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De laatste Kort die volledig gemaakt wordt in de kelder van 
De Brug. Gelukkig zijn er de koffi ekoeken van onze lieve co-
ordinatrice die het leed wat verzachten.

 Op 18 en 19 maart kan u in Flanders 
Expo naar de Tuning Beurs gaan. Het 
evenement voor de sportieve, moderne 
autoliefh ebber met alles over sportwa-
gens, autotuning en car-hifi . Iedereen 
met een y-naam, noteer deze data in 
uw agenda. Als u niet voor de auto’s 
gaat, kan u er meer dan waarschijnlijk 
de laatste nieuwtjes in de bodywarmer-
mode aanschouwen. Deze compleet 
nutteloze ondingen vinden blijkbaar 
vlot hun weg naar lui die het vet cool 

vinden te weten dat een Nissan Sunny 
snelller optrekt dan een Toyota Co-
rolla * Gemeenteraad: 27 maart. Gra-
tis. Stadshuis. Geen receptie * Van 18 
maart tot en met 9 april is er opnieuw 
de Halfvastenfoor, voor de laatste maal 
aan de Watersportbaan. Kermis staat 
voor alles wat fout is in Vlaanderen. 
Onze ruimtelijke ordening is al danig 
mismeesterd zonder dat de gedroch-
ten van de foor er nog eens bijkomen. 
Al wat werkloos en/of werkschuw is, 
zal bovendien de straten onveilig ma-
ken en hun muil volproppen met brol 
die ze zelfs in de studentenresto’s niet 
durven serveren. De foor opent op 18 

maart met, hoe kan het ook anders, een 
vuurwerk. * Kolenkot! Kolenkot! Ko-
lenkot! * Gehandicapte kinderen. Die 
hebben het ook niet getroff en, alhoe-
wel. Twee handicaps voor de prijs van 
één, het heeft  toch iets. De vereniging 
 Gezin en Handicap  bestaat 20 jaar. Zo’n 
heugelijk feit dient uiteraard gevierd te 
worden. Op 29 maart wordt in het Vre-
deshuis het boek  101 vragen van ouders 
van kinderen met een handicap. Kinde-
ren met een handicap hebben bijzondere 

ouders nodig  voorgesteld. 
Misschien kan de uitgever 
bij wijze van attentie bij de 
eerste honderd exempla-
ren van het boek een set  
kleerhangers voegen, zo-
dat dergelijke verenigin-
gen in de toekomst over-
bodig zijn. En de ouders 
zonder die krengen naar 
de kermis kunnen gaan. 
We onthouden vooral de 
receptie, waar de hapjes u 
zullen worden opgediend 
door trisomie’tjes, polio’s 
en andere kinderen met 
keitoff e aandoeningen.* 
De houdbaarheidsdatum 
van dergelijke kinderen 
is vaak niet veel hoger 
dan deze van augurken in 
een bokaal. Goed nieuws 

voor de ouders: uw overtollig gewor-
den baby- en kinderartikelen kan u 
verkopen op de tweedehandsbeurs van 
de Gezinsbond. Zondag 12 april in het 
GITO. Gratis! * Bovendien is de archi-
tectuur van de hemel gewijzigd in het 
voordeel van ongedoopte kinderen. 
Voor hen is het vagevuur afgeschaft  en 
ze worden nu rechtsreeks doorverwe-
zen naar de hemel. Het is niet duidelijk 
of er voor deze verbouwing een vergun-
ning aangevraagd is. We houden u op 
de hoogte van de verdere werkzaamhe-
den aan het fi rmament.* Merk op dat er 
in deze kort nog geen jodenlollen staan 
* Bier uit het resto, 60 cent, ow yeah’tjes 

* Carnaval Sint-Amandsberg: 17-19/03. 
Meer valt er niet over te zeggen. Carna-
val suckt. Sint-Amandsberg ook. * Het 
Studentenpastoraal Gent organiseert 
een abdijweekend in Westvleteren. 
Voor alle duidelijkheid, uw lever zal 
behoorlijk ongeschonden het weekend 
doorstaan. Proeven van bier staat niet 
centraal tijdens deze tweedaagse. Men 
wil er vooral zoeken naar rust, contem-
platie en een nieuwe adem. Doch niet 
gevreesd. U mag gerust van een trap-
pist genieten. Het Pastoraal verduide-
lijkt dat het om het bier gaat en niet om 
de peten die het bier maken. Om mis-
verstanden te vermijden, weetwel. Het 
zijn toch lollige mensen, die tsjeeven * 
De volledige naam van Gene Bervoets 
is Eugène Bervoets. Dat maakt hem 
echter niet  minder schaambal * Op 7 
maart organiseert het NSV een lasers-
hooting. Hun webstek vermeld niet 
waar het evenement doorgaat. Plaats 
van verzamelen is de Bierstube  De Hoed  
* Helaas moeten we deze Kort afsluiten 
met een wel bijzonder slechte mare. Het 
Labo Soete (waarover u in deze Scham-
per nog meer kan lezen) werd op een 
nacht getrakteerd op een onverwacht 
bezoekje. We vermoeden de hand van 
spionerende chintoks die de knowhow 
van het lab naar hun homeland willen 
verkassen. Het is overigens niet de  eer-
ste keer. Er werden al schermen gesto-
len en een behoorlijk aantal fl appen Ja, 
u daar alerte student, we rekenen ook 
op u om klaarheid in deze snode daad 
te brengen. Nuttige tips worden uiter-
aard beloond. U kan kiezen tussen een 
stukje pijpleiding of een kilometer pijp 
van het Sachalinproject dat uw naam 
zal dragen. Mailen naar vinddedief@
hotmail.com. Doen! Denk aan profes-
sor  Rudi Denys  die op trillende been-
tjes en traantjes wegpinkend ons het 
relaas deed van het gebeuren. De brave 
man zal u dankbaar zijn. 

  Stefaan 

Kort
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Het is de meest turbulente en boei-
ende periode uit het universitaire jaar 
en toch gaat het onopgemerkt voorbij 
aan de meeste studenten. Jawel hoor, 
het zijn weer verkiezingen, en dat kan u 
hoogstwaarschijnlijk geen bal schelen.

Bij de vorige verkiezingen was slechts 
een goede twintig procent van de stu-
dent zo idealistisch om naar de stembus 
te trekken. Cynici beweren dat daarmee 
de maximale participatiegraad zowat 
bereikt is. Ze dwalen, omdat ze niet be-
seff en dat participatie niet het beoogde 
doel is.

Toen zo’n duizend jaar geleden de eer-
ste universiteiten van West-Europa het 
licht zagen, sprak met niet van partici-
patie. Universitaire gemeenschappen 
waren er voor en door de studenten. 
Zij bepaalden het beleid, de koers van 
de instelling. Het geproft e werd alleen 
maar getolereerd omdat ze noodzake-
lijk waren in de queeste naar kennis.

Door de eeuwen heen is die gang van 
zaken volledig verloren gegaan in een 
lawine van professionalisering, institu-
tionalisering en, recenter, commerci-
alisering. En daarmee groeide ook de 
apathie van de student voor de eigen 
instelling. De universiteiten zijn al lang 
geen universitates, geen gemeenschap-
pen, van studenten meer, maar logge 
instellingen die zelfs voor ingewijden 

moeilijk te doorgronden zijn. Het echte 
gemeenschapsgevoel vind je enkel nog 
terug in de kroegen en danscafés die in 
alle studentensteden fl oreren.

Toch is er in wezen niets veranderd. 
De universiteit is er nog altijd voor 
en door de studenten, alle directeurs, 
diensthoofden, beheerders en recto-
ren ten spijt. Zij dienen enkel om het 
vuile werk op te knappen. Een student 
heeft  betere dingen te doen dan te on-
derhandelen over de prijs van prak die 
hij in het resto consumeert, dus laat hij 
dat over aan een expert. En ook al wil 
een echte student net als duizend jaar 
geleden vooral zijn dorst naar kennis 
laven, als hij niet kan rekenen op een 
academisch beheerder om de lesgevers 
in toom te houden, dan houdt hij op de 
duur geen tijd meer over om pintjes te 
drinken.

Een goeie zesduizend mensen hebben 
wij studenten ondertussen al in dienst 
om ons op onze wenken te bedienen, en 
zoveel mensen in het gareel houden kan 
al eens tot problemen leiden. Het is nu 
eenmaal eigen aan ons stervelingen om 
het eigen belang boven het algemene 
te plaatsen. En neem het maar van ons 
aan, onder die duizenden ambtenaren 
bevinden zich héél wat stervelingen.

We houden hier op Schamper niet zo 
van parabels, maar de gelijkenis van 

Menenius Agrippa, corporatist avant la 
lettre, is er eentje die erg treff end is. Als 
het hoofd van een lichaam zich meer 
bezig houdt met zichzelf te bewonde-
ren in de spiegel en zich te uitgebreid 
te maquilleren dan met kauwen en slik-
ken, durft  de maag wel eens te morren. 

Voor de slechte verstaanders: de maag 
dat zijn wij studenten en het wordt 
hoog tijd dat we beseff en dat het onze 
plicht is om te morren. De tijd is ook 
gekomen om in te zien dat het helemaal 
niet aan ons is om te participeren in het 
beleid, maar dat wij studenten daaren-
tegen de duizenden proff en, secretares-
sen, directeurs, koks en chauff eurs die 
deze universiteit rijk is de kans gegeven 
hebben om mee te werk aan ons pro-
ject, onze visie, onze alma mater.

Studentenvertegenwoordigers zijn niet 
meer dan een noodzakelijk kwaad, uit-
gekozen om er nauwgezet op te letten 
dat al dat vertrouwen dat we het be-
stuur schenken niet geschaad wordt. 
Kies daarom wijs op 16 maart en kies 
voor mensen wiens liefde voor onze 
universiteit groot genoeg is om zelfs de 
hoogste piefen op de vingers te tikken. 
En stem massaal, niet om onze verko-
zenen te legitimeren, maar om te tonen 
dat we niet vergeten zijn waar de UGent 
om draait: de student.

Matthias Jacxsens

Edito
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Monovolume: welles ofte nietes?

Het is weer koekenbak in de wandelgangen van ’t unief. Misschien zag u reeds enkele met kalachnikov 
omgorde studentenvertegenwoordigers verschrikking zaaien in De Brug, of redactieleden van Scham-
per grote hoeveelheden drank, voedingsmiddelen en gewillige deernes hamsteren als voorbereiding 
op de nakende oorlogsjaren. Uit het rectoraat prijken de lange lopen van bloeddorstige snipers en het 
verweerde uiterlijk van de boekentoren herinnert ons met de dag meer aan Berlijn anno ’45. Een hevig 
mortiersalvo (pun intended) richting rectoraat liet laatst een gapende fi nanciële, én letterlijke krater 
achter. Schamper rapporteert. 

 Strijdpunt is het leeg stuk grond tussen 
het rectoraat en het technicum, allen 
gelegen aan de Sint-Pietersnieuwstraat. 
De universiteitspanden die daar tot 
enkele maanden geleden bouwvallig 
stonden te wezen, werden met het oog 
op het prestigeproject ‘Monovolume’ 
met veel destructieve misbaar tegen 
de grond gesmeten. De Monovolume, 
waar al zo’n acht jaar over gepalaverd 
en gepland wordt, zou voornamelijk 
bestaan uit twee grote auditoria.  

 Eén van 600 en één van 400 zitplaat-
sen, maar uitzonderlijk aan elkaar kop-
pelbaar, waardoor een motherfucker 
van een auditorium met 1000 zitplaat-
sen zou ontstaan. Daarnaast zou in de 
Monovolume ook een centrale stu-
dentenbalie voorzien worden. Studen-
ten met nood aan inlichtingen of hulp 
van een studentendienst aan de unief, 
zouden nu niet langer van hot naar her 
gestuurd worden, maar voor zowat al-
les terecht kunnen aan de centrale balie 
in de Sint-Pietersnieuwstraat. Naast de 

auditoria en de studentenbalie zou de 
resterende ruimte in de Monovolume 
opgevuld worden met bureelruimte. 
Naast de voor de hand liggende voorde-
len van dit alles, is er ook het prestige. 
Sommigen hopen de UGent immers 
een grotere (internationale) uitstraling 
te geven door een dergelijk modern, 
functioneel bouwsel. 

 Vervroegd bouwverlof 
 Ondanks de reeds zo goed als gegoten 

funderingen en de bijna 2 miljoen euro 
gemaakte kosten, zijn de bouwvakkers 
tijdelijk wandelen gestuurd en staan 
de machines stilletjes verroesting af 
te wachten. Nu moet er immers over 
gegaan worden tot de defi nitieve gun-
ning, en die ziet er steeds minder waar-
schijnlijk uit. Plots moet er opnieuw 
in voorwaardelijke wijs over het hele 
project gesproken worden. Kritische 
stemmen binnen sommige faculteiten 
hebben hun kelen open gezet en sturen 
aan op een schrapping van het project. 

Geruchten gaan dat het vooral  Freddy 
Mortier , decaan van de faculteit lette-
ren & wijsbegeerte zou zijn die de hele 
twijfelactie in gang zette. Het resultaat 
is een kleine crisis die hopelijk op de 
volgende bouwcommissie, begin maart, 
bezworen kan worden.  

 Het voornaamste discussiepunt zijn 
de auditoria. Eind december kwam 
de Directie Gebouwen en Facilitair 
Beheer (DGFB) plots aandraven met 
een document waarin, zonder al te 
veel motivatie, geargumenteerd werd 
dat de unief eigenlijk geen nood heeft  
aan meer auditoria. Daarmee leken ze 
aan te sturen op de schrapping van het 
Monovolume-project in haar maximale 
uitvoering. We willen niet langharig of 
anarchistisch overkomen, maar bij tijd 
en wijlen durven we toch eens wat au-
toriteit in vraag stellen. En in dit geval 
is dat die van de DGFB. Hoe men daar 
immers tot de conclusie kwam dat onze 
universiteit vrij van lokaalproblemen is, 
blijft  voor ons toch een klein mysterie. 

 Reeds in 1999 werd in de Raad van 
Bestuur beslist dat men nood had een 
twee nieuwe auditoria van elk 600 
zitplaatsen. Sindsdien is het studen-
tenaantal  steeds sterker toegenomen. 
Het lijkt nogal onwaarschijnlijk dat de 
problemen zich ondertussen vanzelf 
zouden opgelost hebben. Bovendien 
moet het auditorium van 400 plaatsen 
in de Monovolume eigenlijk dienen 
ter vervanging van het af te breken au-
ditorium A op de binnenplaats van de 
Plateau. Zonder Monovolume krijgen 
we dus sowieso een verlies aan audi-
toria, ondanks de elk jaar toenemende 
inschrijvingen. Maar zo eenvoudig ligt 
het allemaal niet, volgens  Els van Dam-
me , directeur Gebouwen en Facilitair 
Beheer. Als men de gegevens van de 
studentenadministratie en het auditori-
umbeheer onder de loep neemt, blijkt 

HARD NIEUWS
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immers dat er voor de meeste auditoria 
nog een zekere marge is.  

 Plaatsgebrek 
 Maar er zijn er ook andere. Het aantal 
studenten dat dit jaar bijvoorbeeld het 
1e bachelorvak “Historische Kritiek” 
volgde, bleek op te lopen tot een mag-
nifi eke 1.600. Opgedeeld in twee groe-
pen in een auditorium van 600 plaat-
sen, geeft  dat een mooie overbezetting 
van 33%. Maar daarvoor biedt ook een 
auditorium met een capaciteit van 1000 
plaatsen geen oplossing, want les geven 
aan groepen van meer dan 600 studen-
ten wordt sowieso niet opportuun ge-
acht. De redenering bij de DGFB is dan 
ook dat men dergelijke grote groepen 
dan beter opsplitst. Niet meteen een 
pretje voor de docenten die dan enkele 
keren extra mogen opdraven, maar dat 
zullen we er dan maar moeten bij ne-
men zeker?  

 Verder kan ook een rationalisering in 
het systeem van het auditoriumbeheer 
door het afschaff en van het “wie eerst 
boekt, krijgt het”-principe heel wat 
problemen uit de weg helpen. Tenslotte 
verzekert men ons dat er ondertussen 
ook verschillende nieuwe auditoria bij 
gekomen zijn, onder andere bij de fa-
culteit psychologie aan de Coupure. 
Daarnaast komt er ook nog een audito-
rium bij aan de Tweekerkenstraat, aan 
het Sint-Pietersplein. Laat ons hopen 
dat dit zal volstaan om niet bij het min-
ste ongemak terug het ICC te moeten 
afh uren voor een luttele 27.000 euro per 
maand.  

 Precies door de recente aanbouw van 

auditoria, lijken die van de monovo-
lume steeds minder nodig te zijn. Punt 
blijft  wel dat een auditorium van 1000 
plaatsen enkele nieuwe mogelijkheden 
zou bieden op het vlak van proclamaties 
en congressen. Vooral de uitstraling en 
het prestige zouden daar wel bij varen. 
Vraag is natuurlijk of men daar zo veel 
geld voor over heeft . Hoe dan ook,  het 
niet uitvoeren van het huidige Mono-
volume-project zou gelijk staan aan 
een ferme kapitaalsvernietiging. Een 
studiebureau voor dergelijke bouwsels 
werkt niet voor niets, in dit geval niet 
voor minder dan 1,5 miljoen euro. Dat 
geld werd dus al in de Monovolume ge-
stoken, of die er nu komt of niet. Alter-
natieven zijn er ten andere nauwelijks. 

 Op het vrijgekomen stuk grond niets 
bouwen is geen optie, want dan komt 
de universiteit in aanvaring met het 
Gentse stadsbestuur. Het optrekken 
van een nieuw pand was immers condi-
tio sine qua non voor het verlenen van 
de afb raakvergunning voor de oude 
gebouwen. Hoewel, bij de DGFB acht 
men het niet helemaal uitgesloten dat 
men het met de stad op een akkoordje 
kan gooien. In dat geval zou er een plein 
of parkje komen. En wie kan daar nou 
tegen zijn? Een tweede alternatief is het 
neerpoten van een afgeslankte Mono-
volume. De auditoria zouden geschrapt 
worden, waardoor enkel de studenten-
balie en de bureelruimte over blijven. 
Een derde optie is het vervangen van 
de auditoria door meer bureelruimte. 
Vreemd genoeg schijnt de op die ma-
nier vrij gekomen bureelruimte ont-
goochelend klein te zijn van omvang. 
Zeker als men het totale prijskaartje in 

aanmerking neemt.  

 Particularisme 

 De grootste tegenstand tegen de Mono-
volume komt er van de gelederen der 
decanen. Liever dan een prestigeproject 
op centraal niveau, zag men wat meer 
middelen stromen naar het verhelpen 
van de problemen in de concrete fa-
culteiten.  Freddy Mortier , de Letteren 
en Wijsbegeerte decaan met grootse 
hervormingsplannen, roespeteerde 
het hardst en werd meteen gepaaid. 
De bureelruimte in de Monovolume, 
oorspronkelijk bedoeld voor de inge-
nieurs, zou bijvoorbeeld naar de Lette-
ren en Wijsbegeerte gaan als een soort 
compensatie. De ingenieurs willen op 
termijn toch verhuizen richting Zwijn-
aarde, zo luidt het. Een mooi staaltje di-
plomatiek, maar of het volstaat om alle 
faculteitsparticularisten over de streep 
te trekken?  

 Het ondertussen behoorlijk lijvige dos-
sier zal waarschijnlijk ten gronde be-
handeld worden in de vergadering van 
de bouwcommissie van begin maart. 
Studentenvertegenwoordiger  Stijn 
Baert  is zich alvast volop aan het wape-
nen om het uitvoeren van de maximale 
plannen hun doorgang te laten vinden. 
De tegenstanders blijven er echter van 
overtuigd dat er betere investeringsmo-
gelijkheden zijn om de infrastructuur 
van onze universiteit haar broodnodige 
opkrikbeurt te geven. Wij wachten on-
dertussen met spanning af. Maar een 
parkje, dat klinkt toch verdomd goed.  

  Wouter Ryckbosch 

HARD NIEUWS
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 Op donderdag 16 maart breekt de revo-
lutie uit. Het studentenvolkje ontwaakt 
uit zijn lethargische slaap. De mantel 
van cynisme wordt met veel pathos van 
het lijf geworpen en niemand maakt er 
een smalende opmerking over. Meer 
zelfs, er worden geen wenkbrauwen ge-
fronst, geen grijnzen onderdrukt. Enkel 
bloedernst valt van de gezichten der 
studenten af te lezen. In grote colon-
nes marcheren ze naar de stemhokjes. 
Gilletjes van opwinding over de macht 
in hun pen blijven niet uit. Bolletjes 
worden roodgekleurd, dromen worden 
waargemaakt, de revolutie breekt uit. Er 
zijn weer nieuwe vertegenwoordigers!  

 Althans, zo zou het moeten lopen. 
Veelal is de opkomst bij een verkiezing 
echter aan de droevige kant. Verschil-
lende verklaringen wierpen zich in het 
verleden al op: de desinteresse van de 

modale student, slechte campagnevoe-
ring door de kandidaten en/of gebrek-
kige ligging van de stemhokjes. De GSR 
(Gentse Studentenraad) doet dit jaar 
zijn best om aan die euvels te verhel-
pen, en dat lauweren wij ook. Schamper 
roept dan ook op om te gaan stemmen 
dit jaar, op de drie verschillende ni-
veaus: Raad van Bestuur, Sociale Raad 
en de faculteitsraden. 

 Raad van Bestuur 
 De Raad van Bestuur (RvB) staat in 
voor zowat alles aan de UGent en is dus 
– tezamen met het Bestuurscollege (de 
uitvoerende macht, als het ware) – de 
machtigste speler aan de universiteit. 
Van de vierendertig stemgerechtigden 
in deze raad, zijn er vier studentenver-
tegenwoordigers. Momenteel zwaaien 
 Stijn Baert ,  Matthias Laevens ,  Bart 
Meulemans  en  Olivier Pintelon  daar 
de plak, maar daar kan verandering in 
komen. 

 Voor de vier mandaten in deze raad, 
zijn er zes kandidaten (elk met hun op-
volger). Baert, Laevens en Pintelon wil-
len een  second term , maar er zijn – lo-
gischerwijs, als we goed kunnen tellen 
– drie kapers op de kust. Een van deze 
drie is dus al zeker van zijn plaatsje, de 
andere twee zullen moeten knokken. 
Nieuwkomers zijn  Sara Fobelets ,  Hans 
Pijpelink  en  Kristof de Buysere . Voor-
al de laatste laat zich van zijn meest po-
pulistische zijde zien.  

 Immers, ieder wie stemt voor de Buyse-
re (en opvolgster  Magali Feys ), maakt 
kans op een iPod Shuffl  e, een USB-stick 
of een kleurenprinter. Aangezien er geen 
campagnereglement is voor de studen-
tenverkiezingen, is zo’n actie volkomen 

‘legaal’, maar het doet ons nét iets te-
veel aan negentiende eeuwse praktijken 
denken. Stemmen kopen wijst enkel op 
weinig respect voor (en vertrouwen in) 
het democratisch proces en daarenbo-
ven moet het een weinig inhoudelijk 
programma verbloemen. Of wat dacht 
ú van zijn plan om te ‘streven naar een 
democratische universiteit die uitblinkt 
in excellentie’?  

 Sociale Raad 
 Studenten heersen over de Sociale Raad 
(SR). Acht van de achttien leden van 
deze raad zijn immers studenten, al 
worden er maar vier rechtstreeks ver-
kozen. De andere vier worden via an-
dere kanalen opgevist. De SR voorziet 
in de sociale noden van de studenten, 
zoals de restos, homes, de jobdienst 
en dergelijke meer. Momenteel zetelen 
Magali Feys (voorzitter),  Harko Vande 
Loock ,  Brecht Desmet  en  Anna-Maria 
de Jaeghere  in de SR als rechtstreeks 
verkozen stuvers. Opvallend is dat geen 
enkele van deze mensen zich opnieuw 
kandidaat stelt.  

 Drie mensen die zich al engageerden 
als opvolger voor de RvB, stellen zich 
op hun beurt kandidaat voor de SR, 
met name  Ludovic Bol ,  Sophie Van-
onckelen  en  Joris Verhulst . De andere 
kandidaten zijn, alfabetisch:  Rob Ca-
luwaerts ,  Michiel De Muynck ,  Joke 
Renneboog ,  Jonas Riemslagh ,  Willem 
Van Tittelboom  en  Mattias Willems .  

 Faculteitsraden 
 Ten slotte, de faculteitsraden (FR). 
Als modale student kom je het meest 
in aanraking met verwezenlijkingen 
(of nalatigheden) van de FR. Het aan-
tal studenten dat in aanmerking komt 
voor een mandaat in de FR, hangt van 
de grootte van de faculteit af en is dus 
niet vast. Bevoegdheden zijn hoofdza-
kelijk facultair gebonden, zoals het aan-
stellen van lesgevers, examencommis-
sies, opleidingscommissies, etc. Enkel 
de faculteit Wetenschappen kwam aan 
te weinig kandidaten studentenverte-
genwoordigers om zijn mandaten te 
vullen. 

 Andreas  

Meer informatie: http://www.gsr.
ugent.be/ 

Hoort hoe Dame Democratie U roept
Al zijn we bij Schamper 
overijverig in onze drang 
naar kritiek, toch moeten 
we lauweren wat gelau-
werd dient te worden. 
Onze universiteit scoort 
hoge punten wat studen-
teninspraak betreft: op 
nagenoeg alle echelons 
van de macht, zijn er stu-
denten aanwezig. Waar 
zetelen ze en hoe geraken 
ze in die zetels? Een over-
zicht van de komende stu-
dentenverkiezingen.

KANDIDATEN 
STUVERS
Raad van Bestuur

Stijn Baert (Ludovic Bol)
Kristof De Buysere (Magali Feys)
Sara Fobelets (Koen Hostyn)
Matthias Laevens (Joris Verhulst)
Hans Pijpelink (Sophie Vanonck-
elen)
Olivier Pintelon (Frederik Dhondt)

Sociale Raad

Ludovic Bol (Shari Van Den Bremt)
Rob Caluwaerts (Vanreusel Rik)
De Muynck Michiel (Loquet Ma-
hieu)
Renneboog Joke (Verhulst Marcia)
Riemslagh Jonas (De Spiegelaere 
Stan)
Van Tittelboom Willem
Sophie Van Onckelen (Hans Pi-
jpelink)
Joris Verhulst (Matthias Laevens)
Mattias Willems (Hélène Vanden-
driessche)

HARD NIEUWS
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Informatievloedgolf bedreigt 
persvertegenwoordiger UGent

Isabel Paeme is 
dolblij met 

nieuwe functie

Vorig academiejaar ruilde Sophie Dewaele haar kantoor op het 
rectoraat opnieuw in voor de steriele studio’s van Vijf TV. De univer-
siteit moest uitkijken naar een nieuwe persvertegenwoordiger. Geluk-
kig wisten ze opnieuw een frisse dame te vinden om het misogyne 
journalistenvolkje te woord te staan: sinds enkele maanden vervult 
Isabel Paeme deze functie. Hoog tijd dat Schamper de ‘vriendin 
achter het papier’ eens ging opzoeken voor een onderhoudende kof-
fi eklets. 

 Het was niet gemakkelijk om u 

voor een interview te strikken. 

 ‘In het begin is het nogal een drukke 
periode geweest: er was de overdracht 
van het rectoraat, het begin van het 
academiejaar,… Maar er is sowieso al-

tijd veel werk. In het begin komt er zeer 
veel op je af, je krijgt echt een informa-
tievloedgolf over je heen, maar ik werk 
hier wel heel graag.’  

 U bent nu al enige tijd in dienst. 

Is het wat u ervan verwacht had? 

 ‘Zeker. Daarom keek ik er ook naar uit 
om er aan te beginnen: de afwisseling, 
de vele contacten die je onderhoudt, je 
kan resultaatgericht werken…’ 

 Wat heeft u gestudeerd? 

  ‘Germaanse Talen en daarna een 

jaar Media en Communicatie’ 

 Hier in Gent? 

 ( kijkt betrapt ) ‘Neen… ik heb in Leuven 
gestudeerd. Hopelijk zien jullie mij nog 
graag? ( lacht ) Ik ken Gent als stad wel 
heel goed. De vacature sprak me sterk 
aan en ik was dan ook bijzonder blij dat 

ik aangenomen werd. Het is een zeer 
boeiende instelling, waar je enorm veel 
bijleert. Elke dag ziet er anders uit, in-
houdelijk kom je met de meest diverse 
domeinen in contact en op die manier 
is de functie ook heel verrijkend.’ 

 U bent ongeveer tegelijk begon-

nen met de rector. Hoe valt het 

mee om met hem samen te wer-

ken? 

 ‘Eigenlijk heel goed. Hij is open en toe-
gankelijk en ook tegenover de media 
gaat hij de delicatere onderwerpen niet 
uit de weg. Hij hecht belang aan een 
open en heldere communicatie.’ 

 Wat houdt uw job precies in? 

 ‘Ervoor zorgen dat het wetenschappe-
lijke nieuws en het beleidsnieuws van 
de UGent op een positieve en correcte 
manier in de media komen: de medi-
arelaties verzorgen,  het schrijven van 
de persberichten en de verspreiding 
ervan, de organisatie van de persconfe-
renties, het opvolgen van alle persvra-
gen, dienstverlening aan de media en 
woordvoerderschap, meewerken aan de 
redactie van publicaties en toespraken 
van de rector. Daarnaast is er de orga-
nisatie van de media-trainingen voor 
de professoren, die in het voorjaar van 
start gaan. Verder wordt er ook strate-
gisch werk verwacht zoals het optimali-
seren van het huidige persbeleid.’ 

 Voor wie zijn de mediatrainingen 

nodig? 

 ( lacht ) ‘Dat weet ik nog niet, maar ze 
zijn vooral interessant voor professoren 
die actief zijn in wetenschappelijke do-
meinen die veel media-aandacht krij-
gen, en waar veel experts om toelich-
ting gevraagd worden. 

 Je schrijft een persbericht en 

de volgende dag staat het in de 

krant? 

 ‘Ik heb daar geen volledig overzicht van: 
enkel de Vlaamse nationale kranten 
worden gescreend. We proberen ook 
wel de aanwezigheid van UGent’ers in 
de audiovisuele media op te volgen, in 
die zin dat de meeste vragen wel langs 
mij komen en ik meestal wel weet wie 
er op radio en televisie komt, maar alles 
op de voet volgen is zo goed als onmo-
gelijk’ 

 Wordt u vaak geconfronteerd met 

verkeerde berichtgeving? 

 ‘Volledig verkeerde informatie komt 
weinig voor. Als dat zo is, wordt het wel 
gesignaleerd. Sommige journalisten 
hebben het bijvoorbeeld nog wel over 
de RUG, terwijl de afk orting toch al 
drie jaar UGent is.’ 

 Maar niet alle journalisten zijn 

beleefde, geduldige mensen. 

 ‘Het valt goed mee hoor. Soms zijn er 
inderdaad wel geen grenzen, en word ik 
‘s morgens om half zeven gebeld door 
een journalist van het ochtendnieuws 
die op zoek is naar een prof die als ex-
pert een toelichting kan geven bij een 
actuele gebeurtenis. Maar dat hoort er 
bij. 

 Waar ergert een persafgevaardig-

de zich in het verkeer? 

 ( denkt even na ) ‘Aan verkeersboetes… 
Ik heb er onlangs één gekregen omdat 
ik aan het telefoneren was in de auto. 
Het was voor het werk! En vele andere 
dingen eigenlijk: als er iemand vóór je 
30 rijdt als je 70 mag, als je maar 50 mag 
op grote, open banen… maar dat ga je 
toch niet allemaal in schamper zetten, 
hoop ik?’ 

 Natuurlijk niet. 

  Eline en Simon 

HARD NIEUWS
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Stad Gent en de universiteit hartje kenniseconomie

Op een grijze zaterdag eind januari werd in Oostende ‘Greenbridge Incubator’, het eerste gebouw 
op het Greenbridge wetenschapspark van de UGent, offi cieel geopend. Terwijl onze rector samen met 
Fientje Moerman het lintje doorknipte, zat de Gentse schepen van Economie, Daniël Termont, thuis te 
kniezen. Het feit dat de Ugent een wetenschapspark runt in het verre West-Vlaanderen is immers een 
doorn in het oog van de stad Gent.

 Een wetenschapspark is de intellectuele 
variant van een ordinair industrieter-
rein. Het merendeel van de bedrijven 
zijn kennisintensieve bedrijven die sa-
menwerken met de universiteit. Het gaat 
om spin-off s, bedrijven die voortkomen 
uit onderzoek aan de universiteit en on-
derzoekcentra die nauw samenwerken 
met de universiteit. Hier en daar vind je 
er ook bedrijven die niet samenwerken 
met de universitairen, kwestie van niet 
al  te  elitair over te komen.  

 Het eerste wetenschapspark van de 
UGent bevindt zich in Zwijnaarde en 
luistert naar de klinkende naam ‘Ar-
doyen’. Het bestaat als sinds de jaren 80, 
maar het heeft  een paar jaren geduurd 
voor de juiste bedrijven de weg vonden 
naar het verre Zwijnaarde. Vandaag zijn 
er nog maar drie percelen beschikbaar, 
waarop kandidaat-huurders al een op-
tie genomen hebben.   In Ardoyen vind 
je vooral biotechnologische bedrijven, 
maar ook de breedbandtechnologie en 
het materialenonderzoek zijn vertegen-
woordigd. 

 Het feit dat de biotechnologie met het 
grootste stuk van de taart gaat lopen 
is te danken aan professoren als  Wal-
ter Fiers ,  Mark Van Montagu  en  Jeff  
Schell , die in de jaren 70 van de UGent 
een internationale voorloper in de bio-
technologie maakten. In  De Standaard  
van 13 februari zegt  Johan Bil , het af-
delingshoofd Technologie Transfer van 
de Ugent, daarover het volgende: ’Rond 
hun uitvindingen zijn bedrijven opge-
richt die nu wereldspelers zijn, zoals 
Devgen, Cropdesign en het vroegere 
Plant Genetic Systems, nu Bayer Bios-
cience. Die spin-off s zijn alle drie in Ar-
doyen gevestigd. Net als in Silicon Val-
ley in Californië, trekken zulke pioniers 
sectorgenoten aan, zoals Innogenetics 
en biotechnologiespin-off s van Brussel 
en Leuven, wat het recente succes van 
Ardoyen deels verklaart.’  

 Het Eiland(je) 
 Maar terug naar  Daniël Termont . Toen 
onze Alma Mater begin dit jaar, we-
gens plaatsgebrek in Zwijnaarde, een 
wetenschapspark opende, heeft  de man 
het licht gezien. Uit hetzelfde artikel 
uit  De Standaard  het volgende citaat: 
‘Gent heeft  een uitstekende universi-
teit en ondernemers met geld. Toch 
slagen we er nog niet optimaal in die 
twee samen te brengen. Zeker niet als je 
vergelijkt met wat er in het buitenland 
en in Leuven blijkbaar wel kan.’ Hoog 
tijd voor actie dus. Om verdere intel-
lectuele uitwijking te vermijden ging 
hij samen met de UGent rond de tafel 
zitten. Het resultaat is een ronduit bril-
jante, driedelige intentieverklaring: de 
infrastructuur moet worden uitgebreid, 
het ondernemerschap bij onderzoekers 
moet worden aangemoedigd en de stad 
moet internationaal duidelijker worden 
geprofi leerd als kenniscentrum.  

 Extra ruimte ontsluiten ten behoeve 
van de kenniseconomie dus. Rijvissche, 
een domein net naast Ardoyen, wordt 
alvast opgeoff erd voor de wetenschap 
en wordt in de toekomst omgebouwd 
tot het tweede Gentse wetenschap-
park. Ook Het Eilandje, eveneens in 
Zwijnaarde, zou volgens het Geweste-
lijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
geschikt zijn voor kennisintensieve 
bedrijven, maar dat is een kwestie voor 
binnen enkele jaren. 

 Loonslaaf 
 Naast de infrastructuur willen de stad 
en de UGent ook beginnende onder-
zoekers aanpakken. Men wil aan de 
jonge onderzoekers tonen dat er meer 
toekomstmogelijkheden zijn dan loon-
slaaf te worden in een groot bedrijf. 
Onderzoekers met ambities richting 
ondernemerschap kunnen een duwtje 
in de goede richting krijgen. Verder wil 
men de onderzoekers ook in contact 
brengen met lokale bedrijven onder het 
motto: ondernemers brengen onder-
zoekers ondernemerschap bij en leren 
zelf bij op het vlak van innovatie. Om 
dit alles te verwezenlijken wordt een 
vzw opgericht die workshops, ontmoe-
tingen en studiereizen organiseert. 

 Het derde punt van de intentieverkla-
ring is de profi lering van de stad Gent 
als kenniscentrum. Johan Bil legt uit: 
‘Als een bedrijf een nieuwe vestiging 
plant, gaat het wereldwijd alle locaties 
af met een checklist: welke vergunnin-
gen heb je nodig, welke taksen moet 
je betalen, welke subsidies kan je krij-
gen. Scoor goed op die criteria, en je 
haalt de interessantste bedrijven naar 
jouw regio. Door samen te werken met 
verschillende overheden, kun je geïn-
teresseerden zo snel mogelijk een uit-
gebreide prospectus toestoppen.’ Alles 
voor de wetenschap, en voor het geld 
natuurlijk. 

  Sara B. 

WETENSCHAP
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   Na het fel gecontesteerde bezoek 
van  Le Pen  en het daaropvolgende 
verbod om te speechen in de Aula, 
was het in januari opnieuw goed 
raak tussen rector  Paul Van Cau-
wenberghe  en extreem-rechts. Het 
Vlaams Belang had namelijk een 
“startmeeting voor de campagne 
van de gemeenteraadsverkiezingen” 
gepland in Het Pand, één van de 
historische gebouwen van de UGent.

Na de eerdere weigeringen van de 
rector om debatten met of van het 
VB toe te laten, is het verrassend dat 
aanvankelijk wel toestemming werd 
gegeven voor deze activiteit. Volgens 
het reglement mogen in Het Pand 
enkel “culturele en wetenschappelijke 
activiteiten, initiatieven van perma-
nente vorming of recepties en banket-
ten”’ plaatsvinden. In een persbericht 
stelde de UGent echter dat het niét 
op de hoogte was van de politieke 
geladenheid van de bijeenkomst en 
“dat initieel door een ambtenaar van 

de UGent toestemming werd gegeven 
aan de heer *Francis Van den Eynde*”. 
Toen tijdens het overleg tussen poli-
tiediensten, de veiligheidsdiensten 
van de universiteit en het Vlaams 
Belang de ware toedracht van de 
meeting duidelijk werd (een publieke 
verkiezingsmeeting voor 400 man), 
trok de rector de toestemming in. Het 
VB echter stelt op haar website dat 
rector Van Cauwenberghe “nochtans 
wist wie de zaal zou huren en ook 
welke activiteit er zou plaatsvinden.” 
Verschuilt de rector zich achter een 
anonieme ambtenaar om de schade  
te beperken of liegt het VB over de 
ware toedracht?  

 Er zijn redenen om aan te nemen dat 
de universiteit wel degelijk (ten dele) 
op de hoogte was van wat er zich in 
Het Pand zou afspelen. Het was im-
mers pas nadat de zaak bekend werd, 
dat de rector in actie schoot en de 
bijeenkomst verbood. Hoe dan ook, 
het VB stapte bij monde van Francis 
Van den Eynde naar de Raad van 
State, die zich onbevoegd verklaarde, 

maar spande ook een kortgeding in, 
dat het op 26 januari won. De rechter 
legde de universiteit een dwangsom 
op van 200.000 euro, waarna de rector 
verplicht was zich gewonnen te geven 
en toestemming te verlenen voor de 
verkiezingsmeeting. 

 Om in de toekomst dergelijk deba-
cle te voorkomen werd onmiddellijk 
na de feiten een comité van wijzen 
samengesteld om voor eens en voor 
altijd protocollair vast te leggen wat 
kan en niét kan in de universitaire 
gebouwen. Naar verluidt duurden de 
werkzaamheden van de ‘wijzen’ ech-
ter iets te lang en heeft de rector zelf 
het heft in eigen handen genomen 
om het protocol te herschrijven. Het 
resultaat? Het Vlaams Belang wordt, 
met uitzondering van de historische 
gebouwen Het Pand en de Aula Aca-
demica, toegelaten in de universitaire 
gebouwen. Of hoe een principiële 
weigering een pragmatisch einde 
kent. 

  Wim Van Lancker 

Vlaams Belang versus UGent: 1-0

Nultolerantie in de boekentoren

 In de boekentoren studeren is niet écht 
studeren, natuurlijk. Het is meer stil-
letjes hopen dat de wereld rondom je 
eventjes ophoudt te bestaan zodat je 
eindelijk een paar pagina’s verder raakt 
zonder doorlopend gestoord te worden. 
We denken aan het geluid van naald-
hakken, aan het alarm aan de ingang… 
Liefst van al denken we eigenlijk hele-
maal niet aan studeren in de leeszaal. 
Maar als het dan echt moet hadden 
we toch graag onze meeneemkoffi  e en 
onze fl es cola naast ons staan. 

 Helaas, dat kon vanaf ergens in janu-
ari dus niet meer. Er werd een aparte 
opzichter aangesteld om in de leeszaal 
nauw toe te kijken of er niets anders 
dan water binnenkwam. “Niet de sym-
pathiekste mens,” klinkt het unaniem, 
maar laat ons eerst even informeren 
over het hoe en waarom van deze plotse 
maatregel. Volgens één van de balieas-

sistentes heeft  de nultolerantie  altijd al 
in het reglement gestaan. Daar werd erg 
losjes op toegezien, maar de laatste tijd 
liep het de spuigaten uit. “Iedereen deed 
maar wat hij wilde. Broodjes en andere 
middagmalen werden gewoon mee 
naar binnen genomen en in de leeszaal 
opgegeten. Dat kán natuurlijk niet.”  

 De boekentoren staat er vanzelfspre-
kend niet van gisteren, 
maar dit jaar was stude-
ren er inderdaad nog 
meer dan anders een 
marteling. Niet dat er 
ooit veel ruimte ge-
weest is, maar dat er 
tafels moesten bijgezet 
worden om iedereen 
toch een beetje plaats 
te gunnen, dat was een 
nieuw fenomeen. Ook 
het personeel is die 

evolutie niet ontgaan. “Misschien is het 
probleem wel dat er teveel studenten op 
een te kleine oppervlakte op elkaar ge-
pakt zitten,” oppert de assistente voor-
zichtig. Zou best kunnen, studenten zijn 
nu niet het toonbeeld van goed gedrag 
en zeden in grote groepen. Zeker niet 
nu sinds dit jaar ook de hogeschoolstu-
denten er zijn toegelaten. We willen die 
stakkerds niet van alles de schuld ge-
ven, maar wordt het niet eens tijd om 
één en ander te herbekijken? 

  Bregt 

Tijdens de afgelopen blokperiode stond de studenten die de leeszaal van 
de boekentoren verkiezen als studieomgeving, een onaangename verras-
sing te wachten. Terwijl normale mensen gezellig op hun kot zaten met een 
koffi etje en wat speculaas bij de hand, werd er in de leeszaal een nultole-
rantie tegen nagenoeg alle levensmiddelen uitgevaardigd.

HARD NIEUWS
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 Buizen, Vaten en Sleet 

 Als olie en gas het bloed van de indu-
strie zijn, dan zijn pijpleidingen de 
aders. Over en in onze aardbol ligt een 
netwerk van 2 miljoen km dat het  pre-
cious petroleum  en zijn derivaten van 
de ene kant van de wereld naar de an-
dere doorsluist. Eén slechte lasbeurt bij 
de aanleg van een leiding in zee kost al 
gauw  € 250.000 en voor je het weet heb 
je een milieuramp aan je rekker. Oppas-
sen dus. Wat blijkt? Het Labo Soete van 
onze UGent is de wereldreferentie in de 
ontwikkeling van veiligheidseisen voor 
pijpleidingen. Vanuit het Technicum 
houdt dit labo zeeën schoon en bedrij-
ven gezond. Oliedollars en homerische 
werken in de St. Pietersnieuwstraat… 
Schamper ging op onderzoek. 

 Prof. Rudi Denys (RD, links op de foto) 
van het Labo Soete staat aan het hoofd 
van het pijpleidingonderzoek. Prof. Pa-
trick De Baets (PDB, rechts) leidt het 
slijtage-onderzoek, waarbij o.a. wordt 
nagegaan of grote machines zoals kra-
nen of sluizen al dan niet rijp zijn voor 
de sloop.  

 Wat doet het Labo Soete? 

 RD: Wij onderzoeken de veiligheid 
en betrouwbaarheid van grote con-
structies. Professor Soete – de stichter 
van het labo en expert in de veiligheid 

van kerncentrales – was een innovatief 
man. De kern van zijn idee was dat als 
we onze studenten op hoogte willen 
houden van de laatste ontwikkelingen, 
we samen met de industrie, en op in-
ternationale schaal, onderzoek moeten 
uitvoeren. Als bonus verwerf je ook 
nieuwe kennis ten bate van de Vlaamse 
industrie.  

 Wat is uniek aan jullie labo? 

 PDB: Bijna alle universiteiten heb-
ben vandaag de dag hun experimen-
tele faciliteiten opgedoekt, wegens te 
ouderwets. Toen iedereen met com-
putermodelletjes begon te werken, 
heeft  Rudi gezegd: jamaar, zijn die wel 
betrouwbaar? Hun betrouwbaarheid 
moet getoetst worden via experimen-
ten Wij hebben er dus voor gekozen om 
experimenten te blijven uitvoeren, en 
niet op hele kleine monsters, maar op 
grotere proefstukken.  De ‘LS’ van Labo 
Soete staat dus eigenlijk ook voor  Large 
Scale.  

 RD: Inderdaad, vele problemen zijn 
moeilijk modelleerbaar. Ondertussen 
beschikken we over een schat aan expe-
rimentele informatie, zodat we realisti-
sche modellen kunnen formuleren. Wij 
zijn ook zuinig op het publiceren van 
onze laatste know-how. Er zijn veel ka-
pers op de kust... We bouwen altijd een 

t i j d s bu f -
fer in om 
onze voor-
sprong op 
de andere 
univers i-
teiten te 
behouden. 
Dat is no-
dig om 
i n t e r n a -
tionaal te 
overleven. 

 Wat is 

j u l l i e 

rol in de 

oliebusiness? 

 RD: Er is een stijgende vraag naar 
energie – denk aan China en India. 
We moeten dus nieuwe reserves ex-
ploiteren. Maar… deze reserves liggen 
ver weg: in Alaska, Canada, Siberië en 
Sakhalin, een eiland boven Japan. In 
die gebieden heb je temperaturen tot -
50°C, tsunami’s tot 30 meter hoog, en 
aardbevingen. Nieuwe pijpleidingen in 
seismische gebieden moeten verplaat-
singen tot 10 meter kunnen opvangen, 
zonder te lekken!  

 Onze partners komen uit de 5 conti-
nenten. Exxon, BP, Shell, TransCanada, 
Statoil, Tokyo Gas, Sakhalin (West-Si-
berië), Fluxys, Gasunie, enz. kennen 
de weg naar de St. Pietersnieuwstraat 
41. De lopende projecten in Canada 
en Sakhalin zijn onze paradepaardjes. 
Deze projecten zijn een wetenschap-
pelijke goudmijn; de op te lossen pro-
blemen werden voorheen nog nooit 
bestudeerd. 

 Om uit deze verre gebieden (tot 4000 
km) rendabel olie en gas bij de gebrui-
ker te brengen werden er hoge, sterkte 
leidingen ontwikkeld die werken onder 
een druk tot 200 bar (normale druk is 
80 bar).  Maar, er moet nog een massa 
onderzoek gebeuren naar de veilig-
heid van die leidingen. Het milieu en 
de betrouwbaarheid zijn topprioritei-
ten. Dankzij de bundeling van de fun-
damentele kennis verworven uit de 
verschillende internationale projecten 
zijn we automatisch “marktleider” ge-
worden en dus een ideale partner voor 
bedrijven in de sector.  

 Pipeline-onderzoek zit blijkbaar 

in de lift?  

 RD: En of. Men legt nu per jaar onge-
veer 40.000 km pijpleidingen, kleintjes 
en grote samen. Elk jaar een lus rond 
de wereld. De toekomst ziet er goed 

UGent en het Zwarte Goud: Labo Soete
Er komen bange dagen. In 2005 donderden nog zo’n 30 mil-
jard oliebarrels de wereld rond, terwijl in het ondergrondse 
naar schatting nog maar 1200 miljard vaten steken. Doemden-
kers zingen: We’ve got 50 years, that’s all we’ve got.
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uit. Maar je mag nooit al je eieren in 
één mand leggen. We zijn intussen be-
zig een onderzoekspoot uit te bouwen 
in het domein van het slijtagegedrag; 
een ander vaak onderschat economisch 
probleem.  

 PDB: De grote industriële expansie 
vond zowat 40 jaar geledne plaats. Dat 
is gelijk aan de geanticipeerde levens-
duur van de destijds gebouwde infra-
structuur. Nu blijkt – gelukkig – dat vele 
constructies mits enkele ingrepen nog 
perfect in orde zijn. Maar zoiets moet je 
natuurlijk kunnen aantonen. Als je de 
levensduur van een constructie met 10 
jaar kunt verlengen, dan heeft  dat een 
grote economische impact.  

 Wat betekent jullie succes voor 

de UGent?  

 RD: Bovenop de normale werkingskre-
dieten voor het onderwijs  kunnen we 
met middelen uit het pijpleidingson-
derzoek het labo fi nancieel laten draai-
en. Anderzijds verhogen we permanent 
de kwaliteit van ons onderzoek, en dat 
is goed voor de reputatie van de UGent. 
Vergeet niet dat de ingenieurs van de 
oliemaatschappijen de  peer reviewers
zijn van ons werk. Het moet altijd beter 
zijn dan gewoon goed.  

 PDB: Een student die bij ons afstudeert, 
kan al werk vinden nog voor hij eff ec-

tief zijn diploma op zak heeft . Hij komt 
in contact met bedrijven, het afstudeer-
werk is industrie-gericht en hij is dus 
heel snel vertrokken.  

 RD: Onze partners zijn zeer loyaal. Als 
zij de resultaten van ons werk toepas-
sen, wordt onze naam steevast vermeld:  
Labo Soete, Universiteit Gent.  

 Haalt onze lokale industrie voor-

deel uit jullie onderzoek? 

 RD: Wij geven regelmatig wetenschap-
pelijk advies aan Jan, Piet en Pol die 
gewoon naar ons toekomen en hun 
probleem voorleggen. Da’s het Soete 
principe: Verworven buitenlandse ken-
nis moet je doorgeven aan de Vlaamse 
industrie. We helpen ze vooruit.   

 Het Labo Soete is actief in een 

multimiljardenbusiness. Als we 

zo indiscreet mogen zijn: waar 

gaan jullie inkomsten naartoe? 

 RD: 17% van de inkomsten uit onze 
wetenschappelijke dienstverlening 
wordt, zeer terecht, afgehouden door 
de UGent. De rest wordt door het labo 
gebruikt voor de aankoop van machi-
nes, onderhoud, personeelskosten en 
verkennend onderzoek. 

 PDB: Wijzelf ontvangen enkel onze 
wedde, that’s it. Het is ook van belang 
te weten dat de inkomsten van weten-

schappelijke dienstverlening door de 
unief worden aangewend als liquide 
middelen om o.a. wetenschappelijke 
projecten te pre-fi nancieren – het is 
een beetje zoals spaargeld bij een bank 
wordt gebruikt.     

 Zijn er opdrachten die jullie wei-

geren? Wie beslist dat en zijn er 

daarover bepaalde regels? 

 RD: We aanvaarden geen militaire op-
drachten. Dat zou ook niet getolereerd 
worden door de universiteit. We doen 
ook geen routineklussen.  

 PDB: Het onderzoek moet ook een toe-
gevoegde waarde hebben;  tenslotte zijn 
we een universiteit. 

Bouwen aan de Toekomst
 Wat met het tekort aan ingeni-

eurs? 

 RD: De geboortecijfers dalen terwijl we 
vandaag vooral worden geconfronteerd 
met de vervanging van de mensen die 
tijdens de jaren ’60 – in de  boom  van de 
economie – gestart zijn. Er wordt voor-
al gezocht naar werktuigkundigen. Wist 
je dat de metaalverwerking de grootste 
bijdrage levert tot de export uit België?. 

 PDB: Iedereen heeft  de mond vol over 
innovatie, maar we vormen nog niet 
eens het aantal ingenieurs dat nodig is 
om de huidige productie draaiende te 
houden. En als de productie wegvalt, 
zal onze maatschappij dan alleen van 
dienstverlening kunnen leven? 

 RD: We moeten ook beseff en dat de 
industrie niet alleen om onderzoekers 
vraagt. In onze sector doet slechts 3% 
van de tewerkgestelden aan onderzoek. 
De rest moet bijdragen tot het produ-
ceren. We kunnen onze studenten wel 
opleiden tot researcher, maar we kun-
nen ze niet allemaal een job geven als 
onderzoeker. Waar moeten ze dan 
naartoe? 

 Hoe zien jullie de toekomst van 

de ingenieursopleiding? 

 PDB: We – en wellicht spreek ik ook in 
naam van vele jongens-studenten – kij-
ken alvast hoopvol uit naar de komst 
van meer meisjes (momenteel slechts 
16 %). De vraag is groot. Ingenieur is 
een beroep met toekomst! 

After the Oil Rush

Prof. Denys over olieschaarste 
en energie-alternatieven.

RD: “Iedereen denkt dat de biotech-
nogie en IT-ontwikkelingen ons lev-
en in de komende decennia zullen 
beheersen. Maar de 21ste eeuw zou 
wel eens de ‘Eeuw van de energie en 
het zuiver water’ kunnen worden. 
Zonder energie, geen welvaart, geen 
comfort. De voorraden slinken, de 
vraag neemt toe terwijl de exploita-
tie- en transportkosten van de voor-
raden vanuit het hoge noorden ook 
zullen stijgen. De ruwe olie komt 
uit politiek instabiele landen. De 
Noordzee is bijna leeggepompt.  

Over ongeveer 35 jaar is de con-
ventionele olievoorraad (1200 
miljard barrels) opgesoupeerd. Voor 
aardgas kunnen we het nog 60 jaar 
uithouden. Maar da’s geen drama. 
We hebben nog een gigantische 
kolenvoorraad voor minstens 200 

jaar. Ook bestaan er grote syncrude-
voorraden (non-conventionele olie 
of syncrude staat voor teerzand, 
extra zware olie en  oliehoudende 
leisteen) in Canada en Venezuela. 
Deze reserves worden geschat op 
minstens 1050 miljard vaten. Er is 
dus geen onmiddellijk tekort, het zal 
enkel meer gaan kosten omwille van 
de milieu-eisen bij de extractie en de 
verwerking. 

De reserves aan schone CO2-
vrije energie (wind en zon) zijn 
onbeperkt, maar de gigantische in-
vesteringskost voor de nieuwe infra-
struur is de remmende factor om op 
korte termijn naar deze energie om 
te schakelen. Of men het wil of niet, 
de komende jaren kunnen we de 
kernenergie nog niet afschaffen. Het 
beste alternatief is: energiebespar-
ing. Iedereen kan hieraan meewerk-
en. Ook aan de UGent kan men een 
bijdrage leveren tot de technische 
oplossing van de vele uitdagingen. 
Wie neemt het initiatief?”

WETENSCHAP
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Voorstelling jaarverslag DSA

Kersverse rector Paul Van Cau-
wenberge mocht samen met 
enkele beheerders en andere 
prominenten van onze Alma 
mater en de stad Gent, komen 
aanhoren wat de verschillende 
studentenbewegingen het 
afgelopen jaar zoal hebben uit-
gestoken met hun subsidies. Kort 
door de bocht genomen, komt 
dat al jaren neer op de studenten 
voorzien van bier, cultuur, een 
eigen radiozender en dit vodje. 
Als u nu stopt met lezen, moet 
u in de toekomst ook niet meer 
afkomen voor al die zaken. We 
menen het.

Nicholas Courant mocht als voor-
zitter van de DSA het gezellige 
samenzijn in de Aula openen, en 
deed dat als een gelukkig man. 
Op een paar incidentjes na ging 
alles uitstekend in 2005, een jaar 
dat niemand zich zal herinneren 
als een jaar van grote verander-
ingen. Er werden voornamelijk 
voorbereidingen getroffen om 
in maart 2006 eindelijk van de 
tot op het plamuursel versleten 
Brug te verhuizen naar het 
nieuwe, hippe, gigantische,… 
enfi n: geweldige studentenhuis 
de therminal. Of was het nu 
Kolenkot? Hoe het beestje ook 
heet, we mogen er oprecht fi er 
op zijn. Grote polyvalente en an-
dere zalen lenen zich uitstekend 
voor veel grotere activiteiten dan 
nu het geval is, en je kan er terug 
wat geruster tegen de muren 
leunen. Courant haalde echter 
onmiddellijk de achillespees 
van de voormalige thermische 
centrale aan: zijn ligging. Begrijp 

ons niet verkeerd, onder aan de 
Hoveniersberg ligt het op amper 
een steenworp van de Brug ver-
wijderd, maar het ligt, in tegen-
stelling tot die laatste, een beetje 
ongelukkig verscholen achter 
een rij huizen. Een oproep voor 
veel en ambitieuze activiteiten 
vanuit de studentenbewegingen 
was dan ook niet misplaatst. 

De studentenbewegingen, die 
lieten het evenwel grondig 
afweten op de voorstelling van 
het jaarverslag. Er was eigenlijk 
geen kat, om het bondig te stel-
len. Zelfs twee konventvoorzit-
ters waagden het te schitteren 
door afwezigheid. Schamper-
baas Matthias Jacxsens was vrij 
waarschijnlijk de enige die er 
dankbaar voor was, maar dat 
zouden wij ook zijn met zo’n 
speech (schamelijke speech, nvdr). 
Dus, volgend jaar beter, vrienden 
lintjes?

De rectors eerste afsluitende 
speech was al meteen een schot 
in de roos. Naast de obligate 
kwinkslagen over vermeend al-
coholmisbruik van de studenten 
kwam er de belofte om vanaf 
volgend jaar meer subsidies in 
de DSA te pompen. Een belon-
ing voor de goede werking van 
de laatste jaren en een vaderlijke 
duw in de richting van nog meer 
en nog betere activiteiten. Een 
nieuw gebouw én meer geld? 
Meneer de rector, bedankt. Mat-
thias laat weten dat zijn speech 
daar eigenlijk op neerkwam.

 Bregt

Tijdeens de eerste week van het nieuwe semester stel-
de de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) als vanouds 
zijn jaarverslag voor, vergezeld van een fel gesmaakte 
receptie.

 RD: In het Verre Oosten worden ingeni-
eurs in onze sector beter verloond dan 
dokters en juristen. Wereldwijd zijn er 
600.000 Chinese ingenieurs in oplei-
ding. Zie je het probleem? We kunnen 
wel leren van de Amerika en Canada: 
geef de topstudenten uit het buitenland 
een beurs en nadien een degelijk betaal-
de job zodat ze blijven.  

 Zijn er voorstellen van jullie kant 

om de studenten enthousiast te 

maken voor dergelijke studies? 

 PDB: Er zijn wat beeldvorming betreft  
ongetwijfeld fouten gemaakt tijdens 
de bloeiperiode van de industrie. De 
lucht werd vervuild, het water en de 
natuurlijke bronnen konden niet op. Er 
is daar reactie op gekomen; de groene 
beweging is ontstaan. Terecht. Ik heb 
dat zien aankomen toen ik nog op de 
schoolbanken zat. De ingenieurs, die 
werden afgeschilderd als slimme man-
nen die geld schepten zonder naar het 
milieu om te kijken. 

 RD:. Weet jij dat Bekaert een wereld-
speler is in de bescherming van off -
shorepijpleidingen? Neen. Voila, de 
industrie vraagt mensen, maar zegt niet 
aan diezelfde mensen wat ze doet. Wat 
is de perceptie? De mensen denken aan 
grote schoorstenen en een hoop vuil. 

We moeten die perceptie kwijtraken. 
We moeten hier al aan beginnen te wer-
ken bij zesjarigen. 

 Is het tekort alleen te wijten aan 

een verkeerde perceptie? 

 RD: Wij ingenieurs verkopen ons slecht. 
Er zijn televisieprogramma’s over die-
renartsen, en je ziet plots het aantal stu-
denten dierengeneeskunde toenemen. 
De jeugd is blijkbaar beïnvloedbaar. 
Een student wil nu ook vaak een diplo-
ma in de soft e sector. Waarom kiezen 

jonge mensen toch voor psychologie en 
niet voor burgerlijk ingenieur? 

 PDB: De afl eidingsmogelijkheden zijn 
uitgebreider dan vroeger. Toen wij in 
het middelbaar latijn-wiskunde stu-
deerden, was het de kick om iets moei-
lijks te doen. De kick is nu om veel din-
gen te doen... en vaak naast de studie. 

          Pieter en Stefaan 

HARD NIEUWS
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OPINIE

Opinie
Verkiezingen: Kom over de Brug
 Op 16 maart is het weer zover. In de 
verschillende gebouwen van onze alma 
mater zullen stemcabines opgesteld 
staan, rijtjes studenten zullen aanschui-
ven om hun elektronische stem te laten 
horen en er zullen fl yers uitgedeeld 
worden om stemmen te ronselen. De 
meerderheid van de studenten zal deze 
kelk echter aan zich voorbij laten gaan. 
Helemaal ongelijk geven kan je ze niet.  

 Als je een studente vraagt waarom ze 
niet gaat stemmen dan zegt ze hoogst-
waarschijnlijk ‘ik ken er te weinig van’ 
of ‘ik weet amper waar iemand voor 
staat’. Geldt dit voor de faculteitsraad, 
dan geldt dit a fortiori ook voor de Raad 
van Bestuur en de Sociale Raad. Binnen 
de studentenvertegenwoordiging wordt 
vaak een beetje meewarig gekeken naar 
dit soort studenten. Meer zelfs, meestal 
gaat men dit soort studenten met de 
vinger wijzen omdat ze zogezegd de 
studentenverkiezingen ondergraven en 
zo de bestuursparticipatie ondermij-
nen. Hoewel de frustratie verstaanbaar 
is, klopt de analyse niet.

Je kan het de meeste studenten name-
lijk niet kwalijk nemen dat ze weinig 
of niets weten van hun vertegenwoor-
digers. Waar de meeste studenten nog 
regelmatig in contact komen met een 

stuver in een faculteitsraad of een oplei-
dingscommissie, ziet het overgrote deel 
van studenten slechts om de twee jaar 
iemand die op centraal niveau werkt. 
Meerbepaald in de twee weken voor de 
verkiezingen, tijdens de campagne. En 
daar wringt het schoentje… 

 De meeste studentenvertegenwoordi-
gers in de Raad van Bestuur en de So-
ciale Raad leveren goed tot uitstekend 
werk. Onder impuls van studenten werd 
een week vakantie ingevoerd, werden 
belangrijke rechten ingeschreven in 
de inschrijvingscontracten en werd de 
Secretaris-Generaal van de NAVO naar 
Gent gehaald. Alleen, niemand weet er 
iets van.

  Eens een stuver verkozen is laat hij 
– vrouwen zijn er spijtig genoeg am-
per – meestal niets meer van zich ho-
ren. Dit terwijl de kiezer toch wel recht 
heeft  op een vorm van feedback. Men 
mag gerust stellen dat studentenverte-
genwoordigers teveel aandacht beste-
den aan de mensen die studentenhuis 
de ‘Brug’ frequenteren. De andere stu-
dentenvertegenwoordigers, met andere 
woorden. 

Aan de student zelf wordt echter amper 
aandacht geschonken. Natuurlijk is het 
uitbouwen van een netwerk belangrijk, 

natuurlijk is het belangrijk om voor-
af te overleggen, maar nu 

gebeurt dat allemaal 
wel erg eenzijdig-
  Van studentenver-
tegenwoordigers 
mag je verwachten 
dat ze zich verant-
woorden voor de 
studenten en dat 
ze opinieleiders 
zijn. Dat vinden 
de studentenverte-
genwoordigers zelf 
ook, helaas komt 
het er te weinig 
uit. 

 Ook de GSR – de 
organisatie die 
alle vertegen-

woordigers overkoepelt – faalt in haar 
communicatie. De nieuwsbrief is een 
lovenswaardig initiatief, alleen is het 
jammer dat we reeds een half jaar moe-
ten wachten op een papieren versie, die 
verspreid moet worden in de resto’s en 
op de verschillende faculteiten. 

Het is ook jammer een goed uitge-
werkte propagandacampagne – de fl y-
ers, de typex, de affi  ches en dergelijke 
– niet inhoudelijk ondersteund werdt 
door meer uitleg over wat de GSR nu 
eigenlijk is en wat haar verwezenlijkin-
gen zijn. Voor een student is uitleg in 
een auditorium interessanter dan een 
persbericht. 

 Dit opiniestuk is echter geen aanval 
maar een uitnodiging. Het is een war-
me oproep aan alle kandidaten die op 
17 maart de nieuwe lichting studenver-
tegenwoordigers zullen uitmaken, op 
facultair of centraal niveau, om in de 
komende twee jaar niet alleen te wer-
ken aan een sterk netwerk, maar ook 
om de studentenopinie te voeden en 
rechtstreeks met de student te commu-
niceren. 

Het is nog nooit zo makkelijk geweest: 
een website onderhouden vraagt slechts 
een beetje tijd, een opinie schrijven 
evenmin, en voor een auditorium staan 
is ook geen grote moeite. Me dunkt dat 
de kiezers recht hebben op deze kleine 
inspanning. Kom dus uit de Brug. Het 
muff e gebouw wordt binnen enkele we-
ken verlaten, nu de muff e mentaliteit 
nog afwerpen. 

 Joachim Verplancke, Studentenver-
tegenwoordiger Letteren en Wijsbe-

geerte

  Jo Strobbe, Studentenvertegenwoor-
digster Bio-Ingenieurs  

Peter Huygebaert, Studentenverte-
genwoordiger Ingenieurswetenschap-

pen 

[

Zoek de verkeerd geplaatste cartoon
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HC Andersen

Tweehonderd jaar geleden werd ergens in het koude De-
nemarken Hans Christian Andersen geboren, en dat moet 
natuurlijk gevierd worden. Daarom stelt de vakgroep Skan-
dinavistiek en Noord-Europakunde de eerste drukken van 
zijn werken tentoon in de bibliotheek. Tof zeg, maar wie 
was die kerel eigenlijk? 

 Zoals elke zichzelf respecterende schrij-
ver had ook Andersen een moeilijke 
jeugd. Zijn vader stierf op jonge leeft ijd, 
en dus moest klein Hansje Christiaan-
tje een job zoeken. In het begin viel dat 
nog wel mee, als knechtje van een kleer-
maker kon hij zijn passie voor mode en 
poppen in de praktijk brengen.   Toen 
hij echter een job in de lokale sigaret-
tenfabriek moest aannemen, begon de 
ellende. Zijn collega’s vonden er niet 
veel beter op dan weddenschappen op 
te starten omtrent zijn geslacht. Op zich 
was dat zo erg nog niet, wat plagerij van 
tijd tot tijd moet kunnen, ware het niet 
dat dat onderhavige geslachtstoestand 
zo nodig gecontroleerd moest worden 
door  en plein public  zijn broek tot aan 
zijn enkels te trekken.  

 Het lelijke eendje 
 Toen hij naar het Kopenhaagse theater 
trok, dacht hij dat zijn toekomst einde-
lijk gegarandeerd was. Niks was echter 
minder waar. Hij mocht dan wel een, 
hoeft  het nog te verbazen, aangename 

sopraanstem gehad hebben, lang heeft  
dat niet geduurd. Zijn stem verdween 
en zo ook zijn toekomstkansen als zan-
ger.   Na nog een paar korte academi-
sche omzwervingen in een school waar 
hij diepongelukkig was en misbruikt 
werd door het schoolhoofd, begon hij 
met schrijven. Daar bleek hij pas echt 
goed in te zijn, zijn werken werden al 
snel gepubliceerd en tegen zijn dood in 
1875 was hij reeds een gevierd schrij-
ver. Werken als  Het Lelijke Eendje  en 
 De Nieuwe Kleren van de Keizer  werden 
toen al druk gelezen. 

 Over zijn seksuele geaardheid woeden 
nog steeds drukke academische discus-
sies, nochtans valt moeilijk te begrijpen 
waaróm. Zo schreef de Deen liefdes-
gedichten naar een jongeman uit zijn 
omgeving. Toen die niet inging op zijn 
avances, ging Andersen nog wat henge-
len bij een graaf en een danser. Com-
bineer dat met zijn passie voor poppen 
en mode, het feit dat hij seksueel mis-
bruikt werd door zijn schoolhoofd en 

zijn vrouwelijke uiterlijk, en veel twijfel 
hoeft  er niet meer te zijn.  

 Zijn verhalen worden vaak afgedaan als 
sprookjes voor kinderen, maar bevatten 
toch stuk voor stuk een donkere, meer 
volwassen dimensie, die vaak alludeert 
op zijn boven vernoemde perverse 
kantjes. Eén van de belangrijkste the-
ma’s is het gevoel anders te zijn. 

 Zeemeerminnen 
 Nemen we het voorbeeld van  De Kleine 
Zeemeermin . Wat lijkt op een mooi, 
misschien ietwat melodramatisch ver-
haaltje over een zeevrouwtje dat ver-
liefd wordt op een mensenprins, staat 
in werkelijkheid symbool voor de ho-
moseksuele liefde van Andersen voor 
een jongen. Een liefde die niet kon zijn. 

 Maar waarom juist Andersen? En waar-
om zijn oeuvre zo een prominente plek 
geven in de universiteitsbibliotheek? 
Gastprofessor Skandinavistiek  Ivo 
Holmqvist  legt het uit: 

 ‘Ten eerste is het werk heel compleet, 
en dat is op zich al wonderbaarlijk. Echt 
alle werken liggen er in eerste druk, 
behalve een heel vroeg werk dat er in 
tweede druk ligt.   Ten tweede is An-
dersen ook heel bekend, waarschijnlijk 
de bekendste auteur uit Skandinavië. 
Iedereen heeft  ooit wel eens een ver-
haal van hem gelezen, al weten weinig 
mensen dat de sprookjes maar een 
klein deel van zijn werk uitmaken.  Als 
laatste is het ook een van de eerste au-
teurs waarover we heel intieme kennis 
hebben. Hij hield uitvoerig dagboeken 
bij en het helpt natuurlijk dat hij in de 
negentiende eeuw leefde. Zo lang is dat 
ook niet geleden.’ 

 Je kan de werken nog tot 31 maart be-
kijken in de grote zaal van de univer-
siteitbibliotheek. Maar wees gerust, 
echt veel valt er niet te beleven, het zijn 
tenslotte maar boeken achter glas. Inte-
ressant om eens een blik op te werpen 
wanneer je er toch bent, maar om er 
speciaal voor naar de bib te peddelen? 
Dat nu weer niet. 

  Bert 

TENTOONGESTELD

CULTUUR
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‘Negentig procent van alle 
repetitoren zijn kwakzalvers’

 Jean-Pierre Van Rossem ontvangt ons 
in zijn spiksplinternieuwe kantoor in 
de Sint-Pietersnieuwstraat. De ruimte 
staat vol boeken, en ook de minia-
tuurferarri’s zijn sterk vertegenwoor-
digd. Hij verzekert ons dat hij al veel 
telefoontjes gekregen heeft  van kandi-
daat-leerlingen. Zijn tweede carriére als 
repititor zit dus al, als we hem mogen 
geloven, in de lift . 

 p(vr).Waar bent u de afgelopen jaren 
mee bezig geweest?   ‘Ik heb eerst in het 
parlement gezeten, nadien achttien 
maanden in de bak gezeten, heel veel 
artikels geschreven, een paar nieuwe 
romans geschreven, aan mijn proces 
tegen de Belgische staat gewerkt… Nu 
is dat allemaal achter de rug en wil ik 

weer les geven. Ik heb dat al eerder ge-
daan van ’68 tot ’87. En ik dacht, bon, 
ik doe het nog vijf jaar, om te zien wat 
er in de wetenschap allemaal vooruitge-
gaan is.’ 

 Ontgoocheld 
 ‘Mijn grootste ontgoocheling was dat 
in heel veel cursussen niets veranderd 
is, net alsof de wetenschap 18 jaar stil 
is blijven staan. Er zijn uitzonderingen, 
maar als ik bijvoorbeeld de cursus van 
Hebberechts  in mijn handen neem, een 
overzicht van de criminologische theo-
rieën, en de meest recente die erin staat 
blijkt één van 1985 te zijn, dan vraag ik 
mij toch af hoe zoiets kan aan een se-
rieuze universiteit. En hij doceert in de 
eerste bachelor exact dezelfde cursus  
als in de eerste licentie. Die man zou 
geschorst moeten worden.’ 

 ‘Tussen repetitoren en universiteit heeft  
het nooit geboterd om twee redenen. 
Negentig procent van de repetitoren 
zijn kwakzalvers. Ze kennen de cursus-
sen niet en zijn er enkel op uit om ge-
makkelijk geld te verdienen. Ze werken 
met tien-vijft ien medewerkers, meestal 
studenten, die ze afschepen met tien 
euro per uur, terwijl ze zelf dertig euro 
per uur in hun zakken steken. Dat daar 
tegen gereageerd wordt, tja… Maar van 
mij nam men het niet dat ik kritiek had 
op het onderwijs. Repetitoren zouden 
nooit marcheren mocht de unief orden-
telijk zijn werk doen.’ 

 Golf GTI 
 Wat zijn uw onderwijsmethodes? 

 ‘Ik specialiseer mij alleen in de luie stu-
dent met brains. Dat is ook de meer-
derheid van de studenten ( lacht wat ). 
Een grote markt.   Het systeem is: eerst 
en vooral zoveel mogelijk cursussen 
reduceren. Een keer dat dat gebeurd is, 
moet je ze aan het werk zetten. Ik laat 
ze vier uur per week komen. Twee uur 
daarvan is puur ondervraging en op die 
ondervraging krijgen ze een quotatie. 
Die quotatie wordt wekelijks naar huis 
opgestuurd, op een compleet ouder-
wetse middelbareschoolmethode, om 
druk uit te oefenen en zodat de ouders 
die ervoor betalen tenminste weten wat 
ze uitsteken.’ 

 ‘De meesten zijn niet gemotiveerd. 
Daarom heb ik in den tijd een systeem 
gelanceerd waarbij wie op einde van 
het jaar de meeste punten had, een auto 
kreeg. Vroeger was dat een Golf GTI. Ik 
heb dat 12 jaar gedaan, het was onvoor-
stelbaar hoe motiverend dat was. Ik 
zou dat nu opnieuw willen doen, maar 
nu zijn ze al niet content met een Golf 
GTI. Dat moet een Audi TT zijn of een 
Nissan Z350 of een BMW M3. Hoe we 
dat gefi nancierd moeten krijgen weet ik 
nog niet.’ 

 U laat niet iedereen evenveel be-

talen, naar het schijnt? 

 ‘Dat heb ik altijd al gedaan. Ik heb al-

Vorige week kon u in  Dag Allemaal  lezen over zijn vechtscheiding, deze week vertelde hij aan 
Schamper over snel rijk worden, in de bak zitten en fi losofi e. 

Van Rossem vestigt zich in Gent
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tijd studenten gehad waarvan de papa 
bijvoorbeeld notaris was en de zoon 
absoluut notaris moest worden. Voor 
die mensen is een diploma ontzettend 
veel waard. Ik heb iemand gehad die 
vier jaar aan een stuk voor 12 studenten 
betaald heeft , naast zijn eigen dochter 
en die ons ieder jaar de Golf GTI ca-
deau deed. Ik ben van plan om weer 
12 studenten, die echt gemotiveerd zijn 
om erdoor te zijn voor niets te nemen. 
Neem nu een vader die drie studerende 
kinderen heeft  en die gewoon als arbei-
der een inkomen heeft . Die man moet 
zich al te kort doen om zijn kinderen te 
laten studeren. Je kan moeilijk zeggen, 
meneer, betaal mij nu nog 600 euro per 
maand.’ 

 Fraude 
 Uit oude Schampers blijk dat er 

destijds vragen werden gesteld 

bij de kostprijs van uw lessen. 

Ook uw werkwijze was niet vrij 

van kritiek. ( zie kaderstuk ) 

 ‘Dat is nonsens. Ik heb dat nooit gele-
zen. Er loopt hier maar één  Vandamme  
rond, gelukkig. Neen, dat is nonsens. 
Als ik juist afgestudeerd was, ben ik wel 
zeker een tachtigtal examens van wis-
kunde gaan afl eggen voor anderen. Dat 
werd niet gecontroleerd.’ 

 ‘Ik ken duizend-en-één methoden om 
te spieken op een schrift elijk examen. 
Ik heb nog studenten gehad die een bril 
hadden en een uurwerk. Met het uur-
werk lazen ze de vragen voor. En via 
de bril hoorden ze de antwoorden. Ik 
heb vroeger ook nog thesissen en doc-
toraten geschreven. Ik vroeg anderhalf 
miljoen frank voor een doctoraat . Ik 
heb er zeven geschreven en ik denk dat 
ik een 70, 80 thesissen geschreven heb. 
Dat was voor vanalles, kunstgeschiede-
nis, burgerlijk ingenieurs, economie,...’ 

 Boemelen 
 Hoe was uw eigen studententijd 

eigenlijk? 

 ‘Ik werkte in de papierfabriek als arbei-
der. Ik heb maar vier lessen gevolgd in 
mijn hele leven. Daar heb ik ontzetten-
de spijt van,  Leo Apostel  was één van 
onze proff en. Ik heb me dat toen nooit 
gerealiseerd, maar die man was een 
universeel genie. Ik begon te leren in 
mei. Ik had een paar meisjes gevraagd 
hun nota’s te maken op carbonpapier, 
ik ben er iedere keer doorgeraakt met 

onderscheiding zonder eigenlijk veel te 
doen.’ 

 ‘Ik heb wel veel gelezen. Bij  Devreker  
was alles  toen nog mondeling. Ik kreeg 
een vraag over de laatste pagina’s, en 
ik had de laatste honderd pagina’s niet 
eens gelezen. Ik zei: “Dat is een domme 
vraag, dat weet iedereen. Je zou me be-
ter dat-en-dat vragen”. Hij vraagt waar-
om, dus ik zeg: “Omdat er een vraag zo 
groot als een huis in uw cursus staat.” 
En ik begon op het bord te schreven, en 
dat was juist. Ik kreeg een achttien, en ik 
had een nul verdiend. Maar ik denk dat 
als je nu in discussie gaat met een prof, 
dat niet echt wordt aanvaard. Vroeger 
was het anders. Studenten keken wel op 
naar een prof, misschien veel meer dan 
nu, maar ze gingen wel samen uit met 
de prof. We gingen daar ieder weekend 
mee gaan boemelen. Ik heb het idee dat 
communicatie tussen student en prof 
niet meer bestaat tegenwoordig.’ 

 Van Rossem is terminaal 
 Heeft u het druk met de media 

deze dagen?  

 ( geïrriteerd  ) ‘Ja, ik doe daar helemaal 
niets voor hoor, die komen vanzelf 
(sceptische blik, nvdr.). Het grote voor-
deel van een controversieel fi guur zijn, 
is dat je niets moet doen om aandacht 
te krijgen. Ze lopen gewoon achter je. 
Hoe vaak ik niet heb moeten horen 
‘Jean-Pierre van Rossem is mediageil’!’  

 Maar heeft u daar problemen 

mee? 

 ‘Soms wel. Ik was twee jaar uit de me-
dia, ik schreef een nieuwe roman. Vrij 
autobiografi sch, maar toch een roman. 
Niet alles wat daar in staat is waar. Ik 
stuur die roman naar een achttal men-
sen die ik ken, onder andere naar  Her-
man Brusselmans . Ik laat uitschijnen 
dat het hoofdpersonage pancreaskan-
ker heeft . Nu, op een of andere manier 
moet die roman in handen gekomen 
zijn van een journalist. Wat lees ik vo-
rige week? Van Rossem in terminaal 
stadium! Maar mijn kinderen lezen dat 
ook, mijn oudste zoon belde mij op in 
paniek.’ 

 Kapot 
 Hoe was uw tijd in de gevange-

nis?  

 ‘Vreselijk. Vreselijk! Ik schreef alleen. 
Op den duur kon ik niet meer. Ik ben 

diabetespatiënt. Ik heb een jaar en acht 
dagen moeten vechten voordat ik mijn 
huisdokter te zien kreeg. Ik kreeg ge-
woon geen medicatie. Na een jaar komt 
mijn huisdokter en ik had een suikerge-
halte van 682, dodelijk tot in de hoogste 
graad. Die gaat daarmee naar de direc-
teur en toen was het plots grote paniek. 
Ze hebben mij toen per helikopter over-
gevlogen – ik stond in mijn onderbroek 
– naar de gevangenis van Brugge. Daar 
hebben ze geprobeerd me op te lappen, 
maar de schade aan mijn armen komt 
nooit meer goed. Ik moet zeggen, zo 
zwaar als ze me verwaarloosd hebben 
in Vorst en Sint-Gillis, zo goed hebben 
ze me verzorgd in Brugge. Maar wat ka-
pot is, is kapot.’ 

 Was het de slechtste tijd van uw 

leven? 

 ‘Zeker. Ik zou nooit meer iets willen 
doen waarvoor ik in de gevangenis kan 
belanden. Plus, je ziet daar wie de crimi-
nelen zijn. De criminelen zijn het lom-
penproletariaat. Vijfennegentig procent 
zit bij het OCMW of op de secundaire 
arbeidsmarkt. Geen wonder dat de helft  
allochtonen zijn. De ellende die je daar 
ziet is onbeschrijfl ijk. Na zes jaar ko-
men ze vrij, hun vrouw is er vandoor 
met een ander, een woning hebben ze 
niet, ze hebben geen werk, ze komen op 
straat met twintig euro in de zakken. 
Leef maar. Heel veel die buiten komen 
menen het goed hè. Maar als gij buiten 
komt met twintig euro en ge hebt niets, 
wat doen de meesten dan? We gaan nog 
één kraak doen, nog een overval, dat is 
een vicieuze cirkel.  

 ‘Gevangenissen zijn nodig voor pedo-
fi elen, die kun je niet op straat laten 
lopen. Ik ben als straf voor opstandig-
heid in Brugge opgesloten met pedo-
fi elen, het is ongelofelijk hoe pervers 
die mensen zijn. Een seriemoordenaar 
kun je ook niet op straat laten lopen, 
maar hoeveel zitten er nu niet waar-
van je denkt, god, wat lost dat nou op? 
De theorie van  Hulsmans  is dat je de 
meeste zaken beter kunt oplossen door 
met een arbiter een afspraak te maken 
tussen slachtoff er en dader over hoe je 
de schade herstelt. Dat zijn dingen waar 
te weinig aandacht voor is.’ 

  (jR) en Eline 
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 De Film-Plateau ontstond in 1997, na-
dat in universitaire kringen al een tijdje 
een plan broedde om zelf fi lms te verto-
nen. Onder invloed van toenmalig vice-
rector annex fi lmliefh ebber en huidig 
Geweten van Vlaanderen Etienne Ver-
meersch, kwam er schot in de zaak. Het 
oog viel op een oud theaterzaaltje in de 
Paddenhoek, dat mits enkele aanpassin-
gen perfect kon dienen om er een cine-
mazaal in onder te brengen. Vanuit een 
net gesloten cinemazaaltje werd projec-
tiemateriaal overgebracht, dat geschikt 
was om de kwetsbare oude fi lmspoe-
len af te spelen. Met een vertoning van 
 Dood in Venetië  werd de universitaire 
fi lmclub vervolgens offi  cieel geopend.  

 Ondertussen heeft  de Film-Plateau een 
hele reputatie opgebouwd en biedt ze 
mee onderdak aan onder andere het 
Internationaal Filmfestival en diverse 
kleinere festivals. Zo is de fi lmclub 
midden maart zelfs de gastheer van de 
tweede editie van het documentair fi lm-
festival Zone, dat ‘zich niet profi leert als 
een zoveelste fi lmfestival maar als een 
zoekend fi lminitiatief die de grenzen 
aft ast van het medium documentaire’. 
Een dikke middenvinger in het gezicht 
van iedereen die ooit heeft  beweerd dat 
de alternatieve fi lmwereld volliep met 
hautaine zwanzers die werken rond ri-
dicule non-thema’s en margarita’s drin-
ken uit bolhoeden met een pauwenveer. 
Ahum. 

 De belangrijkste opdracht blijft  echter 
nog steeds studenten en ander publiek 
kennis te laten maken met de fi lmca-
non, de klassiekers die van onschatbaar 
belang waren en zijn voor de fi lmge-
schiedenis. Daarnaast worden er ook 
commerciële producties vertoond. Het 
resultaat van de programmering is dan 
ook steevast een combinatie van be-
faamde klassiekers, vergeten pareltjes 
en recente maar minder bekende top-
pers, van Fritz Lang over Peckinpah tot 

Verhoeven. Ook dit semester biedt het 
programma een mooi evenwicht tus-
sen oud en nieuw, arthouse en main-
stream.  

 Balancerend op die scheidingslijn zijn 
een aantal producties van onze favo-
riete Jood, Woody Allen. In maart spe-
len zowel  Manhattan  als het geweldige 
 Annie Hall , komedies die velen als Al-
lens beste beschouwen en dan ook met 
prijzen overladen zijn. Iets minderd 
bekend, is  Zelig . Deze verzonnen do-
cumentaire vertelt het verhaal van een 
man die de eigenschap heeft  om zich 
als een menselijke cameleon fysiek aan 
te passen aan de situatie waarin hij zich 
bevindt. Tussen een bende rabbi’s groeit 
hij automatisch een baard en begint hij 
Jiddisch te praten, om later in Nazi-
Duitsland naast Goebbels lustig met de 
rechterarm mee te zwaaien. Het klinkt 
als een slechte slapstick  starring  Rob 
Schneider, maar het resultaat is gewel-
dig, u heeft  ons woord.  

 Ook fi lmgeschiedenis’ ultieme cameo, 
Alfred Hitchcock, krijgt de aandacht 
die hij verdient. De komende maanden 
worden zowel  Strangers on a Train  als 
het overbekende  Rear Window  ver-
toond. Hoewel qua leeft ijd ondertus-
sen al aan vervroegd pensioen toe, blijft  
deze laatste een ijzersterke thriller die 
hedendaagse thrillers even moeiteloos 
verplettert als wijlen Roland Lommé 
een lief klein dwergkonijntje. Of een 
middelgroot veulen. 

 Het zijn echter niet enkel alom bekende 
grootneuzen die aandacht krijgen. Om 
aan te tonen dat goede Oosterse cinema 
allesbehalve een recent fenomeen is, 
zijn ook een resem oudere Aziatische 
producties geprogrammeerd, met dit 
semester twee fi lms van de Japanse 
meester Yasujiro Ozu. Diens  Tokyo 
Story  uit 1953, die in een minimalisti-
sche stijl het verhaal van een van elkaar 

vervreemde Japanse 
familie vertelt, wordt 
door de gezagheb-
bende fi lmbladen niet 
zelden beschouwd als 
één van de beste fi lms 
ooit gemaakt en zelfs 
boven meesterwer-
ken als Citizen Kane 
geplaatst.  

 Naast al dat zwart-wit geweld wordt er 
zoals gezegd ook aandacht besteed aan 
recentere producties. Dit jaar heeft  men 
onder andere gekozen voor  Platoon , 
iets uit de tijd van toen Oliver Stone 
nog echte fi lms maakte in plaats van 
afgelikte producties over blondgelokte 
spierbundels die met behulp van blank 
staal en een verzameling veel te korte 
rokjes de wereld trachten te veroveren. 
En over mensen die ook wel eens met 
blank staal in aanraking mogen ko-
men gesproken, op 9 maart speelt Tom 
Cruise nog eens de broer van Dustin 
Hoff man in het voor de rest voortref-
felijke  Rain Man . 

 Voor wie Tom Cruise nog niet angst-
aanjagend genoeg vindt, is  Salo, or Th e 
120 Days of Sodom  (1976) misschien 
een aanrader. Pasolini’s controversiële 
prent over een aantal jongeren die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog opgeslo-
ten, seksueel vernederd en gemarteld 
worden in een Italiaans kasteel is van-
daag in aantal landen nog steeds verbo-
den. Nu ja, niet dat dat zoveel zegt in 
tijden waarin de helft  van de Verenigde 
Staten niet eens kán gaan kijken naar 
twee tieneridolen die in strakke lederen 
broeken onder de rand van hun cow-
boyhoed elkaar romantisch in de ogen 
staren. De lucky bastards. 

 Het volledige programma van de Film-
Plateau is te vinden op http://fi lmpla-
teau.ugent.be. De vertoningen zijn tel-
kens op dinsdag- en donderdagavond 
en kosten voor studenten amper 2,5 
euro. Let niet te hard op de studenten 
communicatiewetenschappen rondom 
u. 

  AJHdB 

De Film-Plateau is jammer genoeg nog steeds een van de vele vergeten 
parels van de UGent. Verscholen in de schaduw van de nauwe Pad-
denhoek, wordt het gebouw van de universitaire fi lmclub door studen-
ten vooral gebruikt om er achteloos hun fi ets tegen werpen alvorens het 
aanpalende faculteitsgebouw binnen te stormen, in de hoop nog net 
op tijd in de les te geraken.
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Film-Plateau



18

 Misschien staan ze ook wel bij u bin-
nenkort! Maar voor zulks gebeurt, heb-
ben de Husbands andere katten te ge-
selen. “We zijn onlangs benaderd door 
de jongeren van de N-VA, om op één 
van hun events te spelen.” De N-VA is 
misschien wat te voorbarig geweest:  
“Ik denk dat ze een beetje de verkeer-
de indruk gekregen hebben door  De 
Hand van Pater Damiaan . Ze zien ons 
waarschijnlijk als vaandeldragers van 
de Vlaamse muziek. En het optreden 
zou dan ook nog eens op vrouwendag 
( 11 november, nvdr. ) plaatsvinden. Hi-
larisch.” 

 Of ze zijn natuurlijk op zoek naar 

een beetje street cred, met de 

hip-factor van Geert Bourgeois 

en zo… 

 En dan vragen ze de Violent Hus-
bands. Ja, eigenlijk worden we gewoon 
schaamteloos gebruikt. Maar we doen 
het voor het geld. 

 Merk je dat beginnende bands 

in Vlaanderen vandaag de dag 

niet echt veel aandacht meer be-

steden aan het tekstuele? Een 

amalgaam van hippe catchphra-

ses lijkt al voldoende om van 

een “goeie songtekst” te kunnen 

spreken. 

 Oh, maar dat is echt niet alleen in 
Vlaanderen,  weetwel . Luister gewoon 
even naar al die hypes die tegenwoor-
dig uit Engeland komen overgewaaid: 
de tekst doet er heel dikwijls gewoon 
niet toe. Eén  catchy  zinnetje larderen 

met wat nonsens. Maar dat is gewoon 
een ander soort muziek, met een ander 
soort teksten. Ik ben daar niet zo zot 
van.  Randy Newman  daarentegen, die 
schrijft  teksten die gewoon  goed  zijn. 

 Bij de Husbands wringt het af 

en toe metrisch, maar dat doet 

me soms denken aan de lyriek 

van Lou Reed, en dat is dan weer 

geen slechte zaak. 

 Als je soms de teksten van topnummers 
ziet, merk je dat alle zinnen met een 
identieke metriek en melodie worden 
opgedreund. Maar als je hier en daar 
iets vreemds in de tekst steekt, word 
je gedwongen om muzikaal vreemde 
capriolen uit te halen, zodat tekst en 
muziek ritmisch vredig kunnen samen-
smelten. Zo wordt alles veel organi-
scher en dat vind ik eigenlijk heel erg 
cool.    Parlando’s  vind ik ook de max: dat 
doen we erg vaak. Dat is één van de re-
denen waarom onze muziek een beetje 
theatraal is. Als je tijdens een optreden 
zo’n parlando bezigt, kan je echt tegen 

het publiek zeggen: ”okay mannen, hier 
staan we, en we zullen u hier eens iets 
vertellen, zie!” 

 Want jullie  hebben  echt wel een 

boodschap over te brengen. Over 

seks met grootmoeders. 

 Voila ( lacht ). Het is fi jn om de humor in 
onze muziek te vermengen met wat op-
rechte dramatiek. Maar serieus: num-
mers als Grandmother bevatten wel 
degelijk een boodschap, hoor. 

 Enkel het innerlijke telt? 

 Yep.  Being young is not really an 
achievement , dat is de moraal van het 
Grandmother-verhaal. Bij de Husbands 
vind je een aantal extremen  tehoare  ( te-
zamen, voor de standaardtaligen, nvdr ): 
extreme – afi jn, betrekkelijk extreme 
– serieux wordt samengegoten met fel 

doorgedreven onnozeliteiten. Muzikaal 
doen we dat ook: doodsimpele riff s af-
wisselen met wilde Zappa-toestanden, 
zonder dat echt te gaan forceren. Het is 
ook niet dat we dat als muzikaal con-
cept uitgewerkt hebben, helemaal in 
het begin. Achteraf blijkt gewoon dat 
dat ons ding is. 

 Hoe worden songs bij de Hus-

bands geboren? Ik kan me voor-

stellen dat het niet simpel is, ge-

zien alle groepsleden muzikaal 

erg geprofi leerd zijn: Benne (bas-

sist) is producer, Dijf Sanders 

heeft waarschijnlijk ook wel zo 

zijn voorkeuren en dat geldt ook 

voor jou. Hoe zorg je ervoor dat 

die ideeën en meningen tot werk-

bare songs leiden? 

 ( weifelend ) De meeste nummers… 
De meeste nummers ontstaan uit een 
samenwerking tussen ons drie, maar 
meestal komen Dijf of ik met een basis-
idee. Sommige nummers zijn volledig 
individueel geschreven. Maar meestal 

“Wij pakken de mensen 
graag op de plekjes waar ze 

dat niet verwachten”

Jason Dousselaere over correct gedrag en goede zeden

Uit de drassige  bayou  van 
de polders verrijst een 
knoestige schim. ’t Zijn 
The Violent Husbands, die 
over bospad en landweg 
rammelen, op weg naar 
een godvergeten paro-
chiezaal, alwaar zij de 
bijeengestoomde jeugd 
kapittelen over de zede-
lijke omgang tussen jonk-
man en jonkwijf.
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komt één iemand met een idee, en dan 
werken we dat samen uit. Eén nummer 
is helemaal van Benne’s hand, maar 
de meeste dingen heb ik geschreven, 
of Dijf.   Het hangt er ook van af: soms 
komt er iemand met een volledig num-
mer op de proppen, maar dat is nog niet 
vaak gebeurd. We proberen ook zoveel 
mogelijk samen te schrijven: de samen-
werking van ons drie bepaalt sterk de 
chemie van de Husbands. Dijf zal als 
gitarist vaak met erg simpele dingen 
afk omen, wat dan weer goed te com-
bineren valt met de complexere dingen 
die ik soms bedenk. Benne is goed in 
arrangementen, en Dijf heeft  een sterk 
gevoel voor structuur. Dus eigenlijk is 
het echt  groepswerk . 

 Men verwacht van bands tegen-

woordig vaak dat ze dreigend 

en gevaarlijk zijn, terwijl jullie 

schijnbaar vrolijke en zorgeloze 

muziek maken, hoewel soms met 

een lichtjes duistere ondertoon. 

 Ja, dat klopt wel. Een optreden van de 
Husbands moet ook altijd een  event  
zijn. Ik zou er niet tegen kunnen mocht 
een optreden van de Husbands gewoon 
afgehaspeld worden. Het zit ook niet in 
ons om een donkere, dreigende sfeer 
te scheppen. Daar hebben we ook de 
 sound  niet voor: we spelen louter akoes-
tisch, zonder drum. Dus om dreigend 
over te komen, zullen we stevig ons best 
moeten doen. 

 Velen trekken de vergelijking 

tussen jullie en de Nieuwe Snaar. 

 Dat valt eigenlijk nog wel mee. Dat 
komt vooral door  de Hand van Pater 
Damiaan , vermoed ik. Daardoor wer-
den we hier en daar genoemd als de 
nieuwe Nieuwe Snaar(  grijnst ). Maar 
verder heb ik dat nog niet echt zo vaak 
gehoord. Dat nummer steekt ook wel 
enigszins af tegen de rest van ons re-
pertoire. We spelen voornamelijk En-
gelstalige nummers.   De Hand van Pater 
Damiaan is speciaal geschreven voor 
Belgosong ( een competitie van de VRT 
waarbij men op zoek was naar een stevig 
nummer over één van de tien Grootste 
Belgen ) en ik moet toegeven dat het ook 
nog redelijk braaf blijft . In andere num-
mers durven we al eens vettiger te wor-
den: hier hebben we ons voorgenomen 
bewust woorden als  lepra  te vermijden. 

 Het nummer toont ook veel res-

pect voor Pater Damiaan. 

 Dat klopt: dat hebben we ook opzet-

telijk gedaan. We dachten: als we die 
 vent  hier helemaal gaan  afschieten , zal 
dat ook op niks trekken. En het is wel 
geestig dat het nummer een beetje sug-
gestief is, hé. 

 Jullie spreken ook over botsin-

gen tussen Damiaan en de Kerk. 

Denken jullie werkelijk dat Pater 

Damiaan, in zijn tijd, een onhan-

delbare rebel was? 

 Niet echt, maar blijkbaar was hij toch af 
en toe een beetje tegendraads. Althans, 
dat stond toch in het tekstje dat we over 
hem kregen. 

 De rock ’n roll-pater? 

 ( grinnikt ) Rock-’n-roll-pater, inder-
daad. Uiteindelijk heeft  die kerel wel z’n 
eigen zin gedaan, hé. Hij had eff ectief 
problemen met de Kerkelijke autoriteit, 
omdat hij meer middelen vroeg voor 
zijn opdracht, en zo. Wat hij op Molo-
kai gedaan heeft , lag ook niet in de be-
doelingen van de Kerk. Ik ben wel niet 
ongelofelijk op de hoogte over het leven 
van Pater Damiaan. Het is niet alsof we 
daar geweldig veel  research  naar gedaan 
hebben. Het leek me niet echt interes-
sant om minieme details over Dami-
aans leven in de song te gaan wringen. 

 Jullie zijn begonnen als straat-

muzikanten, de Seatsniff ers, een 

Antwerpse band, als clubmuzi-

kanten. Ik merk bij beide groe-

pen een soort werkmansmen-

taliteit en een nuchtere kijk op 

muziek, waardoor jullie net veel 

inténser gaan spelen. 

 Momenteel ben ik ook echt gedwon-
gen om te spelen om te overleven. Ik 
ben een  dopper  ( grijnst ), en ik moet 
zoveel mogelijk optreden, anders kom 
ik niet rond. Als straatmuzikant heb ik 
ook lekker wat geld verdiend, en dat 
was ook leuk, zeker als je student bent. 
Geestig ook: op café gaan spelen is echt 
wijs. Je speelt vijf minuten en ze pom-
pen je vol drank. Op het einde van de 
avond heb je  geld verdiend, en ben je 
 muiledronke  ( lacht ). En je hebt tien-
duizend man leren kennen. Het heeft  
me altijd verbaasd hoe weinig mensen 
daarmee bezig zijn in Gent. Zigeuners, 
ja. Heel soms zie je mensen busken. 
Maar op café of restaurant gaan spelen, 
dat deden enkel wij en de zigeuners, 
blijkbaar. 

 Misschien is de rest van de 

Vlaamse jeugd wel te verwend: 

ze krijgen op hun zestiende een 

gitaar en versterker van papa, 

trekken het repetitiekot in en 

volgen daarna de geijkte weg. 

 Misschien wel, ja. Maar het leuke is 
ook: onze muziek wordt echt wel ge-
maakt om voor een publiek gespeeld 
te worden. Je hebt zo van die mensen 
die zeggen ( bootst een hoogcultureel ac-
centje na ): “ik maak enkel kunst voor 
mezelf, het publiek heeft  daar niets mee 
vandoen,” maar zo zijn wij niet. Onze 
muziek is écht gericht op het publiek: 
anders zouden onze teksten er ook 
niet toe doen. Ik zal niet zomaar los-
weg nummers gaan schrijven, gewoon 
omdat ik me slecht voel. Mocht er een 
algemeen verbod komen op muziek 
spelen in het openbaar, ik denk niet dat 
ik nog met evenveel plezier zou musice-
ren. Het toff e aan spelen op café is ook 
dat je je nummers meteen kan testen. 
Ik denk ook dat onze nummers daar-
om vrij direct zijn. Op café of op straat 
moet je meteen aanslaan, anders nege-
ren de mensen je gewoon. 

 Groepen die wat op een podium 

van een jeugdhuis staan te jen-

gelen durven anders ook gene-

geerd te worden. Daartegenover 

staat dat je op café, eens je de 

aandacht gevat hebt, echt wel de 

attractie van de avond bent. 

 Oh, maar dat geldt ook voor gewone 
optredens, hoor. Je moet gewoon vech-
ten voor de aandacht, en eens je die te 
pakken hebt, kan je alles doen. 

 Okay, maar een groepje dat in 

een café staat te spelen is veel 

minder alledaags, en dus een 

welkome afwisseling. 

 Dat is waar, maar op een podium kan je 
ook dingen doen die je nooit zou kun-
nen doen op café. De nieuwe nummers 
die we nu spelen zijn echt wel gemaakt 
om op een podium te spelen: ze be-
vatten stukjes die je nooit zou kunnen 
overbrengen in een café. Als je in een 
bar rustige, subtielere muziek speelt 
ben je zo de aandacht weer kwijt. Als je 
op een podium staat te spelen, blijven 
de mensen aandachtig. 

 Ze hebben er dan ook voor be-

taald. 

 ( lacht)  Ze hebben ervoor betaald, in-
derdaad, dus ze  willen  ons gewoon ho-
ren. 

  Gert 
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 Wat een heisa, wat een hetze! De vorige 
Schamper, met daarin de eerste editie 
van deze reeks, lag nog niet in de rek-
ken, of de redactie lag reeds onder vuur. 
De telefoon stond roodgloeiend, de 
mailboxen werden bestookt en bedrei-
gingen met tuchtprocedures werden 
meer dan eens geuit. Een mens zou na 
een tijd echt gaan denken dat de gemid-
delde universitair het begrip satire niet 
kent. 

 Een van de meer lachwekkende gevol-
gen van de hele hysterie, was dat malafi -
de fi guren dachten dat deze pagina een 
ordinaire roddelrubriek was en dat ze 
ons al hun verzinsels konden voederen. 
Zo werd een onschuldige redacteur (een 
pleonasme, vanzelfsprekend) benaderd 
met het gerucht over een relatie tussen 
 Matthias Laevens  en  Lieve Bracke . Nu 
willen wij veel geloven, maar dat is écht 
onmogelijk. 

 Over wie gaat het, vraagt u? Wel, Lieve 
Bracke is secretaris van de Raad van 
Bestuur van de UGent. Tevens is ze de 
voormalige echtgenote van  Luc Van 
den Bossche  en vanuit die hoedanig-
heid mama van  Freya . Luc Van den 
Bossche, die is sinds zijn aft reden als 
minister dan weer voorzitter van de As-
sociatie Universiteit Gent. Ook was hij 
zeer tevreden toen hij een eredoctoraat 
ontving van de… Universiteit Gent. 
De wereld is klein.  Anyway , Lieve is 
behoorlijk socialistisch, heeft  het goed 
met de universiteit voor en bevindt 
zich in de fl eur van haar vijft iger jaren. 
Laevens daarentegen is een studenten-
vertegenwoordiger van 21 jaar en een 
rabiaat VLD’er. Sommige dingen zijn 

nu eenmaal niet verenigbaar. 

 Dat soort verhalen probeert men dus 
in Schampschoten te krijgen. Alsof er 
nog niet genoeg farcen waren die ons 
de voorbije weken bereikten.  

 Wat we alleen maar kunnen kwalifi -
ceren onder ‘de ondraaglijke lichtheid 
van het bestaan’, is wat er zich rond ‘de 
put’ afspeelt. Met de put bedoelen we 
de afgegraven grond in de Sint-Pieter-
snieuwstraat, tussen De Brug en het rec-
toraat. Zoals je elders in deze Schamper 
kan lezen, is er onenigheid over wat er 
nu eigenlijk moet komen op de plaats 
waar de verkommerde gebouwen en-
kele maanden geleden werden gesloopt. 
Terwijl die zandbak er onaangeroerd 
bijligt, tikt de klok en stijgt de nood aan 
auditoria en kantoorruimte. Veel erger 
is blijkbaar dat de wind in tussentijd 
zand richting rectoraat blaast. Maar 
geen nood, actie is ondernomen: de 
universiteit deelt car-wash coupons uit 
aan wie zijn wagen op de parking van 
het rectoraat zet.  

 Hoe lachwekkend dat ook klinkt, eigen-
lijk handelt de unief hier nog relatief 
kordaat. Maar dat is dan ook enkel om-
dat ze in andere dossiers een nog groter 
modderfi guur slaat. Neem nu de lezing 
van  Le Pen  in de aula en de verkiezings-
meeting van het Vlaams Belang in het 
Pand. Ofwel laat je toe dat extreem-
rechts in die kroonstukken van het uni-
versitaire patrimonium wat voor eigen 
kerk komt preken, ofwel doe je dat niet. 
Allebei zijn perfect verdedigbaar. Het 
schouwspel dat zich de voorbije maan-
den voltrok was dat echter allesbehalve. 

Eerst toestaan, dan verbieden, drie keer 
van mening veranderen, tegenstrijdige 
berichten in de pers, procedures in 
kortgeding, dwangsommen,... Waren 
we geen bende onverschillige cynici 
geweest, een gevoel van plaatsvervan-
gende schaamte had ons gegarandeerd 
overvallen.   Toen de UGent een persbe-
richt verspreidde om de brokken alsnog 
te lijmen, werd dat zelfs telefonisch aan 
de redactie gemeld, met daarbij de niet 
mis te verstane vraag om er niet te veel 
mee te lachen in Schamper.  

 We kunnen de rector geruststellen: we 
houden ons ter zake enorm hard in. 
Onze pijlen zijn in deze editie gericht 
op de grootste gruwel die de afde-
ling Communicatie op de wereld heeft  
losgelaten. De naam die men aan het 
nieuwe studentenhuis wil geven: de 
 Th erminal . 

 Dat elke student al maandenlang de 
naam  Kolenkot  bezigt, maakt blijkbaar 
niet veel uit. Integendeel, het maakt 
het sadistische genoegen van de kwade 
breinen waarschijnlijk alleen maar gro-
ter. In de laatste editie van het ‘Studen-
tennieuws’ van vorig jaar doet men een 
poging de naam Th erminal als een voor 
de hand liggende keuze te verkopen. 
Dan weet u het wel, natuurlijk: goed 
beleid moet niet verkocht worden. Of 
denkt u soms dat Jozef Stalin ellenlange 
vergaderingen met marketinggoeroes 
ondernam, om z’n beleid aan het Russi-
sche volk te verkopen? Vaneigens niet! 

  schampschoten@schamper.ugent.be 

SérieuxSchampschoten
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Lopende tentoonstellingen in

 Als mensen uit het westen lijkt 
het wel alsof we geconfron-
teerd worden met de onmoge-
lijkheid der mogelijkheid: de 
mens heeft  zoveel keuze in zijn 
leven dat je aan de eenvoudiger 
vreugden in het leven, zoals het 
museumbezoek, gewoon voor-
bijgaat. Jammer, want op en-
kele minuten wandelen van de 
korenmarkt kan je voor twee 
keer niks het designmuseum 
van Gent binnen- en door-
wandelen. In tegenstelling tot 
musea over oorlogen en geno-
cides die we liever zouden ver-
geten, valt het designmuseum 
behoorlijk mee. Men zou bijna 
zeggen: design is  undeniably 
hip . Niet dat ik iets van design 
ken, maar u waarschijnlijk nog 
minder, dus dat treft . 

 Een van de tentoonstellingen 
die loopt,  Project Fairyta-
les , geeft  hedendaagse inter-
pretaties van Doornroosje, 
Roodkapje en andere gekende 
sprookjes aan de hand van the-
matische juwelen en fotografi e 
die de tekst begeleiden. Hoe-
wel de juwelen het hoogtepunt 
zouden moeten zijn, is het ei-
genlijk veeleer de fotografi e 
die de aandacht trekt: van licht 
en komisch naar soms nogal 
macabere interpretaties van 
de verhalen met een erotische 
tint. 

 Het Designmuseum stelt ver-
der ook de ‘collectie  Alonso ’ 
tentoon, een verzameling glas-
werk. Palladio wijnglazen die 
uitmuntend zouden staan op 
elk kotfeestje. Een grappige va-
zenset van Alessi die uit weinig 
meer bestaat dan afgedankte 
fl essen van kuisproducten. De 
gore kitch van  Borek Sipek . 
Grote spandoeken leggen uit 
met welke technieken men 
deze kunstwerkjes vervaardigd 
heeft . Nu weet ik hoe een  ge-

emailleerde vaas er uitziet en 
wat de ‘grand feu’-techniek 
inhoudt. Mooi toch, al dat me-
tier? 

 Ook designer  Nanny Still , een 
Finse die verhuisde naar Bel-
gië, krijgt een plekje in het mu-
seum, voornamelijk met haar 
industrieel design, maar ook 
met meer kunstig gerief. Dat 
laatste valt wat tegen. Zo gaan 
de wetten van het volk: als het 
lelijk is, dan mag dat ook ge-
zegd worden. Ook door men-
sen die niks van kunst weten. 

 Daarna heb ik nog even langs 
de designarchieven geslen-
terd. Daar kan je werktafels 
van designers, schetsen, stalen 
van stofj es en maquettes bekij-
ken. Een boeiende insiderkijk. 
Helaas sloeg gauw het onom-
keerbare en uiterst lamlendige 
museumgevoel toe, dat zove-
len al eens placht te vellen bij 
museumbezoeken die langer 
dan een uur duren. Mijn excu-
ses, dhr.  Geo Henderick , uw 
architecturale schetsen heb ik 
gemist. Snel begaf ik me naar 
de uitgang om de verse winter-
lucht op te gulpen. 

 Al bij al, voor de euro en twin-
tig cent die het je kost, is er wei-
nig reden om niet even langs te 
gaan. Hoe makkelijk het niet is 
geworden om jezelf als  culturo  
te profi leren! 

 Stijn Debrouwere  

€1,20 voor studenten of met 
cultuurcheque. Open van 
maandag tot vrijdag 10-18u 
doorlopend. Hier vermelde 
tentoonstellingen lopen nog 
tot midden april. http://de-
sign.museum.gent.be voor 
meer informatie. 

 

In hartje Gent bevindt zich een museum vol glinsterend de-
sign. En uitmuntend bestek van Puiforcat dat best goed zou 
staan bij de rest van mijn servies.

Dat Gent gezegend is met een rijk theaterverle-
den, is niet meteen wereldnieuws. Voor wie echter 
meer wil weten dan dat feit, is er nu het boek ‘De 
speler en de strop’.

 Een mooie hardcover, lich-
tglanzend papier en een pak 
degelijk fotomateriaal: er 
werden kosten noch moeite 
gespaard om van het boek 
over ‘tweehonderd jaar 
theater in Gent’ aangename 
lectuur te maken. Het geheel 
is ook mooi opgedeeld in 
hoofdstukjes, gaande van 
het Gentse theaterleven in 
de negentiende eeuw, over 
vijftig jaar stadstheater tot de 
Gentse toneelopleidingen. 

 De inleidende aantekeningen 
door Patrick Allegaert moeten 
schetsen wat volgt. Ze beschr-
ijven de stad als kunstwerk 
én als probleem, kunst en 
stad in het epos van de natie, 
de stedelijke subcultuur, de 
stad als complexe eenheid 
enzovoort. Een stevige vinger 
aan de pols van de hedendaagse Gentse theater-
scène, met een terugblik naar wat geweest is. Een 
goede, geen al te lange noch vermoeiende inleiding 
op wat een boeiend boek lijkt te zullen worden. 

 Verder informeert het boek grondig over de 
operettecultuur, het jeugdtheater, de komische 
geschiedenis, de kamertheaters… zonder een en-
cyclopedie te willen zijn. En uiteraard worden ook 
grote fi guren als Eric De Volder, Alain Platel, Arne 
Sierens, Vuile Mong, Eva Bal, Romain Deconinck en 
vele anderen niet vergeten. Want ondanks alles zijn 
het toch vooral de namen uit het Gentse circuit die 
internationale weerklank vinden. 

 In elk geval is het boek een aanrader voor iedere 
theaterliefhebber of geïnteresseerde tout court. Er 
mag dan wel een grondige studie aan voorafgegaan 
zijn, het resultaat ervan is geen wetenschappelijke 
verhandeling, maar een erg toegankelijk en toch 
leerrijk boek. Ideaal om er op regenachtige dagen 
mee in de zetel te ploffen en er wat in te bladeren. 

 Als uitsmijter: misschien wel een beetje bizar dat het 
artikel waarin drie Gentenaars en theaterbezielers 
aan het woord worden gelaten, wordt opgedragen 
aan een baby, maar dat zal wel aan ons liggen. 

 Kortom: voor wie het kan betalen, is dit een mooi en 
aangenaam boek. Fijne illustraties, een vlot leesbare 
tekst en degelijk uitgegeven, meer moet dat niet zijn. 

 Wendy
  Het boek ‘De speler en de strop’ is uitgegeven bij 
Snoeck en kost 36 euro. 

 

strop
De speler en deDesignmuseum Gent
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Film-Kort
 Op het moment dat u, rebels en vrij-
denker als u bent, deze Schamper in het 
auditorium zit te doorbladeren, zijn de 
Oscars al uitgereikt en heeft   Brokeback 
Mountain  naar alle waarschijnlijkheid 
de concurrentie weggeblazen. De uit-
slag van de Oscars zijn dan ook even 
onvoorspelbaar als hoe La Louvière dit 
weekend gaat spelen. En nu ligt het mis-
schien aan ons, maar sinds wanneer is 
een verhaal waarin twee geliefden door 
maatschappelijke druk uit elkaar wor-
den gehouden plots zó geweldig dat het 
voor een oscar in aanmerking komt? 
Zelfs Jan Verheyen zou zoiets kunnen 
verfi lmen, en er zou niet eens een voet-
bal in moeten voorkomen. Het is een 
schande dat  Jake Gyllenhaal  en  Heath 
Ledger  hun talent aan zulke onzin kun-
nen verspillen terwijl ze dat ten volle 
zouden kunnen benutten in de rol van 
respectievelijk een volgende Donnie 
Darko of  surprised bystander #3 . Enfi n, 
een fi lm voor mensen die willen zien 
wat de avondzon van Wyoming doet 
met de glooiing van het achterwerk van 
Jake Gyllenhaal of die de vrouwelijke 
wederhelft  willen bewijzen dat ze wel 
een gevoelig kantje hebben. Pussies. * 
Wie zin heeft  in iets diepgaanders dan 
liefde op de prairie kiest beter voor 
het onlangs uitgekomen en geweldige 
 Syriana .  George Clooney  heeft  zich 
nog maar recent vastgebeten in poli-
tieke thema’s en maakt nu al brandhout 
van Spielbergs laatste poging,  Munich . 
Spielbergs kunde is vandaag dan ook 
een beetje zoals het internationale jo-
dendom in 1945: op sterven na dood. 
Munich is verwaand, ongestructureerd 
en zo oppervlakkig dat mensen niets 
anders durven dan er een beklijvende 

politieke thriller in herkennen. Neen, 
de laatste écht enge fi lm van Spielberg 
was gewoon  Th e Terminal . * Th e Pink 
Panther-serie zijn fi lms waar iedereen 
heerlijk nostalgisch kan over doen, 
maar die men eigenlijk niet meer durft  
te bekijken omdat men in feite wel weet 
dat het nooit echt bijzonder was. Het-
zelfde geldt voor  Steve Martin . Ieder-
een wéét wel dat het een komische ac-
teur is, maar niemand kan zich eigenlijk 
een fi lm herinneren waarin hij werkelijk 
grappig was.  Th e Pink Panther -remake 
is dan ook te mijden, behalve wan-
neer je maar niet genoeg kan krijgen 
van mensen die door plafonds zakken. 
Maar dan legt u dit boekje best terug 
neer en gaat u nù verder met vegen. * 
Ooit was Justin Timberlake gewoon ‘die 
schlemiel met zijn krullen’ van ‘NSync, 
maar één soloplaat later en de snot-
aap krijgt zomaar de hoofdrol in een 
politiethriller naast  Morgan   fucking  
 Freeman  en  Kevin   booya   Spacey . De 
situatie in zwart-Afrika deed het al een 
tijdje vermoeden, maar nu is het wel 
overduidelijk, de wereld is vreselijk on-
eerlijk.  Edison  blijft  wel een fl auwe be-
doening die enkel te pruimen door wie 
op zondagavond genietend achterover 
leunt bij de begintune van Witse. * Al 
even bedroevend is de eerste fi lm van 
50Cent. Fift y wijst er maar al te graag 
op dat hij ooit door negen kogels door-
zeefd is, maar het toch overleefde.  Get 
Rich or Die Tryin’  bekijken is daar zo’n 
beetje het fi lmische equivalent van, met 
als enige verschil dat met mentale litte-
kens niet op te scheppen valt op café. 

  AJHdB 

FILM

 

Oplage / 5000 exemplaren op 
gerecycleerd papier, gratis verspreid in alle 
faculteiten, resto’s en homes van de UGent.

Verantwoordelijke uitgever / 
Matthias Jacxsens, Sint-Pietersnieuwsstraat 
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 “Spawn” Boel - Simon 
“Yunsung” Calcoen - Bruno “Astaroth” 
Claeys - Axel “Nightmare” De Backer 
- Stefaan “Charade” Duc - Rien “Inferno” 
Emmery - Andreas “Mitsurugi” Faes 
- Matthias “Voldo” Jacxsens - Wendy “Talim” 
Schelfaut - Wim “Necrid” Van Lancker 
- Dries “Yoshimitsu” Vrijders - Bregt “Hwang” 
Saenen - Wouter “Siegfried” Ryckbosch 
- Sara “Cassandra” Bossaert - Stijn “Kilik” 
Debrouwere - Pieter “Cervantes” Bonte - Bert 
“Raphael” Dobbelaere - Jonas Riemslagh 
- Roeland “Maxi” Termote - Eline “Xianghua” 
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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Urgent.fm, 
uw studentenradio dagelijks 
op 105,3 FM

 Maandag  maart

Tentoonstelling: “Onze Kongo”,  Vredeshuis 

 Dinsdag  maart

Th eater: “Belogen Poppen”,   Tinnenpot, 20u
Th eater: “Anatol”,  Minard, u 

 Woensdag  maart

Film: “Vrouw in het Zand”,   Sphinx, 20u
Th eater: “Dédé le taxi”,   NTGent, 20u30

Lezing: “Interculturele vrouwendag”,   Nieuwpoorttheater, 15u

 Donderdag  maart

Dans: “Impressing the Czar”,   Vlaamse Opera, 20u
Concert: “Cellofestijn: Rastrelliquartet Rusland”, 

De Rode Pomp, 20u30
Concert: “Nuit de la Voix”,   de Bijloke, 20u

 Maandag  maart

“Gent geniet gezond”, verschillende locaties, www.gent.be/voe-
dingsweek 

 Dinsdag  maart

Concert: “M&M – Techno / Ambient”,   Logos, 20u

 Woensdag  maart

Film: “Playtime”,   Sphinx, 20u
Concert: “Heather Nova”,   Vooruit, 20u
Th eater: “Soap Story”,   Bij’ De Vieze Gasten, 19u

 Donderdag  maart

Lezing: Ted Van Lieshout, De Paarse Zetel,  
Centrale bibliotheek, 12u30

Th eater: “Armarium Mortis”,   Nieuwpoorttheater, 20u30
Concert: “Jona Kesteleyn”,   Fnac, 12u

CULTUURAGENDA KRINGEN EN KONVENTEN

Maandag  maart

Verkeerd Geparkeerd, VG-café Casa Rosa, 20u
Vlaamse Geneeskundige Kring, DJ contest Decadance, 21u30
Filologica, Minivoetbal vrouwen GUSB, 21u30
Geografi ca, Cantus Decadance, 20u
Politeia, Bloedgeestig Decascoop, 12u 

 Dinsdag  maart

Wiskunde Informatica Natuurkunde, Abdijbieravond
De Sjakosj, 22u

Slavia/OAK, SLOAKantus Kraaienest, 20u
Vlaamse Biomedische Kring, Datecantus Twieoo, 20u

 Woensdag  maart

Chemica, Lustrum Cantus Salamander, 20u
Senioren Konvent, Brouwerij Rodenbach Roeselare, 12u
StudentenPastoraal Gent, Gebedsmoment en ontbijt

Gouvernementstr. 12, 7u30
 Donderdag  maart

Student Welcome Club, Yogalessen Kortrijkstestw 536, 19u
Dentalia, Bierbowling Overpoort Bowl, 19u30

 Maandag  maart

Vlaamse Biomedische Kring, Filmavond Blandijn Aud. D, 20u
Filologica, Popcantus Twieoo, 20u

 Dinsdag  maart
Ingenieurs Zonder Grenzen Plateaustr. Aud. D, 19u30
Animo, Cinema Rouge Groene Zaal (De Brug), 20u

 Woensdag  maart

Studentenfanfare, Basketbal Oostende Oostende

 Donderdag  maart

Oosterse Afrikaanse Kring, Quiz Prov. Jeugdcentrum, 20u
Slavia, Fuif Tequila, 22u
Verkeerd Geparkeerd, Fuif Twieoo, 22u

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