Nicolas Lombaerts
Jij kan wa zot sjotten!

Kort Noorderwind en Berenklauw
Pieter & Stefaan

Wolken schuiven over de Vlaamse vlaktes, regen valt op onze bleke lijven. Moeder Natuur
is een kreng, hoe konden we dat ooit vergeten.
Ijs bijt zich vast op ons vlees, het bloed trekt terug, de hand grijpt bevend naar de fles. De tragically hip paren met verbetenheid en dansen
verwilderd. De fashionably miserable zwelgen
in nausée en kerven iets dieper in hun zwerende
polsen. Terwijl onze aarde de kosmische duister
indrijft, worden in de Gentse cultuurhuizen lichtvoetige blijspelen opgevoerd. Zij dwalen.
Multikul voor de middenstand: Bellydance Superstars, 15 november in
de Capitole. Laat la belle Fatimah uw
seksuele appetijt opwekken met haar
lillende vlezen, ongezien soepel na haar
12e worp. Chapeau! Bellydance Superstars kost je 36 flappen, maar een beetje
connaisseur kan voor een extra vijfje
daarna een broekje induiken in het
Glazen Straatje, dat zich gewoon aan
de overkant van de Zuidstationstraat
bevindt. De warme dijen staan u er
wijdbeens op te wachten. ◉◉◉ Terwijl je
briesend en beukend de pijn wegneukt,
vergeet niet hulde te brengen aan het
koninklijke paar; die dag is het immers
ook Dag van de Dynastie. Benieuwd of
de heetste QILF van het vasteland die
avond ook een pikante nummertje zal
opvoeren aan de voet van de koninklijke sponde… Lustvisioenen van een
can-can die Albert de royale rondingen
van hare hoogheid openbaart worden
mij bijkans te machtig. ◉◉◉ “Beeldende
kunst, kortfilms, performances, poëzie,
muziek, modeshow van jonge creatievelingen.” AmuseeVousSoiree, donderdag 17 november, MIAT. Een feest
van AmuseeVous.be met afterparty
in de Cocteau. Op die site brengen
Vlaamse rockstarlets als Mauro, Bent
Van Looy, Buscemi en Admiral Freebee een bezoek aan een van onze grote
musea. Zij werden daartoe uitgenodigd
door de oude wijze bestuurders van
ons land. De jeugd moet immers worden blootgesteld aan de wonderwerken van onze artistieke elite. Ook al is
het de pretentieuze klootzakkerij met
boomstammen van Bernd Lohaus of
het mindboggling fugly geklooi met vezelplaat van Jan de Cock. Wel kijk eens
aan. Hoe intrigerend, hoe gedurfd, hoe
vernieuwend. Ach kutzooi… Kom Allah, machtige Verwoester, en brandt de
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shari’ah in deze duivels van het Westen.
◉◉◉ Drie Noren zijn onder ons. In het
Design Museum brengen zij het verhaal
van hun binnenlandse architectuur. Zij
verloren samen zeven tenen en een balzak tijdens de doortocht uit het hoge
noorden. De Noren lijken via de bouwkunst een voorzichtige overwinning te
hebben geboekt op de snijdende ijswind
en de graaiende berenklauw. Ware het
niet dat zich binnenshuis vergrijpen aan
hun kinderen, kaartjes leggen tot aan de
rand van de waanzin en 1 op 2 Noren
zich uiteindelijk opknoopt op zolder.
Extreme North, nog tot zondag 8 januari 2006 in het Design Museum. ◉◉◉ We
verbazen onszelf: de eerste Kort waarin
een activiteit wordt vermeld die eens
echt de moeite is. Mercury Rev komt
naar de Vooruit. Ow yeahtjes! 20 november, 21€. ◉◉◉ Echt gebeurd: ergens
op de lijn Osdorp-Rotterdam was op 1
november een treintje kalmpjes aan het
voorthobbelen, toen hij plots krijsend
tot stilstand werd gebracht. Terwijl in
een straal van 3 kilometer de melk van
de koebeesten op slag verzuurde, werden diep te lande twee islamitische passagiers letterlijk van de pot gerukt. Zij
waren na een keurig toiletbezoekje hun
handen aan het wassen toen plots een
bende xenofobe kezen de toiletdeuren
openstampten en de twee maghrebijnen genadeloos afdetsten. Het excuus
van de Hollanders: we dachten dat
die islamieten gingen ontploffen. De
volgende ochtend plensden de tranen
van Geert Mak op zijn Leeuwarder
Courant. Terwijl dreigende ogen hem
nakeken, stak Mak met vrouw en kinderen de grens over, op vlucht voor de
Hollandse barbarij. De lelijkste verhalen over de geuzenzonen van Calvijn:
Geert Mak vertelt vanuit de Paarse Zetel in de stadsbibliotheek, 24 november,

12. 30 u, gratis. ◉◉◉ Op 23 november
draait de Dienst Gelijke Kansen Te doy
mis ojos, een film over huiselijk geweld.
Wij denken daarbij spontaan aan Fernand Vandamme die in zijn achterhuis
een stilgevallen Chineesje met een hete
kachelpook bewerkt. Maar laten we die
gruweltaferelen voor eventjes proberen
te verdringen. Als uw partner(s) (m
en/of v, we moeten ruimdenkend zijn)
u vaker met een beuk van een muilpeer begroet dan met een zoentje op
de neus, laat niets u dan tegenhouden
om bij deze voorstelling uw lotsgenoten te komen opzoeken. U weet wat ze
zeggen over gedeelde smart. Kaarten
te koop bij de Dienst Gelijke Kansen.
Ach Mohammed, moeten we nu ook al
voor gelijke kansen zijn? ◉◉◉ Herfst. In
het Belgische bos ringeloren de jachtschoten, ons uitgezet wild hijgt haar
laatste adem terwijl het bloed uit haar
gesprongen aderen gutst. In de stad zit
ik als een zak vol knoken naar Duyster
te luisteren terwijl ik sigaretten uitduw
op mijn arm. Men zou voor minder
grijpen naar een scheermesje voor
eenmalig gebruik. Maar wacht, wat is
die gezellige drukte daar in de Belfortstraat? Wie zijn die bolle Bourgondiers met compassie in de ogen? Daniël
Termont, Frank Beke, Sas Van Rouveroij ... Het zijn onze vrienden van
de Gentse Gemeenteraad! En zie, ze
wuiven ons toe en wenken naar de rijkgedekte kloostertafels van het Stadhuis.
Oh vreugde, wat is onze stede toch
goed voor haar burgers. Vrije toegang
tot de Gemeenteraad, elke maand opnieuw, deze keer is dat op 21e november, 20u ‘s avonds. Kom en zing mee
van die Klokke Roeland, rector PvC op
kop! ◉◉◉ Misschien brengen we het er
dan toch niet al te slecht vanaf. Insjallah, insjallah.

Edito Bah.
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In de Verenigde Staten van Amerika is het in eenenveertig van de vijftig
staten verboden, hier in Vlaanderen kraait geen haan er naar. Het is een
traditie, onschuldige vermaak dat onlosmakelijk verbonden is met het rijke
studentenleven. Althans dat beweren de voorstanders, een weldenkende
mens vindt studentendopen gewoon groteske initiatierituelen.
Ieder jaar opnieuw vraagt een mens zich af wat het nut is van die barbaarse taferelen. Meewarig het hoofd schuddend loop je langs de bibberende
schachten die plat op de buik liggen te rillen op het trottoir, getooid in lompen en doordrenkt van allerlei culinair onverantwoorde goorlapperij. En
ondertussen staat langs de kant een groepje senioren, of hoe ze ook heten
mogen, dronken te brallen in een megafoon. Dames en heren, de toekomstige elite van onze maatschappij, aanschouwt!
En te denken dat die schabouwelijke vertoningen, met hun pregnante lookgeur, maar het topje van de ijsberg zijn. Wie wil zich daar nu in godsnamen
mee inlaten?
Meer mensen dan je zou denken, en niet alleen marginale drinkebroers.
Niet dat ook maar iemand met goeie argumenten voor de dag komt. Het
meest gehoorde excuus is dat men de ‘schachten’ en ‘porren’ respect moet
bijbrengen. Want, respect, dat is toch enorm belangrijk? Dat hoor je ons
niet ontkennen, maar hoe denkt men respect af te dwingen door mensen te
besmeuren met vervallen etenswaren en hondenbrokken?
Neen, geef ons dat maar de goeie ouwe tijd. Toen waren dopen nog echte
proeven, eervolle uitdagingen die nieuwelingen aangingen om zich te bewijzen. Hebben we ons toch laten vertellen. Je laat een schacht de fiets van een
preses stelen en stuurt er dan de flikken op af die een ingestudeerd stukje
spelen om de arme jongen te testen. Evenmin hoogstaand, totaal nutteloos,
maar wel deftig en beschaafd.
We zijn niet tegen dopen an sich, maar we snappen gewoon niet waarom ze
de laatste decennia verworden zijn tot een partijtje mensen-vernederen-totwe-er-bij-neervallen. Om het met de woorden van FK-praeses Frank Ketels
te zeggen: “Ik wil mij gerust laten dopen, maar de eerste die look door mijn
haar smeert of aan mijn ballen komt, krijgt klop.”
En gelijk heeft ie.
Matthias Jacxsens
Hoofdredacteur

3

Een waas van onduidelijkheid. En asbest.
Asbest is zoals softenon en DDT: eerst een succesverhaal, tot men de schadelijke effecten ontdekt en het gebruik ervan streng verbiedt. Vele universitaire gebouwen die enkele decennia geleden gebouwd werden, bevatten
asbest. En dat zorgt nog steeds voor opschudding.
Een regenachtige maandag begin juli
in studentenhome Vermeylen. Een
studente komt terug van haar vakantiewerk en betreedt de fietsenstalling.
Wat ze daar aantreft is een groot plastic
zeil, hier en daar bijeengehouden door
plakband, maar lang niet vrij van gaten.
Daarop de waarschuwing: “Geen toegang. Asbest.”
Wat volgt is verwarring. Studenten van
de Vermeylen maken zich zorgen: is
dàt de beveiliging bij werken met het
levensgevaarlijke asbest? Op de Interhomeraad van oktober garandeert Rita
Poppe, hoofd van de Dienst Huisvesting, dat alle regels zijn gevolgd en dat

achter de kapotte plastic nog een tweede afscherming zat. Toch valt menig
verantwoordelijke bijna van zijn stoel
als hij van het asbest hoort. Wanneer
een student vraagt om in de toekomst
tenminste de betrokken homeraad op
de hoogte te brengen, antwoordt logistiek beheerder Dirk Mangeleer diep
verontwaardigd: “Ze hebben het ons
zelf niet laten weten.”
Twee weken geleden werden er weer
werken uitgevoerd in dezelfde fietsenstalling. Deze keer hing overal in het
gebouw wel een waarschuwing die de
werken aankondigde. De studenten
werden gevraagd om hun fietsen weg

te nemen en die dag de stalling niet te
betreden. Iets wat de vorige keer, nochtans enkele dagen voor de proclamaties,
niet het geval was.

(jR)

INTERSEMESTRIEEL VERLOF
Wie inmiddels een grijze baard heeft en houder is van een ongestreken, verfrommeld
gezicht, herinnert zich wellicht nog den schonen tijd dat de studenten nog onder het jaarsysteem opereerden. Tot april/mei het zwijn uithangen (feestjes bouwen, rondhangen, volgieten en leeglopen,…), om dan vervolgens twee maanden geconcentreerd het blokzwijn
uit te hangen. Dat waren nog eens tijden van extremen!
Ter wille van de openbare orde werd
dan ook beslist de boel wat meer te
spreiden. Voor de kerstvakantie smeet
men de helft van de vakken op het
rooster voor een eerste smakelijke examenperiode. Aan het eind van het academiejaar diende dus slechts de andere
helft van de vakken geëxamineerd te
worden. Het aantal zelfmoordpogingen
tijdens de periode mei/juni nam hierdoor spectaculair af.
Het beruchte semestersysteem lanceerde zich hier en daar en zette z’n blitzkrieg verder tot alle faculteiten eraan
moesten geloven. Zelfs de aanvankelijk
hardnekkige geneeskundigen en filologen ontsnapten hier niet aan. Na twee
jaar kwamen de studenten echter tot
de vaststelling dat het vernieuwde systeem ook z’n tol eiste. Naar het schijnt
is het nogal slopend om twee dagen na
je examen terug te moeten vallen op de
sleur van het dagelijkse lesgebeuren.
Vele studenten waren al uitgeblust nog
voor ze de kans kregen om eens goed in
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brand te staan.
De GSR, ons allen bekend als de barmhartige belangenverdediger van de
student, maakte er een punt van om
de reacties van de studenten te verzamelen en door te geven aan de studentenvertegenwoordigers. Die kwamen
vervolgens met het voorstel om een
intersemestriële vakantie in het leven
te roepen. Maar daarvoor zou er ergens
een week extra les moeten ingevoegd
worden op de kalender. Immers, de
eerdere pogingen van de Stura om de
examenregeling zo af te stellen dat alles een week vroeger afgelopen zou zijn
botsten op veel verzet van studenten
die wel de 7 studiedagen tussen de verschillende examens nodig hadden. Een
week extra les paste niet zomaar overal.
Vakbonden weigerden de paasvakantie
op te offeren, en een week langer les op
het einde van het academiejaar bleek
ook praktisch onmogelijk.
Om kort te zijn, de enige mogelijke op-

tie was het schooljaar een week vroeger te laten beginnen. Het lag dan ook
al vast dat dit de weg was die gevolgd
zou worden. De beslissing was dus eigenlijk al genomen. Een redacteur van
Schamper ving dit op tijdens zijn interview met vice-rector Moens, die zelfs
zo vriendelijk was de papieren te laten
zien waarop de regeling van het intersemestrieel verlof stond uitgetekend.
Dat was ongeveer een week voordat de
enquête op minerva kwam. Een mens
vraagt zich af wat het nut is van een
rondvraag bij studenten, als alles al op
voorhand minutieus is uitgetekend.
Wou de Universiteit een façade van
medebeslissingsrecht optrekken door
vlug-vlug na de beslissing de studentenraad op te trommelen om het interactie-tintje in de besluiten te verwerken? Of heeft de raad van bestuur
gewoon de GSR te laat ingelicht over
de beslissing, waardoor deze enquête
te laat is afgenomen? Zoekend naar de
zin van deze onzin contacteerden we

KORTJES
Einde lijden Urgent nabij
Tien jaar al wordt Urgent, de universitaire studentenradio, van het ene bouwvallig krot naar het andere gestuurd. In
het huidige lokaal, de oude portiersloge
van studentenhuis de Brug, verteren
de schimmels het gebouw van binnen
uit. De bouwval wordt dan ook binnen
afzienbare termijn met de grond gelijk
gemaakt om plaats te maken voor de
geplande uitbreiding van resto de Brug.
Omdat de geplande overplaatsing naar
het nieuwe studentenhuis geschrapt
werd wegens het eeuwige geldtekort
van de UGent, is men nog steeds op
zoek naar een andere oplossing.
Nu de GSR zich achter het dossier geschaard heeft en ook het nieuwe bestuur zijn steun uitgesproken heeft,
lijkt er eindelijk schot te komen in de

een studentenvertegenwoordiger: “Het
was de bedoeling om te weten te komen
wat voor de studenten de meest doenbare mogelijkheid was. Het is inderdaad
zo dat het vervroegen van het schooljaar
de enige mogelijkheid was die de Raad
van Bestuur ons liet, maar mocht er uit
de enquêtes een andere voorkeur gekomen zijn, dan hadden we op basis van die
gegevens druk kunnen uitoefenen.” Men
kan de GSR dus niets verwijten. Immers,
de studenten verkozen met een meerderheid van de stemmen die optie. Geen
mens die weet hoe het afgelopen zou zijn
hadden de studenten bijvoorbeeld hun
paasvakantie willen opofferen.
Wou de GSR met deze enquête gewoon
haar bekommernis om de gemiddelde
student onderstrepen? Misschien wel,
maar aangezien ze de mening van iedereen vragen kan je toch niet ontkennen dat
ze de moeite doen om er zich ook iets van
aan te trekken. Voor de controlefreaks
onder ons: 5891 van de 8050 deelnemers
stemden in met het idee van intersemestrieel verlof. De optie om het academiejaar een week vroeger te starten kon rekenen op een bijval van 4243 van de 7792
stemmen. Meer details met de resultaten
van de verdelingen binnen elke faculteit
vind je op de Minerva-website.

zaak. Ondertussen werd al een budget ingeschreven in de begroting waar
je volgens sommigen “een klein huis
mee kunt zetten”. Nu is het enkel nog
wachten op het advies van de Dienst
Gebouwen en Facultair Beheer. Al zou
het kunnen dat we tegen dan allemaal
moslims praten en Mustafa heten.
ALS op de vingers getikt
Het Bestuurscollege van de Universiteit is niet ingegaan op de vraag van
studentenbeheerder Nicholas Courant
om de Aktief Linkse Studenten, een
politieke studentenvereniging, uit te
sluiten. De ALS had de toorn van Courant op de nek gehaald toen ze vorig
academiejaar meerder debatten van andere verenigingen verhinderde omdat
dat die sprekers van het Vlaams Belang
uitnodigden. Toen bleek dat de ALS
hun methodes niet wou afzweren en
het Politiek Filosofisch Konvent door
partijpolitiek gekonkelfoes niet in staat
bleek op te treden tegen het gedrag van

haar lidvereniging, nam Courant zelf
het initiatief.
De uitsluiting van de ALS werd goedgekeurd door de Sociale Raad en doorverwezen naar het Bestuurscollege. Dat
besliste op 10 november dat het niet
opportuun was tot uitsluiting over te
gaan. Het college benadrukte wel dat ze
niet meer zal tolereren dat debatten aan
de universiteit geblokkeerd worden en
gaf de rector de opdracht in dat geval
krachtdadig en onmiddellijk op te treden. Kwatongen beweren dat ere-rector
De Leenheer niet zo vredelievend zou
gehandeld hebben.
Intussen werkt een Raad van Wijzen
aan een gedragscode. De code zou voor
eens en altijd vastleggen wat kan en
niet kan aan deze universiteit. Wordt zo
goed als zeker vervolgd.
(mj)

Lezersbrief
Zie ze beven, die tsjeven
Geachte rechter De Pauw,
Aangezien een rechterlijke uitspraak
steeds moet gestoeld zijn op objectieve gegevens, nemen wij bij deze de
vrijheid u enkele gegevens omtrent
onderwijskwaliteit in Vlaanderen te
bezorgen. Dit kan u misschien in de
toekomst helpen bij de keuze tussen
een katholieke, vrije of pluralistische
instelling.
Allereerst verwijzen we u graag door
naar de website www.vlir.be, alwaar
u bij de sectie “documenten” de visitatierapporten terug kunt vinden
waarin de verschillende onderwijsinstellingen en hun onderwijskwaliteit
vergeleken worden. Daarenboven
willen wij ook graag vermelden dat
de Universiteit Gent steeds vaker de
hoogste Vlaamse plaats inneemt in
internationale rankings en in tegenstelling tot haar Katholieke tegen-

hanger wél over het ECTS-kwaliteitslabel beschikt. Dit alles staat in
schril contrast met de uitspraak dat
“los van elke levensbeschouwelijke
overweging gerust mag worden gesteld dat de katholieke onderwijsnetten en universiteiten veruit het meest
kwaliteitsvolle onderwijs leveren”.
Hopelijk beschikt u bij deze over
voldoende informatie om in de toekomst de kwaliteit van katholieke en
niet-katholieke onderwijsinstellingen op een objectieve manier te kunnen beoordelen.
Hopende u hiermee van dienst te zijn
geweest,Met vriendelijke groeten namens het dagelijks bestuur van de
Gentse StudentenRaad,
Peter Dedecker

Simon
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De nieuwe Navo komt naar je toe
Secretaris-generaal De Hoop Scheffer gaat in
debat met studenten UGent

Ja ja, die studentenvertegenwoordigers
uit de GSR hebben het druk. Niet alleen zitten ze wekelijks rond de tafel
met Schamper om een nieuwe lofrede
op de alma mater te houden, ze lanceren
binnenkort ook het Internationaal Studentenforum. En daar zijn ze apetrots
op. ‘Zoiets hebben ze niet in Leuven,’
verkondigt initiatiefnemer Matthias
Laevens met een brede grijns.
‘We wilden graag iets doen met internationalisering. Die heb je natuurlijk
binnen het onderwijs, denk maar aan
de Bolognaverklaring en de Bamahervorming. Anderszijds speelt die internationalisering ook inhoudelijk door
binnen de vakken. Voor veel mensen
is het iets waar ze niet vaak in contact
mee komen. Daarom willen we ze binnen hun interessegebied iets aanbieden,
zonder dat ze meteen op Erasmus moeten.
We wilden sprekers uitnodigen die
internationaal bezig zijn. En dan heb
ik het niet over de burgemeester van
Gent. De eerste naam die opdook was
die van Jaap de Hoop Scheffer. Vorig
jaar in december hebben we al een brief

gestuurd. We kregen antwoord van
zijn
secratariaat
dat hij vree geinteresseerd
was,
maar dat hij het
komende jaar geen
tijd meer had. We
moesten in mei
nog maar eens bellen. Dat hebben we
gedaan, en onmiddellijk 17 november vastgelegd.’

Out of area
Goed gedaan Laevens, maar was
de Navo niet dat
spel uit de Koude
Oorlog? U weet
wel, the conspiracy
to keep the Russians out, the Americans in and the
Germans
down.
‘De Hoop Scheffer staat voor een
onmogelijke opdracht, met name de plaats van de Navo
in de Europese veiligheidsarchitectuur
terug te vinden,’ meent professor Rik
Coolsaet. ‘Aan het einde van de Koude
Oorlog is de externe bedreiging weggevallen. In een aantal landen stelde men
zich de vraag: “Waar dient dat ding nog
voor?” Die vraag is nog altijd niet beantwoord.’
De titel van de lezing, ‘Een nieuwe
Navo’, blijkt heel relevant te zijn. Om
nog maar een leuke boutade rond de
Navo te poneren: het is out of area, or
out of business. En De Hoop Scheffer
heeft duidelijk voor die eerste optie
gekozen, aldus Coolsaet. ‘Die nieuwe
Navo is een mondiaal samenwerkingsverband tegen allerlei soorten nieuwe

© NATO photos

Welke politicus maakte zich
in eigen land compleet belachelijk, en werd daarom
maar secretaris-generaal van
de Navo? Fout, we hebben
het niet over Willy Claes.
De huidige baas van ‘s werelds favoriete militaire organisatie heet Jaap de Hoop
Scheffer, en hij komt speciaal voor de Gentse studenten
een lezing houden in de Aula.
Kom zeker luisteren, want er
staat heel wat op het spel.

bedreigingen: terrorisme, energiebevoorrading, peacekeeping… Vandaar
dat je zit met een operatie Afghanistan,
een operatie Irak, en een poging tot
operatie in het Midden-Oosten om te
bemiddelen tussen de Palestijnen en de
Israëli’s. Die zal waarschijnlijk niet lukken, maar De Hoop Scheffer besteedt er
in elk geval veel aandacht aan.’
De Navo heeft echter sterke concurrentie te duchten: ook de VN, EU en OVSE
willen een rol spelen in het oplossen
van globale problemen. Bovendien
wordt de Navo door de voortdurende
uitbreiding steeds minder een slagvaardige militaire organisatie, en steeds
meer een politiek orgaan. Coolsaet ziet
de toekomst somber in. ‘Ik denk dat de
situatie op termijn gaat evolueren tot

Lezing ‘Een nieuwe Navo’ door Jaap de Hoop Scheffer. 17 november om 17.00 in de Aula, Voldersstraat 9.
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Tijdingen uit Freiburg
(ofte overpeinzingen van een Erasmusstudent)

een Europese Unie die de hoofdverantwoordelijkheid heeft voor alles wat politicomilitair is op het Europese continent. In de praktijk krijgen we dan een
Navo in een ondersteunende functie
en niet in een primaire functie zoals de
nieuwe Navo van de huidige secretarisgeneraal. Hij gaat dat niet graag horen
natuurlijk.’

Hapjes en drankjes
Maar van ons mag je het hem gerust
eens gaan zeggen. Het is immers de bedoeling dat er een flink debat ontstaat
tussen De Hoop Scheffer en de studenten. Zit je toevallig niet in de Pol & Soc,
dan heeft Laevens goed nieuws. ‘Er zijn
nog grote namen waarmee we contact
hebben. De eerste is Peter Piot, die aan
het hoofd staat van het VN-programma
tegen aids. Die is interessant voor de
studenten geneeskunde en farmacie.
De andere is Jacques Rogge van het
IOC. Samen met De Hoop Scheffer zou
dat een groot succes zijn.’ Als hij komt
natuurlijk. Want als er de dag voordien
een oorlog uitbreekt, gaat het feest niet
door.
Redenen om te gaan? Allereerst natuurlijk de receptie die achteraf aangeboden wordt: drinken op kosten van
de unief! En als we Matthias Laevens
mogen geloven, is dit een unieke kans
om een vraag te stellen aan iemand die
zeer nauw betrokken is bij wat er in de
wereld gebeurt. Voor degenen die zonder inspiratie zitten hebben we alvast
een paar suggesties van professor Coolsaet. Eén: ‘Denkt u dat bij de verdere
uitbreiding van de Navo de operationaliteit gegarandeerd kan blijven als militaire organisatie?’ Twee: ‘Hoe ziet u de
taakverdeling tussen de Europese Unie
en de Navo?’ Drie: ‘Hoe ziet u de taakverdeling tussen de Navo en de OVSE?’
Laat u in ieder geval niet tegenhouden
door de vrees voor een bomaanslag op
de Aula: er zullen een hoop veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Fucking Sexy Blondine
Haar lichtblauwe ogen tinkelen, half
verscholen achter een modieuze rechthoekige bril. Ik kom binnen en zet me
recht tegenover haar. Een beminnelijke
glimlach, zonder haar parelwitte tanden te tonen, is mijn deel. Ik wil antwoorden met een knipoog maar, omdat
ik mijn oogleden niet los van elkaar kan
bewegen, lijkt het meer alsof ik slapers
uit mijn ogen wil jagen. Zoals mijn oogleden kan ik ook mijn voeten niet apart
bewegen, wat hoogst oninteressant was
bij het leren autorijden. Elke keer de
koppeling indrukken als je gas geeft of
omgekeerd is ook niet zo gezond voor
de wagen zelf.
De docent komt binnengewaaid. Het
is elf uur. Een koffiezetapparaat zit onder zijn arm gekneld. “Als ik zo vroeg
een seminarie moet geven, lopen de
discussies beter als we koffie kunnen
drinken”, verklaart hij terwijl hij koffie
en melk uit zijn aktetas haalt. Unief in
Duitsland: kleine klassen, zittend in
u-vorm, discussies met de prof, koffie
slurpen tijdens de les. Het is een ware
cultuurshock.
Zij houdt vandaag een referaat. Een lok
blond haar strijkt ze galand weg terwijl
ze haar medeleerlingen meer vertelt
over het partijsysteem in Duitsland. Ze
giechelt als ik een vraag stel in mijn ‘levendige mix van Duits, Nederlands en
Engels’, zoals een andere prof het eerder
omschreef.
Luid gefluit en geroep onderbreken de
les. Een groepje studenten stormt het
lokaal binnen en roept op mee te komen betogen. Ondergetekende, Swaef,
altijd op de eerste rij bij studentenprotest, veert recht. Al twee semesters lang
protesteert men hier tegen de invoering
van 1000 euro inschrijvingsgeld (‘Studiengebühr’) per jaar. Niet op zo’n softy
manier zoals men in Gent tegen ‘de
schande Vandamme’ protesteert. Nee,

hier geen beschaafde petities maar wel
een rectoraatsbezetting, het platleggen
van het tramverkeer in Freiburg, een
bezetting van het hoofdkwartier van de
CDU (de tsjeven), en dergelijke meer.
Dit semester is het vuur echter al wat
gedoofd. Op 15 december wordt het inschrijvingsgeld definitief goedgekeurd
door het parlement van Baden-Würtemberg (deelstaat), waardoor velen de
moed opgegeven hebben.
De prof steunt de eisen en begint zijn
koffiezetapparaat in te pakken. Ik sluit
aan bij de revolutie. De tocht mondt
uit in een grote volksvergadering. Een
studente neemt het woord en ziet in de
invoering van inschrijvingsgeld “het
begin van een neo-liberaal complot” in
Duitsland.
Even later staan we, met de studentenclub van de politieke, buttons (zoals bij
de punkers uit de jaren ’80) uit te delen aan passanten in de Veldstraat van
Freiburg. ‘Fuck Authority’ is voor de
gelegenheid vervangen in ‘Fuck Studiengebühr’. We zijn verkleed in armen
en rijken, symboliserend dat enkel die
laatste nog naar de unief kunnen als het
inschrijvingsgeld er komt.
Ze staat beeldig in de jutten zak die
haar arm moet doen lijken. Eindelijk
durf ik haar naam te vragen. “Dat zal
je op z’n tijd wel te weten komen”, fluistert ze. Een speelse kus op mijn wang
en weg is ze.
Swaef
Swaef is student aan de UGent en is
dit academiejaar op Erasmus in Freiburg, Duitsland. Mail je reactie naar
schamper@swaef.com .

Eline
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Twaalfurenloop uitgesteld
Eind oktober had de Gentse binnenstad zoals elk jaar omgetoverd moeten worden in een geïmproviseerde looppiste, omringd door knullig gesjorde tenten en een paar honderd dronken studenten in veel te korte shortjes. Dit jaar echter geen dronken rondjesgeloop of bittere vete tussen
de burgies en het Hilok. In de loop van oktober werd aangekondigd dat de Twaalfurenloop werd
uitgesteld naar het begin van het volgende semester. What’s the deal?
Even een korte duiding: de organisatie
van de Twaalfurenloop valt onder het
Activiteitenkonvent (AK), dat een comité aanstelt dat de praktische organisatie op zich neemt. De facto is het AK
echter een verlengstukje van het Faculteitenkonvent (FK). De voorzitter zat
altijd ook in het FK-presidium, net als
de (meeste) leden van het twaalfurenloopcomité. Het is dan ook niet fout te
stellen dat het FK de eigenlijke organisator van de twaalfurenloop is, iedereen
die al een tijdje in Gent ronddwaalt, zal
dat bevestigen. Als alles zo’n mooi geregeld patroon volgt, wat is er dan in feite
misgelopen?
Het afzetten van een deel van het centrum-Gent en het laten aanrukken van
tientallen studentenverenigingen – met
gevolg – brengt vanzelfsprekend een
hoop organisatorische smeerlapperij
met zich mee. Tijdig starten met de
elementaire voorbereidingen, zoals het
indienen van vergunningsaanvragen, is
essentieel. Net daar knelde het schoentje.
Joachim Verplancke, PR-preses van het
FK, werd pas eind september aangesteld
als voorzitter van het organiserende comité. Al snel bleek dat het zeer moeilijk
zou worden om tegen eind oktober met
alles in orde te zijn: ‘Het grootste probleem was de vergunningen verkrijgen
om een deel van de openbare weg af te
zetten, deze moeten immers een lange
administratieve weg afleggen, wat tot
zeven weken kan duren. Toen ik rond
20 september aanvaardde om het comité voor te zitten, ben ik met een paar anderen meteen beginnen werken, maar
al snel bleek dat de organisatie nooit
tijdig zou klaarkomen. We hebben toen
in oktober de beslissing genomen om
alles uit te stellen tot het tweede semester, rond februari-maart. November
was natuurlijk ook een optie, maar dat
leek ons een slecht idee, gezien het weer
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dan al rapper kan tegenvallen’.
Maar waarom werden de raderen pas
eind september in beweging gebracht?
‘Tijdens de zomervakantie had Frank
Ketels (preses van het FK, nvdr) een
mail gezonden waarin hij vrijwilligers
vroeg voor de organisatie van de twaalfurenloop. Ikzelf heb mij toen kandidaat gesteld voor het comité, maar de
algemene respons was nogal laag en na
een tijdje werd alles weer stil. De eerste
keer dat ik opnieuw iets over het comité hoorde, was toen ik eind september
gevraagd werd om als voorzitter op te
treden’, verklaart Verplancke. Nicholas
Courant, coördinator van de Dienst
StudentenActiviteiten (DSA), bevestigt
deze feiten grotendeels. ‘Midden oktober werd ik door de voorzitter van het
comité op de hoogte gesteld van de beslissing. Hoewel het misschien mogelijk
was geweest om mits wat lobbywerk
toch nog tot een oplossing gekomen,
werd mij verzekerd dat dat onbegonnen werk was. Uiteindelijk wou men in
plaats van een gebrekkige editie in oktober een volwaardige en uitstekend georganiseerde twaalfurenloop afleveren,
maar dan tijdens het tweede semester.
Ik vind het allemaal een beetje jammer,
maar op zich is het niets om lang bij stil
te staan’.
Binnen de studentikoze kringen werd
echter al snel met de vingers gewezen

voor het uitstel. De wijzingen werden
niet echt geapprecieerd. Een zondebok
aanduiden was ook de grootste zorg
van een groot deel van de betrokkenen.
Het valt moeilijk te ontkennen dat er op
organisatorisch vlak door het FK iets te
laks is gehandeld. Iedereen keek de kat
een beetje uit de boom en voor men het
wist, was het al september en dus te laat
om nog alles in orde te krijgen. Niet dat
het FK dat ooit zal toegeven. Daar is de
officiële versie dat de twaalfurenloop
onder het AK valt. Dat het AK traditioneel gewoon samenvalt met het FK,
wordt handig vergeten, zeker omdat dat
nooit statutair geregeld is. En aangezien
het AK in september nog geen nieuw
bestuur had, is niemand schuldig. Handig. Verplancke wijst er evenwel nog
op dat het FK niet de enige is die kritiek verdient: ‘Het FK nam tenminste
nog een initiatief, wat niet van andere
organisaties gezegd kan worden, die
dan uiteindelijk wel telkens weer willen
meedoen’.
Resultaat? Alleszins niets om nog lang
over door te bomen. De twaalfurenloop
gaat immers nog altijd door, deze keer
gewoon onder een pril voorjaarszonnetje. Het zal er daarom niet veel anders
aan toe gaan: het Hilok wint, de VTK is
huilend tweede en een hoop studenten
bezinnen zich over hun conditie.
AJHdB

OPINIE: “De verschoolsing van de universiteiten”
Er is een debat aan de gang over welke kant het op moet met de universiteiten. Er is angst omtrent de bachelor-masterstructuur, de student wordt vertroeteld door allerlei begeleidingsmogelijkheden en voor de professoren neemt het papierwerk alsmaar toe. De teneur is, kortom,
dat de universiteit een al te schools karakter aanneemt.
Vorig academiejaar, gesprek tussen student en studiepreses. De eerste haalde
aan dat de website van de studentenkring zo’n warboel was dat zelfs vinden
waar de studentencursussen stonden
een hele opgave was. “Waarmee zijn we
bezig als een student nog niet eens wat
zelfstandig zoekwerk kan of wil verrichten?” ,reageerde de tweede.
Het geeft een mooi idee van hoe het
huidige debat zijn beloop neemt: naast
een heel aantal legitieme punten kan
men het nooit laten er zijn kleine frustraties bij te halen. Een toegankelijke
webstek staat dan symbool voor de teloorgang van het kritische denken of,
zoals professor Helmut Gaus zegt in De
Standaard, het is toch godgeklaagd dat
studenten vragen om geschreven lesmateriaal en zo mogelijk nog erger dat
professoren door zowat iedereen die
iets te maken heeft met het universitaire gebeuren geëvalueerd worden.
Studentenevaluatie en syllabi, bah! En
dan hebben we het nog niet gehad over
studentencontracten, die schijnen ook
behoorlijk naar te zijn.
Toch is er meer aan deze discussie.
Gaus merkt terecht op dat de fetisj die
onze universiteit heeft met begeleiding
wel eens wat mag bekoelen als we niet
willen dat onze unief een peutertuin
wordt. Ik meen dat het secundair onderwijs in deze materie met de vinger
moet worden gewezen: het zijn zij die
de studenten-in-spé moeten voorbereiden op hogere studies, niet de universiteiten zelf. Het lijkt me niet onredelijk
te stellen dat het secundair onderwijs
daarin een schuldige is. Zelfs iets al bij
al eenvoudigs als het opstellen van een
paper volgens de academische richtlijnen is voor veel eerstejaars blijkbaar
iets dat nog uitleg behoeft, en dat zou
niet mogen.
De Vlaamse Interuniversitaire Raad
(VLIR) ziet dat anders. Zo staat bij-

voorbeeld in het vorige visitatierapport van de opleidingen wijsbegeerte
te lezen dat ’[De] beschikbaarheid van
de volledig uitgeschreven tekst van een
cursus een demotiverend effect zou
kunnen hebben op het bezoeken van de
colleges. De service van de kant van de
docent zou in dat geval eerder een averechts of paradoxaal effect hebben (...)
In didactisch opzicht lijkt een beknopte
samenvatting in punten die nog nader
toegelicht moeten worden, meer verantwoord.’ Wat niet wegneemt dat het
volstrekt onnozel zou zijn én het, veel
meer dan het semestersysteem, studenten moeilijk zou maken een functie op
te nemen binnen een studentenkring,
konvent of dit eigenste studentenblad
en dus een disproportionele aandacht
voor de opleiding-als-opleiding zou
teweegbrengen. Ook zou de VLIR bijwijlen gerust wat kritischer mogen zijn
tegenover de begeleidingsmogelijkheden, vaak blijft het bij de positieve
opmerking dat begeleiding een goede
zaak is, zonder te kijken hoe die precies verloopt en of ze zinvol is. Al bij al
kan je de universiteiten niet verwijten
dat ze goede punten willen halen bij de
visitatie. Het is jammer dat de Raad, die
verder uitmuntende adviezen geeft, het
Nederlandse systeem (dat men gerust
schools kan noemen) steevast als standaard neemt.
Dat, zoals oud-hoofdredacteur van dit
blad Rinus Emmery reeds aanhaalde
in Schamper 432, voldoende blokwerk
de enige vereiste is om een diploma te
halen stemt ook tot nadenken. Iedereen kent ze wel: de mensen die al hun
vakken keitof vinden omdat ze van die
leuke theorie’tjes bevatten. Gek word je
er van, horendol. Niettemin: wat doe je
er aan? Het is nooit anders geweest.
Tegelijk mag men het perspectief van
de student niet uit het oog verliezen. Is
het zo veel gevraagd dat er niet enkel
een studentenevaluatie bestaat, maar

dat die ook werkelijk iets betekent? De
universiteit reageert traditioneel dat
nog niemand een serieuze sanctie heeft
gekregen net omdat het systeem werkt:
docenten passen hun lesgeven aan, op
basis van de evaluatie. Ja-haaa, ’t zal dat
zijn.
Of neem nu de heuse zoektochten door
Gent die studenten in kleinere richtingen en vooral aan de letteren en wijsbegeerte moeten ondernemen om hun
cursusmateriaal te bemachtigen. Of de,
kuch, voorbeeldige regeling van de minoren in diezelfde faculteit. En het feit
dat de beste manier om uit te maken of
het al dan niet les is er in bestaat naar
het desbetreffende auditorium te gaan
en te kijken of de prof opdaagt. Menig
oudstudent wordt lyrisch van de gezellige chaos die de Blandijn overheerst,
maar laat ons eerlijk zijn, ze zou niet
gemist worden.
Je kan het zo bekijken: het zijn niet de
inspanningen die de universiteit doet
om de zaken voor de student wat meer
te stroomlijnen die bekritiseerd moeten worden, maar veeleer de specifieke
zaken waarop de unief zijn aandacht
richt. Zouden trajectbegeleiding, studiebegeleiding en alle andere vormen
van begeleiding nog zo broodnodig zijn
als de opleidingen van in den beginne
reeds degelijk georganiseerd zijn? Als
iedereen zou weten wat verwacht wordt
voor elk vak, als alle syllabi beschikbaar
zouden zijn liefst een maand of twee
voor het examen, moest de studiegids
wat accurater zijn—kortom, ware de
universiteit niet zo’n hopeloze rommelboel—, dàn zou men met recht en
reden kunnen stellen dat de student
wordt gepamperd. Gezien de huidige
omstandigheden lijkt me dat nog net
niet nodig.
Stijn
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INTERVIEW MET ONZE STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS
Het leven van een stuver is
geen pretje. Kostbare tijd besteden aan allerhande raden
en commissies, gezaag van
misnoegde studenten aanhoren én ten allen tijde klaarstaan voor jullie, luiaards.
Neen, dan liever pinten drinken. Natuurlijk zijn er ook
positieve kanten aan het bestaan als luis in de pels van
de hogere machten. Geïnterviewd worden, bijvoorbeeld.
Schamper sprak met drie prominente
en geëngageerde studentenvertegenwoordigers. Klaartje Van Kerckem is
voorzitter van Stura, een vereniging die
alle studentenvertegenwoordigers van
de faculteit Pol & Soc, ..euh.. verenigt.
Peter Huygebaert is coördinator van
FRiS wat staat voor de Facultaire Raad
van Ingenieursstudenten dat meer dan
dertig commissies en werkgroepen telt
en een officiële raad is binnen de faculteit. Bert is een ex-voorzitter van de Cel
Didactiek binnen de Vlaamse Economische Kring (VEK) die zijn verhinderde voorzitter vervangt.
zitten jullie in een ivoren toren
of heb je veel contact met de
‘basis’, de student?
Klaartje: Ik vind dat wij met Stura zoveel mogelijk contact met de student te
hebben. Een van onze sterke punten.
Met onze jaarvertegenwoordigers en al,
voor elk jaar en elke richting zijn er een
aantal contactpersonen waar studenten
met vragen en problemen terecht kunnen, in verband met de opleiding en de
stuver.
Wij gaan heel democratisch te werk,
Alles wat wij doorgeven aan de faculteit
of de universiteit dat wij dat allemaal
vragen aan de student. Vooral met die
poll mtrent intersemestriele vakantie,
de bal aan het rollen gebracht en dat is
wel een beetje onze verdienste. Ik denk
dat ons contact heel heel goed
Bert: ook wij vertrekken vanuit de
jaarverantwoordelijken die in iedere
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opleidingscommiseie zitten over alle
opleidingen heen en die hebben zich
gegroepeerd. Wij werken vooral de
kanalen van het VEK met een aparte
plaats op hun website, hun krantje, emailadressen en zo. Ook via Minerva
kunnen wij nu informatie verspreiden.
De jaarverantwoordelijken die meer
als antennes fungeren. Is er iets aan de
hand, dan komt ons dat vrij snel ter ore
en leggen we dat voor. Anderzijds is er
onze vrij sterke band met het VEk, de
voorzitter van het VEK zit automatischj
ook bij ons en vice versa en dat is vrij
makkelijk werken, vooral omtrent het
delen van middelen en communicatie
naar studenten toe.
De band met de studentenvereniging, is die bij de rest ook zo
innig?
Klaartje: neen, dat is een heel groot verschil Wij zijn volledig onafhankelijk van
de studentenvereniging. We proberen
er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de
studenten ons niet met elkaar verwarren. We hebben een eigen organisatie
met een eigen bestuur. Ik denk dat dat
langs de ene kant beter is, we draaien
op volle toeren zonder afhankelijk te
zijn, aan de andere kant is er dan wat
minder bekendheid en zo, maar dat valt
mee, want er zit altijd iemand van ons
in politeia en ik denk dat onze jaarverantwoordelijken minstens even bekend
zijn.
Peter: het is sowieso ook zo dat praesidium meestal gemotiveerde studenten
zijn die iets meer willen, die iets meer
bezig dan alleen studeren en het is logisch dat dat wat overlapt. Ik zit ook in
het VTK-presidium en het geldt voor
vele andere stuvers dat ze actief zijn
binnen andere geledingen van de universiteit.
Bert: vroeger had je bij ons Studicon,
of hoe heette dat boeltje nu alweer?
(grijnst) De faculteit kon daar natuurlijk gemakkelijk buit uit slaan. Ze hadden twee onafhankelijke studentenstemmen en konden dan de voor hen
voordeligste stem als referentie gebruiken. Het was pro-vice-rector Marc de

Clercq (toen decaan van de faculteit
economie, nvdr.) die de studentenvertegenwoordigers heeft tezamen geroepen
om het zootje te reorganiseren. Die verandering kwam dus vanuit de faculteit
zelf, met enkel voordelen als gevolg.
Klaartje: bij ons dat misschien anders.
Mensen bij studentenclubs interesseren zich minder in het studie-aspect
en gaan zich meer toeleggen op de
ontspanning. We komen niet echt in
elkaars vaarwater.
Zelf pollensokker zijnde, weet
ik dat er problemen waren met
bijvoorbeeld de boekenverdeling.
Zou een bundeling der krachten
het probleem net niet oplossen?
Klaartje: Er komen inderdaad wel mensen naar ons met die specifieke problemen, en ook met andere. Neem nu ons
tekort aan lokalen. Wij zijn de enige faculteit die geen eigen gebouwen heeft,
dus dan moeten we smeken om een lokaaltje hier of een lokaaltje daar.
Bert: Daar komt nog bij dat wij ons eigen café hebben (‘de Yucca’, nvdr.), dat
vergemakkelijkt zeer veel. Maar een
vergelijking tussen de drie Facultaire
Studentenraden is moeilijk, want ze
zijn gewoon alledrie verschillend. De
GSR (Gentse StudentenRaad) probeert
nu een model, een standaard op te stellen voor hoe een studentenraad er dient
uit te zien, maar dat lijkt me zeer moeilijk, omdat er overal een andere mentaliteit heerst.
Peter: De grootte speelt ook mee natuurlijk. Wij zijn nu eenmaal een van
de grootste faculteiten, maar neem nu
de farmaceutica, die zijn te klein daarvoor.
Die verschillende mentaliteiten
over de faculteiten, is dat dan
de reden waarom het niet overal
lukt om tot een overkoepeling te
komen?
Peter: Ik denk dat het vanuit de studentenkring dient te komen. In de eerste
plaats dient die om randactiviteiten te
organiseren, maar aan de andere kant
dient ze zich ook te bekommeren om

onderwijs. Daar groeit dan in sommige
gevallen een werkende raad uit, waar de
studentenvertegenwoordigers in zitten
die sowieso al bekommerd zijn om het
onderwijs.

is. Deelnemen aan bijvoorbeeld een
GSR-vergadering leert je een heleboel
zaken. Langs de andere kant mogen we
niet ontkennen dat er CV-jagers zijn.
Als ze persoonlijk
voordeel kunnen
halen uit een of
andere zaak, dan
springen ze daar
op.

“Wij moeten laten zien dat we
geen nerds zijn.”

Klaartje: Het
heeft ook veel
met de motivatie te maken natuurlijk. Zoals al
gezegd, zijn
de stuvers sowieso al degenen met de
meeste interesse in onderwijsmaterie.
In feite moet je gewoon aan bewustmaking doen. Neem onze studentenverkiezing, waar we weinig mensen voor
konden warmmaken, tenminste gezien
op een studentenpopulatie van 1.600.

Bert: Volgens mij heeft het echt amper
met mentaliteit te maken. Als primaire
factor denk ik dat vooral individuen
die er hun schouders willen onder
zetten van belang zijn. Neem nu onze
voorbeelden: in het verleden zijn er
een aan deze faculteit een aantal trekkers geweest en die hebben alles in gang
gezet. Hadden zij dat niet gedaan, dan
kan ik me voorstellen dat het hier een
slecht georganiseerde studentenvertegenwoordiging had geweest. Daar komt
nog eens de uitstraling bij. Stel dat je een
voorzitter kiest met een zwakke uitstraling, dan blijf je daarmee kampen voor
de volgende vier jaren. Immers, als je
een nerd als vertegenwoordiger ziet,
dan blijft dat beeld hangen.
Waarom word je studentenvertegenwoordiger? Oprechte bekommernis met de studenten of om je
CV te spijzen?
Peter: Dat beeld bestaat wel inderdaad.
Mensen die zich willen voorbereiden
op een politieke carrière en dergelijke,
maar ik denk dat altruïsme of interesse
toch de grootste rol speelt in de keuze
om stuver te worden. Om de mensen
daarvoor vast te krijgen, moet je ook
een positieve indruk geven. Een paar
jaar geleden was dat minder georganiseerd bij ons, en je zag direct dat het
niet goed ging. Er moesten plaatsen gevuld worden, maar we hadden te weinig
mensen. Dus van in het begin mensen
mobiliseren is het best.
Bert: Je vergeet dat de ervaring zeer rijk

Peter: Nu, dat egoïstische of egocentrische, is vaak ook een reden om ermee
in aanraking te komen. Stel dat je problemen hebt met je IAJ – of GIT-traject
– dan kom je als vanzelf wel in aanraking met de studentenvertegenwoordiging. Als je dan de smaak te pakken
krijgt, rol je er wel verder in. Dus wat
begon als iets ‘egocentrisch’, kan ook altruïstisch worden.
Klaartje: De mensen die zich kandidaat
stellen, zijn meestal niet énkel bezig
met die studentenvertegenwoordiging.
Veel van onze mensen zijn actief bij allerhande organisaties. Je houdt sowieso
de meer geïnteresseerde mensen over.
Wat is de daadkracht van de stuvers? Betekent jullie stem iets bij
de hogere echelons?
Bert: Vooral op faculteitsniveau is er
zeker mogelijkheid tot grote slagkracht.
De communicatie is zeer belangrijk. In
feite heb je twee communicatielijnen
binnen een FSR: van de FSR naar de
student en van de FSR naar de faculteit.
Concreet kunnen dus studenten met
hun problemen naar ons komen, maar
ook de faculteit komt met problemen
naar ons. ‘Wij hebben dit en dat gezien,
kan je eens polsen bij de studenten of
dat als storend wordt ervaren?’ Zo’n
dingen. Het werkt dus van twee kanten.
Klaartje: Dat hangt van twee factoren
af. Enerzijds je motivatie natuurlijk,
want als er van de zes afgevaardigden
maar één opdaagt, stuur je een verkeerd signaal. Door echter goed voor te
bereiden, je dossiers te kennen, kan je
redelijk veel gedaan krijgen. Anderzijds
is er het niveau. Naar de Raad van Bestuur stappen met de eis ‘wij willen hier
meer gebouwen’ gaat al moeilijker dan
bijvoorbeeld wijzigingen in het curriculum aanbrengen.

Zie je oplossingen voor de lage opkomst bij stuver-verkiezingen?
Klaartje: Het hangt ook een beetje van
andere omstandigheden af. Neem nu
onze laatste verkiezing, op een vrije lentedag. Een deel van de studenten zit op
dat moment niet in Gent en een ander
deel gaat liever aan de Graslei zitten, in
het lentezonnetje. Dat je dan een lagere
afkomst hebt, is vrij normaal. Positieve
communicatie kan wel helpen denk ik.
Gewoon laten zien aan mensen dat wij
geen nerds zijn, maar functioneren ten
dienste van hen.
Bert: Inderdaad, je moet het allemaal
een beetje in functie van marketing
zien. Neem nu de GSR-verkiezingen
later dit academiejaar. Als we daar een
paar weken op voorhand wat promotie
rond doen, gaat iedereen uit de lucht
vallen. Door echter continu te communiceren, krijg je een positiever beeld.
Wat is het belang van de GSR?
Peter: Je ziet hoe het er aan andere faculteiten aan toe gaat, dus dat kan zeer
verrijkend werken. Als daar meer werk
in gestoken worden, kan het uitgroeien
tot iets dat de student enkel tot voordeel
strekt.
Klaartje: Het gaat me misschien niet
in dank afgenomen worden, maar de
discussie rond de GSR is moeilijk. Het
lijkt alsof ze iets willen overkoepelen
dat nog niet goed functioneert. Eerst de
facultaire raden draaiende krijgen dus.
De GSR moet misschien eerder dienen
als ondersteuning en fungeren als overlegplatform. Ik heb het persoonlijk een
beetje moeilijk met die gemeenschappelijke standpunten. Hoe kan in godsnaam uit al die faculteiten, van al die
studenten, één standpunt komen? Dé
student bestaat gewoon niet.
Kunnen jullie een vergelijking
maken met de situatie in Leuven?
Bert: Dat is natuurlijk zeer moeilijk.
Maar ik vind het altijd nogal vreemd
dat Loko naar buiten komt met een gemeenschappelijk standpunt. Alsof alle
studenten die zij vertegenwoordigen
dezelfde mening hebben. (fijntjes) Aan
onze pluralistische Alma Mater lijkt zoiets mij niet mogelijk. En terecht.
Wim en Andreas

Meer info: http://www.gsr.ugent.be ◉ http://FRiS.ugent.be ◉ http://www.StuRa.be ◉ http://www.vek.be
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Het goudhaantje van
de Buffalo’s
Nicolas Lombaerts
over AA Gent, de Rode Duivels, en studeren
Het kan snel gaan. Op je achttiende in de eerste
voetbalklasse gedropt worden, in één jaar tijd
een basisplaats in de verdediging van AA Gent
veroveren, en na een succesvolle campagne met
de nationale beloftenploeg een selectie voor de
Je lijkt defintief gelanceerd in
het voetbal. Waarom dan nog
steeds rechten studeren?
Het voetbal is een heel onzekere wereld,
veel onzekerder dan andere beroepen.
Ik ben nu licht geblesseerd, maar een
volgende keer kan het veel erger zijn.
En dan is het altijd beter om nog iets
achter de hand te hebben. Daarbij, wat
als ik op m’n vijfendertigste op pensioen ga? Wat zou ik hele dagen gaan
doen? Ik kan toch niet de hele dag op
het gezicht van m’n vrouw kijken?
Lukt de combinatie sport – studeren een beetje? Steunt de ploeg je
daarin?
Het is meestal pas in tweede zit dat ik
er helemaal door raak, maar tot nu toe
lukt het toch nog om het te combineren. Veel naar de les gaan kan ik niet,
dus is het meestal zelfstudie. Mijn medespelers lachen af en toe wel eens van
“Wie we daar hebben, mijnheer den
advocaat!”, maar er is geen jaloezie. En
er is wel begrip voor dat ik tijdens de
examens af en toe een training oversla.
Veel hangt natuurlijk van de trainer af,
maar tot nu toe maakt die daar toch
geen probleem van.
Krijg je eigenlijk reacties van je
studiegenoten?
Dat gebeurt, maar niet zoveel. Ik denk
niet dat er veel studenten echt geïnteresseerd zijn in de Buffalo’s. Maar als ik
in de Universiteitsstraat sta, gebeurt het
wel eens dat iemand me aanspreekt of
begroet. Dat is wel leuk, natuurlijk.
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Rode Duivels versieren. En dan studeert Nicolas
Lombaerts tussen de soep en de patatten ook
nog rechten aan onze eigenste UGent. En geeft
interviews aan Schamper. Dat het snel kan gaan,
jawel.

Kansen
In  debuteerde je in eerste
klasse. In  wordt je al opgeroepen voor de Rode duivels. Het
gaat snel.
Ik had zeker niet gedacht dat het zo
snel zou gaan. Daarom ben ik ook nog
verder blijven studeren. Maar het is allemaal heel mooi. Ik heb schitterende
kansen gekregen. En hoe sneller het
gaat, hoe liever natuurlijk. Maar het
kan ook wel snel de andere kant uitgaan. Het is beter om met beide voeten
op de grond te blijven.
Je hebt je jeugdopleiding bij Club
Brugge gekregen, maar je bent
dan naar AA Gent overgestapt. Een
bewuste carrièrezet?
Inderdaad. Ik had gedacht bij Gent veel
sneller een basisplaats te kunnen krijgen. De kern in Brugge is veel breder,
en er spelen ook veel grotere namen.
Daar doorbreken is veel moeilijker.
Tja, nu had ik waarschijnlijk wel in de
ploeg gestaan. Maar als je moet beginnen rekenen op blessures van anderen… Een blessuregolf zoals Brugge
die nu heeft gebeurt misschien om de
drie, vier jaar. En als iedereen dan terug is, beland je vaak opnieuw op de
bank. Nee, ik heb me mijn overstap zeker nog niet beklaagd. Tot nu toe mag
ik toch iedere week spelen, ik voel me
goed in de ploeg, en Gent is een prima
stap om hogerop te raken.Ik ben vorige
week trouwens nog naar een training
van Club gaan kijken, en de voorzitter
vroeg me wanneer ik terug zou komen.

Tja, hij moet maar wat laten weten als
hij geïnteresseerd is (lacht).

Topclubs
Voel je het niet kriebelen als je
brugge nu in de Champions League
ziet?
Achteraf wel, maar ja, als… En nu met
Gent hebben we toch tegen Valencia
kunnen spelen. Toegegeven, ze waren
nog niet op topniveau, maar we hebben
toch stevig weerwerk geboden. In zulke
wedstrijden voel je wel het verschil tussen AA Gent en een echte topclub. Valencia heeft bijvoorbeeld Braziliaanse
internationals op de bank zitten, dat
is iets waar Gent alleen maar van kan
dromen. Wij zijn al heel tevreden als we
eens een international hébben.
Hoe schat je de kansen van AA
Gent in de Belgische competitie
in?
Ik denk dat we toch wel een plaats bij de
eerste vijf mogen ambieëren. Ploegen
als Brugge en Anderlecht zullen altijd
in de top drie eindigen, en Standard is
natuurlijk schitterend bezig.
Denk je dat de top drie Anderlecht – Brugge – Standard vastligt voor de komende jaren?
Standard heeft vorig seizoen bewezen
dat ook zij best eens een kwakkelseizoen kunnen hebben, en er kan natuurlijk altijd een andere ploeg voor een verrassing zorgen. Maar ploegen als Club
Brugge en Anderlecht presteren altijd
heel constant. Ik denk dat die toch de
gedoodverfde één en twee zijn.

Jeugd
Is er eigenlijk geen gebrek aan
competitie in de Jupiler League?
Tja, een competitie bestaat meestal uit
enkele topploegen, aangevuld met wat
subtoppers. In buitenlandse competities heb je toch ook clubs die er steeds
bovenuit steken. In Duitsland is er Bayern Munchen, Spanje heeft Madrid en
Barcelona, en in Engeland zie ik niet in
wie Chelsea van de titel zou houden.
Natuurlijk is de competitie daar veel
sterker; de clubs kunnen putten uit een
groter budget. Het Belgisch voetbal kan
je echt niet vergelijken met die competities – het is de laatste jaren mijns inziens zelfs nog bergaf gegaan.
Als het daarover gaat wordt
er steeds maar gehamerd op een
betere jeugdopleiding. Ligt daar
de oplossing?
Er moet inderdaad veel sterker geïnvesteerd worden in de jeugdopleiding.
Misschien dat het de eerstkomende
jaren niet meteen rendeert om jong talent de kans te geven, maar als je op lange termijn kijkt werkt dat wél. Ik denk
toch dat hier genoeg jongens rondlopen
die aardig kunnen voetballen, en dat we
niet altijd in het Oostblok moeten gaan
vissen naar spelers die geen meerwaarde bieden aan de competitie. Er wordt
altijd geklaagd dat we geen degelijke
nationale ploeg hebben, maar eigenlijk
gooien we in België zoals het nu gaat
onze eigen ruiten in. Ik denk dat het de
komende jaren heel moeilijk zal worden om ons nog te plaatsen voor een
EK of een WK. We zijn ondertussen al
afgegleden naar pot vier bij de loting, en
dan loop je kans om landen als Spanje,
Nederland of Tsjechië te loten. Als je je
dan nog moet zien te kwalificeren…
De Belgische nationale beloftenploeg heeft nochtans een zeer
sterke kwalificatieronde voor
het WK achter de rug. Talent genoeg zou je dan toch zeggen?
Dat is waar, we hebben een sterke kwalificatieronde achter de rug. Zo zie je
maar dat er in België best wel talent
rondloopt. Alleen belandt dat te vaak
en te lang op de bank, en dat remt de
groei natuurlijk af. Als je niet speelt,
kan je het niveau niet meer aan, en
roest je vast.
Krijg je als jonge speler nog wel

de tijd om te groeien? Moeten ze
niet te vroeg presteren? Kompany
bijvoorbeeld…
Als we het over Kompany hebben,
spreken we wel over een supertalent,
he. Als je op je zeventiende al in de
ploeg staat, dan wil dat gewoon zeggen
dat je erg goed bent. Ik vind het zeker
niet te vroeg; als je het niveau aankan,
dan kan je gerust meedraaien. Je hoeft
echt niet tot je twintigste, eenentwintigste te wachten om eens van het hoogste
niveau te proeven. En tja, het buitenland… Ik denk, dat als een Kompany
hier nog lang zit, dat zijn groei zelfs zal
afremmen. Het niveau van onze competitie is gewoon te laag.
Terug naar de Buffalo’s dan. Wij
kunnen ons niet van de indruk
ontdoen dat er sinds Sollied geen
enkele hechte ploeg meer op het
veld gestaan heeft.
Na het vertrek van Sollied heeft AA
Gent het financieel even moeilijk gehad, en hebben ze de geldkraan even
moeten dichtdraaien. Dan moet je natuurlijk tevreden zijn met iets mindere
spelers, en iets bescheidener resultaten.
Maar nu zijn de schulden flink afgebouwd, en zit er volgens mij wel beterschap aan te komen.

spektakelvoetbal
Kan Georges Leekens Sollied doen
vergeten?
Ik denk het wel. Georges Leekens is
echt iedere dag voor 100% met zijn job
bezig. Hij krijgt soms wel het verwijt
iets te defensief te spelen, te veel naar
het resultaat te kijken. Maar ja, in het
begin van het competitiejaar wilden

we het nog vaak te mooi doen, en dan
gingen we op onze bek. Nu we wel resultaat behalen morren de supporters
dat we geen mooi voetbal brengen. Zo
is het altijd wat, natuurlijk. We zouden
misschien wel mooier voetbal kunnen
brengen, maar ik win liever met 1 – 0
dan dat we spektakelvoetbal brengen
maar zonder punten achterblijven. Het
is uiteindelijk op de punten dat je aan
het einde van het seizoen wordt afgerekend.
Is Gent aan het groeien?
Ik denk wel dat Gent ambitie heeft,
ja. Er komt een nieuw stadion aan, er
worden weer grotere aankopen gedaan
op de transfermarkt,… AA Gent zit
nu in een overgangsperiode, en je kan
natuurlijk geen drie stappen overslaan.
Maar het zou mooi zijn om over een
tiental jaar kampioen te kunnen spelen
in het Arteveldestadion.
Van welke grote ploegen droom
je?
Er is niet echt een ploeg waar ik van
droom, maar ik zou wel graag in een
grote buitenlandse competitie spelen:
Duitsland, Engeland of Italië. Het voetbal in die competities ligt me wel; hard
en tactisch. Het liefst zou ik in Italië
spelen, alleen al voor het land. Het land,
het eten, de vrouwen (lacht).
Juventus? Milan?
Doe maar Milan dan. (Lacht)
Dries en Gert
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De schoone geschiedenis van
INTERVIEW: WIM OOSTERLINCK
Urgent, het kleine broertje van Schamper, wordt 10 jaar. Ondanks zijn prille leeftijd heeft de
Gentse studentenradio al enkele kinderen gebaard die hun weg gevonden hebben in de professionele radiowereld. Een daarvan is Wim Oosterlinck van Studio Brussel, de man achter
de immer vrolijke stem die ’s morgens op een onmenselijk vroeg uur door uw boxen schalt.
Op zoek naar vettige anekdotes uit de beginjaren van Urgent ging Schamper met Wim Oosterlinck praten.
Hoe ben je bij Urgent terecht
gekomen?
Ik zat bij Schamper, (Wim was van 1994
tot 1995 hoofdredacteur van ons fantastisch vodje, nvdr.) en de twee studenten
die aan de basis van Urgent lagen (zie
kader, nvrd.) vertelden ons over hun
plan om een studentenradio op te richten. Schamper werd er van in het begin
bij betrokken en heeft vrij snel een artikel over Urgent geschreven. Het was
oorspronkelijk zelfs de bedoeling om
samen te werken voor de nieuwsgaring.
Toen ze op zoek waren naar mensen
om hun idee vorm te geven zijn ze dus
ook bij ons komen aankloppen en zo
ben ik bij Urgent terechtgekomen. Het
eerste jaar ben ik een soort van cultuurverslaggever geweest in ‘Tournée Generale’; een programma dat gemaakt werd
door een samenraapsel van verslaggevers en presentatoren en aan het einde
van de rit op een radio-uitzending leek.
Dat was eigenlijk het begin van Urgent.
Een van die producers van dat programma was trouwens Nathalie Delporte, die nu bij Q-music werkt. Het
tweede jaar heb ik ‘Tournée Generale’
gepresenteerd op maandagochtend samen met Jo Coenen, die toen technicus
was. Later hebben we de rollen omgekeerd. Mijn laatste jaar heb ik als een
soort losse medewerker links en rechts
nog een handje toegestoken.

Bourgeois
Hoe was de gang van zaken in de
begindagen van Urgent? Meteen de
professionele aanpak?
Goh, het is eigenlijk nooit echt professioneel geweest (lacht). Het is natuurlijk
een studentenvereniging en eigen daar-
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an studentenradio Urgent.
aan is dat de activiteiten, ook al zijn ze publieksgericht, het meest gericht zijn op de
studenten die ze organiseren. In die zin is
het dus nooit professioneel werk. Bovendien kan je nooit professioneel zijn als je
met vrijwilligers werkt die niet er niet voltijds kunnen mee bezig zijn.Urgent was
toen nog een verschrikkelijke puinhoop
en eigenlijk is dat nu nog steeds zo. Pas op,
ik vind het een fantastisch initiatief, maar
organisatorisch gezien is het gewoon een
puinhoop (lacht). En ik denk dat er ieder
jaar opnieuw hard gewerkt wordt om de
schade zoveel mogelijk te beperken.
Ondertussen ben je natuurlijk al
een bourgeois van de nationale
radio geworden …
(valt uit de lucht).Wie, wat, ik? Een bourgeois van de nationale radio? Neen, niet
echt. Het is natuurlijk wel zo dat eenmaal
je professioneel bezig bent het verschil
duidelijk te merken valt.
Is Urgent een springplank geweest
voor je professionele carriére?
Neen, helemaal niet eigenlijk. Nog tijdens
mijn studies ben ik bij Radio 2 OostVlaanderen begonnen. Ze zochten op dat
ogenblik mensen om regionaal nieuws te
maken. Ik heb daar toen voor gesolliciteerd en heb, tegen mijn verwachtingen
in, die job gekregen. Later heb ik bij Radio 2 een stemtest gedaan en die hebben
ze bij Studio Brussel gehoord. Ze hebben
mij toen gebeld om te vragen of ik bij hen
een programma wou maken en ik heb ‘ja’
gezegd. Dat was het begin van mijn carrière bij Studio Brussel.

Illegaal
Heb je nog leuke anekdotes uit je
Urgent-tijd?
(denkt even na) Ik werkte dus voor radio
2 en ik moest daar om negen uur beginnen. Ik had ook beloofd om op maandag
‘Tournée Generale’ te presenteren op Urgent, maar toen was dat nog ochtenduitzending van zeven tot negen. Er werd
toen nog uitgezonden vanuit een studio
van een vrije radio in Ledeberg. Ik had
live uitzending tot negen uur maar ik
moest om negen uur ook bij radio 2 beginnen. Dat was praktisch onmogelijk,

Studentenradio Urgent is tien jaar oud. Omdat de geschiedenis
zichzelf niet schrijft, valt die zware last eens te meer op de stevige schouders van uw geliefde Schamper-redacteurs.
Gebruik makend van de teletijdsmachine van professor Barabas maken we even een kleine sprong terug
in de tijd. Naar die lang vervlogen
dagen toen de dieren nog spraken,
Schamper nog de waarheid schreef
en dissidente radiogolven de Gentse
ether nog niet vervuilden. We schrijven maart 1995. Twee jongedele
heren, Johan Dedeckel en Frederik
Degroote hebben een droom. Beiden
zijn ze intensief met muziek bezig en
wanneer Johan het idee krijgt om een
studentenradio te lanceren, lijkt het
spreekwoordelijke gat in de markt
gevonden te zijn. Niet dat de heren
uit geitewollensokken-idealisme een
nieuwe spreekbuis aan de studenten
wilden geven, maar meer door toeval
dan door wat anders bleek hun grote
droom ook nog eens iets broodnodigs te zijn.
Waarmee anders valt een groot deel
van de studentenpopulatie te bereiken? Televisie zal het alleszins niet
wezen, het studentenblad Schamper
is maar een vunzig vodje en eigenzinnige radio is best wel een wuft
ding. Aan steun voor het idee dan
ook geen gebrek en zelfs het krijgen
van een eigen frequentie liep van een
leien dakje. De volgende stap was het
in beslag nemen van een gebouw.
Nadat iemand van het universitaire
pronkstuk “het Pand” een artikel
over het radio-project had gelezen
in de gazet, ging de bal aan het rollen. Toendertijd werd een deel van
het gebouw nog verhuurd aan een
VPC, een vereniging die men bij de
unief liever zag gaan dan komen, dus
haalde men bij VPC snel de mensen
van het toekomstige Urgent binnen
om er zelf een steviger poot binnen
de universitaire gangen te vestigen.
Daarop moest vadertje unief wel reageren, en wel door Urgent ergens
anders een veel geschikter locatie aan
te bieden, met name in een bouwsel

aan de Korte Meer.
Een derde item dat wel handig van
pas zou komen bij het in gang schoppen van een nieuwe radiozender, was
geld. Dus trokken de oprichters hun
stoutste schoenen aan, stapten de
eerste de beste bank binnen en kregen tot hun eigen verbazing meteen
sponsoring toegezegd. Dat de bewuste bank zich net “in de zak gezet”
voelde door het VRG en dus nieuwe
sponsoringsmogelijkheden zocht onder de studenten, had daar wel wat
mee te maken. Daarnaast werd ook
nog een privé-investeerder gevonden
om de zware onmiddellijke kosten te
betalen. Een derde bron van inkomsten werd gevonden in het organiseren van een grootscheepse technofuif in november 1995. Amper vijf
dagen na het plaats vinden van de allereerste I Love Techno in de Vooruit.
Pikant detail: de Urgent-fuif (met onder andere Sven van Hees) trok zo’n
500 man méér dan die bewuste I Love
Techno. ’t Is maar dat ge ’t weet.
Na veel hard labeur, stond Urgent al
snel op zijn poten. Tal van creatievelingen bundelden er hun krachten en
vonden er een efficiënte leerschool
doorheen de loop der jaren. Menig
Urgent-medewerker vond zijn weg
naar een carrière in de muziekindustrie en leefde nog lang en gelukkig.
De belangrijkste bijdragen van de eigen alma mater in dit alles zijn vooral
de subsidies via de conventen en de
gebouwen geweest. Laat ons hopen
dat daar alvast voor wat dat laatste
betreft na tien jaar geen eind aan
komt: Urgent is immers nog steeds
op zoek naar een onderkomen nadat
de voor hen voorziene verdieping in
het nieuwe studentenhuis vrolijk geschrapt werd. Wij duimen alvast. U
toch ook?
Wouter

▶ P. 16
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dus nam ik altijd de dag voordien
op Urgent mijn laatste twee presentaties op.We monteerden die dan op
het einde tussen de platen en dan
zat ik, terwijl ik onderweg was naar
radio 2, in de auto naar mezelf te
luisteren. Ik heb trouwens ook nog
een tijdje ‘illegaal’ meegewerkt bij
Urgent. Op een bepaald moment
hing er bij radio 2 een blad op met
de mededeling dat medewerkers
niet mochten meewerken aan een
vrije radio. Omdat ik niet wist of het
al dan niet op mij sloeg heb ik toen
nog een jaar in de duik meegewerkt
bij Urgent met vervormde stem
enzo (gniffelt).Urgent heeft ook nog
een tijdje in een kelder gezeten in
de Korte Meer, waar de tram door
rijdt. Elke keer als de tram passeerde moesten we even stoppen met
presenteren en dat stuk overdoen
omdat het geraas van de tram alles
overstemde.
Heb je eigenlijk veel geleerd bij
Urgent?
Urgent was superplezant om te
doen omdat je er eigenlijk kan doen
wat je wilt. Je leert er wat je in elke
studentenvereniging leert, namelijk
organiseren, in groep iets doen. Je
ontdekt dat in groep werken niet
zo evident is en dat je de dingen op
een of andere manier moet weten te
regelen zodat het toch min of meer
allemaal lukt. Qua radio maken
heb ik eigenlijk het meeste geleerd
in een professionele omgeving, bij
Studio Brussel dus. En daarin verschilt de Urgent van nu met die van
vroeger. Ik denk dat je bij Urgent nu
wel meer radio leert, want er zijn
nu workshops voor de mensen die
nieuw binnen komen. Ze doen nu,
in tegenstelling tot vroeger, moeite
om mensen echt op te leiden. En dat
vind ik heel tof.
Heb je tenslotte nog een vaderlijke raad voor de mensen die
nu bij Urgent werken? Iets dat
nog kan verbeteren?
Alles. (lacht). Alles kan altijd nog
verbeteren! Het is juist plezant om
daaraan te werken en te sleutelen
aan eventuele verbeteringen.
Saar
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ONBEKENDE UNIEF

Limonadefabriek en Emmaüskasteeltje
De werkzaamheden aan het nieuwe studentenhuis bereiken dra hun
eindpunt. Hoor die vreugdekreten! Door die werken werd ook de
aandacht gevestigd op een tweetal minder bekende bouwwerken:
een limonadefabriek en het Emmaüskasteeltje. En over het stookgebouw verneemt u ook een en ander.
Niet alleen voor de meeste studenten,
maar ook voor heel wat Gentenaren is
dat een stukje onbekend Gent, nochtans gelegen in de Sint-Pietersnieuwstraat, een van de belangrijke verkeersaders van Gent. Wijven die af en toe
hun bmi de hoogte injagen in de chocoladebar; daar is het ongeveer te situeren. U zal het echter niet zien, tenzij u
houdt van een fikse wandeling. Het is
immers verstopt achter de oude stookplaats, waar het nieuwe studentenhuis
nu gebouwd wordt. Als u het wil zien,
kan u naar de Muinkaai gaan of de Hoveniersberg afdalen. Of ijveren voor de
afbraak van de stookplaats.

Fernand 1
Het kasteeltje werd gebouwd rond
1700 en is gelegen op de terreinen van
het buitenverblijf van een rijke Gentenaar uit de 16de eeuw. Van 1702 tot
1816 diende het als lusthof en was het
in handen van de familie Van Waesberghe. Het familiewapen is, weliswaar
nagenoeg onherkenbaar, aangebracht
op de westgevel van het gebouw. Het
ding staat met andere woorden al een
stuk langer recht dan de op instorten
staande Boekentoren die nog geen
100 jaar oud is. Door een Koninklijk
Besluit van 9 december 1964 is het
kasteeltje beschermd. Als gevolg van
een besluit van de Vlaamse Regering
van 25 maart 1996 is het opgenomen
in het beschermd stadsgezicht ‘Hoveniersberg en aanpalende panden en
tuinen aan de Sint-Pietersnieuwstraat’.
Het aanpalende stookgebouw is echter
niet beschermd. In de gemeenteraad is
dan ooit het plan ontstaan om het ding
neer te leggen. Door het nieuwe studentenhuis komt daar uiteraard niets
van in huis.
In
1872
kocht
de
brouwersfamilie Donny het kasteeltje,

en het bleef in hun handen tot 1957.
De oprichter van die brouwerij was
een professor scheikunde, die dankbaar gebruik maakte van de gunstige
bodemstructuur van de Blandijn. Het
grondwater dat werd bovengehaald,
was van een goede kwaliteit. Uit een
laboratoriumanalyse uit 1940 blijkt dat
het ‘Blandin’-water dezelfde samenstelling en therapeutische waarde heeft als
dat van de Contrexville-bronnen. Men
zou hem een soort professor Fernand
Vandamme avant la lettre kunnen
noemen. Hoewel, het volk limonade
verschaffen is toch iets positiever voor
de goede naam van de unief dan een
hoop bruin mannen een waardeloos
vel papier van 1000 euro geven.
De brouwerij bevat bovendien twee
ijskelders, gebouwd in 1872. In de
19de eeuw waren dergelijke kelders
geen zeldzaamheid in Gent. Men had
die kelders nodig om het uit Noorwegen aangevoerde ijs op te slaan. Een
deel van het ijs werd verkocht, de rest
werd in de brouwerij gebruikt om de
drank fris te houden en koolzuurgas te
produceren. De kelders zijn behoorlijk
omvangrijk: de ene is 15 meter diep
met een inhoud van 1500 kubieke
meter, de andere is 10 meter diep en
heeft een inhoud van 1000 kubiek. De
familie Donny heeft het kasteeltje ook
gebruikt voor de promotie van haar
artikelen. In een promotieaffiche van
de Belgische limonadefabrikanten
komt het voor als het handelsmerk
van de brouwerij. Op Ebay en andere
veilingsites kan de geïnteresseerde na
lang zoeken nog een glas vinden met
een opdruk van de limonadefabriek en
het kasteeltje.

Geneut
Zoals reeds vermeld is ooit het plan
ontstaan om het stookgebouw af te

breken zodat het kasteeltje ook vanaf
de Sint-Pietersnieuwstraat zichtbaar
zou zijn. Dit werd besproken op de
gemeenteraad van 22 maart 2004.
Wettelijk gezien bestond er geen
bezwaar tegen de sloop. De universiteit stond echter negatief tegenover
dat plan. Een unief in volle uitbreiding heeft al haar gebouwen nodig.
Verder in het verslag van die gemeenteraad kan u lezen dat er ferm
geneut werd over de uitspraak van
Emmaüs(kasteeltje). De trema op
de ‘u’ maakt het voor de gemeenteraadsleden moeilijk. Met als besluit:
het doet er niet toe, we spreken over
hetzelfde. Het ding heeft zo z’n architecturale waarde en daarom staat
het nog recht. Nog net iets rechter
dan de Boekentoren.
De stookplaats, of Thermische Centrale, werd in 1938 opgetrokken als
een van de laatste onderdeel van
het Technicum, gebouwd tussen
1934 en 1939 op de oevers van de
Muinkschelde (burgies en archies,
weetwel). Grote held in dit verhaal
is professor Gustave Magnel (18891955). Hij is een van de pioniers
wat betreft onderzoek van beton en
betonmortel. Studenten burgerlijk
ingenieur zullen hem wel ontmoet
hebben in een van hun curussen
Beton. De centrale is het enige gebouw van het technicuscomplex dat
volledig uit beton opgetrokken is;
zowel de gevels als de structuren bestaan uit de indertijd revolutionaire
bouwstof. Dit was niet geheel naar
de zin van architect Jean Norbert
Cloquet (1885-1961), die de modernistische aanpak à la Henri Van de
Velde niet zo vet cool vond. Beetje
conservatief wellicht. Wat moderniteit betreft is de stookplaats alleen te
vergelijken met de Boekentoren. Dat
moderne architectuur niet altijd garant staat voor een kwalitatief, duurzaam en gebruiksvriendelijk bouwwerk, heeft de Boekentoren echter al
meer dan genoeg bewezen.
Het siert de unief dat ze dergelijke
historische panden renoveert en/of
een nieuw bestemming geeft. Driewerf hoera! Hoezee!

MUZIEK: IS ROCK DOOD?

Elke jeugdige hond of teef met een beetje avontuurlijke twinkel in de ogen droomt maar van één
ding: voor de neus van een gigantische meute je
gitaar overgieten met aanmaakvloeistof, de vlam
erin zetten en dan een scheurende improvisatie
op de melodie van de Vlaamse Leeuw ten berde
brengen. Wel zie, Schamper ging aan Erik Van
Biesen en Luc Waegemans, twee anciens van
de Vlaamse rock, vragen hoe u zo snel mogelijk
op dat podium kan raken. Drie pagina’s vol sex,
drugs, rock&roll en journalistieke clichés.

Stefaan
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Rck zkt Rll: Erik Van Biesen en Luc Waegemans over de toekomst van
Van Biesen begon als bassist van de
Paranoiacs maar speelt nu al meer dan
tien jaar bij Gorki. Hij is bovendien de
drijvende kracht achter het Muziekcollectief, dat jonge muzikanten laat
kennismaken met het klappen van de
zweep. En Waegemans is niet alleen
frontman van de Gentse band Starfighter, hij bestiert ook nog eens vanuit een
stoffig zolderkamertje de VZW Kinky
Star, een VZW die jonge bands linea
recta naar het onbetamelijk decadente
sterrendom wil katapulteren.
Wat biedt Kinky Star de jonge bands
nu eigenlijk?
Waegemans: Kinky Star is een sociocultureel muziekcentrum. We begeleiden beginnende bands in de verschillende facetten van het groeiproces naar
muzikale wasdom. We bestaan al acht
jaar, en hebben ook een eigen klein
platenlabel. We bieden wekelijks concerten aan in onze club, we hebben een
info- en adviescentrum en nog tal van
andere kleine projecten.
Hoeveel platen brengen jullie per jaar
uit?
Waegemans:
(denkt
even
na)
Hmmmm... Dat is intussen gedaald tot
een drietal langspeelplaten, geloof ik.
En hoeveel groepen hebben jullie onder jullie hoede?
Waegemans: Er zijn vrij veel groepen
aan ons label verbonden: gedurende
ons achtjarig bestaan hebben we waarschijnlijk al zo’n vijftien tot twintig
bands uitgebracht. Op dit moment zijn
een vijftal bands daarvan nog actief.
Moet je het aantal groepen beperken
om de efficiëntie van je werking te
verzekeren?
Waegemans: Enerzijds wel, maar langs
de andere kant zijn we er ook om zelfwerkzaamheid bij de groepen te stimuleren. We willen hen aanporren om
hun eigen lot in handen te nemen - het
DIY-principe: een cd opnemen in eigen
beheer, zelf promotie voeren en concerten zoeken. Let wel: we helpen de groepen daarbij, maar het is ook niet onze
bedoeling om zoveel mogelijk bands in
onze stal te lokken.
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Waegemans: “Er bestaan ook dj’s die nauwelijks overleven, terwijl er Belgische
rockgroepen zijn die veel geld binnenrijven.”
Dat vraagt om namen! Welke bekende
groepen brachten onder jullie hoede
een plaat uit, de laatste jaren?
Waegemans: Starfighter, Waldorf,
Hitch, een tijdje geleden Barbie Bangkok,... Volgend jaar brengen we ook
nieuwe platen van Needle & the Pain
Reaction, een full album van Barbie
Bangkok, een tweede album van Hitch
en we plannen ook iets met The Germans.
Aan welke criteria moet een groep beantwoorden om bij Kinky Star aan het
werk te kunnen?
Waegemans: (enthousiast) Iedereen
kan bij ons terecht! Elke band kan gratis advies krijgen, maar met sommige
bands gaan we een stapje verder. Een
samenwerking op dat niveau komt er

echter niet na één demo: dat groeit uit
een jarenlange verbondenheid met die
groep. Je hebt ze al eens live gezien, je
kent de groepsleden, en uiteindelijk
beslis je om een plaat met hen uit te
brengen. Je kan bijna zeggen dat zo’n
symbiose organisch groeit.
Zijn er bepaalde genres die dan toch
de voorkeur krijgen?
Waegemans: We hebben nooit expliciet stijlkeuzes gemaakt, maar de laatste
jaren zien we wel een evolutie richting
alternatieve rock. We hebben nog één
hiphopband, maar onze groepen spelen voornamelijk indierock. We durven wel breder kijken hoor: ’t Hof van
Commerce zat vroeger bij ons, Vive La
Fête...

van de Vlaamse populaire muziek (deel 1)
Is Kinky Star een label dat genres die
heden ten dage niet in de schijnwerpers staan een kans wil bieden? Zijn
jullie voor groepen die dergelijke genres spelen de laatste hoop?
Waegemans: Wij zijn niet de laatste
hoop voor die groepen, wij zijn een
nieuw begin voor hen. Wij zetten samen met hen de eerste stappen opdat zij
zouden kunnen groeien, en dan uiteindelijk in dat commerciële circuit zouden kunnen meedraaien. Dat ze kansen
zouden kunnen krijgen. Maar wij zijn
zeker niet de laatste hoop. (lacht)
Heb je het gevoel dat er te veel of te
weinig groepen zich aanbieden bij
jullie? Moeten jullie knippen of scharrelen?
Waegemans: Er kunnen er nooit te veel
zijn, natuurlijk. Maar het is ook niet
alsof Kinky Star het enige label is voor
jonge bands om hen te helpen van start
te gaan. Als wij bands op welke manier
dan ook kunnen helpen, door hen clubs
aan te wijzen waar ze kunnen optreden,
studio’s waar ze kunnen opnemen of
repetitiekoten waar ze kunnen oefenen,
als we dat kunnen aanbieden, dan zijn
we al een heel stuk verder. Sommigen
groeien, zoals ik al zei, automatisch
door naar het label, waar ze iets uitbrengen, maar dat is slechts voor een
zeer beperkte groep. Kinky Star draait
niet enkel en alleen rond platen uitbrengen... Alle demo’s worden beluisterd in een luisterteam, en de keuzes
die we daaruit maken worden meegenomen naar de Kinky Star Radio Show
op Urgent, en we draaien die ook in de
club. We kunnen met een groep dus op
verschillende manieren dingen doen.
Het voorbeeld van de rockschool in
Tilburg en haar worpen als Krezip in
acht nemende, kan je dan niet stellen
dat een rockschool de creativiteit van
jonge bands dreigt te fnuiken?
Van Biesen: Neenee, zo mag je dat niet
zien. Ik zal hen ook niet gaan zeggen
hoe ze moéten spelen, hé. Ik leer hen
ten eerste geen liedjes spelen; ik leer
hen enkel bepaalde technieken om hen
te leren doen wat ze willen doen op hun
instrument. Controle over het opdrukken van een noot, bijvoorbeeld. Ik zal

de leerling bijvoorbeeld introduceren
tot het denken in termen van harmonie, en uitleggen waarom een si majeur
zeven wel kan in een harmonie van do,
en een gewone si zeven niet. Maar ik zal
hen niet verbieden om die si zeven te
gebruiken, ik leg hen gewoon uit waarom dit muzikaal niet klopt.
Waegemans: Erik zal ook niet zeggen:
“Doe het zus of zo, anders klinkt het
niet radiovriendelijk.”
Van Biesen: Als iemand mij komt vragen hoe hij een bepaald nummer op
Radio 2 moet krijgen, dan zal ik ‘m
uitleggen dat ie een nummer van drie
minuten moet schrijven, dat aan deze
of gene vormstandaard moet beantwoorden. Maar ik zal nooit ongevraagd
proberen iemands muziek te veranderen. Voor ik met een groep wil samenwerken, moet er trouwens al een eigen
stijl inzitten.
Merk je dat er, in de loop der jaren,
steeds weer vaandeldragers van een
nieuw genre opstaan die dan meteen
een hele meute volgelingen spawnen?
Waegemans: Dat is ook het werk van
de media, hé. Meestal begint dat ook
vanuit de Britse pers: zij maken plotseling van een bepaald genre of een bepaalde groep the hottest thing around.
Dat noemt men dan een hype. Maar
een groep mensen die samen met hart
en ziel muziek willen maken, en die
zich volledig aan die groep willen geven, heeft altijd een unieke stijl. En een
groep wordt niet noodzakelijk beter
of slechter omdat ze binnen of buiten
de lijntjes kleurt. De groep moet muzikaaltechnisch wel over enige gaven
beschikken, maar dat is niet het enige
wat telt. Het is ook de combinatie van
mensen, en het feit dat ze dezelfde passie delen, die muziek boeiend maakt.

zins) Ik heb persoonlijk toch liever dat
ze het geld aan de podia geven, zodat
groepen er tegen een degelijke prijs
kunnen komen spelen, dan dat men het
direct aan de groepen geeft. (stil) Maar
ik heb ook geen zin om me met heel die
politieke bedoening te gaan moeien.
Waegemans: Ik denk dat het ook niet
helemaal klopt wat je zegt: er zijn ook
dj’s die nauwelijks overleven, terwijl
er Belgische rockgroepen zijn die veel
geld binnenrijven. En op een Muzikantendag zie je ook dj’s en scratchers aan
het werk. Maar ik ben realistisch: de
Belgische pop en rock zullen zeker niet
spectaculair groeien de volgende jaren. Momenteel moeten we ook steeds
krabben en krabben. En de subsidiepot
is al vrij klein.
Wat zou er gebeuren mochten die subsidies helemaal wegvallen, denk je?
Van Biesen: Ten eerste: die subsidies
vormen een mooie surplus, maar daar
blijft het ook bij. Je hoeft niet te denken dat het hier over enorm veel geld
gaat. Het is fijn om een project waar je
al lang naar uitkijkt te kunnen waarmaken dankzij een extra som geld. Maar
de meesten moeten het sowieso zonder
stellen, hoor.
Waegemans: Het is nu ook niet alsof ze
die subsidies zomaar weggeven. Je moet
een stevig dossier kunnen voorleggen,
al jaren een actieve werking koesteren,
je moet je hele boekhouding voorleggen... Dat is een immense opdracht.
Gentse podia krijgen bijvoorbeeld geen
subsidies, omdat het vaak over privébedrijfjes gaat: kleine café’s en zo. Wat wel
zeker een goeie zaak is, dat is de VZW
Repetitiekoten: er zijn zoveel bands die
gedwongen zijn thuis in de living te repeteren, met alle gevolgen vandien.
Gert & Pieter

Een danstempel met elektronische
muziek kan vandaag perfect zelfstandig overleven. In het rockgenre zie je,
zoals reeds het geval is bij klassieke
muziek, een groeiende afhankelijkheid van subsidies en staatsbegeleiding opduiken.
Van Biesen: (ontwijkt de vraag enigs-

Volgende week het opzienbare deel II uit
deze magnifieke reeks. Hoezah!
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‘Mijn vrienden gaan wel naar de unief’
Het harde leven van een filmster: je tijd vullen met interviews die afgenomen worden in een steriele
hotelkamer. Ellen Page en Beatrice Brown hebben er al heel wat achter de rug als Schamper
komt binnenvallen. Hoewel de dames hier zijn voor de promotie van Mouth to Mouth, zijn we vooral
nieuwsgierig naar de ervaring van de achttienjarige Ellen Page als Kitty Pride in X-Men 3. De kleine
brunette in de vale spijkerbroek lijkt nochtans veel te schuchter om over sterallures te beschikken. Des
te meer diva is de blonde Beatrice Brown, die parmantig een bontmanteltje omslaat als de fotograaf
aankomt. Haar hippe schmink kan nochtans de wallen onder haar ogen niet verbergen.
Het is ons totaal onduidelijk
waar Mouth to Mouth over
gaat. Kunnen jullie wat uitleg
geven? (Beiden proberen het
taakje op elkaar af te schuiven.
Aanvankelijk verliest Ellen.)
Ellen: ‘De film gaat over een groep die
jonge mensen rekruteert op straat, om
eh… Zeg jij het dan!’
Beatrice: ‘Oké, het gaat over een groep
Europese straatkinderen uit de lagere
regionen. Drugsverslaafden, hoertjes…
En dan heb je de wolven zoals Harry
die jonge geesten kunnen manipuleren.
Harry belooft ze vrijheid terwijl ze in
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werkelijkheid een sekte worden binnengetrokken.’

oppervlakkig persoon, die door haar
tragische levensloop gehard is.’

Ellen: ‘Het personage dat ik speel, staat
daar enigszins buiten. Ze is een Canadees meisje uit de middenklasse dat
tegen haar zin in Londen verblijft. Ze
heeft een slechte relatie met haar moeder en ziet de sekte als een vriendelijke
groep waar ze bij wil horen.’

Vernedering is een voornaam aspect binnen sektes. Hoe belangrijk
is dat als thema in de film?
Ellen: ‘Het is een erg belangrijk onderdeel van de film. Verschillende scènes
draaien net daar rond. Over hoe bang
mensen zijn om vernederd te worden,
en de angst om openlijk veroordeeld
te worden door anderen. De context
van een sekte leent zich daar sterk toe.
Mensen worden er afgebroken tot op
het punt waar ze geen ander doel meer
hebben dan erbij te horen.’

Beatrice: ‘Mijn personage heet Nancy.
Ze is een ex-hoertje en verslaafd. Haar
leven staat in het teken van de sekte.
Niet omwille van een hoger doel, maar
uit liefde voor de leider. Ze is een wat




Vechten voor de waarheid

Beatrice. Klopt het dat dit je
eerste film is?
Beatrice: ‘Inderdaad, Allison (Murray,
de regisseuse – red.) heeft me ontmoet
terwijl ze onderzoek deed voor het
personage Nancy. Zij was niet zo thuis
in dat milieu, en daar kon ik haar bij
helpen. Ik had immers al wat ervaring
uit het echte leven. Zo ben ik uiteindelijk ook gevraagd voor de film. Allison
heeft me zo geholpen een element van
mezelf te vinden, dat tot dan niet naar
boven was gekomen. Mijn artistieke
kant is helemaal opengebloeid. Ik wil
niet spreken alsof ik het allemaal al wel
gezien heb, maar voor een rol als deze
hebben mijn ervaringen uit het verleden me echt geholpen. (Schraapt de keel
en kijkt plechtig:) Je hebt meer inzicht in
de onderliggende vragen over leven en
dood, en dat helpt je.’

Allison Murray lijkt ons een apart
figuur als filmmaker. Hoe was het
om met haar te werken?
Beatrice: ‘Allison is an incredible, multifaceted diamond core woman and creature in this universe who is like…’ (in de
volgende Schamper deel 2! – red.)
Ellen: ‘Ze is echt fantastisch om mee te
werken. Ze weet wat ze wil, en je kunt
haar werkelijk vertrouwen.’

Beatrice: ‘Ze werkt met groepen uit
de maatschappij die niet vaak aan bod
komen in de media. Ze is gedreven om
hun verhaal te vertellen, hun waarheid.
Dat is iets om respect voor te hebben.’
Ellen: ‘Ze moet ook vechten om haar
films te kunnen maken. Het duurt
steeds erg lang voor ze kan beginnen
met filmen en zelfs dan zijn mensen
erg sceptisch omdat het om waarheden
gaat die je niet vaak te zien krijgt.’

Dertig explosies
Ellen, jij acteert al sinds je
tiende. Voel je soms niet dat je de
‘normale’ dingen mist, zoals naar
school gaan? (Beatrice rolt hevig
met de ogen)
Ellen: ‘Ik veronderstel dat mensen inderdaad vinden dat ik een abnormaal
leven leid. En er zijn ook momenten
geweest dat ik gewoon thuis wou blijven en me als een normale tiener wou
gedragen. Onlangs heb ik een jaar vrij

genomen na een film die me erg had
uitgeput. Ik had even de drang om
gewoon naar school te gaan, mijn diploma te behalen zoals alle anderen.
Dat was geweldig, maar ik hou van acteren. Ik krijg zoveel andere ervaringen
in de plaats. Mijn beste vrienden gaan
wel naar de unief, en ook zij doen wat
ze graag doen. Eén van hen is een getalenteerd schrijver, een ander wil archeoloog worden… Maar in feite is dat gewoon een andere weg die je in hetzelfde
leven neemt, ondanks de oppervlakkige
verschillen.’

Mouth to mouth is een relatief
kleine arthouse productie. Is er
een groot verschil tussen zo’n
film opnemen en een grote Hollywood blockbuster?

(Beatrice rolt nogmaals hevig met de
ogen)Ellen: ‘Ah, je bedoelt die andere
film waar ik nu mee bezig ben? (X-men
3 – red.) Het is erg verschillend, ja. In
kleinere producties met een beperkt
budget is alles erg georganiseerd omdat zeker geen geld te verkwisten. Soms
vraag ik me op grotere sets echt af waarom alles zo verspild moet worden. Ik
wissel tussen films waar men dolgelukkig is als men een halve dag een kraan
kan gebruiken en producties waar er op
de set dertig explosies afgaan terwijl er
een bus door de lucht vliegt en er allerhande beroemdheden rondlopen.
Maar in essentie is het steeds een groep
mensen die samen een film probeert te
maken, en alle ervaringen die daarbij
horen. Het is enkel de oppervlakte die
radicaal verschilt. Bij die grote producties ligt mijn hart nu niet bepaald, maar
het is een zoveelste nieuwe ervaring
waar je uit leert.’

Kritiek
Natuurlijk, met een groter publiek komen er ook een pak mensen
bij die je prestaties gaan beoordelen. Is het vreemd om al die wildvreemden te horen die een mening
hebben over wat jij doet? (Beatrice
kijkt nu nukkig naar de muur)
Ellen: ‘Ja, het is vaak erg raar. Vooral
omdat ik wat neig naar het neurotische.
Ik veronderstel dat je overal beoordeeld
wordt, dus zelf probeer ik geen oordelen te vellen over anderen. Dat lukt niet
steeds, maar ik werk eraan. En dan leer
je snel dat mensen je altijd wel kunnen verrassen, ook al verwacht je het

totaal niet. Ik vind het erg dat mensen
steeds zo kritisch en negatief tegenover
elkaar moeten staan. (op dreef) Ik hoor
gewoon al wanneer mijn naam wordt
aangekondigd dingen die ik nooit over
mijzelf zou zeggen!’
Beatrice: ‘I don’t give a fuck about what
other people think. Ik doe gewoon wat
me natuurlijk lijkt en wat ik graag
doe, fuck the others.’
Ellen: ‘Wat je met films vaak hebt, is dat
mensen het gewoon niet vatten waar je
mee bezig bent. Ze zeggen bijvoorbeeld
over mijn personage in Hard Candy dat
het er ver over was, mijn acteren. Maar
dat is nu eenmaal hoe mijn personage
is! Het zijn vooral mensen achter hun
computer die de ene mening na de
andere lanceren maar bijna nooit vatten waar het nu precies om gaat. Altijd
maar kritiek geven en kritiek geven…’
Gisteren werd Mouth to mouth
vertoond op het Filmfestival
Gent, waren jullie blij met de
reacties?
Ellen: ‘We waren eigenlijk niet aanwezig na de film om de reacties te horen.
Normaal vinden we dat heel leuk, maar
daar was deze keer geen mogelijkheid
toe. Dit is het derde festival dat we met
deze film doen, en de reacties waren tot
nu toe erg goed. In San Francisco bijvoorbeeld hadden we een echte band
met het publiek omdat er daar een grote sekte is geweest. De mensen hadden
echt meegemaakt wat wij proberen te
vertellen met deze film.’
Beatrice: ‘Je beseft ook pas halfweg
de film, dat er echt iets mis is met de
sekte. Door het eerst als een aangename
groep voor te stellen, wordt het publiek
langzaam de film binnengetrokken en
daardoor krijg je de beste reacties bij
het publiek. De staat van paranoia en
achterdocht die langzaam doorsijpelt,
kan ook als een kritiek op de moderne
maatschappij gezien worden. (Ook
op dreef) Er zijn veel positieve zaken
gaande in onze maatschappij en er zijn
ook erg goede mensen die hier en daar
leiding geven. Ik hou van Europa en
van Londen! Maar er zijn natuurlijk
ook veel slechte dingen tegenwoordig.
Amerika… tja, wat kan ik nog toevoegen aan wat er allemaal al over gezegd
is?’
Bregt S. & Eline
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Lords of Dogtown
Dogtow
Vandaag de dag zijn skaters meestal puberale conformistjes die wel de coolste
kleren, hipste schoenen en de vetste
boards kopen, maar voor de rest braaf
hun huiswerk maken en pas gaan skaten wanneer de afwas gedaan is.
Ooit was het anders, ooit was het skateboard enkel voor über-krapuul dat lak
had aan volwassenen en aan hun regeltjes. Ooit zetten skaters koers naar
de rijkere buurten om er te boarden in
drooggelegde zwembaden, startten ze
relletjes op wedstrijden en spijbelden
ze à volonté. Ooit waren er de Z-boys,
uitschot uit Zuid-Californië dat uiteindelijk een legendarisch skateteam zou
worden en het ganse wereldje op zijn
kop zou zetten. Door de golf van populariteit die het Zephyr Team teweegbracht zouden er meer skateboards dan
ooit tevoren verkocht worden. De revolutie die ze toen ontketenden galmt
vandaag nog steeds na.
Het verhaal, over jongens die door talent en sport aan de ellende van hun
buurt ontsnappen, mag dan wel lichtjes

cliché te noemen zijn, de cinématografie en muziek van Lords of Dogtown
maken veel goed.
De boards razen bijna letterlijk over het
scherm, met de camera in hun kielzog,
terwijl op de achtergrond rockmuziek
van onder meer Black Sabbath, Iggy
Pop, Deep Purple en The Clash te horen
is. Het grauwe, korrelige kleurenpalet
dat gebruikt werd accentueert de Zeitgeist en geeft de film het amateuristische home-videotintje dat er zo goed bij
past. Dankzij het kikvorsperspectief dat
gebruikt wordt tijdens het skateboarden
wordt een onmiskenbare vibe gecreëerd
die zich de ganse film doorzet.
De kers op de taart zijn de acteerprestaties van onder andere *Emile Hirsch*
en *John Robinson*, die skateles volgden bij de karakters die ze spelen in de
film en bijgevolg heel natuurlijk overkomen.
Het is een hele kunst om een film die
bulkt van de hoog opgetrokken witte
sportkousen, korte spanshorts en licht
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homo-erotische haarbandjes een zekere
graad van cool mee te geven. Lords of
Dogtown slaagt hierin met verve. Wie
na het zien van deze film geen zin heeft
om Voodoo Child van Jimi Hendrix op
te leggen en van de Blandijn naar beneden te cruisen, kickt op Ordnung of
is ooit eens van een board gevallen en
ferm op zijn bek gegaan.
Lords of Dogtown is gewoon de ideale
film voor elkeen die ooit nog op een
skateboard gestaan heeft, of opgegroeid
is in de jaren ‘70. De film is rebels, hyperkinetisch en doordrongen van vulgair machismo. En zo hoort het.
Zorg alleen dat je de unrated versie te
pakken krijgt. Een anarchistisch-geinspireerde film als deze verliest zijn
waarde volledig na censuur door zelfvoldane, bang-christelijke moraalridders ergens op een bureautje in de States.
Bert

Walk The Line
Op 12 september 2003 stierf Johnny
Cash in Nashville. De man die vijfitig
jaar lang incontournable geweest was
in de muziek volgde daarmee zijn grote
liefde June Carter die drie maanden
eerder overleed. Cash liet de wereld
een fantastische back catalogue na, een
handvol legendarische optredens en
een levensverhaal dat schreeuwde om
ooit verfilmd te worden.
Op het afgelopen filmfestival werd die
verfilming voorgesteld aan het Belgische publiek. Walk the line vertelt het
verhaal van de jonge Cash (Joaquin
Phoenix) die zich uit een onooglijke
plantage in Kansas opwerkt tot een ster
van wereldformaat. Zijn vroege jaren
onder het legendarische Sun-label komen uitgebreid aan bod waardoor de
kenners onder ons zich ledig kunnen
houden met het meer modieuze namedropping. Noteer alvast Elvis Presley,
Jerry Lee Lewis en Carl Perkins in je
agenda, en probeer het luidop adoreren
van obscure bootlegs voor ná de film te
houden.

22

Rode draad doorheen de film is één
van de Grote Liefdesverhalen uit de
muziekgeschiedenis. Van bij de eerste
scène waarin die andere countrylegende, June Carter (Reese Witherspoon),
opduikt, spatten de vonken van het
scherm. Beiden zijn onmiskenbaar tot
elkaar aangetrokken maar worden verteerd door schuldgevoelens. Cash zou
er doorheen de jaren zowel zijn beste
werk als zijn diepste dalen aan te danken hebben. Sommigen zullen opmerken dat de liefde tussen beiden wel érg
op z’n Hollywoods verfilmt is, maar wij
waren alvast volledig méé met het onuitgesproken én uitgesproken verlangen tussen de twee. Wanneer Cash na
een zondige nacht wanhopig op haar
gesloten deur bonkt en: “It ain’t wrong!
It ain’t wrong, dammit!” uitschreeuwt,
zitten wij in onze stoel ook stilletjes te
hopen dat het allemaal goed komt.
Een groot aandeel in die betrokkenheid is weggelegd voor de werkelijk
fan-tas-ti-sche vertolkingen van Phoenix en Witherspoon. Beiden zetten hier
een prachtprestatie neer die nog jaren

zal gelden als de maatstaf voor eender
welke biografische film. Phoenix moet
doorheen de film nog maar in de buurt
van een podium komen of wij zouden
zweren dat we naar een authentieke
concertopname zitten te kijken. Hoe hij
zijn gitaar vasthoudt, hoe hij over het
podium beweegt, Phoenix speelt Cash
niet, hij ís the man in black. Pluim ook
voor beiden omdat ze alle nummers zelf
ingezongen hebben. Je moet al behoorlijk op details gaan vitten eer je daar iets
op kunt aanmerken.
Uiteindelijk eindigt de film net voorbij
Cash’s legendarische optreden in Folsom prison. Noem ons verrekt melige
klootzakken, maar wie onberoerd de
laatste tekst op het scherm kan lezen,
heeft zonet het hele punt van één van
de beste films van het jaar gemist. Wij
liepen nadien alvast iets hoopvoller de
zaal uit. Eén raad: wanneer u daags nadien halt houdt voor uw favoriete Cdwinkel. “It ain’t wrong, dammit!”
Bregt S.

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

Schamper werd u gebracht
door:
Hoofdredacteur /
Matthias Jacxsens
Coördinator & reclame
/ Wendy Schelfaut
Eindredactie / Dries
Vrijders - Andreas Faes - Rien
Emmery - Sara Bossaert
- Wendy Schelfaut - Stijn
Debrouwere
Redactie / Gert “Groucho
Marx” Boel - Simon “Jack
Haley” Calcoen - Bruno
“Johnny Weismuller” Claeys
- Axel “Rudolph Valentino” De
Backer - Stefaan “Stan Laurel”
Duc - Rien “Oliver Hardy”
Emmery - Andreas “Al Jolson”
Faes - Matthias “Gene Kelly”
Jacxsens - Wendy “Debbie
Reynolds” Schelfaut - Wim
“Arnold Kent” Van Lancker Dries “Buster Keaton” Vrijders
- Bregt “James Stewart”
Saenen - Wouter “Peter
Lorre” Ryckbosch - Sara
“Gloria Swanson” Bossaert
- Stijn “Macaulay Culkin”
Debrouwere - Pieter “Harpo
Marx” Bonte - Bert “Lon
Chaney” Dobbelaere - Jonas
“Charlton Heston” Riemslagh
- Roeland “Clark Gable”
Termote - Eline “Greta
Garbo” Strik
Vormgeving
Papieren versie / Stijn
Debrouwere - Matthias
Jacxsens - Gert Boel
Internetversie / Wim Van
Lancker
Cartoons / Bruno Claeys,
Axel de Backer
Foto’s / Leslie Vanhecke
- Karel Deknudt - Tim Van der
Mensbrugghe
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CULTUURAGENDA
Maandag  november
• Theater: “Vincent Van Gogh”
• Theater: “Deze Tristan”
• Evenment: Boekenkasteel Oxfam
Dinsdag  november
• Dans: “Bellydance Superstar”
• Concert: Composers Club
Woensdag  november
• Theater: “Jungle Book”
• Contraceptiebus

KRINGEN EN KONVENTEN
Tinnenpot, 
La Barraca, u
Gent Zuid, -u

Capitole, u
Logos Tetraëder, u

Parochiaal Centrum Reinaert, u
Sint-Pietersplein

Donderdag  november
• Dans: “Fantasia de Tango”
• Concert: Jean Ray-avond
• Theater: “Caveman”
• Theater: “Lifeline”
• Symposium “Rauw - Raw - Brut”
Maandag  november
• Concert: Chris Spedding
• Concert: “Sandrine”
Dinsdag  november
• Concert: Topbassist Richard Bona
• Zesdaagse van Vlaanderen-Gent
Woensdag  november
• Film: “Te doy mis ojos”
• Lezing: “Het werk van Carsten Nicolaï”
• Brol: “Geert Hoste Staat”
Donderdag  november
• De Paarse Zetel: “Geert Mak”
• Concert: “Marimba Concert”

NTGent, u
Rode Pomp, u
Capitole, u
Oude Bareel, u
Musuem Dr. Guislain

De Centrale, u
Capitole, u

Handelsbeurs, u
Kuipke

Studio Skoop, u
SMAK, u
Capitole, u

Bibliotheek Zuid, u
Tinnenpot, u

Maandag  november
• Gentse Farma Kring, Bierbowling
Overpoort Bowl, u
• Vlaamse Biomedische Kring, Doopcantus
Twieoo, u
• StudentenPastoraal Gent, Gebedsmoment
Apostelhuizen, u
• Oosterse Afrikaanse Kring, Cantus
Krawietelke, u
• Chemica, Cantus
Salamander, u
• Geologica, Filmavond
Lok. Valère Billet S, u
• Fotoklas, Lessenreeks: De Doka
Fotoklas, Brug, u
Dinsdag  november
• ChristenDemocratische Studenten, Monarchiedebat
Aud. A Blandijn, u
• 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, u
• 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
• 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

Studio,  u

Twieoo, u
Draver, u
HIKO, u

Donderdag  oktober
• KunstHistorische Kring, Quiz
Amber, 
• Geografica, Jenevervoetbal
De Smet-Naeyerpark, 
• Geologica, Themafuif
Sjakosj
• Dentalia, Quiz + Pannenkoeken
UZ, P
• Vlaamse Technische Kring
Doop
Vlaamse Landbouwkundige Kring, Irish/Scottish Night,



u

