe
vriend bij. Niet alleen dat, maar ook meteen een beschermende vader en lieflijk zogende moeder. En dat alles in één gruwelijk doortastende, nooit aflatende incarnatie: de flik.
Jawel, de Gentse student heeft hulp nodig. Het zal misschien hard aankomen
voor sommigen, maar in de grote boze
wereld van vandaag heeft niet iederéén
goede bedoelingen. De onschuldige en
weerloze – idealistisch dromend van
alcohol – studerende mens, heeft één
vijand: den boef. Deze stoute verschijning, meestal te herkennen aan zijn
godsdienst of huidskleur, heeft het op
jouw spullen gemunt. Dat blijkt toch uit
de cijfers van die Grote Broer, de politie. Zowat één vijfde van de inbraken in
Gent gebeurt namelijk in studentenkamers. Logisch ook, want welke zichzelf
respecterende student heeft tegenwoordig geen laptop en stereo-installatie op
zijn of haar kot? Of je zou al een armoezaaier of allochtoon moeten zijn. Dat op
al dat lekkers menig dief afkomt, moge
duidelijk zijn.
Volgens Manuel Gonzalez van de preventiedienst van de Gentse politie zijn
heel wat inbraken te wijten aan de nonchalance van de studenten zelf. Velen
doen immers hun kamerdeur niet op
slot of laten de voordeur open staan. De
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domoofden. Tijd voor actie, dachten de
mensen van de politie, de lokale preventiedienst van ’t stad en de universiteit
samenzweerderig. Daar volgde meteen
een quasi-geniale informatiecampagne
onder de noemer “Kot op Slot” op. Eén
dezer zullen de gebouwen van onze eigenste unief overplakt worden met deze
fantastische slogan – een hele verbetering voor sommige van die stenen misbaksels. Daarnaast zullen ook “Kot op
Slot”-stickers verdeeld worden en, als
kers op de taart, een 3000-tal “Kot op
Slot”-blocnotes. Zo bent U toch weer
gerust wat de besteding van uw belastingscentjes betreft.
Maar er is meer. Vanaf november zullen
de flikken ook speciale patrouilles in
de studentenbuurten inlassen. Daarbij
zullen ze vooral controleren of de deuren van uw bescheiden stulpje gesloten
zijn. Indien niet, wordt u vriendelijk
doch kordaat aangepord uw huissleutel
ter hand te nemen. Omdat superflikken
niet bestaan kan u de zware taak van
die brave mensen verlichten door zélf
aan preventie te doen. Zo is het zwaar

aan te raden die laptop mee naar huis
te nemen in het weekend of tijdens het
verlof. Materiaal van den Aldi is veel
geld waard in het milieu, waar. Als u
een onbekende in uw studentenhome
ziet rondstruinen, spreek hem of haar
dan aan. Een vriendelijke maar kordate
stem kan al veel doen. Een koevoet of
brandblusapparaat nog ietsje meer.
In de marge van het initiatief “Kot op
Slot” is er tussen de Unief en de Gentse
flikken een werkgroep opgericht die
als doel heeft bestaande problemen te
bespreken en verkeerd verspreide informatie te weerleggen. Zo is het Citadelpark best veilig ’s nachts en lopen er
helemaal geen maniakken met scheermessen rond die belust zijn op het ambachtelijk upgraden van je glimlach.
Enfin. Zeggen ze. (WR, AdB, WVL)

WETENSCHAP: Bestaan stereotypes betwist

Het wetenschappelijk tijdschrift Science publiceert een artikel
dat het bestaan van stereotypes weerlegt. Het nationale karakter komt zelden overeen met zelfbeschrijvingen. In 49 landen
werden van ongeveer 4000 personen gegevens verzameld.
Ook de UGent leverde een bijdrage. Olé pistolé.
Het onderzoek staat onder leiding
van de Amerikaanse psycholoog Rob
McRae. Van de UGent uit werkte Filip
De Fruyt (FDF) mee aan het onderzoek. FDF is verbonden aan de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie van de
faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen. Hij doceert onder
meer de vakken differentiële psychologie en persoonlijkheidspsychologie.

Zuster Erna
Iedereen kent ze wel, de stereotype
beelden die we hebben over België en
onze buurlanden. Vrekkige Nederlanders, domme Belgen, luie Walen, hardwerkende Vlamingen,... Stereotypes
ontstaan omdat men mensen gaat opdelen in categorieën en er zich dan een
beeld vormt over hoe de meesten van
deze categorie zijn. Vaak zijn ze negatief gekleurd, vooral als het gaat om een
groep waartoe men zelf niet behoort.
Stereotypes zijn met andere woorden
een simplificatie van de werkelijkheid,
en dit leidt tot verkeerde oordelen.
Het onderzoek heeft aangetoond dat
dergelijke stereotypes niet overeenkomen met wat de mensen vermelden in
beschrijvingen over zichzelf, vrienden
en ‘typische’ landgenoten. De onderzoekers hebben daarvoor 3989 mensen
uit 49 landen zelfbeschrijvingen laten
invullen en deze vergeleken met het stereotype ‘nationale karakter’. Nu nog op
zoek naar een betrouwbaar criterium
om het een en het ander aan te meten.
Er werden drie metingen uitgevoerd.
Een eerste onderzocht de persoonlijkheidskenmerken van de proefpersonen
zelf. De tweede meting had het over de
vrienden, kennissen en familie van die
personen en in een derde en laatste fase

onderzochten de onderzoekers welk
beeld de proefpersonen hebben over
een ‘typische landgenoot’. Uit de eerste
twee lijsten bleek dat er een gemiddelde
nationale persoonlijkheid bestaat op
basis van een vijftal karakteristieken:
neuroticisme, extraversie, openheid,
vriendelijkheid en nauwgezetheid. Dit
staat bekend als het vijf-factoren model
van de persoonlijkheid (FFM). Elk van
deze kenmerken wordt dan nog eens
opgedeeld in zes trekken. Als u goed
opgelet heeft tijdens de rekenlessen
van Zuster Erna, dan heeft u al door
dat er in totaal 30 persoonlijkheidskenmerken zijn.

Noeste Vlaming
De gemiddelde scores van het FFM komen niet overeen met de stereotypes.
Een voorbeeld maakt het wat duidelijker. Men neme een Vlaming. Autochtoon, weetwel. Hij zal zijn medemens
typeren als zijnde hardwerkend en
bovendien ordelijk en planmatig. Wat
blijkt? Volgens het persoonlijkheidsonderzoek is dit bijlange niet het geval.
Beschrijven van concreet gedrag gaat
blijkbaar makkelijker dan van abstract
gedrag. Dit illustreert het bovenstaande: stereotypes zijn helemaal niet gebaseerd op ervaringen en observaties.
Iedereen kent wel de Belgenmoppen.
Net via dergelijke zaken ontstaan stereotypes. Onderwijs en media gaan ook
niet vrijuit, de schaamballen.
Daarin schuilt net het gevaarlijke van
het hele zaakje. Mensen verwerven
kennis over een ander ras, een andere
godsdienst via allerlei verhaaltjes waarvan ze de oorsprong niet (meer) kennen. Ze hebben die kennis met andere
woorden ‘van horen zeggen’. Wanneer
men verknocht blijft aan die zaken en
zijn mening niet vormt door middel

van ervaring of observatie, dan schuilt
het gevaar dat dergelijke stereotypes de
basis vormen van racisme en discriminatie.
Nu blijft nog de vraag waarom stereotypes over het nationaal karakter
niet accuraat zijn. Richard Robins,
een Californisch psycholoog reikt een
aantal verklaringen aan. Stereotypes
mogen dan al historisch accuraat zijn,
ze houden geen rekening met sociale
veranderingen. Een tweede mogelijke
verklaring zijn de historische conflicten tussen verschillende groepen waarbij de ene zich dominant beschouwt
ten opzichte van de andere. Ten derde
kunnen nationale stereotypes accuraat
zijn op een beperkt niveau. Wanneer ze
echter opengetrokken worden naar een
bredere persoonlijkheidstrek, dan kunnen ze die accuraatheid verliezen. Een
laatste verklaring is dat stereotypes over
de eigen cultuur minder accuraat zijn
dan deze over een andere cultuur. Dat
laatste probleem kan worden opgelost
door aan een bepaalde cultuur te vragen om een andere cultuur te beschrijven. Dit veronderstelt dat de culturen
elkaar grondig kennen, wat niet altijd
het geval is.
Tot slot nog een aantal voorbeelden.
De Amerikanen zullen zich als assertief beschrijven, terwijl de Canadees
zich eerder onderdanig vindt. Kijken
we naar het FFM, dan zien we weinig
verschil wat de scores voor assertiviteit
betreft. Een Indiër zal zijn landgenoot
beschrijven als onconventioneel. Meting van de persoonlijkheid toont aan
dat ze eerder van conservatieve aard
zijn. Ook het beeld van de dronken Brit
en de luidruchtige Nederlander op een
camping kan u beter vergeten.
Voor wie meer wil weten, men leze het
volledige artikel in Science, verschenen
op zeven oktober. Wie zei dat Walen
lui zijn?
Stefaan
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INTERVIEW:

Wereldkampioene duathlon Miek vyncke
Drie keer wereldkampioene, meervoudig Europees kampioene en pas
23. Als ze tennisster of sprintster was
geweest hadden we vast enorme bodyguards uit de weg moeten duwen
en tussen stapels dollars laveren voor
dit interview. Maar we zitten in een
gewone taverne aan het UZ met Miek

Hoe ben je er bij gekomen om duathlete te worden?
Eerst deed ik aan veldlopen, maar op een
gegeven moment raakte ik gekwetst. Ik
kreeg platte rust voorgeschreven. Maar
stilzitten is echt niets voor mij; na wat
aandringen mocht ik toch van de dokter rustig beginnen fietsen. De fietsvibes sloegen echter over en van enkel
rustig fietsen kwam er niets meer van in
huis. Toen ik opnieuw begon met lopen
werd hier in Gent toevallig een duathlon georganiseerd. Ik heb eraan deelgenomen en dat was direct een schot in
de roos. Van het één is dan het andere
gekomen… Door de Federatie werd ik
uitgenodigd voor een gesprek, en ik heb
dan mogen meedoen aan het WK lange
afstand in Nederland. Daar heb ik dan
kunnen proeven van wat duathlon op
internationaal niveau betekent, en ik
was er onmiddelijk voor gewonnen.
Kom je uit een sportieve familie?
Absoluut. Bij ons thuis is het al sport
wat de klok slaat. Mijn vader was wielrenner en voetballer, en mijn moeder
speelde volleybal in eerste klasse. En ja,
ik deed aan veldlopen en ging af en toe
fietsen met vrienden. Mijn broer voetbalt bij Knokke.
Waarom kies je voor de combinatie
topsport-studeren? Waarom ga je niet
voluit voor de sport?
In tegenstelling tot Amerika en Australië is België niet zo sport-minded. Indien ik nu full-time prof word, zou ik er
wel van kunnen leven omdat ik al heel
wat titels achter de hand heb. Maar wat
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Vyncke, afgelopen zomer op het wereldkampioenschap duathlon in Australië veruit de snelste van het lot bij
de min 23-jarigen. Dat in combinatie
met studies geneeskunde aan onze eigenste UGent. Een bescheiden maar
vastberaden athlete. Een Cola light.
Een interview.

doe je dan na je carrière? Of wat als je
ernstig geblesseerd raakt? Het probleem
is dat het nu eenmaal niet anders gaat
dan sport en studeren te combineren.
Op je 40ste beginnen met topsport is
onmogelijk, en beginnen met studeren
op die leeftijd is ook niet evident. Op
sommige momenten is die combinatie
moeilijk; dan moet je je echt focussen
op sport en studie alleen. Maar nu ben
ik in een rustige periode voor sport, zo
kan ik mij meer toeleggen op het studeren en gelukkig ook op het sociale
leven.

Faciliteiten
Je hebt gelukkig een topsportstatuut.
Maakt dat de combinatie sport – studies makkelijker?
Oorspronkelijk had ik een topsportstatuut aan de universiteit zelf. De criteria
om dat te krijgen vallen eigenlijk goed
mee. Het nadeel is dat de aangeboden
faciliteiten niet zo super zijn, omdat er
veel studenten zijn met zo’n topsportstatuut. In mijn eerste jaren heb ik mijn
studies trouwens gewoon afgerond,
zonder van de faciliteiten gebruik te
maken. Nu heb ik ook een topsportstatuut van Bloso. Dat heeft zo zijn
voor- en nadelen: enerzijds verwacht
Bloso dat ik meer presteer, maar anderzijds zorgt zo’n statuut er ook voor dat
je meer bewegingsvrijheid krijgt. Om
vorig jaar aan het EK te kunnen deelnemen moesten bijvoorbeeld al mijn
examens verlegd worden. Omdat het
Bloso-statuut een verbintenis inhoudt
tussen Bloso, de universiteit en mijzelf

was de universiteit verplicht dit toe te
staan. Ik kan bijvoorbeeld ook inhaallessen aanvragen bij de proffen voor de
lessen die ik heb gemist.
Hier op de faculteit geneeskunde ondervind ik trouwens veel begrip voor
mijn situatie. Professor Van Cauwenberge is heel sport-minded. Hij is nu
promotor van mijn scriptie en als er bijvoorbeeld een deadline is op 10 november zal hij er geen probleem van maken
als ik het een maand later indien. Ik heb
ook veel te danken aan Joke Vanden
Broecke, mijn curriculum-manager.
Zij regelt het contact met de proffen en
zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat mijn
stage-uren goed vallen.
Hoe combineer je trainen met je studies?
Ik train dagelijks zo’n drie uur. Dat
kan drie uur lopen zijn, of fietsen, of
een combinatie van de twee. Het is wel
eenzame arbeid, hoor. In de blok zie ik
bijvoorbeeld bijna niemand. Aangezien
ik in de loop van het jaar bijna niet kan
studeren moet ik mezelf dan echt opsluiten. Ik kom dan enkel nog buiten
om te trainen. Maar nu heb ik het wat
minder druk, en kan ik ook wat aan
mijn sociaal leven werken.

Voetbal
Je bent drievoudig wereldkampioene,
en ook meervoudig Europees kampioene. Toch hoor je niet zo heel veel
over je prestaties. Hoe komt dat?
Ach, het begint wel te komen, hoor. Ra-

dio 2 heeft verscheidene keren gebeld
naar Australië, en AVS heeft al enkele
reportages uitgezonden. Maar ik ben
natuurlijk op een heel slecht moment
wereldkampioene geworden; net dat
weekend werd Tom Boonen wereldkampioen. Dan staan de kranten natuurlijk vol met wat hij die dag heeft
gegeten. Gelukkig krijg ik thuis ook
veel steun. In Maldegem, waar ik woon,
word ik nog bijna dagelijks aangesproken op mijn prestaties, en krijg ik zelfs
nu nog kaartjes in de bus om me te feliciteren.
Maar algemeen gesproken krijgt duathlon in de nationale media toch bijzonder weinig aandacht?
Ik denk dat dat een beetje afhangt van
de Federatie. De wieler- en voetbalfederaties zijn bijvoorbeeld sterke federaties. Die hebben goede contracten met
de televisie. Het is zo dat wat op tv komt
automatisch ook populair wordt. Veldrijden komt bijvoorbeeld elke week op
het scherm, en dat trekt massaal veel
volk. Ik denk dat een sport onder de
aandacht brengen een werk van lange
adem is. En ja, waarom is de Belg meer
geïnteresseerd in voetbal? Geen idee.
Nochtans, als we een duathlonwedstrijd organiseren komen er altijd veel
kandidaat – deelnemers op af.
Je bent nu wereldkampioene bij de
min 23-jarigen. Hoe ver sta je nog van
de wereldtop?
Wel, het afgelopen WK hebben we samen met de elite gelopen, en dat gaf
wel een goed gevoel. In het lopen kon
ik goed mee en in het fietsen was ik bij
de beteren. Eigenlijk had er zelfs meer
in gezeten dan de zesde plaats in het
algemeen klassement. In de voorlaatste ronde ben ik zelfs weggereden uit
de kopgroep van de elite, maar achter
mij zaten drie Engelse athletes, en één
ervan heeft zich opgeofferd om de rest
terug te brengen. Na die inspanning zat
ik er een beetje door en heb ik me beperkt tot het veiligstellen van m’n wereldtitel bij de beloften. Maar ik had de
indruk dat als ik voluit gegaan was, een
podiumplaats er best in had gezeten.
Het parcours was deze editie natuurlijk
wel zwaar; op een vlak parcours weegt
het lopen veel meer door, en dan kom
ik nog wel een beetje te kort.

Olympisch

Als je zou moeten kiezen, wat zou het
dan worden: topsport of verder studeren?
Als ik na mijn 7 jaar studies nog altijd
goed presteer op sportgebied, dan ben
ik van plan om zeker nog voor 2 jaar
volledig voor de sport te gaan. Als het
iets minder gaat in sport dan zal ik
misschien voor specialisatie kiezen.
Ideaal zou natuurlijk een combinatie
van de twee zijn, maar ik denk dat specialiseren en topsport combineren heel
moeilijk is. Als de keuze zich echt zou
opdringen, dan zou het sport worden,
denk ik. Al moet je natuurlijk realist
zijn, en denken aan wat er na de sport
komt…
Je hebt al de ambitie uitgesproken om
naar de Olympische Spelen te gaan.
Ik zou dat inderdaad dolgraag eens
meemaken. Daarom hou ik ook de
deur op een kier voor andere sporten,
want het ziet er niet meteen naar uit dat
duathlon een olympische discipline zal
worden. Met wielrennen hou ik alvast
een troef achter de hand, al merk ik
dat ik daar nu nog veel leergeld betaal.
Van zodra er iemand ontsnapt springt
Miek daar natuurlijk meteen achteraan.
(lacht) Zo win je natuurlijk geen wedstrijden.
Moet je op je dieet letten? Zit je laten
vollopen in de Overpoort er soms in
voor jou?
In de aanloop naar een belangrijke
wedstrijd let ik natuurlijk wel op wat
ik eet. In het lopen is elke kilogram die
je minder mee moet dragen een wereld

van verschil. Als ik terugkom van het
WK of van een stage zegt iedereen dan
ook dat ik dringend moet beginnen
eten. Door het intensieve trainingswerk
val je natuurlijk snel wat af. Maar nu,
in een wat rustiger periode, kan een
avondje uitgaan er best wel af.

Rust
Je hebt dit jaar lang last gehad van een
blessure. Kijk je daar als dokter in spe
anders tegenaan?
Ik denk wel dat iedere topsporter op
een ernstige manier met blessures bezig
is. Je mag nog zo veel achtergrond hebben als je wilt, aan een blessure kan je
niets doen. De enige remedie is rust.
Heb je eigenlijk vrienden in het wereldje zelf, of zijn jullie echt concurrenten?
In de Belgische delegatie ben ik eigenlijk de enige vrouw. En de athletes uit
het buitenland, die zie je hooguit enkele keren per jaar. Ik ga bijvoorbeeld
wel op hoogtestage in Font – Romeu,
bij Benny Vansteelant, en daar leer je
wel wat mensen kennen. En toen we
met de triatlonfederatie op stage gingen
naar Zuid – Afrika sliep ik bij Kathleen
Smet. Dat was ook heel leuk. Al babbelt
ze soms wel veel. (lacht)
Tot slot: heb je eigenlijk al een
vriend?
Nee. Maar als ik er één vind, zal die toch
hard moeten kunnen lopen. (lacht)
Geertrui en Dries
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DE BIBLIOTHEEK VAN DE GROTE FILOSOFEN.
VANAF 19 OKTOBER ELKE WOENSDAG BIJ DE MORGEN.
De Morgen en Oxford University Press stelden een prestigieuze collectie
samen van twintig boeken om over na te denken. De reeks ‘Kopstukken
Filosoﬁe’ biedt u inzicht in het doen en denken van de 20 grootste ﬁlosofen
uit onze geschiedenis. Van Socrates tot Levinas wordt de evolutie van het
westerse denken helder en begrijpelijk uiteengezet. Voor deze weldoordachte
actie zijn wij alvast verzekerd van de medewerking van P&V. Nu moet u enkel
nog op woensdag het Kopstuk van de week afhalen in uw krantenwinkel voor
maar 4,95 euro. Da’s inderdaad niet veel, ons gedacht.
WOENSDAG 19 OKTOBER IN DE KRANTENWINKEL:
HET EERSTE KOPSTUK FILOSOFIE ‘SOCRATES’

DENK MEE OVER DE GROTE LEVENSVRAGEN.

Meer info op www.demorgen.be/ﬁlosoﬁe
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Blauwdruk België:
Op het randje van België

Vooral mannen voelen zich op de één
of andere zieke manier aangetrokken
tot landsgrenzen. Wie herinnert zich
niet hoe zijn/haar vader zich indertijd
de moeite getroostte om de snelweg
af te bollen om zoiets als een drielandenpunt te bezichtigen? De ene mens
denkt dan luidop: ‘Wat is daar nu aan,
zo’n onnozel paaltje midden in het bos’,
terwijl een ander zich dan weer beter
kan inleven in de obsessie voor een
geografische scheidingslijn. Voor die
andere houdt de Sint-Pietersabdij graag
zijn deuren open met een tentoonstelling die de bezoeker meesleurt in de geschiedenis van de Belgische grenzen.
De tentoonstelling begint met het werk
van de bekende fotograaf Michiel Hendryckx. De man bokste een fotografisch
verslag in elkaar van enkele bezienswaardige grenssites. We zien meteen
waarom België zijn kerncentrale in
Doel heeft geplaatst: als het boeltje de
lucht in vliegt, is het belangrijk dat dit
zich in het verste uithoekje van het land
afspeelt.
Sommige grenzen komen overeen met
bepaalde elementen in het landschap:
een landweg, een huis, een douanepost
en het diepste punt van de Maas (waardoor we jaarlijks enkele centimeters
land van onze noorderbuur veroveren).
Ook het fenomeen ‘grenspaaldiefstal’
wordt in beeld gebracht: het soort vandalisme dat behoorlijk lullig is om op
een foto in beeld te brengen. Al even
mistroostig zijn het zicht op de met verf
beschilderde ruit van het eerste frietkraam voorbij de grens en het beeld van
een verlaten praline/tabaks/chocolade-

winkel bij de zuidergrens.
Hoewel ze enkel bestaan uit wat bedrukt papier geven de foto’s toch die
bepaalde sfeer van de grensgebieden
weer; een sfeer die zowel de weemoedigheid van de vergane glorie als de
twijfelende trots van het kleine België
uitademt. Dit gevoel wordt nog eens
extra versterkt door het gebruik van
zwart-wit pellicule.
Dan begint de eigenlijke tentoonstelling. De expositieruimte wordt door
tussenschotten ingedeeld in verschillende lagen en vormt als het ware de
lasagne van de Belgische grensgeschiedenis. Kamer één verklaart de noordergrens. Van naadje tot draadje komen
we te weten hoe Spanje het aan de stok
kreeg met de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, en welke gevolgen het
hieruit resulterende verdrag van Munster (1648) had op onze noordergrens.
De zuidgrens – dat is de volgende kamer
– werd dan weer aan elkaar gebrokkeld
nadat de Franse zonnekoning eindelijk de buik vol had van zijn expansiedrift in de richting van die vervelende
Zuidelijke Nederlanden. Maar ook de
kezen mogen niet ontbreken aan dit
appel. Willem I weigerde na de Belgische revolutie in 1830 om Luxemburg
en Limburg te erkennen als Belgisch
grondgebied. Franse militairen hakten
daarom het Nederlandse schorriemorrie in de pan, wat uiteindelijk in 1843
tot de oostelijke grens leidde.

mens een idee hebben van het Belgisch
protest tegen Willem I zonder ooit
spotprenten uit die tijd gezien te hebben? Wie heeft een idee van een Frans
leger zonder uitleg over de toenmalige
Franse oorlogsarchitect Vauman? Hoe
evolueerde de cartografie? Waaruit bestond de wapenrusting van een Spaans
soldaat? Wat vonden de Duitsers ervan
dat Malmédy en Elsas geconfisqueerd
werden?
Zoals je ziet krijg je ook hier en daar
leuke weetjes geserveerd, als het maar
iets te maken heeft met personen of
zaken die van belang zijn voor onze
grensgeschiedenis. Je merkt dat deze
tentoonstelling niet in één-twee-drie
opgezet is, maar duidelijk didactisch
doordacht met de bedoeling om de bezoeker op een aangename manier iets
bij te brengen. De tentoonstelling eindigt met helikopterbeelden: door middel van GPS kan men vanuit de lucht
de 1379 kilometer lange grens volgen.
Maar wie dit spannend avontuur helemaal wil uitkijken heeft écht wel tijd te
veel.
Een bezoek aan Blauwdruk België
maakt nog maar eens duidelijk hoe
nietig België eigenlijk is. Doorheen
de geschiedenis is aangetoond dat dit
land niet meer is dan het resultaat van
de grillen van enkele heersende grootmachten. Het interesseerde de Spanjaarden, Fransen, Oostenrijkers en Nederlanders geen reet of de inwoners van
hun achtertuin het wel ok vonden dat
er hier en daar wat grond weggenomen
of bijgelapt werd. Zelfs toen de Belgen
er genoeg van hadden om op die manier behandeld te worden en de revolutie uitbrak, beslisten de grootmachten
nog in hun plaats of ze recht hadden op
een eigen staat of niet en onder welke
voorwaarden.
Hoogstwaarschijnlijk
zou de Belgische revolutie met veel brio
de kop ingedrukt zijn, ware het niet
dat de grootmachten eigenlijk te druk
bezig waren Poolse revolutionairen het
zwijgen op te leggen. België was een geluk bij ongeluk. En over haar grenzen
spreek ik me niet uit…
Simon

De vele artefacten banen je een weg
doorheen de droge feiten. Gelukkig
maar. Want zeg nu eerlijk, hoe kan een

17

Lien De Greef bekent:
Drie succesgroepen bestieren, het is iets waar Walter
Grootaers nooit in zou slagen: hij kon niet eens één
groepje uit de banaliteit
houden. Geef ons dan maar
Lien De Greef: zij breekt tegenwoordig heel wat potten
bij Bolchi en Skeemz. Dat
smeekt om een gesprek.
Dan hebben we het nog niet eens over
haar andere succesgroep gehad: Lady
Linn & her Magnificent Seven, een
groep die fijne swingjazz uit vroegere
tijden brengt. Bolchi speelt lekkere
pop, niet gespeend van vette beats. Bovendien laat De Greef binnenkort met
Skeemz een nieuw album op de wereld
los. Skeemz staat voor een aanstekelijke
melting pot van soul, hiphop en andere
kreten van de boze stadsjeugd.
Ik heb de indruk dat Skeemz een
groep is die gegroeid is uit omstandigheden en geen band is die er van
de ene op de andere dag stond.
DJ Buzz is met de groep begonnen, op
vraag van De Nachten. Hij heeft aan
mij, Kas (Longman, gitarist, nvdr), een
rapper, een pianist en een bassist gevraagd om mee te werken aan wat toen
een eenmalig project leek te worden.
Ondertussen hebben we al heel wat
personeelswissels achter de rug.
Vind je het moeilijk om voor een
groep te zingen die je niet zelf begonnen bent, en waar je niet de drijvende
kracht achter bent?
Nee. Een groep is uiteindelijk een vorm
van samenwerking. Ik kan net zozeer
bijdragen aan de muziek als Buzz, en
dat geldt ook voor de andere groepsleden. DJ Buzz komt altijd eerst aanzetten met een idee, een tekst, een beat en
daarna is het aan de muzikanten om
passende akkoorden te vinden, en aan
mij om een fijne zanglijn te ontwikkelen. Soms zoek ik zelfs mee naar de
akkoordenschema’s (fijn lachje). Buzz
neemt het geheel op, en verzorgt de
productie. Maar ik heb daar zeker ook
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”Ja, ik hou van dance!”
m’n zegje in, dus ik voel me zeker en
vast betrokken bij de wording van onze
muziek.

De blote ziel
Je speelt in drie groepen. In welke van
die drie voel je je het meeste thuis, en
durf je echt je ziel bloot te leggen, bij
wijze van spreken?
Bij alle drie (lacht). Mijn ziel blootleggen, da’s een groot woord. Maar ik probeer me wel altijd in te leven in de muziek die ik maak. Ik geef echt alles als ik
muziek sta te maken, hoor. Anders zou
ik ook nooit in die groepen zingen. Ik
zal het zingen nooit als een droog beroep zien. Uiteraard vergt het wel vrij
veel inzet en doorzettingsvermogen om
muziek te maken. Dus als het genre me
niet zou aanspreken, zou het niet lukken (lacht). De slotsom: ik kan niet kiezen tussen één van de drie (grijnst).
Het verschijnen van de debuutplaat
van Skeemz is een paar keer uitgesteld. Waarom?
(verbaasd) Ah, is die release dan zo lang
uitgesteld, of zo?
Op bepaalde – oudere – websites werd
aangekondigd dat de plaat er eind
2004 zou zijn…
Ach, juist… Op dat moment was de
plaat van Bolchi net uit: twee platen
tegelijkertijd uitbrengen vond het management van Bolchi toch iets teveel.

Reken daarbij dat Kas ook in Bolchi
speelt, dan begrijp je waarom we de
plaat van Skeemz eventjes lieten rusten.
Ik ben daar ook wel blij om: we hebben
de plaat lekker op ons gemak kunnen
opnemen, thuis bij DJ Buzz.
Thuis opnemen is vast ook een stuk
gezelliger, en minder intimiderend.
In de studio zit je altijd met die dekselse tijdslimiet. Je betaalt per uur, dat
betekent: meer stress. Nu heb ik elk
nummer van de plaat minstens drie
keer opnieuw ingezongen, soms zelfs
meer. Vaak namen we een zanglijn op
en lieten we ze een paar dagen rusten.
Wanneer je die zangpartij dan nog eens
beluistert hoor je altijd zoveel dingen
die beter kunnen. Het grote voordeel
van thuis opnemen: je kan al die dingen
dan ook daadwerkelijk beter doen.

Frisse Oren
Bestaat het risico niet dat je zóveel
aan een nummer schaaft dat de song
z’n coherentie verliest?
Mmm… Nee, niet echt. De nummers
worden net stukken beter. Mocht je de
plaat in het begin gehoord hebben…
het verschil is echt enorm. Buzz heeft er
maanden aan gewerkt. Telkens we een
nummer opgenomen hadden, waren
we ervan overtuigd dat het geniaal was.
Maar na veel beluisteren kwam vaak de
ontnuchtering: er is altijd zoveel dat beter kan. Dan besef je dat het maar goed

was dat je het nummer eventjes liet rijpen. Je kan dan met frisse oren luisteren naar dat nummer.
Een kwelling waar songschrijvers al
eens onder durven lijden, is dat ze het
ideaalbeeld van hun song moeten loslaten wanneer het door een hele groep
onder handen wordt genomen.
Daar heb ik geen last van, aangezien de
nummers in groepsverband ontstaan.
Ik heb één nummer helemaal zelf gemaakt, en dat is er enkel maar beter
op geworden door het in de groep te
gooien (lacht).

Toch wel, ja. In de eerste plaats omdat
de covers die ik kies vaak nummers zijn
die uit het collectief geheugen geraakt
zijn. Die heb ik speciaal uitgekozen. Ik
moet toegeven dat ik ze in het begin zelf
ook niet kende, maar ik ben me beginnen verdiepen in die muziek. Ze creëert
gewoon een heel toffe sfeer.

Bij Skeemz was je, zoals je al zei, ook
fel betrokken bij de productie van het
album.
Yep. De technische kant van de zaak laat
ik liever aan Buzz over, gezien mijn iets
te hoge leekfactor (lacht). Maar ik luister wel mee, en geef opmerkingen over
de structuur, over akkoordenschema’s,
over de afwerking. Ook de mixes heb ik
beluisterd en becommentariëerd. Soms
terecht, soms onterecht. Vraag maar
aan onze sound engineer (lacht).

Ballrooms tijdens de jaren ’40, Amerikaanse G.I.’s die meisjes met zwierige rokken meters de hoogte in werpen…
Inderdaad, puur plezier. Grappige teksten, echt mooie melodieën en zeer
goeie arrangementen. En wat ik er
nieuw aan vind: er wordt tegenwoordig
veel gejamd, je hoort vaak bebop en er
wordt veel contemporaine jazz geschreven, maar de jazz die we bij Lady Linn
spelen hoor ik hier nooit meer. Bovendien is die swingjazz eigenlijk popmuziek, en ik hou nu eenmaal van pop.
Niet dat ik echt grootse plannen koesterde toen ik de groep begon, hoor: ik
vond het gewoon een wijs idee. Ik
probeer trouwens momenteel zelf een
nummertje in die stijl te componeren.

Stoer

Verkleden

Skeemz bevat veel hiphop. Had je
daar al van voor je bij die groep kwam
affiniteit mee?
Goh, ik moet toegeven dat ik geen
hiphopkenner ben, maar ik luister wel
met plezier naar hiphop, r&b en soul.
Bovendien: Skeemz is niet echt pure
hiphop, hé. ’t Is meer urban-muziek: de
soul is voor mij zeer belangrijk bij die
muziek.

Ga je je dan ook qua podiumprésence
aanpassen aan de swingjazz?
(enthousiast) Ja! We verkleden ons:
ik trek een mooi kleedje aan, terwijl
de rest in plastron en kostuum op het
podium staat. We hebben best wel een
stevige show uitgewerkt, hoewel we het
wel spontaan houden. Toch apprecieer ik het dat we een echte groep zijn,
en niet een aantal jazzmuzikanten die
samenkomen om te improviseren. Het
draait bij ons om de nummers, en dat
vind ik wel tof.

Soul en hiphop waren vroeger de
noodkreten van arme zwarten in de
VS. Welke thematieken brengen jullie?
Tja, Buzz en Six (de MC van de band,
nvdr) proberen gewoon teksten te
schrijven over wat wij meemaken. Of
niet meemaken (lacht). Over wat mensen uit ons milieu en ons tijdvak meemaken: wij proberen helemaal geen
ghetto-sfeertje te boetseren. Daarom
zijn we ook helemaal geen typische hiphopgroep. De beat is er, maar de muziek die we daarover draperen is door
zoveel zaken beïnvloed. We proberen
zeker niet stoer te doen.
Lady Linn & the Magnificent Seven
brengt goeie, ouwe jazzcovers. Ga je,
hoewel het om covers gaat, toch nog
de uitdaging om te vernieuwen aan?

Bij Bolchi hoor je hier en daar een
echo van Daft Punk en vette dance:
akkoord? En wie zorgt voor die toets?
Wel, Jeroen (De Pessemier, gitarist van
Bolchi, nvdr) schrijft alle nummers, en
die luistert graag naar Daft Punk. Hij
is sowieso beïnvloed door een veelheid
aan genres, en dance is daar zeker één
van. Maar ik denk niet dat hij op een
dag wakker werd en zei: “Nu zal ik eens
een Daft Punk-achtig nummer componeren!” (lacht)
Word je zelf wild van elektronische
dansmuziek?
Zeker. Ik ben gek van alle pop, dus ook
van dance…

Hoe ver ga je? Thunderdome?
(lacht) Hmmmm, zo
ver zou ik het nu ook niet
drijven. De clubhits ken ik
wel, en daar amuseer ik me
best wel mee. Ik koop de laatste tijd zelfs cd’s van De Maxx.
(lacht)
De 80’s & 90’s, worden die volgens
jou onterecht beschimpt?
Zeker! Ik heb onlangs nog met twee
vriendinnen een 90’s-fuif gegeven,
waarbij wij voor dj speelden. Echt de
max!
Bij een nummer als She dacht ik dat je
de verdediging van alle kwetsbare, naieve personen op je nam.
(lacht) Neen, dat zag ik er niet in. Pas
op, ik wil dat wel uitdrukken, als ik
daar mensen mee kan helpen. En nogmaals, het is vooral Jeroen die de teksten schrijft. Het is zo dat mensen altijd
iets zullen voelen bij de teksten die ik
zing, en daar moet je dus rekening mee
houden. Maar de meeste andere teksten
gaan om de partysfeer. Tijdens een optreden is het de bedoeling dat mensen
totaal uit de bol gaan en dansen.

Zware Beat
Bolchi draait niet om grote verhalen,
maar om pure fun?
Zo zou ik het niet willen omschrijven,
hoor: we hebben heel wat teksten over
gevoelige onderwerpen, maar daar zet
Jeroen dan wel een zware beat onder.
Dat compenseert wat. Ik vind dat wel
tof: op die manier zorg je ervoor dat je
set niet te melig wordt.
Kijkend naar de foto’s op de site van
Bolchi, had ik zo de indruk dat je af
en toe wel eens durft weg te dromen
op het podium.
Welja, het is echt wel sfeermuziek. We
gaan vaak stevig door op eenzelfde
groove en dan kan ik er écht in verdwijnen (lacht). ’t Is niet dat ik aan helemaal andere dingen sta te denken. Het
gaat me volledig om de muziek, en ik
kan me best concentreren op die muziek wanneer ik niet teveel rondspring.
Met het gevolg dat heel wat mensen
denken dat ik me niet amuseer (lacht).
Maar dat is dus niet zo. (Gert)
Het nieuwe album van Skeemz
komt uit op 31 oktober
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’Het is moeilijk
om vrij te zijn’
Isaach de Bankolé geeft een woordje uitleg bij Manderlay
Lars von Trier heeft het weer eens gedaan. Begonnen moraalridders te steigeren omdat in het macabere Dogville de hele
cast over Nicole Kidman ging, het vervolg Manderlay kan
evengoed op kritiek rekenen. De Amerikanen vragen zich af
wie die Europeaan wel denkt te zijn, om ze de les te lezen
over hun eigen geschiedenis. Intussen lieten ook de GAIA’s van
deze wereld van zich horen. Naar het schijnt werd een ezel
op gruwelijke wijze afgeslacht tijdens de opnames.
Wat is er gebeurd met de ezel?
‘Goede vraag, what happened to the
donkey? Ik heb geen flauw idee. Hij
had vermoord moeten worden in de
film. Het was een heel oude en zieke
ezel, ze hielden hem in leven voor die
scène. Jammer genoeg is hij uit de film
geknipt. Hij had beroemd kunnen worden. Nu eindigt hij waarschijnlijk in de
extra’s op de DVD.’
Had je Dogville al gezien toen je benaderd werd voor Manderlay?
‘Ja, ik had Dogville gezien, en ook
veel ander werk van Lars von Trier,
zoals Breaking the Waves. Het was voor
mij een eer dat ik gevraagd werd om in
een van zijn films te spelen, en dan nog
wel een belangrijk personage. Ik was in
New York toen de producer mij belde.
Zelfs al gaat het over slavernij en plantages, toch was ik heel enthousiast toen
ik het script las. Het is een goed script
omdat het niet moraliserend is. De personages zijn werkelijk gelijken. In veel
films is de zwarte per definitie de good
guy. Mijn personage daarentegen is
zwart noch wit, hij heeft veel kleuren.
De meeste personages uit de film zijn
goed en slecht tegelijk.
De auditie was een probleem omdat ik
op de planken stond in New York en
Lars niet reist. Ze vroegen me om een
stukje op te nemen, maar dat zag ik niet
zitten. Ik ben naar Kopenhagen gevlo-

gen, waar ik hooguit vier uur heb doorgebracht. Ik mocht van de producer
snel een douche nemen, en daarna kon
ik met Lars praten. We hebben kort gebabbeld, één scène opgenomen, en toen
kon ik vlug nog een kopje koffie drinken voor ik terugging naar New York.
Een paar dagen later hoorde ik dat ik
de rol had.’

Mijn beste maat is zwart
De trailer van Manderlay is vrij provocerend. Alle slaven worden opgedeeld in categorieën, die geen van
allen vleiend zijn. Wat is daarvan de
bedoeling?
‘De stereotypes komen uit een boek
met classificaties dat de eigenares van
de plantage bijhoudt. Iedere slaaf krijgt
een nummer dat bepaalt wat voor behandeling hij zal krijgen. Maar het gaat
verder dan de plantage. Stereotypes
worden vaak gebruikt in het dagelijks
leven wanneer mensen geen zin hebben in een confrontatie. Ze voorkomen
dat je een eigen mening moet vormen.
Veel mensen zeggen als ze mij zien dat
een goede vriend van hen zwart is. Dat
interesseert mij niet. Ik wil weten hoe
men over mij denkt.
Mijn personage, Timothy, is de rebel
onder de slaven. Hij heeft het regelmatig aan de stok met zijn meesters. Maar
daarbij gebruikt hij graag de gedachten

die anderen over hem hebben, ook als
die niet kloppen. Van die stereotypes
maakt hij handig gebruik en het lukt
Timothy vrij goed om de anderen te
overtuigen tot hij aan het einde zijn
ware gezicht laat zien. Er is natuurlijk
het moment dat Grace binnen komt
wandelen: een jonge, aantrekkelijke
vrouw. Hij voelt meteen een aantrekkingskracht voor haar die wederzijds is.
Ze hebben seks zonder dat er romantiek in het spel is, het is niets anders dan
de daad op zich.’

Klu Klux Klan
Het thema van Manderlay is slavernij.
Een intrigerende uitspraak vond ik
“At Manderlay we slaves take supper
at seven – when do people eat when
they are free?” Is vrijheid zo’n last?
‘Manderlay gaat inderdaad over slavernij, maar de film behandelt het thema
vrijheid op een veel bredere manier. Ja,
het klopt dat als je een bepaalde emotie
nooit beleefd hebt, het niet eenvoudig
is om ermee om te gaan. Soms moet
iemand je dat onderwijzen, of zelfs
voorschrijven. De personages in de film
hebben wijsheid nodig. Ze leven nog altijd in slavernij, omdat hen dat wel goed
uitkomt. Ze zijn te bang om de poort
van de plantage te openen. Ze hebben
geen idee hoe het buiten is, misschien
zullen ze het wel nog slechter krijgen.
Voor sommige slaven was dat ook het
geval. Die vielen in de handen van de
Klu Klux Klan en werden verbrand of
opgehangen. Het is moeilijk om vrij te
zijn, zelfs vandaag de dag.’
Je bent afkomstig uit Ivoorkust, een
land dat een geschiedenis van slavernij achter de rug heeft. Heeft dat je
beïnvloed tijdens het filmen?
‘Ja, in die zin dat ik geen extra uitleg
nodig had bij het thema. Zelf heb ik
natuurlijk geen ervaring met slavernij.

Maar veel Afrikaanse landen zijn nog
altijd afhankelijk van Westerse landen.
Dat speelde wel mee in mijn achterhoofd tijdens het maken van de film.
Grace denkt dat alle zwarten hetzelfde
zijn. Die ervaring had ik ook toen ik
naar de middelbare school ging. De
meeste kinderen in mijn klas waren
blank, en ik vond dat ze er allemaal
hetzelfde uitzagen. Stereotypes werken
langs twee kanten zolang mensen niet
de moeite doen om elkaar te leren kennen.’

Vijf ongelijke vingers
Een ander thema is democratie…
‘Met democratie moet je oppassen. Je
kunt het niet op dezelfde manier toepassen op verschillende landen. Soms
moet je onrechtvaardig zijn als recht-

vaardigheid eigenlijk je doel is. In
Afrika is er een gezegde (legt zijn hand
op tafel en spreidt de vingers). “De vijf
vingers van de hand zijn niet gelijk”. Je
ziet het, ze zijn van het begin af aan niet
even lang. Zo is het ook met democratie. Als je het wilt verplaatsen, moet je
het aanpassen, en dat kan ook. Democratie heeft veel gezichten.’
Is dat een niet al te subtiele verwijzing
naar Irak?
‘Bijvoorbeeld. De manier waarop we
daar binnen gekomen zijn was al verkeerd, het gaat om een illegale oorlog.
Is het dat wat de Irakezen willen? I
don’t think so. Die oorlog is er uit wraak
voor 11 september. Daarbij zijn ongeveer drieduizend mensen omgekomen.
Hoeveel zijn er sindsdien al gestorven
in Irak? Onder zulke omstandigheden

zal het nooit lukken om democratie te
importeren.’
Tot slot, was je teleurgesteld dat Nicole Kidman niet meer meedeed?
‘Nee hoor, helemaal niet (yeah right –
nvdr), ik vond Dogville geweldig, maar
de cast van Manderlay was fantastisch.
Bryce (Hallas Doward – nvdr) was
schitterend, en het was heerlijk om te
werken met Lars von Trier. Kidman is
natuurlijk een goede actrice; misschien
moet ik jou eerder vragen of je haar
mist in Manderlay?’
Dat weervrouwtje uit To Die For?
Nope. Maar bedankt voor het interview.
Eline

Het leven zoals het is: De Plantage
Waarom schrijft een Europeaan die
weigert in een vliegtuig te stappen een
trilogie over de Verenigde Staten? Uw
recensent van dienst heeft net zomin
voet op Amerikaanse bodem gezet als
regisseur Lars von Trier, maar één ding
is duidelijk: Manderlay, het vervolg op
Dogville, gaat net zo goed over Europa
als over dat andere continent.
De manier waarop de toneelfilms van
Von Trier de toeschouwer een spiegel
voorhouden is rechtstreeks overgenomen van de oereuropese Berthold
Brecht. Het opvallende ‘Little, little
I can give’ dat als een ‘Arbeit macht
frei’ boven de poort van de plantage
hangt, is afkomstig uit het volkslied van
Alabama. Het veel bekendere ‘Alabama
Song’ werd geschreven door… Berthold
Brecht. Maar genoeg quizweetjes.

1933, USA. De jonge Grace heeft kennelijk niets geleerd in Dogville. Het
macabere dorpje heeft noch haar zendingsdrang, noch haar lust gedoofd.
Wanneer ze door Alabama reist, vindt
ze een plantage waar de slavernij nog
altijd in ere wordt gehouden. Ze besluit
de bevrijding van de arme zwartjes tot
haar volgende missie te maken. Niets
is echter wat het lijkt, en opnieuw zal
Grace een aantal bittere lessen moeten
leren.
Ditmaal doet ze dat niet met het verbeten trekje van Nicole Kidman
rond haar lippen. Dat werd vervangen door het naïeve geitenwollensokkenlachje van Bryce Dallas Howard.
Tegenspeler Isaach de Bankolé _(zie
interview)_ houdt ons als Timothy
schitterend voor het lapje. De belang-

rijkste reden om Manderlay als de wiedeweerga te gaan zien blijft echter de
uitstekende regie van Von Trier. Hou
uw camera volgende keer wel wat stiller, alstublieft.
Niets dan lof dus? Wel, het zijn niet
enkel de dramatische details die Manderlay zo Europees maken. De negatieve evaluatie van het begrip vrijheid
zou in Hollywood niet door de beugel
kunnen. Om moralistisch te zijn is deze
film echter te ambigue. Het ideaal van
opvoeding tot vrijheid deed ons net
te veel aan het schone Kongoverleden
denken. En het geheven vingertje van
de Europese kolonisten, dat hoeft Von
Trier niet uit te steken. Het kon subtieler.
Eline
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Column: Kameradski Vandenbroucke
Frank Vandenbroucke heeft het licht gezien. In een ontwerptekst
koppelde hij onlangs de subsidies aan het aantal studenten,
waardoor hij in principe de kleinere universiteiten en hogescholen dwingt te fusioneren, of hun boeltje te pakken. Daarnaast
zullen manama’s volgens het nieuwe plan niet meer gesubsidieerd worden door de overheid, wat het inschrijvingsgeld in
sommige gevallen tot 25.000 euro kan doen oplopen.
Daarmee bewijst de minister het dieprode deel van zijn achterban waarschijnlijk een grote dienst. Deze beginnen zichzelf ongetwijfeld op allerlei
inventieve manieren te bevochtigen bij
het denken aan legers jonge kameraden,
allen even groot en even dik, die op de
maat van de Internationale de gigantische aula’s binnenmarcheren, mikkend
op diploma’s van gelijke waarde. Zij
zouden maar wat graag de opgewaardeerde vlooiencircussen die Kim JongII van tijd tot tijd organiseert evenaren.
Maar hoewel de centralisatie van het
hoger onderwijs op zich al erg genoeg
is, blijft het vooral een kwestie van ide-

ologie. Ik kan me best voorstellen dat
bepaalde postcommunistische waanvoorstellingen een voormalig trotskist
als Frank Vandenbroucke tot een radicale terugkeer naar het ideaal van de
massa kunnen brengen.
De eliminatie van subsidies voor master-na-masteropleidingen houdt ook
praktisch gezien geen steek. Zeker
niet wanneer men de kostprijs voor
de belastingsbetaler als doorslaggevend argument aanvaardt, een criterium dat normaliter toch eerder geassocieerd wordt met gefrustreerde
ex-judocoaches.Hoe zit het bijvoorbeeld met opleidingen die op zich al

langer duren dan de norm? Kunnen
studenten geneeskunde en rechten dan
bijvoorbeeld ook niet meer rekenen op
subsidie na de vier standaardjaren? Hoe
zit het met bissers? Krijgt iedereen dan
een portefeuille met subsidies voor vier
academiejaren? Alles wat men moet
overdoen of wat de opleiding aan extra
jaren vereist moet de student dan maar
op eigen houtje zien te financieren. Dat
is de conclusie als je de gebruikte redenering doortrekt.
Of toch niet, want Vandenbroucke stelt
voor dat universiteiten een studielening voorzien voor studenten die nog
een manama willen volgen. Dat is vanzelfsprekend een prachtige oplossing. Je
moet dan nog steeds vijfentwintig lappen zien samen te rapen, maar je krijgt
er wel een paar jaar langer de tijd voor!
Geniaal.
Daarnaast gaat het onderwijsniveau
doorgaans in een piramidevorm naar
omhoog. Onderaan de trap zitten idealiter de mensen die enkel een diploma

een full blown parodie te gewagen. Het
komische gedeelte bestaat vooral uit
onderbroekenlol en relatief voorspelbare grappen, maar het maakt het geheel
wel licht verteerbaar en aangenaam om
te volgen.

Film: Kiss kiss Bang Bang
Sex. Murder. Mystery. Welcome to the
party. Dat is de, soyons honnêtes, vrij
stompzinnige tagline van het nieuwe
vehikel van Shane Black, de illustere
regisseur van Lethal Weapon 1,2,3 en
4 en The Last Action Hero. U voelt het
al aan uw prostaat: naar Kiss Kiss Bang
Bang kijken is een zo mogelijk nog
groter tijdverlies dan boeken lezen of
bejaarden de straat overhelpen, en uw
niet zo nederige dienaar zal zich nu
overgeven aan een rondje gratuit kak-
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filmbashen.
Niets is echter minder waar. Kiss Kiss
Bang Bang ìs geen kakfilm. Goed, hij
weegt misschien wat te licht om een
plaatsje te veroveren tussen de absolute
toppers van het genre en het verhaal is
een beetje dunnetjes, maar het is niettemin een entertainende en bijwijlen
zelfs grappige thriller. Hier en daar
wordt de draak gestoken met de film
noir, maar niet van dien aard om van

Aangenaam. Dat is het woord. Ja, aangenaam zijn ook de deinende welvingen,
de verleidelijke blik en ontwapenende
glimlach van Michelle Monaghan, die
de rol van Harmony Faith Lane vertolkt, en aangenaam is de stijl die Black
hanteert: het gaat vooruit en de kleurtjes doen geen pijn aan de ogen.
Welvingen, glimlach en verleidelijke
blik, allemaal vree wijs, maar kan ze
ook acteren, die Monaghan? Wel, ze
kruipt op een geloofwaardige manier
in de huid van Harmony, een wulps
plattelandsmeisje dat haar geluk komt
beproeven in de grote stad, maar gaandeweg al haar illusies heeft moeten
opgeven. Hoewel Harmony enigszins
mysterieus is, blijft ze gevrijwaard van
femme fatale-allures. Zo hebben we ze
graag.

middelbaar onderwijs hebben. Zij vormen
de grootste groep en worden doorgaans ook
het vaakst gevraagd op de arbeidsmarkt.
Daarna komen de bachelors, gevolgd door
de masters en dan allerlei manama’s. Manama-studenden zijn niet zo talrijk, maar
voorzien wel een zeer specifieke nichemarkt van werkkrachten.Democratisering
van het hoger onderwijs is wel tof en staat
ongetwijfeld goed in de Pravda, maar je
moet de structuren ook niet scheef trekken. De vraag naar gespecialiseerde afgestudeerden uit de manama-richtingen zal
blijven en door de subsidies weg te nemen
zorg je ervoor dat enkel rijkeluiskindjes en
de occasionele intellectueel begaafde Euromillions-winnaar in deze regionen kunnen binnenraken. Is dat dan de bedoeling
van een socialistische maatregel?
Ten slotte, elke vorm van ideologisch of
pragmatisch geblaat voorbij, wil ik gewoon zelf zo goedkoop mogelijk studeren.
Een beetje egoïsme is in dit geval verantwoord. Een pak friet kost tegenwoordig al
genoeg.
Bert

Monaghan wordt geflankeerd door
routiniers Robert Downey Jr. en Val Kilmer. De rol van lichtjes naïeve, stuntelige
kruimeldief gaat Downey verrassend goed
af en Kilmer straalt een onmiskenbare
cool uit. Niets op aan te merken.
Tot slot zou ik nog iets kunnen vertellen
over de soundtrack. Dat ga ik echter niet
doen, aangezien ik me, zelfs met de beste
wil van de wereld, geen flard muziek uit de
film meer voor de geest kan halen. Het zal
er wel mee doorgekunnen hebben zeker?
Enfin, geen bijster origineel verhaal, maar
ook weer niet té voorspelbaar; geen buikschuddende lol, maar wel licht humoristisch; geen grootse cinema, maar wel fijn
entertainment: Kiss Kiss Bang Bang is een
mooi tussendoortje.
Roeland
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CULTUURAGENDA
Maandag  oktober
• Concert: Dazibeo
• Concert: The Art of Rhymin’
• Theater: “Vincent Van Gogh”

KRINGEN EN KONVENTEN
Trefpunt, 
De Centrale, u
Tinnenpot, u

Dinsdag  oktober
• Concert: Chava Alberstein
Handelsbeurs, u
• Concert: “Grote Stemmen: Marina Domashenko”
Vlaamse Opera, u
• Theater: “Caveman”
Capitole, u
• Lunatic Comedy Club, Le Bal Infernal
Le Bal Infernal, u
Woensdag  oktober
• Film: “La Peau Douce”
• Concert: Brick Quartet
• Theater: “De Asielzoeker”
• Theater: “Marche funèbre pour chat”

Sphinx, u
Vooruit, u
Capitole, u
Minard, u

Donderdag  oktober
• Filmcyclus: “Wat doen we met de liefde” Huis Van Alijn, u
• Festival: (K-RAA-K)3
Vooruit
• Concert: Efterklang
Handelsbeurs, u
• Musical: “Satchmo: King of Jazz”
Capitole, u
Maandag  oktober
• Concert: Clockard
• Theater: “Het Boek Fort Europa”, Tom Lanoye

Trefpunt, u
NTGent, u

• Lezing: “TALKIE WALKIE Editie ”
Visserij , u
Dinsdag  november
• Plechtigheid  november
Oorlogsmonument -, u
• Hedendaags Russisch Poppentheater
Europees Figurentheatercentrum, u
• Theater: “Zijden Stad”
Vooruit, u
Woensdag  november
• Film: “Alien”
• Theater: “Mieke Maaike’s Obscene Jeugd”

Sphynx, u
Tinnenpot, u

Maandag  oktober
• Vlaamse Biomedische Kring, Schachtenconvent en inleidingscantus
Point Final en Twieoo, u en u
• Vlaamse Diergeneeskundige Kring, Go-cart race
De Stallen (Merelbeke), u
• Gentse Biologische Kring, Hawaïfeestje
Sjakosj,  u
• Geografica, Cantus
Salamander, u
• StudentenPastoraal Gent, “Geloof, wasda?”
Gouvernementstraat , u
Dinsdag  oktober
• ChristenDemocratische Studenten, Monarchiedebat
Aud. A Blandijn, 
• Gents Universitair Koor, Repetitie
HIKO, u
• Klassieke Kring, Filmavond
De Verloren Hemel, 
• Filologica, Openingsfuif
Vooruit, u
• Vlaamse Geneeskundige Kring, “I Love VGK”
Studio,  u
• Schamper, Redactievergadering
Kelder De Brug, u
Woensdag  oktober
• StudentenPastoraal Gent, Gebedsmoment en ontbijt
Gouvernementstraat , u
• Vlaamse Biomedische Kring, Tequila Beach Party
Point Final, 
• Tempi Misti, Repetitie tutti
HIKO, u
• Twaalfurenloop
Kunstlaan
• Kring Moraal en Filosofie, Lezing Patrick Loobuyck: “Moraal
zonder God?”
Aud.  Blandijn, u
• Kunsthistorische Kring, Marginale Message Party Tequila, u
Donderdag  oktober
• Dentalia, Doopcantus
Pi-Nuts, u
• Oosterse Afrikaanse Kring, Asian Horror
TV-ruimte De Brug, u
• Slavia, Openingsfuif, Tequila, u
u
• Chemica, Cocktailavond, Sjakosj, u
Dinsdag  november
• Vlaamse Geneeskundige Kring, “I Love VGK”
Woensdag  november
• Vlaamse Biomedische Kring, Cantus
• Vlaamse Landbouwkundig Kring, Vatje
• Gents Universitair Koor, Repitie
Donderdag  oktober
• KunstHistorische Kring, Quiz
• Geografica, Jenevervoetbal
• Geologica, Themafuif
• Dentalia, Quiz + Pannenkoeken
• Vlaamse Technische Kring

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

Studio,  u

Twieoo, u
Draver, u
HIKO, u

Amber, u
De Smet-Naeyerpark, 
Sjakosj
UZ, P
Doop
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