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Kort
KAKLENTE. De lente kan onze godverdomse kloten kussen. Teringseizoen. Wie heeft er
nu wat aan ontluikende pokkebloesems, parende kankerbeesten en rotwijven die u tijdens dit bronstige zeikjaargetijde met nóg een nieuwe stinkkoter proberen op te zadelen?
Fucking strontperiode!

Terug uit Japan: “moderne meesterwerken uit de collectie” brengt het beste
van de Japanse hedendaagse designerartiesten. De meesten van hen enten hun
werken op de dagelijkse realiteit van het
leven in het Land van de Rijzende Zon:
Yushi Bin Mitsu brengt “De veertienurige werkdag,” Kazuyoshi Banzai stelt
“Anale penetraties met gemeen scherpe
voorwerpen” tentoon en Hiroshi Tamara exposeert “De immer crashende
Nikkei”. U kan ze allemáál aan het werk
zien van 25 februari tot 28 april, in het
Museum voor Schone Kunsten. Haast

30 maart en 1 april. * “Their eyes were
watching God”, dat zijn kunstige fototjes van en door Afrikanen. Wij kunnen
ons de kolonialistische toestanden zo al
voorstellen: een spierwitte, in rijlaarzen
gehulde Europeaan, die vol oprechte civiliseringsdrang het handje van een Afrikaan vastneemt, en ‘m bemoedigend toespreekt: “Komaan Babatunde, duw maar
es op het knopje!” De resultaten zijn
vast enorm pakkend, en u kan ze gaan
bewonderen Intercultureel Centrum
De Centrale. * Belgen doen niets anders
dan nestbevuilen, nietwaar? Neem nu
“Onze Kongo” de nieuwste tentoonstelling over de kolonisatie: er wordt alleen
maar gehakt op de negatieve zijden van

u, voor ze manisch krijsend een mes in
hun eigen buik ploffen. Sayonara! * Kamagurka wordt ondertussen een beetje
als je demente tantetje dat tegenwoordig
in instelling “De Levenslustige Plant” resideert: het zit er wel, het maakt nog af
en toe gorgelende geluiden, maar niemand luistert er nog echt naar. En het
kan alleen nog grappig zijn als het bij
wijze van gimmick met een clownsneus
op z’n rolstoel onderkakt. Een ware billenkletser, daar niet van, maar wij tellen
er geen 12 euro voor neer. Laat staan dat
we daarvoor naar de Minard gaan tussen

het hele gebeuren: propaganda en repressie. Terwijl er zoveel heilzame daden
verricht zijn: we hebben de zwartjes uit
de bomen geplukt en rechtop leren lopen, we hebben ze leren kennismaken
met de waargebeurde verhalen van superheld Jezus Christus en z’n sidekicks
en we hebben hen – tegen redelijke prijs
– ontdaan van dat hoogst gevaarlijk
goedje, uranium. Afijn, vorm zelf uw mening, of laat er u eentje aansmeren door
een blanke man, in Zaal Parnassus van
3 maart tot 12 april. Daar betaalt u hoegenaamd niets voor. * Het kolonialisme
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ophemelen én de zwartjes dissen op één
en dezelfde pagina: het kan niet anders
dan dat er momenteel rook opkringelt
uit menig Comac-oortje. * Fuck the Students, dat kan u wel zeggen, ja. Op 30
maart dagen de docenten van de Hogeschool Sint-Lukas – een bekende broedplaats voor bijzonder ruimdenkende,
totaal niet zelfingenomen kunstjongeren
– hun studenten uit om hun onvermoede talenten te laten opborrelen, en dat
alles in kunstencentrum Vooruit. En zo
kwam het dat Fleur ontdekte dat ze best
wel aardige tapijtjes kon weven in haar
foefbos, Jerome kwam te weten dat ie
de lachers op z’n hand kon krijgen door
vrouwenkleren aan te trekken en met gebraden kippen te jongleren, terwijl Edith
ondervond dat haar projectje waarbij ze
op spectaculaire manier zelfmoord zou
plegen – door zichzelf met kak in te smeren en daarna onder een wankele kruiwagen vol bakstenen te gaan mediteren
– op verrassend veel bijval kon rekenen.
De inkom van 1 euro geeft ook een goed
idee van de kwaliteit die die avond te
zien zal zijn in de Vooruit. Hoezee! * Laborama 2006, de vakbeurs voor iedereen
die al eens een proefbuis ter hand neemt
vindt keihard plaats op 28 maart in Flanders Expo. U vindt er mensen van alle
slag: waanzinnig blikkende proffen die
hun hele leven gewijd hebben aan een
manier zoeken om Duitse kunstmest
in blinkend goud om te zetten, bijvoorbeeld. Maar net zo goed struint Patrick
Dewael u even later voorbij, schichtig om
zich heen kijkend, met in z’n armen een
thuisbouwpakketje semtex om onder de
toiletpot van Koen Dassen te plakken. *
De Toverfluit: “Kwetsbare vogelvangers,
moedige prinsen, eenzame prinsesjes…
Mozarts Toverfluit op kindermaat en in
het Nederlands gezongen.” Inderdaad:
doorheen de loop van de geschiedenis
zijn er bijzonder veel voorbeelden van
mannen die aan – steevast minderjarige
– moedige prinsjes en eenzame prinsesjes vroegen: “Hey prinsje, wilt gij mijn
toverfluit eens zien, dan zal ik uw vogelken eens vangen. Wat denkt ge?” * En zo
stoomt deze Kort weer naar z’n einde op,
maar wij kunnen u geruststellen: tijdens
de laatste twee uur moeizaam pennewerk zijn we niet van gedacht veranderd:
kaklente. Wij hebben gezegd.

Edito
MATTHIAS JACXSENS

Vlaanderen is het land van de platitudes. We denken dat er geen rook kan
zijn zonder vuur, dat alle Walen lui zijn
en dat de kiezer altijd gelijk heeft. Versta ons niet verkeerd, als je rook ziet opkringelen in ruraal Vlaanderen is het erg
waarschijnlijk dat er ergens een boer in
het geniep tractorbanden aan het opfikken is. En in Marcinelle is de afzetmarkt
voor stressballen en kamilletheetjes beduidend lager dan in het noorden van
het land. Maar de kiezer, die heeft zelden gelijk. En dat geldt a fortiori voor de
kiezer die niet komt opdagen.
Studentenverkiezingen hebben in
het verleden nooit echt de grote massa
kunnen aanspreken, maar om een onbegrijpelijke reden dachten wij dat de er
dit jaar iets te gebeuren stond. Het leek
eventjes of er een grote kentering op til
was. De strijd was geanimeerder en bitser dan ooit, en leek de gemoederen te
roeren. Nu de fog of war opgeklaard is,
lijkt ons enthousiasme nogal naïef. De
opkomst lag alweer bedroevend laag.
Slechts twee-en-twintig procent van de
kiesgerechtigde studenten vond het de
moeite om naar een stembureau af te

zakken. Dat resultaat leverde misschien
wel de felicitaties van de Vlaamse Vereniging voor Studenten op, maar is objectief gezien niets om mee te pronken.
Dat doorleefde cynici als wij zich
eventjes lieten meeslepen in het enthousiasme van het moment is geen schande. Dat we dat enthousiasme van onszelf
verkeerd interpreteerden als een goed
voorteken evenmin. Toch roept de veel
te lage opkomst ook nu weer vragen op
over de legitimiteit van de studentenvertegenwoordigers-elect. Goedbedoelde
en vurige pleidooien voor de democratisering van de universitaire structuren,
die deze pagina’s geregeld sieren, verliezen veel van hun kracht als eens om de
twee jaar blijkt hoe weinig de kwestie
leeft bij de studenten. De vorige generatie studentenvertegenwoordigers die
lang en hard gestreden hebben om het
Gentse model van directe democratie
in het participatiedecreet op te nemen,
staan nu mooi met hun billen bloot. In
Leuven, waar democratie nog wordt
aanzien als een vuile Geuzenstreek om
het Gezag te ondermijnen, lacht men in
het vuistje.

man achter de verkozenen scharen en
aan het universitaire bestuur en de buitenwereld duidelijk maken dat ze, ondanks de magere opkomst, een volwaardig mandaat hebben. Een oproep om de
rangen te sluiten is niet opportuun aan
een universiteit waar kritisch en zelfstandig denken gepromoot wordt, maar
het is wel cruciaal om zo snel mogelijk de
cynici van repliek te dienen. En dat kan
alleen door het gekissebis en het gekonkelfoes achterwege te laten. We kunnen
enkel hopen dat de nieuwe stuvers werk
maken van een daadkrachtig beleid en
een betere communicatie. Met het eerste kunnen ze bewijzen dat inspraak een
zegen is voor de studenten, en met het
tweede kunnen ze er voor zorgen dat de
studenten het nog geloven ook.
In de volksmond heet het ook wel
eens dat de afwezigen ongelijk hebben,
ook hier hebben we onze twijfels over.
Dat meer dan drie vierde van de studenten te lui is om te gaan stemmen, wil
niet zeggen dat zij geen rechten hebben.
Alleen een beetje minder.

Toch moeten die studenten die een
stem uitgebracht hebben zich nu als één
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RECHTZETTINGEN
Op pagina 4 van Schamper 439 ontbrak de vermelding van het copyright bij de gebruikte afbeelding van het Monovolumeproject. Volgend onderschrift had toegevoegd moeten worden: “T.V. Beel-De Geyter-SWK”.
Bij het interview met Jean-Pierre Van Rossem hoorde een leerrijk kaderstuk over zijn vroegere capriolen als repititor. Helaas
was er geen plaats meer in de lay-out, al bleef de verwijzing op een nogal ongelukkige manier staan. Het stuk kan alsnog te
lezen op http://www.schamper.ugent.be
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De Student Die Ging Stemmen
Het doek is gevallen over de verkiezingen voor de Raad van Bestuur (RvB) en de Sociale
Raad (SR). De winnaars troosten met een ironische grijns de verliezers (‘Er zijn nog raden
in de zee’), waarop de verliezers al huilend beweren dat ze het niet erg vinden (‘Eigenlijk
wou ik er niet in, dus het is wel ok zo’). De democratie heeft gezegevierd.

ANDREAS & AJHDB

De verkiezingen voor de RvB zorgde
maar voor één echte verrassing. Insiders
verwachten wel dat de drie oudgedienden, respectievelijk Matthias Laevens,
Stijn Baert en Olivier Pintelon, zonder
veel problemen verkozen gingen worden. Dat gebeurde dan ook. Hans Pijpelink, zelf al maanden zeker van zijn
rechtmatige plaats in de Raad van Bestuur, greep echter naast de jackpot. In
zijn plaats kwam de enige vrouw die
opkwam voor de functie, Sara Fobelets,
in de raad terecht. Het doembeeld voor
iedere weldenkende student, Kristof de
Buysere met een tweejarig mandaat,
kwam gelukkig niet uit.
Het scenario van twee jaar geleden,
waarbij Laevens de winnaar werd met
de meeste stemmen, werd dit jaar niet
herhaald. Baert (1382) haalde de meeste
stemmen binnen en wordt nu de machtigste stuver. Laevens (1224) en Pintelon
volgen dicht, Fobelets (538) hinkt een
eindje achter. Verliezers Pijpelink (410)
en de Buysere (336) konden, évidemment, nog minder stemmers bekoren.
Waarvoor zijn de stemaantallen nu
van belang? Wel, in principe heeft de
stuver met de meeste stemmen recht op
een postje in het bestuurscollege (het
belangrijkste uitvoerend orgaan van de
UGent). Nummer twee en drie hebben
– alweer, in principe – recht op een postje in respectievelijk de bouwcommissie
en de onderwijscommissie. Alhoewel
de vier grootheden unaniem verklaarden dat ze de postjes onderling gingen
verdelen, wist Baert toch te verklaren
dat “het een logische ambitie is om in
het bestuurscollege te zetelen waar ik
een compromisfiguur zou kunnen zijn.”
Nummer vier, Fobelets, heeft bereikt
wat ze wou – een vrouw in de RvB – en
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mag dus daarmee al content zijn. You
go, girl.
Dat ze volgend jaar afstudeert en de
RvB die vrouw misgunt vanaf dan, was
geen probleem volgens haar. Of ze dan
geen vrouwelijke opvolger had kunnen
nemen, om die vrouwelijke aanwezigheid te bestendigen? “Kijk, het is eigenlijk zeer simpel en ik ga daar eerlijk over
zijn. Ik wist tot voor een paar maanden
geleden niet eens wat de RvB was. Mijn
opvolger, Koen Hostyn, heeft toen het
initiatief genomen en mij over de streep
getrokken. Nu ja, er zit dan toch tenminste één jaar een vrouw in de RvB”, aldus
Fobelets.

STOFKE DE BUYSERE
Kop van jut van de hele verkiezing,
was zondermeer Kristof de Buysere. Velen hebben een mail van hem gekregen,
met daarin zijn programmapunten, zijn
telefoonnummers en de absoluut relevante boodschap dat hij lid is van Mensa. De nacht voor de verkiezingen, heeft
hij de stoep voor elke faculteit bevuild
met een oproep om voor hem te stemmen. Hij gaf een iPod weg via een loterijsysteem en deelde frisdrank uit aan de
dorstigen.
Zijn campagne stootte niet alleen zijn
potentiële kiezers voor de borst, maar
ook zijn collegae kandidaat-stuvers.
“Het is in elk geval een krachtig signaal
van de studenten dat ze niet te paaien
zijn met een loterij en wat frisdrank. In
het andere geval was het een pijnlijk precedent geweest. Ik geef samen met Joris
Verhulst, mijn opvolger, een gratis vat in
het Hof van Beroep, maar dat is na de
verkiezingen en voor iedereen. Een volledig andere zaak dus”, aldus Laevens.
Kristof de Buysere zelf, toonde zich
een goed verliezer. De dag dat zijn nederlaag bekend werd, toonde hij zich
the bigger man en speechte voor een vol

auditorium in de rechtenfaculteit. “Na
al die haat de laatste paar weken, wil ik
oproepen tot liefde. Als iedereen nu eens
wat liever zou zijn voor zijn medemens
en een complimentje hier en daar geeft,
dan zou de wereld een stuk aangenamer
zijn. Ik begin er alvast zelf mee.” Zou de
heiland heropgerezen zijn in de gedaante van een gegrimeerde rechtenstudent?
Olivier Pintelon vond zichzelf alvast
een van de twee winnaars van de verkiezingen. “Ja, het is toch duidelijk dat
Baert en ik er als overwinnaars uitkwamen. Baert omdat hij eerste werd en ik
omdat mijn stemmenaantal ongeveer
verdubbeld is. Laevens is de verliezer,
omdat hij minder stemmen haalde dan
twee jaar geleden. Merk ook op dat de
kiezer met Fobelets (lid van Comac, de
communisten aan de unief, nvdr) en mezelf voor de sociale zijde heeft gekozen.”
De opmerking van een aantal mede-studentenvertegenwoordigers dat zijn verkiezingsprogramma megalomaan zou
zijn, wuift hij weg. “Het kan misschien
zo overkomen, omdat een groot deel
van de zaken die ik wil bereiken, niet via
de RvB kunnen worden aangepakt, maar
via externe of deelcommissies moeten
opgelost worden. We gaan nog wel zien
hoe ik dat ga opvolgen?”

SOCIAAL EN “VERKOZEN”
Naast de Raad van Bestuur werden
ook vier stuvers voor de Sociale Raad
verkozen. De gelukkigen zijn Ludovic
Bol (FLWI), Joris Verhulst (FR), Joke
Renneboog (FPPW) en Matthias Willems (FPSW). Vooral Willems mag daar
heel erg gelukkig om zijn, want qua aantal stemmen kwam hij pas op de zesde
plaats. Gejoste van dienst is Jonas Riemslagh (FR), die ondanks een derde plaats
toch niet verkozen is.
De boosdoener is een regel die zegt
dat elke faculteit maximum door één

VERKIEZINGSRESULTATEN
VERKOZENEN RAAD
VAN BESTUUR

VERKOZENEN SOCIALE RAAD

1. Baert Stijn (1382 stemmen)
• Opvolger: Bol Ludovic
2. Laevens Matthias (1224 stemmen)
• Opvolger: Verhulst Joris
3. Pintelon Olivier (921 stemmen)
• Opvolger: Dhondt Frederik
4. Fobelets Sara (538 stemmen)
• Opvolger: Hostyn Koen

stuver vertegenwoordigd kan worden
in de Sociale Raad. Gezien zowel Riemslagh als Verhulst uit de faculteit Rechtsgeleerdheid komen, is enkel diegene met
het meeste stemmen verkozen, in dit geval Verhulst. Niet zonder reden bestaat
er enige wrevel over de beruchte regel,
die weinig democratisch is.
Dat is ook de mening van Ludovic
Bol: ‘Men kan zich terecht afvragen of
die regel wel nodig is voor de SR. De
materie die daar behandeld wordt, gaat
namelijk álle studenten aan, het is dan
ook niet echt mogelijk om je eigen faculteit duidelijk te bevoordelen. Misschien
wordt dus het wel eens tijd om het nut
van de regel te bespreken.’ Ook Verhulst
heeft zijn twijfels over de regel, maar dat
is allesbehalve het geval bij Willems en
vooral Renneboog, die vurig voorstander is: ‘Het is misschien niet altijd even
democratisch, maar zo vermijden we
dat de stuvers in de SR –- pakweg—vier
rechtenstudenten zijn’.
Niet enkel bovenstaande reglementering staat onder vuur, ook de afwezigheid van een campagnereglement roept
vragen op. Die lacune zorgt er immers
voor dat sommige kandidaten bij het
campagnevoeren op het randje van het
aanvaardbare balanceerden, of er zelfs

1. Bol Ludovic (1180 stemmen)
• Opvolger: Van Den Bremt Shari
2. Verhulst Joris (1062 stemmen)
• Opvolger: Laevens Matthias
3. Renneboog Joke (446 stemmen)
• Opvolger: Verhulst Marcia
4. Willems Mattias (357 stemmen)
• Opvolger: Vandendriessche Hélène

over gingen. Zo gebruikte Joke Renneboog haar functie als vertegenwoordiger in de faculteitsraad om via Minerva
mensen op te roepen op haar te stemmen voor de Sociale Raad.
Het spreekt voor zich dat dit oneerlijk
is tegenover kandidaten die nog geen vertegenwoordiger waren tijdens de campagne en dus niet beschikten over zo’n
efficiënte manier om kiezers te bereiken.
Renneboog zelf zag echter geen graten in
haar démarche: ‘Ik heb mijn functie als
stuver gebruikt in het algemeen belang,
en riep de studenten aan mijn faculteit
gewoon op om te gaan stemmen. Ik zie
niet in waarom ik in diezelfde oproep
niet ook kandidaten, zoals mezelf, zou
mogen aanraden.’ Alvast niet de mening
van haar collegae Bol en Verhulst die,
hoewel in omzichtige bewoordingen,
toch duidelijk maakten dat ze zo’n gedrag niet echt konden appreciëren.
Ondanks deze meningsverschillen,
zijn de vier verkozenen er wel op gebrand om tot een goede samenwerking
te komen. Allen wisten ze te zeggen dat
men, voor alles, tot een hechte onderlinge band moest komen. Enkel Renneboog
liet weten dat ze daarenboven ook meteen ging werken aan de totstandkoming
van een gelijkekansenrichtlijn, omdat

vrouwen volgens haar nog steeds te vaak
werden achteruitgesteld.

“VUILE JURISTEN”
Hoewel er deze keer meer kiezers zijn
komen opdagen dan twee jaar geleden,
is er nog altijd veel ruimte voor verbetering. ‘Zeker de communicatie moet
beter,’ laat GSR-ondervoorzitter Peter
Dedecker weten. ‘Veel mensen wisten
niet dat ze niet enkel in de eigen faculteit
konden stemmen, maar in eender welk
kiesbureau.’ Net als twee jaar geleden was
er weer een kleine hetze over de noodzakelijkheid van een oproepingsbrief. Het
is niet onwaarschijnlijk dat vele kotstudenten deze thuis hadden laten liggen
en dus maar niet waren gaan stemmen.
Onnodig, want ook zonder de brief kon
iedereen zijn stem gaan uitbrengen.
‘Wijzelf snappen ook niet echt waarom die brief absoluut nodig was, maar
de juridische dienst van de universiteit
wou van geen wijken weten. Er is dan
ook weinig meer achter te zoeken dan
een acuut gebrek aan vertrouwen in de
techniek door de juristen van de UGent.
De volgende keer hopen we dit alleszins
ook beter te regelen,’ aldus Dedecker.
Dat is dan ook zo’n beetje de conclusie over het hele verkiezingsgebeuren.
Beter, maar nog steeds niet perfect.
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HARD NIEUWS

“Maar een paar Burberry-gadgets
per jaar minder, hé”
BESPARINGSPLANNEN VANDENBROUCKE STUITEN OP STUDENTENPROTEST.
Leuven, het Cambridge aan de Dijle. Studentenbetogingen in Brussel en Gent moeten
deze droom van minister Vandenbroucke verijdelen. Wat is er aan de hand?

SWAEF

Op het moment dat de meeste studenten aan het blokken waren pakte
Vlaams minister van Onderwijs Frank
Vandenbroucke uit met zijn hervormingsplannen voor het hoger onderwijs. Deze plannen blijken catastrofaal
voor alle universiteiten en hogescholen,
behalve die van Leuven.

INTELLECTUEEL ONEERLIJK
Bedoeling is de financiering van het
hoger onderwijs afhankelijk te maken
van prestaties. Deze zogenaamde ‘outputfinanciering’ stelt dat het aantal afgestudeerde studenten, doctoraten,…
bepalend wordt voor de financiering
van een universiteit. Volgens simulaties
zou de VUB 12 miljoen euro per jaar
verliezen, de Universiteit Antwerpen 10
miljoen euro en de KUB zelfs 60% van al
haar middelen. Dit laatste speelt in de
kaart van de KUL die zo heel gemakkelijk de KUB helemaal kan binnenrijven.
De UGent zou 3 miljoen euro bijkrijgen maar daarmee wordt de financieringskloof tussen Gent en Leuven zeker
niet kleiner. “Vandenbroucke’s outputmodel impliceert zonder extra coëffi-

broucke de UGent nog aan een diepgravend onderzoek in eigen boezem te voeren: “Met of zonder onderfinanciering,
men heeft aan de UGent wetenschappelijk onderzoek gedurende een bepaalde
periode te weinig als prioriteit gesteld.”
De beschuldiging van favoritisme ten
opzichte van de eigen universiteit wapperde hij weg met het argument dat zijn
kabinet vol UGent-alumni zit. Zo slecht
is het nieuwe plan volgens de minister
niet over onze unief: “Ik denk dat het
onverstandig zou zijn om daar vanuit
de Universiteit Gent een heilige oorlog
tegen te ontketenen.”

DE NUTTELOZE STUDENT
Naast de herverdeling van het geld
wordt er ook op enkele dingen bespaard.
Zo zou het gros van de master-na-master (manama) opleidingen niet meer
terugbetaald worden. Bovendien zou er
een lijst komen van economisch nuttige
richtingen die wel op meer geld zouden
kunnen rekenen. Maar wat betekent dit
nu concreet voor de doorsnee student?
Schamper sprak met Ilse Devos, studente klassieke talen aan de UGent.
Welk punt uit het plan van minister Vandenbroucke ergert je het meest?

“GEWOON WALGELIJK IS DIT.”
ciënten de bestendiging van de jarenlange onderfinanciering van de UGent,
zoals erkend werd door het Arbitragehof ”, weet uittredend studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur
van de UGent Stijn Baert. “Vandenbroucke is in dit alles enkel zijn eigen
alma mater, de K.U.Leuven, goedgezind
aangezien quasi alle nieuwe paramaters
in zijn model ‘toevallig’ goed zijn voor
de K.U.Leuven, die met een vergelijkbaar
studentenaantal nu al jaarlijks tegen
de 20 miljoen euro meer krijgt dan de
UGent”. “Het nieuwe financieringsmodel van Vandenbroucke is dus volstrekt
intellectueel oneerlijk”, concludeert
Baert. “Het is een socialistisch minister
onwaardig en een gevaar voor de kwaliteit van ons onderwijs.”
In Schamper 437 raadde Vanden-
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“Het feit dat men er zelfs nog maar
aan denkt om de financiering van studierichtingen te laten afhangen van hun
economisch nut. Gewoonweg walgelijk
is dit. Hoe denkt men het overigens in de
praktijk te brengen? Wat is immers nuttig en wat niet?”
Je studeert klassieke talen. Welk effect
hebben de plannen van Vandenbroucke
concreet op jouw studie of latere carrière?

“Waarom studeer je Klassieke Filologie? De meesten doen dat om later in het
secundair onderwijs les te geven. Aangezien er stemmen opgaan om Grieks in
het middelbaar af te schaffen en Latijn
pas vanaf het vierde jaar te organiseren,
is het misschien best dat er minder geld
komt voor onze richting en er dus minder afgestudeerden zullen zijn! Tot daar
de ironie..” “Ik volg deze richting overi-

gens om heel andere redenen, maar dat
verandert niets aan het feit dat LatijnGrieks waarschijnlijk als minder nuttig
wordt beschouwd dan bijvoorbeeld de
opleiding burgelijk ingenieur. Wat echter met het leerrecht van de mensen
die oprecht geïnteresseerd zijn in deze
studierichting? Dat is toch iets wat minister Vandenbroucke belangrijk zegt te
vinden? Mijn toekomstige loopbaan ziet
er niet zo gunstig uit. Wie zal immers
iemand aanwerven met een diploma
waarvan men beslist heeft dat het nutteloos is?”
Vandenbroucke verdeelt en heerst. Tussen Leuven en Brussel, Gent en Antwerpen
enerzijds en tussen studenten van nutteloze richtingen en niet nutteloze anderzijds.
Denk je dat hierdoor de protesten eigenlijk
een kans maken?

“Divide et impera! Misschien maakt
Klassieke Filologie dan toch nog een
kans om het gegeerde etiket ‘nuttig’ binnen te rijven? Het is natuurlijk slim gezien. Ik kan me niet voorstellen dat de
studenten burgelijk ingenieur hiervoor
massaal op straat zullen komen. De studenten uit Leuven misschien wel. Hun
inschrijvingsgelden zullen immers spectaculair stijgen. Hoewel, dat is maar een
paar Burberry-gadgets per jaar minder
hé..”
Op 16 maart was er al een eerste betoging tegen de plannen van Vandenbroucke in Brussel. Op 27 april volgt er
eentje in Gent. Enkel de Actief Linkse
Studenten (ALS) proberen momenteel
studenten te mobiliseren mee te betogen tegen wat Jonas Van Vossele van de
ALS als “uitwassen van het neo-liberalisme” bestempelt.
WWW.VVS-AXIE.BE

HARD NIEUWS

Parking Decascoop
verdwijnt
De Kantienberg is nu nog een hobbelige parking tegenover de Decascoop,
maar verandert binnenkort in een
gigantische bouwwerf. Binnen enkele
jaren moet de grijze vlek plaats gemaakt hebben voor nieuwe gebouwen,
bestemd voor de studentenpopulatie
van Gent.
AJHDB

Het hele terrein is immers enkele jaren geleden aangekocht door de UGent en de Arteveldehogeschool. Beide instellingen hadden grond nodig voor nieuwe gebouwen in het stadscentrum. Begin 2005 werd de parking
mooi in tweeën gedeeld: de universiteit kreeg het stuk
grond grenzend aan de homes Fabiola en Vermeylen, de
Arteveldehogeschool de andere helft.
Onlangs heeft deze laatste haar plannen uit de doeken gedaan. Op de parking komt een blafte van een
complex vol leslokalen, kantoren en polyvalente ruimtes, allemaal om onze kameraadjes uit de opleidingen
Gezondheidszorg en Handelsingenieur zoet te houden.
Verder omvat het ambitieuze project omvat nog een
ondergrondse parking die ‘s avonds ook zal openstaan
voor cinemagangers, en langs de kade van de Schelde
legt de Stad Gent een wandelpad met bomenrij aan. Van
daaruit zal men een perfect zicht hebben op de aluminium toren die het gebouw zal domineren. Hip en hogeschool beginnen niet toevallig met dezelfde letter.
Wat de UGent echter zal aanvangen met het niemandsland tussen de universitaire homes en het nieuwe complex is nog niet bekend. De logische én nodige
oplossing – een dozijn wachttorens en prikkeldaadversperring – lijkt alvast uit den boze. Vice-rector en voorzitter van de bouwcommissie Luc Moens kon slechts
meedelen dat er nog niets was besproken in de bouwcommissie en dat dat ook in de nabije toekomst niet het
geval zal zijn.

>> Wil je bewuster leven op kot?
>> Of ben je nieuwsgierig hoe
anderen hun kot inrichten?

Start: “TASHUN”, Sint-Pietersnieuwstraat 120,
vlakbij de Vooruit in Gent, tussen 14 en 18 uur.
Meer info? www.openkoten.be

Grootste kanshebbers zijn een home en/of een nieuwe kindercrêche. Op de noodzaak van een nieuwe home
werd al gewezen door de Sociale Raad en ook de vicerector bevestigt dat er binnen afzienbare tijd zeker een
nieuwe home zal komen. De Kantienberg is dan geen
onlogische locatie. Het is misschien niet voor morgen,
maar er bestaat dus een grote kans dat de homes Fabiola en Vermeylen binnenkort een broertje krijgen.

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie.
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Daar bij die Scheldestroom...
13/3/2006. Gent. Studentenhuis de Brug. Schamperredactie. Ik zit op een wankele stoel in een beschimmelde kelder. De stroom is
zwak. Mijn eigen woorden zijn bijna onleesbaar op het scherm. In de kelder staat 7cm bruin water. Velen van ons worden geplaagd
door chronische haaruitval. Vorige week scheurde de trap doormidden. Dikke Rinus Emmery viel van twee verdiepingen met zijn
pens op een gebroken eiken plint. Geluk bij een ongeluk: de man werd 20 kilo lichter uit het hospitaal ontslaan. Maar je ziet: de
toestand in de Brug is kritiek.
PIETER

Misschien ben je verward. Was de
Brug dan meer dan een resto? Jawel. In
de hal van de Brug kon je voor de toiletten een deur naar rechts nemen. De vermolmde kamers daarachter, dát was tot
nu toe ons studentenhuis. Mogelijk heb
je er ooit een filmvoorstelling bezocht,
een schildercursus gevolgd of de wereld
verbeterd. Een aantal jaar geleden kwam
ook de brandweer eens binnenspringen.
Die verklaarde het gebouw bouwvallig en
onveilig.

DE GROTE VOLKSVERHUIS
De bouwcommissie besloot enige tijd
later om het voorgebouw van het restaurant de Brug neer te halen. Voor de studenten werd een nieuw thuis gezocht. Het
universitaire bestuur vond in haar portemonnee blijkbaar nog een smak geld, want
ons nieuwe studentenhuis is maar liefst 3
maal groter dan de oude Brug. Ook op de
afwerking werd niet bespaard. Ons nieuwe thuis is een knoert van een modernistisch gebouw, door architect prof. Firmin
Mees op studentenmaat hertekend. De
gevel is volledig opgesmukt, overal valt
vers daglicht binnen en er zijn zelfs stoeltjes van Philippe Starck... in pastel! Ja, de
unief heeft duidelijk een serieuze effort
geplaceerd. Wij zijn alvast in de wolken,
maar de UGent hoopt dat vanaf 2006 eindelijk alle studenten zullen genieten van
hun eigen stulp. Ga dus zeker eens een
kijkje nemen, het is de moeite.
Een kleine rondleiding. Je slaat de
Hoveniersberg in (dat steegje richting
faculteit Economie) en loopt door tot
het einde. Aan je linkerkant rijst dan
ons machtige kolenkot. Daarin bevindt
zich een cafetaria met een panoramisch
zicht op de Schelde. Overdag kun je er
een koffietje drinken, een kleine honger
stillen of op je laptop werken via de gratis WiFi-verbinding. Pièce de résistance
is de grote polyvalente zaal. In deze zaal
kan je muziekoptredens, debatten, toneelstukken, lezingen, filmvoorstellingen
en drinkgelagen bijwonen. Verder zijn er
nog een tweede grote polyvalente zalen, 4
vergaderzalen en meerdere lokalen voor
diverse studentenverenigingen. Allemaal
strak en gladjes afgewerkt met microfonen, projectoren, the works. Het is dik in
orde.
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Feestweek in het Kolenkot
Haroe! Hezoe! Hoor die vreugdekreten! Ons nieuwe studentenhuis opent haar deuren
en jij daar, student, bent uitgenodigd.
STEFAAN

Donderdag 23 maart is er al een officiële opening. Deze is echter alleen voor
wie iets te zeggen heeft aan de UGent,
de hoge piefen en de konventvoorzitters
zeg maar. Hapjes en drankjes kan je dus
vergeten. Niet dat we zo zitten te wachten op wereldwinkelwijn, maar bon.
Doch niet gevreesd. Diezelfde dag is er
een Dies Natalis fuif, toegankelijk voor
elke student. Rector PVC ontpopt zich
stilaan als iemand die kwistig panem et
circenses uitdeelt aan zijn studenten.
Aan het begin van dit academiejaar was
er immers al een studentenopening met
onder meer Flip Kowlier.

FUIVEN
Terug naar de fuif: daar draaien de dj’s
Djuvenial (Stereo, Hof van Beroep) en
Maximilian (2 Ugly dj’s). Vetten trance.
De dag nadien is er geen les, je kan dus
gerust tot in de vroege uurtjes weggaan.
De fuif vindt plaats in de concertzaal van
de Vooruit. Voor twee flappen mag je al
binnen. Vanaf twee maart zijn er kaarten
te koop aan de infobalie van het Kolenkot en ook in de café’s van een aantal verenigingen.
De week nadien is het programma
een stuk uitgebreider. Er wordt vooral

gerekend op de inbreng van de diverse
verenigingen. Het is tenslotte voor hen
dat het Kolenkot er gekomen is. Het Bijzonder Konvent (BK, de overkoepelende
vereniging ten behoeve van de buitenlandse studenten, nvdr) mag er op maandag
27 maart mee beginnen. Er wordt een
internationale, multiculturele avond georganiseerd. Je volproppen met culinaire
hoogstandjes als maniok met maniok
dus. Eigen volk voor een keer niet eerst.
Dinsdag 28 maart mogen de arty farty’s
van het Kultureel Konvent (KK) hun ding
doen, met onder meer de Studentenfanfare en het Gents Universitair Koor. Als
je eerder zin hebt om met een stuk in je
kraag onbeschaamd je grote duim boven
te halen, ontmoet ons dan diezelfde dag
op de streekbierenavond van het Home
Konvent. There might be tits.
Dan komt – évidemment – woensdag
29 maart. Whoehoe! Het is nu de beurt
aan Schamper. Je kan komen luisteren
naar een debat over persvrijheid met exhoofdredacteur van de Standaard Peter
Vandermeersch en Dirk Voorhoof. Mogelijke verassingsact: Koen Raes of Kaye
Styles. Nadien word je uitgenodigd voor
bier en versnaperingen. Op dezelfde dag,
weliswaar in de schaduw van Schamper,
organiseert het Politiek Filosofisch Konvent een ideologisch debat.

ZUIPEN
Volgens recente wetenschappelarij
van de UAntwerpen zou één op tien studenten kampen met een drankprobleem.
Dat kan verbazen, maar niet tijdens de
zangnamiddag van het Seniorenkonvent
van 30 maart. ’s Avonds is het de beurt
aan het Fakulteiten Konvent. Het FK
trakteert je die dag op een rits studentikoze activiteiten. Ook de lidverenigingen van het FK doen het een en ander.
Zo is er een Oost-Aziatische avond van
de Oosterse Afrikaanse Kring (OAK). We
willen niets insinueren, maar de kippen
aan de Bijloke zijn verdwenen. Verenigingen die nog voorstellen zouden hebben,
gelieve die kenbaar te maken aan Hans
Pijpelink. Zeggen dat je hem niet gezien
heeft, wordt niet als excuus aanvaard.
Gedurende de hele openingsweek
zorgt radio Urgent voor de muzikale omkadering in het Kolenkot. Elke dag van
16u tot 17u kan je luisteren naar een livedj. Ook het cultuurprogramma Antenne,
van 17u tot 19u, heeft de nodige aandacht voor het nieuwe studentenhuis.
Je kan luisteren door af te stemmen op
105.3 fm. Even binnenwippen in het Kolenkot lijkt ons een beter alternatief.
Kortom, geen reden om die week
Soul Calibur II te spelen of boeken over
priemgetallen te lezen.

Schamper colloqueert
PIETER

Het zijn heugelijke tijden op Schamper, op het feestelijke af.
Al één-en-dertig jaar maken we, met wisselende succes, onze
boekjes voor de studenten vanuit de klamme kelders van de
Brug. Tot vandaag, want de universiteit heeft voor ons een
nieuw en beter huis opgetrokken. Het is te zeggen, ze hebben
een vervallen fabriekspand opgefrist. Maar fris dat het hier is!
Na drie decennia in de Brug kan je ons vanaf heden treffen op
de hipste plek van de campus. Je mag ons altijd eens komen
bekijken aan de kade van de Schelde.
Om ons geluk te delen met al onze trouwe lezers, geestesgenoten, en het andere rapaille van deze universiteit organiseren we een heus colloqium waarop we twee vermaarde
oud-schamperleden hebben uitgenodigd, met name Peter
Vandermeersch en Dirk Voorhoof. Het rattennest van marginalen dat verder uit Schamper is gekropen zullen we zo goed
als mogelijk uit het studentenhuis weren. Of we die lepe dronkaards daadwerkelijk buiten zullen kunnen houden valt moeilijk te zeggen, gezien wij gratis bier in huis hebben. We rekenen

op jullie hulp.
Maar goed, laten we verkwikkender toekomstbeelden oproepen. Peter Vandermeersch ging van schamper-amateur
naar algemeen hoofdredacteur van de kranten De Standaard,
Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk. Een mooie man
ook, dat mag gezegd, met een markante kop—John Lennon
meets Jan Leyers—die hij in zijn vrije tijd ter beschikking stelt
van vakfotografen. Dirk Voorhoof
was ooit hoofdredacteur van Schamper en vult nu zijn dagen als professor mediarecht aan de UGent. Ook is
hij actief opiniemaker in o.a. De Tijd,
De Standaard en MO*-magazine.
Met deze twee euhm… collega’s verkeren we in uitstekend gezelschap
om diepgravende analyses van persvrijheid te laten weerklinken in onze
nieuwe thuis.
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Nieuw studentenhuis bezocht en bezongen
Arbeiders die min of meer
arbeidend
rondzwermen,
de zilte geur van mannenzweet en de heerlijke stilte
van men at work. Bijna hadden we spijt dat we zelf niet
voor de universiteit van het
leven kozen om het nieuwe
studentenhuis op te bouwen. Bijna. We interviewden Nicholas Courant, studentenbeheerder, en Firmin
Mees, de architect.

ROELAND AND ANDREAS

Jullie zijn de twee –- huidige—bezielers van
het nieuwe studentenhuis. Welke lijdensweg hebben jullie moeten doorstaan om
dit mooie resultaat te bereiken?

Mees: Het is een lang verhaal dat in
’99 begint, met de vraag van de studenten uit naar een nieuw studentenhuis.
De Brug werd nét iets te bouwvallig
bevonden en er was niet genoeg vrije
ruimte meer voor handen. We hebben
dan een studie besteld om de haalbaarheid van een renovatie te onderzoeken,
maar die wees uit dat het een te grote
financiële aderlating met zich mee zou
gebracht hebben. Zo zou een aanzienlijk
deel van het budget opgeslorpt worden
door veiligheidsvoorzieningen alleen al.
Op datzelfde moment stond de oude
thermische centrale te verkommeren.
Het gebouw was duidelijk verwaarloosd
en enigszins gehavend, maar de grove
structuur bleek nog intact en erg stabiel. Men heeft mij dan gevraagd om
een aftastende studie te maken om te
achterhalen tot wat het gebouw nog in
staat was. We hebben vastgesteld dat
het gebouw geschikt was om alle voorzieningen in zich op te nemen, met een
zekere marge en ruimte voor grotere activiteiten.
Een derde luik was de toestand van
het gebouw zelf, dat uit 1937 stamt. Naar
stabiliteit toe was het in orde, maar was
niet geïsoleerd, noch voorzien van goeie
sanitaire faciliteiten en er bevonden zich
nog vier gigantische ketels, die gevoed
werden met kolen vanuit de trechters op
de bovenverdieping. Het was een, voor
de tijd waarin het gebouwd werd, heel
erg progressief gebouw, ondermeer door
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het gebruik van gewapend beton.
Andreas De Leenheer, toenmalig
vice-rector en tevens voorzitter van de
bouwcommissie, heeft zijn schouders
onder het dossier gezet en tijdens zijn
rectorjaren bleef hij het een warm hart
toedragen. We beschikten over een grote
mate van autonomie om ons project uit
te voeren, maar kampten wel met één
handicap, namelijk het budget.
Zijn er onderdelen van het oorspronkelijke
plan die omwille van die budgettaire beperkingen afgevoerd zijn?

Mees: We zijn in het voorontwerp
inderdaad verder gegaan dan wat nu gerealiseerd is. Zo zitten er boven de trechters nog vier compartimenten, elk 216
kubieke meter groot en nog vol roet en
koolstof. Deze zouden aanvankelijk elk
fungeren als expositieruimte, als black
box. De cultuursector van de universiteit
was direct happig om mee op de kar te
springen. Daarboven bevond er zich nog
een vrije ruimte. Deze bovenbouw was
oorspronkelijk voorzien voor Urgent, als
een symbolische uitstraling van de studentenwereld. Op onze plannen hadden
we er zelfs stralenbundels rondgetekend
die uitgezonden werden over de stad
(lacht).
Courant: Het is uiteindelijk ook in
zekere mate een prestigeproject.
Mees: Ik gebruik het woord ‘prestige’
bewust niet want daar zijn ze op het
rectoraat allergisch voor. Alsof het synoniem staat voor verkwisting. Dat is niet
waar, want enkel het hoogst noodzakelijke is gebeurd.
Kan u het concept achter het studentenhuis even kort toelichten?

Mees: Het basisconcept is dat iedereen iedereen kan zien in het gebouw.
Vanuit de kantoren achteraan kan men
zien wat er in de trechterzaal gebeurt.
Dat levert een vorm van sociale controle
op: indien er iets misloopt in het ene
deel van het gebouw, merkt men dat ook
aan de andere zijde.
Courant: Dat is een groot verschil
met De Brug. Dat was niet enkel een
bouwvallig pand, maar we beschikten
er ook niet over dezelfde mate van flexibiliteit als hier, wat met een studentenpopulatie eigenlijk toch noodzakelijk is.
Culturele verenigingen bijvoorbeeld zagen zich vaak gedwongen uit te wijken
naar dure privézalen. Daarnaast was
het ook zo dat iedereen daar quasi op
een eilandje zat: het FK huisde ergens
helemaal vanboven, jullie van Schamper
helemaal beneden in de kelder, in feite

afgesloten van alles.

STUDENTEN
De betrachting is dus ondermeer om verschillende studenten en studentenverenigingen, die slechts sporadisch met elkaar
in contact komen, dichter bij elkaar te
brengen?

Courant: Ja, natuurlijk. Dat moet,
al is het maar om inspiratie van elkaar
op te doen. Wanneer een vereniging in
De Brug een debat organiseerde, kwam
daar een beperkt publiek naartoe en zijn
andere verenigingen vaak zelfs niet eens
op de hoogte. Maar nu kan men er niet
meer naast kijken en zal men misschien
denken “ho, er is een debat aan de gang”
en mogelijks zelfs een kijkje nemen. Dat
wordt een enorm voordeel.
Wat heeft men voorzien voor de modale
student die geen deel uitmaakt van een
vereniging?

Courant: Wel, de kringen zijn slechts
de vehikels die activiteiteiten organiseren. Als universiteit vinden we het
dus belangrijk om die verenigingen
te ondersteunen omdat ze studenten
aanmoedigen om zich te engageren. Ik
vind zelf dat de visie van de universiteit
erin moet bestaan om naast kwalitatief
hoogstaand academisch onderwijs ook
andere elementen aan te bieden waardoor je als student gevormd wordt, bijvoorbeeld met het oog op een functie in
het bedrijfsleven. Zaken als werken in
teamverband, werken naar een deadline
toe, verantwoordelijkheid opnemen,
leer je niet uit een boek of een les ex cathedra, maar wel in het bestuur van een
studentenvereniging. Met dit studentenhuis, dat uniek is in België en zelfs in de
ons omringende landen, profileert Gent
zich als studentenstad die nog meer
biedt dan alleen maar onderwijs.
De Brug, en dan bedoelen we het studentenhuis, blijkt tot op heden veelal onbekend terrein voor veel studenten.

Mees: Maar in De Brug beschikte
men niet over de noodzakelijke faciliteiten. Als je hier een debat organiseert
of een film projecteert, dan ben ik ervan
overtuigd dat dat zal marcheren. We beschikken over een capaciteit van 340 zitplaatsen, verdeeld over twee zalen.
Studenten staan niet direct bekend om
hun verantwoordelijkheidszin. Zijn ze zo’n
mooi gebouw wel waard?

Mees: Zeker, het gebouw heeft zijn eigen pedagogische waarde. Als je gebruik
kan maken van nieuwe gebouwen, die
nog clean zijn, dan moet je terzelfdertijd
ook het respect opbrengen om ze goed
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voor de DSA (Dienst Studentenactiviteiten, nvdr) om zeer actief bezig te zijn met
de communicatie rond het nieuwe studentenhuis. Je moet de studenten lokken
naar hier, en dat op een originele manier.
Anders gaan ze gewoon op café zitten.
De flyer bij het inschrijvingspakket werkt
gewoon niet op zo’n moment.
Zal het gebouw enkel te gebruiken zijn door
uniefstudenten? Immers, het studentenleven ligt stil in de zomermaanden en dan
zouden de ruimtes leeg blijven.

NICHOLAS COURANT

te gebruiken. Nu is het hier nog té clean,
er hangen geen affiches aan de muren en
alles is smetteloos wit. Er moet geleefd
worden, dat spreekt. Je kan dus met deze
ruimtes omgaan zoals het hoort, met
respect, ofwel verkracht je het.
Courant: Zoals Matthias (Jacxsens,
Schampers hoofdredacteur, nvdr) het in
zijn vorige edito (Schamper 439) nogal
scherp stelde en het tijdens de voorstelling van het DSA-jaarverslag probeerde
scherp te stellen: de universiteit bestaat
in de eerste plaats voor de studenten.
Alle centrale diensten en zelfs –- met
alle respect -– de proffen komen op de
tweede plaats. Begrijp me niet verkeerd,
onderzoek is heel belangrijk, maar de
trend om onderzoek boven onderwijs te
plaatsen vind ik spijtig.
Opleiden is nog altijd de core business
van de universiteit en daar staan studenten logischerwijs centraal. Zeker en vast
dus dat ze dat waard zijn, zonder ons
is er geen universiteit. In het andere geval krijg je gewoon een veredeld onderzoekscentrum.
Mees: Het past ook in de total picture
van het beeld van de UGent. Vroeger was
dat beeld veel simpeler: wij waren pluralistisch en Leuven was katholiek. Nu
is dat veranderd en is dat stigma van de
universiteit gevallen. In tegenstelling tot
vroeger, kan en moet je je dus meer profileren naar de student toe en dat doe je
via teasers. Zaken om mee op te vallen, te
onderscheiden. De unief associeert zich

daarom graag met de stad Gent, met zijn
rijk cultureel leven. Neem de studenten
weg uit Leuven, en Leuven is dood. Gent
blijft leven. De universiteit heeft dat zeer
goed begrepen.

HUIS
Als je niet weet dat dit een gebouw van de
universiteit, loop je er gewoon voorbij. Is het
niet spijtig dat het nieuwe gebouw wat aan
het zicht onttrokken is?

Mees: Zo’n gebouw krijgt zelf zijn uitstraling in de stad en de ligging is op zich
niet zo belangrijk daarbij. Toegegeven,
het had beter geweest moest het pal in
de Sint-Pietersnieuwstraat gelegen hebben, maar het is geen échte hinderpaal.
Het hangt in de eerste plaats af van de
dynamiek die het gebouw uitstraalt en
de mensen die erin zitten, die initiatieven durven nemen.
Neem nu de Vooruit, waar men gedurende zestig jaar niet over gepraat heeft,
tot men besloten heeft om het te restaureren. Een aantal dynamische kerels
hebben toen het voortouw genomen en
initiatieven genomen waar iedereen over
praat. Wees maar zeker dat mensen in
Leuven of Brussel de Vooruit kennen. Ik
zeg altijd: architectuur bestaat uit twee
delen, een beetje als een mossel dus. Je
hebt het omhulsel, de schelp, en het levend organisme dat erin zit. Neem het
leven eruit en je krijgt een lege schelp.
Dat is niets.
Courant: Het is ook een uitdaging

Courant: In principe kan het gebouw
ook functioneren tijdens de examens, als
examenlokaal. In die periode zijn er ook
minder studenten bezig met cultuur en
dergelijke. Nu, ik denk niet dat hier effectief examens zullen worden afgenomen,
maar de kans bestaat. Eigenlijk kan alles, zolang het de normale werking niet
belemmert. Tijdens de Gentse Feesten
komt er een zingende wijnkenner bijvoorbeeld. Het zal zichzelf wel allemaal
uitwijzen vermoed ik.
Het is ook niet de bedoeling dat het
uniform voor uniefstudenten openstaat.
Wel moeten op dit moment de activiteiten georganiseerd worden door universiteitskringen, maar hogeschoolstudenten
mogen daar uiteraard aan deelnemen.
Er gaat niemand aan de ingang van het
gebouw staan om de studentenkaarten
te controleren. Dat zou al te gek zijn.
Er zijn ook onderhandelingen aan de
gang met de hogeschool. Het gaat immers niet op dat de unief op zijn eentje
geld stopt in een nieuw studentenhuis,
en dat de hogeschool daar zondermeer
van kan meegenieten. Volgens mij is het
wel mogelijk om tot een overeenkomst te
komen, waarbij de hogescholen toch op
zijn minst een deeltje betalen.
Het beestje werd officieel ‘Therminal’ gedoopt, maar het studentenleven – Schamper daarbij – durft de naam ‘Kolenkot’ bezigen. Wat vinden jullie daarvan?

Courant: Bwa, het kolenkot is heel
duidelijk de naam die door Schamper
geprefereerd wordt, dat weet iedereen.
Kijk, het is natuurlijk een project van de
universiteit en je moet het een bepaalde
manier presenteren. Kolenkot is geen
slechte naam: het is laagdrempelig naar
studenten toe, maar het is niet uitspreekbaar voor buitenlandse studenten. Dat
was een belangrijke reden voor de keuze
voor Therminal, zeker naar de toekomst
toe. Ten tweede is het natuurlijk ook een
beetje een prestigeproject. Als je het dan
Kolenkot gaat noemen, vind ik dat te onrespectvol.
We hebben daarover een vergadering gehouden in de VKV (Vereniging van
Konventvoorzitters, nvdr) en uiteindelijk
hebben zij door stemming gekozen voor
de naam Therminal, uit een lijst van een
tiental namen.
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Therminal ooit Berbers Werkhuis

Van onze correspondent
GÊNE DE TROPRÉLIRE

Aan de oever van de Schelde prijkt
vandaag ons nieuwe studentenhuis. Het
gebouw dat in de week van 27 tot 30
maart met één lange braspartij zal worden ingestuifd door de jonge Vlaamse
upperclass, werd tot één generatie geleden nog bevolkt door haar diepste tegenpool: tot 24 juni 1978 was de thermische
centrale van de UGent het werkhuis van
Berberse gastarbeiders. Een indringende fotoreportage in De Morgen van
3 februari ’78 leidde tot de sluiting van
de centrale. Die sluiting leek het gevolg
te zijn van de losgemaakte morele verontwaardiging. Later is echter uitgelekt
dat de sluiting sowieso op stapel stond:
de goedkopere Vlaamse kerncentrales
hadden de gastarbeiders overbodig gemaakt. Wat er met de werkloze Berbers
moest gebeuren ging niemand na. Ontredderd zakten zij af in de illegaliteit.
Toen al tekende zich een zwart randje af
in Vlaanderenland.
Schamper sprak met Bahtiyar Elkhattabi, student burgerlijk ingenieur
en de kleinzoon van Abidin Elkhattabi
(man op foto, uit de Morgen 3/2/1978),
toenmalig gastarbeider in de thermische centrale die indertijd gekend stond
als ‘het kolenkot’: “Ik had gehoopt dat de
Gentse studenten zich zouden durven
uitspreken tegen het jarenlange negationisme omtrent het Kolenkot. Maandenlang heb ik bij de stuvers erop aangedrongen de kolenscheppers te eren
door het studentenhuis met trots ‘het
Kolenkot’ te dopen. Maar onze voorstellen vielen in dovemansoren.”
De familie Elkhattabi heeft harde
herinneringen te verwerken. In 1960
kwamen ze in België aan, na een lange
omzwerving in de illegalentrafiek. Ze
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hadden niets, behalve de littekens van
de onafhankelijkheidsoorlog. Bahtiyar:
“Mijn familie was arm maar kon zich
staande houden, tot de Fransen kwamen. In 1959 trok het vreemdelingenlegioen door onze dorpen. Ze plunderden
onze akkers en slachtten elke kudde. In
één klap was heel ons hebben en houden
weggeroofd.”
We ontmoeten Bahtiyar aan de voet
van het Kolenkot. Terwijl feestgedruis
ons toewaait uit de receptiezaal, staart
Bahtiyar naar de bakstenen barak waar
zijn grootvader kolenschepper was.
“Toen mijn opa tegen een hongerloon in
Gent kwam werken dacht hij niet alweer
een verhaal te schrijven dat door iedereen vergeten zou worden. Dit is echt
hard.”
Het lijkt erop dat met de keuze voor
het steriele anglicisme ‘de Therminal’ de
ranzige maskerade zich heeft voltrokken. Het schrijnende verhaal van de
kolenscheppers lijkt finaal weggeschreven uit de geschiedenisboeken. Maar de
inkt is nog nat. Bahtiyar ziet een laatste
mogelijkheid: “Wij, studenten, kunnen
onze verantwoordelijkheid opnemen
en de kolenscheppers bevrijden uit de
onmondigheid waar wij schuld aan hebben. Laat iedereen voor wie rechtvaardigheid nog iets betekent de vlaggen van
de Therminal verbranden en het studentenhuis herdopen met de geuzennaam
‘het Kolenkot’.”
Wij, schamperjournaille, waren — we
shit you not — gegrepen door Bahtiyars vuur voor rectificatie en verrassend
beeldrijk Nederlands. Wij kunnen dan
ook niet anders dan ons als voltallige
redactie achter Bahtiyar scharen. Zoals
Bahtiyar het treffend wist te verwoorden: “Dit huis, dat was en is een kolenkot.”

SIGHTS & SOUNDS
UIT HET KOLENKOT

Stijn, student: “Ja, ‘t is hier echt tof. En dat is maar
goed ook, anders zou ik iemand moeten afdessen.”

Wendy, student: “Ik hoop dat die economisten van de
overkant dáár blijven.”
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IN T E R VIE W

“Ik ben graag bij de mensen”
BISSCHOP VAN LOOY OVER JONGEREN, GELOOF EN HUMOR.

Een bisschop in Schamper? Alles kan in deze vreemde tijden.
Maar het blijft een feit dat dialoog over religie nodig is. En dan
blijft Schamper natuurlijk niet achter. Een gesprek.
DRIES EN ELINE
ILL. BERT DOBBELAERE
Het viel ons op dat u doorheen uw carrière
vaak met studenten hebt gewerkt. Vanwaar die grote betrokkenheid?

Waarschijnlijk omdat ik in zo’n klimaat ben grootgebracht. In mijn familie waren we allemaal met jeugdbewegingen en zo bezig. En op een bepaald
moment werd ik gevraagd om me in de
Zuid-Koreaanse stad Kwangzhou met
jongeren bezig te zijn. En ik moet zeggen: het klikte goed met die studenten.
Wij trokken met de jongeren naar happenings waar wij hen met een klein orkestje deden zingen. Ik heb daar hele
avonden accordeon gespeeld. Na twee
jaar ben ik dan hetzelfde gaan doen in
de hoofdstad Seoul. Zelfs nu nog zit
mijn accordeon altijd in mijn auto. De
muziek is altijd een belangrijk element
gebleven.
Maakt dat het dan makkelijker om met
jongeren over geloof te praten?

Wel, om nog eens terug te komen op
Korea: de bevolking daar is niet katholiek. Wij gingen daar heen niet om over
geloof te spreken, maar om de jonge
mensen te ontmoeten. En dan komt geloof wel ter sprake, maar ook heel wat
andere dingen. Wat studeren zij? Hoe
zien zij de maatschappij? En bij gelegenheid komt de vraag naar zingeving ook
ter sprake, maar ingekaderd in het leven
van mensen. Je kan niet even alles opzij
zetten om over geloof te praten. Iedereen wil meedelen wat hij of zij denkt,
en wil dat ook van anderen horen, en zo
ontstaat er een dialoog.
De kerken lopen leeg, maar langs de andere kant zie je op de Wereldjongerendagen
een massa jongeren bijeenkomen. Hoe
verklaart u dat contrast?

De mensen die op de Wereldjongerendagen geweest zijn, zijn gelukkig
teruggekomen. Ze hebben daar dingen
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ontdekt, waarden, symbolen. Waarom
gaan ze, als ze terugkomen, op zondag
niet naar de kerk? Ik denk dat er heel
veel jongeren zijn die graag meedoen
aan bepaalde eucharistische vieringen,
maar dat hoeft dan niet op zondag, of
niet in de kerk. Je hoort dan wel eens
zeggen dat de maatschappij individualistischer wordt. Als ik dat hoor, vraag
ik me af wie die individualisten dan wel
zijn? Dan ben ik daar ook bij. Maar op
dit moment is het zeker zo dat je jonge
mensen niet moet vertellen dat ze dit of
dat moeten.
Kan een instituut als de katholieke kerk
nog wel een antwoord geven op de zingevingsvraag van jongeren zonder veranderingen door te voeren?

Ik denk dat de kerk hard bezig is te
zoeken naar een antwoord op de zingevingsvraag van jongeren. Volgens mij
heeft het Studentenpastoraal dat ook als
doel: met jongeren op stap gaan zodat ze
bepaalde waarden ontdekken, bijvoorbeeld in de Schrift. Kijk, wat voor mensbeeld willen wij voor onze toekomstige
maatschappij? Wat is een gezonde relatie? We zoeken naar een antropologisch
beeld waarvan we zeggen: daar gaan we
voor, dat zal een gelukkige samenleving
voortbrengen. Ik denk dat dat de teneur
is waarop de kerk zit te zoeken. Het verschil met andere bewegingen is dat wij
de gelukkige mens gaan zoeken in de
Schrift.

HUMOR
Dialoog is belangrijk voor u. Hoe belangrijk
is de dialoog tussen verschillende religies?

Heel belangrijk. Er staat op dit ogenblik erg veel in de krant over moslims.
Maar wat weten we eigenlijk van hen?
Als ik op zoek ga naar de kern van de
Islam, en ik ga daar voor mij een boodschap uithalen, dan moet ik eerst weten
waar ik zelf sta. Stel dat ik directeur ben
van een bedrijf dat een Chinees bedrijf
wil overnemen. Dan moet ik eerst gron-

dig overleggen over wat ik ga zeggen,
over wat ik te bieden heb en wat ik zeker
niet wil bieden. Het leren kennen van
jezelf, en van je eigen potentieel, dat is
de rijkdom van de dialoog met andere
religies.
Sinds de rellen rond de Deense cartoons
met Mohammed is de vraag over de grenzen van meningsuiting en religie vaak ter
sprake gekomen. Waar ligt de grens volgens u?

Absolute vrije meningsuiting botst al
heel gauw met het begrip naastenliefde.
Kwetsen is nooit goed. Als een cartoon
mijn naaste pijn doet is dat waarschijnlijk geen goeie interpretatie van de vrije
meningsuiting. Vrije meningsuiting zou
een geschenk moeten zijn, maar geen
wapen.Ik heb toch wel vragen bij de hele
situatie rond die cartoons. Ik zeg niet
dat de moslims niet mochten reageren,
want die cartoons zijn niet vriendelijk.
Langs de andere kant: ik zie de moslims
en masse bidden. Maar als ik denk aan
gebed, dan denk ik aan een oefening die
vrede brengt in het hart. Ik snap dat ze
reageren – ze moeten reageren – maar
de manier waarop begrijp ik niet. Men
kan reageren op een diplomatieke wijze,
of op een ludieke manier. Maar dat net
mensen die zoveel aandacht geven aan
het gebed op een gewelddadige manier
reageren vind ik moeilijk.
Hebt u zich wel eens gekwetst gevoeld
door religieuze spot?

Ik heb niet graag dat ze spotten met
om het even wie. Spotten is denigrerend.
Humor en ironie, dat is iets anders. Maar
je hebt een grens: ergens moet je toch
menselijk, vriendelijk blijven. Langs de
andere kant: iemand die niet tegen humor kan, dat vind ik ook erg. Een cartoon, ook een ironische cartoon, daar
moet je tegen kunnen.

HOMOHUWELIJK
Enkele maanden geleden mengde de bisschop van Antwerpen zich in het debat
rond asielzoekers. Heeft de kerk een verantwoordelijkheid die verder gaat dan de
zorg voor de eigen gelovigen?

Ik denk dat Paul Vandenberghe sprak
vanuit de zorg die hij over die mensen

MGR. VAN LOOY: “JE KAN NIET EVEN ALLES OPZIJ ZETTEN OM OVER GELOOF TE PRATEN.”

heeft. Ik vind het niet kunnen dat mensen die vanuit een lijdende situatie naar
hier komen en hier al jaren zijn als criminelen behandeld worden. In die zin
denk ik dat de kerk inderdaad bezorgd
moet zijn. Men zegt wel eens dat de kerk
als een moeder is. En de kerk als moeder is bezorgd over alle mensen. Mijn
doelgroep als bisschop van Oost-Vlaanderen zijn alle mensen, ook de Turken
en de Mohammedanen. Anders begin je
onderscheid te maken tussen mensen.
Het is niet omdat iemand Turk of Mohammedaan is dat hij van mij minder
respect of aandacht mag krijgen, dat
hij is mijn naaste niet is. Dat geldt ook
voor ethische problemen. Ethische problemen doen mensen afzien, en creëren
ongelijkheid onder de mensen, in de zin
van ongelijke waardering. Ik denk dat
we daar als kerk echt een taak hebben.
U zegt dat de kerk er voor is om gelijkheid
tussen de mensen te creëren, maar mij als
jongere staat de houding tegenover homoseksualiteit tegen. Wordt daar niet een expliciete ongelijkheid gecreëerd?

Als ik het over gelijkheid tussen mensen heb bedoel ik de zorg dat iedereen
aan zijn trekken kan komen in zijn eigenheid. Maar de eigenheid van een
kunstschilder is niet dezelfde als die
van een dokwerker. Ik zou niet graag
hebben dat in onze samenleving het homopartnership komt dat gelijkgesteld
wordt aan het heterohuwelijk. We hebben geen problemen met mensen die
een homotendens hebben, maar ik denk

dat we onze maatschappij geen goed
doen door te zeggen: een homohuwelijk
net hetzelfde is als een heterohuwelijk.
Men ijvert er zelfs voor om homokoppels de mogelijkheid te geven kinderen
te adopteren. Is dat wel juist? Of beter,
is dat de juiste richting die onze maatschappij moet opgaan? Ik denk dat dat
waarschijnlijk niet de juiste richting is.
Of neem bijvoorbeeld euthanasie, is dat
de goede richting? Euthanasie openstellen voor dementen, jongeren en kinderen, zal dat onze gemeenschap gelukkig
maken? Wij denken echt van niet. Dat
idee is gebaseerd op een mensbeeld dat
niet individualistisch is, maar een mensbeeld in verbondenheid met anderen.

ROME
Maar bijvoorbeeld de gelijkstelling van de
vrouw, moet die er ooit komen?

Ik zou er geen probleem mee hebben
als in de toekomst de wereldkerk tot de
beslissing komt om vrouwen toe te laten
tot het priesterschap. Maar er schuilt
wel een gevaar in het debat rond de absolute gelijkstelling van vrouw en man.
Een vrouw zal nooit een man zijn en vice
versa. Niet iedereen moet dezelfde taak
hebben. En het is niet zo dat een vrouw,
omdat zij bijvoorbeeld geen priester is,
minderwaardig is aan de priester. Als
het priesterschap als een meerwaarde
wordt opgevoerd in de maatschappij, is
dat een fout.
Woordvoerder: Vergeet niet, wij
stellen die vraag hier in Vlaanderen. De

paus en zijn entourage in Rome staan
voor een wereldkerk van meer dan een
miljard katholieken. Mocht er morgen
een stemming zijn, zal er geen meerderheid worden gevonden voor die voorstellen. Homoseksualiteit is in Afrika
bijvoorbeeld een heel groot taboe. Dan
is het misschien iets vanzelfsprekender
dat net niet de katholieke kerk daarin
voorop zou lopen.
Is het dan houdbaar om de richtlijnen enkel uit Rome te laten komen?

De richtlijnen komen uit Rome, maar
hoe zijn die daar geraakt? Twee jaar geleden had de huidige paus een brief geschreven over de gelijkheid van man en
vrouw. Voor die brief geschreven was,
is er een consultatie geweest, vooral bij
vrouwenbewegingen over de hele wereld. Die consultatie was uitgelopen op
een bijeenkomst van de helft vrouwen,
de helft mannen die in Rome waar een
tekst van twee bladzijden opgesteld is
hebben die dan ondertekend is door
Ratzinger. De kerk komt pas tot een
standpunt na een uitgebreid debat.
Tot slot: het viel ons op dat u zo met mensen bezig bent. Hebt u daar als bisschop
nog voldoende tijd voor?

Ik ben zo graag bij de mensen, en zo
veel mogelijk. Tussen dit en twee maand
en een half heb ik nog dertig avonden
met verschillende streken van het bisdom. Het is pas dan dat je een beeld
krijgt van de maatschappij, de problemen en de perspectieven.
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Pinxten, Kunst, Cultuur, Religie.
PROFFENINTERVIEW MET VAKGROEPVOORZITTER HENDRIK PINXTEN.

ELITES EN KAPITAAL
STIJN DEBROUWERE
ILL. BERT

“Er is bijzonder weinig visie over de
maatschappij en over onze cultuur zoals
ze nu evolueert. De perspectieven verengen: de sociologie en de psychologie
zijn eurocentrischer dan vroeger. De Bolognaverklaring is een gemiste kans. We
dreigen onze brede intellectuele traditie
te laten verschralen tot een standaardproduct. Een onomkeerbare trend – ook
in de natuurwetenschappen, maar de
industrie heeft het zo gewild.”
En onze dictafoon stond amper vijf
minuten aan. Wij van Schamper praten
al eens graag met een intelligent mens,
en als die dan ook nog eens hoogleraar
in de vergelijkende cultuurwetenschappen blijkt te zijn, des te beter. Een proffeninterview met Rik Pinxten.
Gelijke kansen opgeven en een eliteunief oprichten, de natte droom van
Oosterlinck
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“Ons onderwijs zit verwikkeld in een
negatieve spiraal, en men onderschat
die evolutie. De gemeenschap betaalt
de opleiding van hooggekwalificeerde
arbeidskrachten – de alfawetenschappen zijn een randfenomeen in die visie.
Zachte opleidingen zijn een luxe en
moeten dus maar op eigen kosten gevolgd worden. Dat is een serieus verlies.
Wie letteren en wijsbegeerte wil studeren moet dat dan maar zelf betalen,
want de OESO en de industrie willen enkel hoogopgeleide krachten. Het spreekt
voor zich dat democratisering dan enkel
nog lippendienst kan zijn. In België is
dat nog niet voor meteen, maar bijvoorbeeld in Nederland gaat men sterk die
kant op.”
“Als we die visie blijven volgen, zal
je meteen zien dat de natte droom van
André Oosterlinck werkelijkheid wordt.
Gelijke kansen worden opgegeven ten
voordele van een marktmechanisme.
Leuven zou zich maar al te graag als
elite profileren, terend op hun zelf-gepropageerde naam. Een onderscheid

puur op grond van geld, allesbehalve
een neutraal criterium om diploma’s aan
vast te koppelen. Groot geld, zoals we allen weten, komt niet door hard werken.
(grijnst)”

BREDE CULTUUR
U argumenteert voor een democratische
kunst. Dat beperkt de kunstenaar.

“Het beeld van de hoogst individuele
kunstenaar is zeer recent. Ik denk dat
kunst en kunstenaars de laatste twee
eeuwen echt verdrongen zijn, aan de
rand van de economie en van het sociale. Dat is niet altijd vrijwillig. De kunstenaar heeft zichzelf leren wijsmaken dat
hij uit het niets, vanuit zijn genie, werk
moet produceren.”
“Men moet niet minachtend doen
over al wat geen pure kunst is. Laten we
bruggen bouwen tussen die hele hoop
mensen die iets voelen voor kunst, en de
professionele kunstenaar. Er is een zeer
grote vraag naar een dergelijk cultuuraanbod. Als we die grote groep kunnen
laten kennismaken met kunst, ze laten
participeren, dan is dat een rijkdom. Je
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brengt ze in contact met smaken, met
creatief bezig zijn. Dat is niet ten nadele
van de kunst.”
De kunstenaar heeft zichzelf leren
wijsmaken dat hij uit het niets, vanuit
zijn genie, werk moet produceren.

NEOPAGANISTEN EN SIKHS
“Men reduceert religie al te vaak tot
de godsdiensten van het boek. Dat zijn
er drie. Maar er zijn meer dan vierduizend andere religies. Sommigen met
goden, anderen zonder, allen met eigen
symbolen en rituelen. Men onderschat
die veelheid, niet alleen in de wereld
maar ook hier in Gent. Interessante
denkoefeningen over de verhoudingen
tussen staat en religies dringen zich op.
De staat houdt nu disproportioneel veel
rekening met de grote drie, maar dat kan
natuurlijk niet blijven duren. Weinigen
erkennen dat probleem. Ter illustratie,
een mogelijke vraag is: dienen we geen
ruimte te voorzien voor al die mensen,
om hun religie te beleven? We hebben
een hele hoop lege kerken. Onze kerken
zijn als sportcomplexen die enkel gebruikt mogen worden om in te voetballen. Op termijn, als meer en meer religies
erkend worden, is dat onhoudbaar.”
“Nu, dat rijke aanbod aan levensbeschouwing vindt blijkbaar zijn weg. Jonge mensen proberen zaken uit, hebben
behoefte aan spiritueel bezig zijn. Alleen
niet in de oude structuren. Waarom?
Wel, het appel van de katholieke kerk
voldoet blijkbaar niet meer, hé.”
Eclecticisme en esoterie. Net wat we nodig
hadden!

“Er zijn veel manieren om religie te
beleven. Het is inderdaad zo dat mensen
de verschillende facetten van hun leven
te veel scheiden, waardoor religie, rede
en publieke dialoog uiteendrijven. ‘Nu
ben ik een stukje boeddhist, maar voor
de rest van de dag een zakenman.’ Niet
ideaal, maar ik ben er van overtuigd dat
ook die zakenman wel iets haalt uit dat
boeddhisme. Consumptief gebruik van
religie hoeft niet altijd negatief te zijn.”
Laatste wijze woorden?

“We zijn rijker en democratisch sterker naar gelang we mondiger burgers
hebben. Dat is de rol van opleidingen
zoals de onze, van universitairen, van
intellectuelen. (Schamper) Maar je kan
natuurlijk niet meteen de returns berekenen van een sterke democratie. Welke
waarden we willen, hoe onze maatschappij er moet uitzien – dat zijn heel andere
discussies en heel andere redeneringen
dan eens kijken hoeveel je patent het vorige kwartaal heeft opgebracht.”

HENDRIK PINXTEN HEEFT EEN NIEUW BOEK
UIT, “DE CULTURELE EEUW”, BIJ HOUTEKIET.

‹ Nieuwe master Diefstal in de CW
Vorige week zakte de recherche in
Cultuur en vol ornaat af naar de communicatiewetenschappen. VingerafdrukSamenleving ken van alle veertig personeelsSTIJN DEBROUWERE

Bij de omzetting van de oude structuur naar het bachelor-mastersysteem
is de vroegere opleiding Vergelijkende
Cultuurwetenschappen (CW) niet
voortgezet. “Bizarre besluitvorming”,
dixit professor Hendrik Pinxten. Een
eufemisme als een ander. Met een positieve visitatiecommissie achter de rug,
heel wat inhoudelijk overleg en — ongetwijfeld — getouwtrek ziet het er dan
toch naar uit dat er in de toekomst een
vervanger zal komen.
De nieuwe opleiding zou ‘Cultuur en
Samenleving’ gaan heten en op aanraden van diezelfde commissie een eenjarige master worden en dus geen manama. Inhoudelijk zou deze opleiding
een bredere lading moeten dekken dan
de CW. Een aantal klemtonen blijven:
multiculturalistische, gendergevoelige
en postkoloniale thema’s vormen nog
steeds de kern van de opleiding.
Om de reductie van twee naar één
jaar zonder al te veel kwaliteitsverlies op
te vangen, zal een bepaalde begincompetentie de vereiste zijn. Een dertigtal
studiepunten (gemiddeld genomen een
cursus of zes) antropologisch-cultuurwetenschappelijke vakken zou volstaan.
Minores die in andere academische basisopleidingen voorzien worden, ook
aan andere instellingen, kunnen dus de
perfecte schakel vormen. De huidige minor Cultuur en Diversiteit aan de UGent
vormt zo’n instap.
Het herwerkte Bolognadecreet dat
er aankomt, geeft het idee van een autonome master een duwtje in de rug.
“Wat men deed was vanuit bachelors
redeneren, waaraan dan masters gekoppeld werden. Dat is niet de filosofie
van de Bolognaverklaring. We moeten
veeleer masters creeëren vanuit onze
onderzoeksexpertise, ‘wat hebben we
in huis?’, waarbij je pas daarnà kijkt hoe
de instroom zit. Die omkering is een verstandige zaak: opleidingen komen voort
uit wat je te bieden hebt.”
Professor Pinxten meent dat de interesse, ook van buitenuit, meer dan voldoende is om dit nieuwe voorstel door
te drukken. Met een positieve evaluatie
van de visitatie – zowel van de huidige
opleiding die ten einde loopt als van de
nieuwe plannen – is de kans dat deze
master er ook effectief komt inderdaad
aanwezig.

leden. De inzet: het ontmaskeren
van een láptopdief!
SIMON

Het slachtoffer in kwestie, de inmiddels gepensioneerde professor Els De
Bens, was in het verleden al een keer het
slachtoffer van een laptopdiefstal, en
besloot ditmaal klacht in te dienen tegen onbekenden. Aangezien de inbreker
een sleutel nodig had, denkt de politie
dat hij/zij onder het personeel gezocht
moet worden. Of die redenering steek
houdt is nog maar de vraag. Inbrekers
laten doorgaans weinig sporen achter,
en misschien was De Bens gewoon vergeten haar kantoor op slot te doen?
Het personeel zelf vond de beschuldigingen niet om mee te lachen. Een anonieme getuige verklaart in Het Laatste
Nieuws: ‘Er worden voortdurend boze
e-mails naar elkaar doorgestuurd. We
begrijpen dat de politie de diefstal moet
onderzoeken. Maar er is heel slecht gecommuniceerd over de zaak. Er wordt
gesuggereerd dat de dief zeker bij ons
gezocht moet worden, en daar zijn we
niet blij mee.’
Toen we een week later op de faculteit wat rondsnuisterden op zoek naar
reacties werden de lippen stijf op elkaar
gehouden. We werden tot driemaal toe
doorverwezen naar voorzitter prof.
Hans Verstraete. Een medewerkster
aan de faculteit opperde zelfs twijfels of
dit wel in Schamper mócht verschijnen,
wat natuurlijk een uitstekende motivatie was om alsnog de voorzitter te contacteren.
Professor Verstraete doceert mediasociologie en vroeg zich vanuit die hoedanigheid af wat de nieuwswaarde van
dit incident was. Zelf begrijpen wij ook
niet hoe dit de nationale kranten haalt,
in die zin dat het nauwelijks Schamper
deert. Het antwoord schuilt hem wellicht in de sleutelwoorden Het Laatste
Nieuws.
Hans Verstraete benadrukte dat de
universiteitsgebouwen openbare gebouwen zijn. ‘Iedereen die in de Korte Meer
passeert ziet die computers staan, en
iedereen raakt hier gemakkelijk binnen.
We zien ons nu genoodzaakt telkens
onze kantoren te sluiten, ook al blijven
we maar vijf minuutjes weg’. De professor betreurt dat er nu camera’s in de
gebouwen zijn opgesteld. Sinds de camera’s er staan zijn er geen incidenten
meer geweest. Maar zo’n digitale waakhond is geen blijk van vertrouwen in
medewerkers en studenten.
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Nieuwe brillen, oude kijkers
Woensdagavond, hoog in de Rozier. De wind giert rond de
koepel. We hadden naar de cantus van Chemica of naar
het gebedsmoment van het Studentenpastoraal kunnen
gaan. In plaats daarvan kozen we voor de publieksavond
van Volkssterrenwacht Armand Pien. Bent u daar al eens
geweest?

het oude observatorium, en zette zich in
voor het behoud ervan.
Zo kreeg Volkssterrenwacht Armand
Pien haar huidige vorm én naam. Maar
wat valt er te beleven? De grootste attractie is natuurlijk die antieke telescoop. Het is een groot, glanzend geval
met een indrukwekkend aantal radartjes en gewichtjes waarover we u de
details zullen besparen. Een krasse medewerker verzekert ons vol liefde dat
hij ‘nog verdomd goed werkt, verdomd
goed!’ Daarnaast kun je er het weer observeren. Of had jij op kot al een pluviometer? Bovendien is er een aangenaam
grasveldje op een dakterras. Niet alleen
biedt het een perfect uitzicht op de drie
torens van Gent, ook wordt er bij helder
weer een rijtje telescopen opgesteld.

3D

ELINE
ILL. BERT

Sommige mensen hebben pech. Wij
bijvoorbeeld, want het regent pijpenstelen en de telescoop zal vanavond
niet gebruikt worden. Nog meer pech
had Désiré Van Monckhoven. Al op
zijn zestiende schreef hij een ‘Handboek
der Scheikunde’. Toch was hij een arme
sloeber die als bankbediende moest
zwoegen om zijn gezin te kunnen onderhouden. Maar ’s nachts, als de kinders
sliepen, keek hij naar de sterren. Kon
hij toch maar dat astronomisch bedrag
neertellen voor een telescoop… Na een
bezoekje aan Wenen richtte hij een fabriek voor fotopapier op. Een gouden
zet, zo bleek: al snel was hij steenrijk.
In 1880 kon hij eindelijk zijn droom verwezenlijken en bestelde hij een hypermoderne telescoop. Helaas, nauwelijks
was deze uitgepakt of Van Monckhoven
kreeg een hartaanval.

FANS
Zijn weduwe vond de telescoop maar
een stofnest, en verkocht hem aan de

unief. Je zou denken dat die wel blij was
met een reuzetelescoop van 2,5 meter
lang. De lens had een doorsnee van 23
centimeter, wat voor die tijd schrikbarend nauwkeurige waarnemingen mogelijk maakte. In het begin had de rector
echter geen idee wat hij moest doen met
de aanwinst. Pas in 1907 werd het sterrenkundig observatorium van de universiteit geopend, maar de ligging aan
de Rozier was niet ideaal. De telescoop
werd vooral gebruikt als illustratie van
het lesmateriaal. Toch waren het de gloriejaren van het observatorium.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam het
zwaartepunt in de vakgroep op theoretische sterrenkunde te liggen, en de telescoop kon opnieuw stof vergaren. Eind jaren zestig verhuisde het observatorium
naar de Sterre. De lokalen in de Rozier
werden schromelijk verwaarloosd, en tegen het eind van de jaren tachtig dreigde
men zelfs het oude observatorium te
slopen. Maar dat was buiten enkele rabiate fans gerekend. Eén daarvan was de
peetvader aller weermannen: wijlen Armand Pien. Hij had zelf nog les gehad in

De nieuwe trots van de volkssterrenwacht is echter ‘Galileï’s Bril’, een 3Dvoorstelling over het zonnestelsel. Deze
film, die uniek is voor Europa, werd in de
gebouwen van de universiteit zelf ontwikkeld, en wordt sinds december vertoond. Wie op zich op woensdagavond
niet wil laten afzetten door Kinepolis
kan dus gratis en voor niets de planeten op zich af zien komen, met een hip
brilletje. Ook een stuk veiliger dan LSD,
trouwens.
Groot fan van ‘Galileï’s Bril’ is Vlaams
minister van wetenschap Fientje Moerman. Zij ziet in sterrenkunde het ideale achterpoortje naar de harde wetenschappen. De stap van de telescoop naar
de burgies is snel gemaakt, zo moet ze
gedacht hebben. Daarom kende zij de
sterrenwacht onlangs 70.000 euro toe
om haar gebouwen wat op te kalefateren. Daar moeten ze toch een aardig
likje verf van kunnen kopen.
Zo krijgt de Volkssterrenwacht na
gloriedagen en dieptepunten een eervolle functie als publieksvoorlichter. Inderdaad, ondanks de regen is het aanschuiven in de koepel. Ook vinden er heel wat
schoolbezoeken plaats. Eén groep heeft
deze plek nog niet ontdekt. We kunnen
het ze niet kwalijk nemen, de Rozier is
nu eenmaal een doolhof. Maar ondanks
de ruime financiële en logistieke steun
van onze eigen unief, komen er bijzonder
weinig studenten. Men drukt ons dus op
het hart voor te stellen dat kringen eens
de sterrenwacht komen bezoeken. Het is
weer eens een ander hoogtepunt dan de
boekentoren. Afzakken naar de cantus
kan daarna altijd nog.

VOLKSSTERRENWACHT ARMAND PIEN, GEOPEND IEDERE WOENSDAGAVOND 20-22U. WOENSDAG 29 MAART ’S MIDDAGS GEOPEND
TIJDENS GEDEELTELIJKE ZONSVERDUISTERING.
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Van Plat Pays tot City of Blinding Lights
PROJECT OVER EVOLUTIE VLAAMSE LANDSCHAPPEN IN 20E EEUW.
Grote verschuivingen in een landschap gebeuren doorgaans tergend traag. Om zicht te krijgen op de evolutie,
legde het labo Stedenbouw van onze universiteit een serie foto’s naast elkaar. Allemaal van dezelfde plaatsen, maar op verschillende tijdstippen vastgelegd.

BERT

De foto’s overspannen een periode van een honderdtal jaar,
en geven zo een mooi beeld van de evolutie van het Vlaamse
landschap in de 20e eeuw. De eerste serie beelden is van de
hand van professor Jean Massart, en dateert reeds van 1904.
In 1980 zocht Georges Charlier de Vlaamse plekjes opnieuw
op, en fotografeerde ze opnieuw. Omdat “80 jaar evolutie” niet
zo goed klinkt, werd Jan Kempenaers begin 21e eeuw gevraagd
het rondje nog eens over te doen.
Het labo Stedenbouw analyseerde deze fotoreeksen en is
samen met een hele reeks partners, waaronder het Vlaams
Architectuurinstituut en de Nationale Plantentuin van België,
verantwoordelijk voor de uitgebreide verwerking. Momenteel
loopt er een tentoonstelling in het S.M.A.K, er werd een boek
uitgegeven en er is ook een website waar alle foto’s op staan
beschikbaar.

KEUZE
De drie verschillende publicaties spreken duidelijk elk een
verschillende doelgroep aan. De website werd ontwikkeld door
de Universiteitsbibliotheek, en is er voor de nieuwsgierige
persoon, die gewoon eens naar de fotootjes uit zijn regio wil
kijken. Op zich kunnen we die site iedereen aanraden. Hij is
bijzonder gebruiksvriendelijk en de inhoud is best geschikt om
een druilerig springuur mee te vullen.
Wat wel ontbreekt op de website, of alleszins héél goed verstopt werd, is de mogelijkheid om de drie fotoreeksen naast
elkaar geplaatst te zien. Die heb je wel wanneer je de tentoonstelling in het S.M.A.K gaat bezoeken, en dat is maar goed ook.
Wanneer alle beelden naast elkaar hangen valt pas echt op hoe
ingrijpend de veranderingen zijn. Maar het S.M.A.K zou het
S.M.A.K niet zijn als de foto’s gewoon drie per drie aan de muur
gehangen zouden worden. In plaats daarvan werd kunstenaar
Richard Venlet gecontacteerd, die een installatie ontwierp
bestaande uit twee grote witte containers, met een raamloze,
zwarte binnenkant. Daarbinnen is net genoeg licht aanwezig
om de foto’s te bekijken.
Het boek dat bij de tentoonstelling hoort graaft een stukje
dieper in de materie. Het mag dan wel een pak duurder zijn,
voor wie echt geïntrigeerd is door de opzet is het een must,
al was het maar omdat een boek zoveel makkelijker leest dan
een website, en de kast zoveel dichterbij is dan een museum.
Maar de website en de tentoonstelling zijn ook vluchtig – de
tentoonstelling loopt tot een stuk in april, en wie weet wanneer
de website verwijderd wordt. Zo’n boek heb je, punt.

`T STAD KOMT NAAR JE TOE
Naast elkaar gelegd maken de drie fotocollecties duidelijk
wat iedereen eigenlijk al aanvoelde: Vlaanderen ná de twee wereldoorlogen verschilt radicaal van het Vlaanderen voor 1914.
De foto’s van Massart uit 1904 tonen een Vlaanderen van boeren, akkers en paarden. In het werk van Charlier (1980) komen
die dingen nog sporadisch voor, zij het steeds in combinatie

met woonwijken en industrie. De verstedelijking en verregaande verkaveling zijn compleet bij Kempenaers (2004). Wanneer
er op zijn foto’s geen fabrieken of macadamwegen te zien zijn,
is dat enkel omdat bomen, duinen of smog het zicht belemmeren.
Het onderzoek dat aan de basis van het project staat gebeurde onder leiding van professor Stedenbouw Pieter Uyttenhove. Hij legt uit dat vergelijkend onderzoek veel meer inhoudt
dan een middagje foto´s naast elkaar leggen: “We hebben echt
op alle verschuivingen gelet. Dat gaat van opvallende dingen
als wegenbouw tot minder vanzelfsprekende veranderingen
in landbouwtechnieken. Om er zeker van te zijn dat niets aan
onze aandacht ontsnapte hebben we een seminarie voor studenten georganiseerd waarin ook zij inbreng konden geven.
We zijn daarnaast ook met de bewoners gaan praten, en hebben grondplannen nagekeken in de archieven.”

INFO VAN DE PROF
De evolutie in het landschap samenvatten als verstedelijking is volgens Uyttenhove iets te simplistisch. “Verstedelijking
is een complex iets, en bovendien dekt het niet de hele lading.
Er is ook nog verkaveling en het typisch Vlaamse fenomeen
van verlinting, wat eigenlijk gewoon neerkomt op het neerpoten van huizen naast invalwegen.” En er is meer. “Opvallend is
dat, aangezien veel akkers plaats moeten maken voor huizen
met tuinen, er stilaan weer meer groen in Vlaanderen komt.
Dat proces staat bekend als vertuining.” Daar moeten we wel
een prijs voor betalen: de grote verspreiding van de begroeiing
belemmert de zichtbaarheid van de horizon.
Of de huidige trends in verband met de landschappen zich
verder zullen zetten? “Dat valt natuurlijk moeilijk te voorspellen, aangezien er veel afhangt van het beleid dat gevoerd
wordt. Maar indien dat niet radicaal verandert zouden we min
of meer een voortzetting moeten zien. De verstedelijking, verlinting, industrialisering en verkaveling hebben dus nog geen
verzadigingspunt bereikt, maar de snelheid waarmee ze vooruit gaan zal wel verminderen. Er valt de laatste jaren immers
een heropleving van de binnenstad te bemerken, die de bouwzucht op het platteland wat afremt”.

NEUTRAAL
Het siert de medewerkers van Recollecting Landscapes dat
de collectie geen nostalgische mijmering over de goeie oude
tijd geworden is. Tegelijkertijd is het project ook wars van overdreven optimistische toekomstbeelden.
Die neutraliteit was volgens Uyttenhove ook van bij het begin een belangrijk deel van het project. “Het was onze bedoeling om een analytisch en beschrijvend onderzoek af te leveren. Esthetische appreciaties en woorden zoals verloedering
hebben daar geen plaats in.” Daarom geeft men enkel de feiten
weer, met wat uitleg erbij en in een aantrekkelijk jasje gegoten.
Wat de bezoeker of de lezer van al die veranderingen vindt,
moet die zelf maar beslissen.

DE TENTOONSTELLING RECOLLECTING LANDSCAPES LOOPT NOG TOT 23 APRIL IN HET S.M.A.K. DOOR DE WEEK VRAAGT MEN DAAR
VIJF EURO INKOM, DE ZONDAGOCHTEND KAN JE GRATIS BINNEN. HET GELIJKNAMIGE BOEK KOST 25 EURO. DE MINDER KAPITAALKRACHTIGE STUDENT KAN OOK STEEDS TERECHT OP HTTP://WWW.RECOLLECTINGLANDSCAPES.BE.
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“Zingen over pis en kak, dat ligt me wel”
MIRA BERTELS LEGT HAAR INTIEMSTE ZIELEROERSELEN BLOOT
Mira Bertels heeft diepzwarte ogen, dat is het eerste wat je
opvalt. Het mindere muziekjournaille zal zich dan al snel
laten verleiden tot zielloze lamentaties over een bijhorende
pekzwarte muzikale geest vol kommer en kwel. In Schamper is echter geen plaats voor dergelijke platitudes!
derdaad snel gezet is.
JONAH & GERT

HIP
Mira blijkt een erg vriendelijk en
monter meisje te zijn. De Antwerpse
won al meerdere prijzen, met als laatste wapenfeit de Nekka-wedstrijd, waar
ze met alles ging lopen wat er te rapen
viel, en enkel Noppes als eindwinnaar
moest voorlaten. De Antwerpse sirene is
dan ook al sinds haar zesde volop met
muziek bezig. Na jarenlang thuis geoefend te hebben op piano en gitaar, verzamelde ze drie jaar geleden voor haar
eindproject bij Studio Herman Teirlinck
een groep muzikanten rond zich. Afgestudeerd en wel bracht ze vorig jaar de
maxi-single Klein Gevaarlijk Afval uit,
en in de zomer begint ze aan haar eerste
full-CD.
Ben je aan je studies begonnen met het
uitgesproken doel een groep te beginnen?

(aarzelend) Ik heb de opleiding kleinkunst gevolgd, en daar leer je ook wel
veel over theater. Ik heb daar veel toneel
moeten spelen en schrijven. De grote
vereiste in die opleiding was dat je alles
zelf verzon. Ik was van plan om na mijn
studies dan wel te zien wat ik er mee zou
aanvangen. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat ik later nog iets in het theater ga doen.
Vandaar de keuze voor kleinkunst, waarin
tekst centraal staat?

Die vraag wordt me vaak gesteld. Volgens mij is kleinkunst de Nederlandstalige vorm van het singer-songwritergenre.
Er zijn erg veel Engelstalige songwriters
die ook heel veel belang hechten aan
hun teksten. Dat wordt dan bestempeld
als het genre singer-songwriter, maar
die muziek heeft ook een grote hoeveelheid theatraliteit en poëzie. Ik denk dat
in mijn muziek de stap naar theater in-
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Kleinkunst is momenteel niet zo populair
bij jongeren. Zie je het als een uitdaging
om het toch te brengen?

(lacht) Ja, zo zou je het wel kunnen
stellen. Ik merk dat veel jongeren m’n
muziek leren kennen en ervan houden,
zonder er een fuck om te geven welk
genre het is. Kleinkunst heeft een muffe
bijklank, maar misschien verandert dat
wel door muzikanten als ik. Ik denk dat
het probleem zich eerder zal stellen
wanneer je krampachtig hip probeert te
doen. Als zoiets niet in je zit, dan werkt
het niet.
Ik vermoed dat Tom Barman zichzelf ook al
een paar indringende vragen gesteld heeft
over z’n eigen hipheid, hoor.

Da’s waar, maar misschien was het
bij Tom Barman gewoon een evidentere
stap, of zo. Ik ben natuurlijk óók met
imago bezig: als je kleren gaat kopen ben
je met je imago bezig, hé. Dan denk je erover na hoe je overkomt bij mensen. Ik
ben dus helemaal niet vrij van een zekere hipheidsdrang, maar de muziek moet
wel heilig blijven. Ik ga de muziek niet
heel krampachtig proberen verkopen als
iets helemaal anders dan wat het feitelijk is, want dan dreigt de doelgroep erg
vervormd en onbereikbaar te worden.
Waarom kiezen muzikanten er zo vaak
voor in het Engels te zingen?

Engels is sowieso een veel vloeiender
taal, die veel makkelijker binnen melodieën past. En wanneer Engels niet je
moedertaal is, wordt het veel makkelijker om je ziel bloot te leggen in een taal
waarvan je weet dat niet iedereen ze
meteen zal begrijpen. Ik schreef vroeger
ook in het Engels, omdat ik dacht dat
zeggen dat je verliefd bent helemaal niet

goed klonk in het Nederlands.
Alles klinkt veel poëtischer in het Engels?

Ja, de woorden vloeien er werkelijk
uit, omdat het wel lijkt alsof je jezelf niet
bent. En net om die reden ben ik er ook
mee gestopt: ik wou wél mezelf zijn. Ik
wou gewoon heel eerlijk zijn tegen een
publiek, en er voor zorgen dat de mensen in m’n leven konden binnenkijken
tot het bijna akelig wordt.
Schrijven veel groepen tegenwoordig niet
gewoon dingen die goed klínken zonder erbij na te denken of ze ook iets betekenen?

Ik denk dat je ook erg oprechte songs
kan schrijven in het Engels, ook al ben je
van origine Belg. Ik veroordeel de mensen die in het Engels schrijven niet, hé.
Ik denk dat ik zelfs ooit nog dingen zal
maken in het Engels, omdat dat erg plezant is. Je schrijft veel intuïtiever in een
vreemde taal: je zingt iets, schrijft dat
bijna fonetisch neer, en achteraf kom je
pas te weten wat het eigenlijk betekent.
Vaak ontdek je dan dat het ook exact is
wat je wou zeggen. In het Nederlands
kan je dat niet: je bent constant aan het
denken, en je maakt ook gedachtenschakelingen in de taal die ervoor zorgen dat
je niet spontaan kan zijn. Terwijl dat niet
nodig is. Luc De Vos is daar bijvoorbeeld
echt straf in: die schrijft songs waarbij je
niet echt weet waarover ze gaan, maar je
weet wel wat je erbij moet voelen.

VETTIG
Jij maakt kleinkunst met jazz en funk als
muzikale onderbouw. Hebben orthodoxe
kleinkunstprofeten je al verweten dat je
afwijkt van de bron?

Dat heb ik alvast nog nooit gehoord.
Die tijd is voorbij, denk ik. De akoestische kleinkunst, met Boudewijn de
Groot, situeerde zich in de jaren ’70 en
’80. Maar er zijn daarvan natuurlijk nog
steeds zangers die erg straf blijven in dat
genre: Raymond Van het Groenewoud,
bijvoorbeeld.
Je toont in sommige teksten een kleine
voorkeur voor lekker vieze, vettige dingen.
Vind je het leuk om een publiek dat verheven teksten verwacht te verrassen?

Het heeft waarschijnlijk wel een
Freudiaanse verklaring, hoor (lacht). Er

FRUSTRATIE
In Voal Weecees ben je dan weer net het
tegenovergestelde: een bijzonder zelfverzekerde vrouw, op het arrogante af. Ligt dat
dan dichter bij de echte Mira?

Neen, neen… Het personage dat ik
in Voal Weecees naar voor breng ligt eigenlijk veel verder van mijn persoonlijkheid dan de personages in Engelken en
Openbare Weg. Kijk: ik ben een vrouw,
dus ik ben af en toe wel eens vies van het
toilet waar ik op moet gaan zitten. Maar
ik wou in dat nummer eigenlijk vooral
de vrouwen in het belachelijke trekken
die niet op een wc-bril willen gaan zitten als het de hunne niet is. Het is een
soort metafoor voor alle luxepoppen die
hun neus optrekken voor alles wat hun
te min is, maar het nummer is een frats
die echt niets met míjn persoonlijkheid
te maken heeft.
Vind je het frustrerend dat groepen die veel
minder goed zijn, maar populairdere genres spelen, veel meer aandacht krijgen?

Ik vind dat niet echt frustrerend, ten
eerste omdat ik vind dat ik wel genoeg
aandacht krijg, en niet moet smeken om
optredens te krijgen. Ik merk ook dat ik
een gestage groei doormaak: ik heb café’s gedaan, alleen met mijn piano, dan
ben ik uitgenodigd voor grotere dingen,
enzovoort. Ik zou niet willen dat een major platenfirma mij ineens zou boomen
als nieuwe artiest.
IK BEN NIET HELEMAAL VRIJ VAN EEN ZEKERE HIPHEIDSDRANG
Echt niet?

is vast iets misgegaan op ’t potje. Maar
eigenlijk doe ik dat helemaal niet bewust, die liedjes liggen me gewoon. Ik
vind dat zelf ook wel grappig, maar ik
had niet verwacht dat anderen er ook
zo over zouden denken. Wanneer je die
liedjes voor ’t eerst voor publiek speelt,
en anderen vinden dat ook grappig, dan
ben je wel enigszins euforisch. Dan besef
je dat het iets is wat je wel ligt. Dan pas
begin je er bewust mee om te gaan. Het
is wel leuk, maar ik ga geen derde nummer over die anale toestanden pennen,
denk ik. Het mag geen truc worden. Het
zou ook helemaal niet marcheren. En
natuurlijk is het ook gewoon grappig
omdat ik nogal een braaf imago heb, en
dat verwart mensen. Ze zien mij zitten
aan de piano, en denken: “ah, die zal
eens een paar schoon liekes voor ons
gaan zingen. En dan komen die liedjes
over vettige zaken. Maar ik mag daar
niet teveel over nadenken: als je je eigen
onderwerpen gaat analyseren, loopt het

zeker mis.
In heel wat nummers stel je je erg onderdanig op, en je zei dat je je ziel wilde tonen
in je muziek. Autobiografisch?

Goh, ja… Er is zo’n mythe die dicteert dat elke artiest ongelukkig moet
zijn om te kunnen creëren. Voor mij is
het belangrijkste dat ik m’n fantasie kan
gebruiken. Veel van de zaken die ik zing
zijn dan ook overdreven. Let wel: er waren momenten waarop die nummers erg
goed in m’n leven zouden passen. Maar
ik ben geen extreme kommer- en kwelfiguur. Ik kan wel, in functie van het liedjesschrijven, een situatie terug oproepen, en die dan aandikken met andere
elementen die uit een film of een boek
komen. Ik creëer ook wel een beetje zelfmedelijden in m’n nummers. Dat vind ik
bij andere artiesten altijd de beste nummers: liedjes die in het extreme gaan, en
niet genuanceerd zijn.

Echt niet, en dat kan ik met het hand
op het hart zeggen, want die aanbieding
is er al geweest. Niet dat ik daar vies van
ben, of dat ik die manier van werken veroordeel, maar omdat ik weet dat ik daar
zelf niet gelukkig mee zou zijn: ik wil
zelf de controle kunnen houden. Ik vind
het dan ook niet zo frustrerend dat bijvoorbeeld Isabelle A met haar nieuwe
Nederlandstalige CD heel veel aandacht
krijgt. Dat is een andere wereld. Het
vechten voor iets vind ik niet gemakkelijk, maar wel heel mooi. Je raakt alleen
maar meer overtuigd van wat je zelf wilt
doen. Er zijn zoveel groepen die lang gewerkt hebben aan hun doorbraak, die op
een gegeven moment wel de aandacht
krijgen die ze verdienen, en zichzelf zijn
gebleven. Ik vind het ook niet meer dan
logisch dat de underdogs links blijven
liggen; dat is eigen aan een maatschappij waar muziek moet opbrengen. Ik was
daar niet door verrast, en had me daar
op voorbereid. Als ik me dat zou gaan
aantrekken, zou ik heel verbitterd zijn.
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‘Take a seat, go for the ride, but put
your seatbelt on.’ Dat zijn waarschijnlijk de woorden die deze ﬁlm
van Mikael Hafstrom het best
typeren. Het verhaal loopt als een
trein, heeft de snelheid van een
trein en ontspoort als een trein.
De gebeurtenissen volgen elkaar
razendsnel op, maar net wanneer
de Hitchcock-achtige plot voorspelbaar dreigt te worden, maakt het
verhaal een verrassende wending.
Zo konden we met hetzelfde heerlijke voorgelogen gevoel van het
hoofdpersonage Charles de cinema
weer verlaten.

FLEUR

Charles Shine (Clive Owen), getrouwd met een mooie vrouw en vader
van een kind met diabetes, is één van de
dagelijkse treinreizigers die vanachter
zijn krant de vrouwelijke medepassagiers naar waarde weet te schatten. Op
een van zijn vele ritten helpt de schone
en sympathieke Lucinda Harris (Jennifer Aniston) hem uit de brand wanneer
blijkt dat Charles niet genoeg geld heeft
voor een treinkaartje. De schooier. Na
deze niet al te fortuinlijke eerste ontmoeting wil hij het goedmaken en hij
zoekt de charmante Lucinda opnieuw
op.

We begrijpen: tussen een mooie man
als Clive Owen en een prinsesje als Jennifer Aniston móet wel een enorme aantrekkingskracht zijn. De twee eindigen
dan ook in een luguber hotelkamertje
ergens in de achterbuurten van Chicago. Middenin hun verhitte bezigheden
worden ze echter gestoord door een
brutale overvaller. Charles wordt buiten
westen geslagen en Lucinda maar liefst
twaalf keer verkracht, zoals we later te
horen krijgen. Is zes keer dan echt niet
genoeg?
Beide personages besluiten geen aangifte te doen en terug te keren naar hun
normale bestaan. Enige tijd later krijgt
Charles echter een mysterieus telefoontje. De situatie mondt uit in een spel van
chantage en bedrog, waarbij Charles een
complot ontrafelt dat ook de gemiddelde
kijker niet kan vermoeden. Wij misten
wat bloed tussendoor, maar daar wordt
de liefhebber gelukkig ruimschoots van
voorzien als het hele drama eindigt met
een aantal schiet- en steekpartijen. Zelfs
Lucinda weet niet te ontkomen aan de
kogels. Uiteindelijk komt het ook hier
weer neer op ‘de goede overleeft en de
kwade wordt doorzeefd’. Enkel de dood
van ‘Jenny’ is de (kleine) uitzondering op
de regel.
Het ultieme kwaad wordt vertolkt
door Vincent Cassel, wiens hoofd zo’n
overtuigend slechte trekken heeft, dat
we hem zelf waarschijnlijk een minder

onaangename rol hadden toegeschreven. Gewoon uit ongeloof dat iemand
met een dergelijk hoofd ook nog een
slecht innerlijk kan hebben. Behalve dit
slippertje van de casting director zijn
de personages niet zo uitgesproken en
begeven ze zich op twijfelachtig terrein tussen goed en slecht. Vooral Clive
Owen zet zijn verder uitgediepte personage erg goed neer en overtuigt zowel in
de rol van liefhebbende vader als in die
van bedriegende bastard.
Na een treinrit van anderhalf uur
bleef gek genoeg vooral het beeld van ‘de
slechterik’ gekerfd op het netvlies over,
en de vraag: waarom nu 12 keer? Iets om
over na te denken dus. Ondanks het feit
dat de film misschien niet een meesterwerk kan worden genoemd, verrast hij
en geeft hij ons anderhalf uur de tijd om
naar een mooi stel acteurs en actrices te
kijken.

FILM/KORT
AJHDB

Hollywood is al een tijdje de prozac
van de wereld: in barre en koude seizoenen overstelpt het ons met opwekkende
komedies in het genre van The Forty Year
Old Virgin en Lord of War. In de lente is
het echter weer tijd voor een massieve
cold turkey en is het dus de beurt aan
een vloedgolf van films die ons herinneren aan onze sterfelijkheid en de lelijkheid van de medemens. ‘Jamaar, aan
de andere kant van de wereld geldt die
regel helemaal niet’, zegt een opmerkzame lezer meteen. ‘De mensen aan de
andere kant van de wereld tellen helaaspindakaas niet mee’, is het antwoord
dan. * Dit jaar doet ook het Vlaamse
Hollywood mee aan die beweging, met
De Hel van Tanger. In dit op ware feiten
gebaseerd verhaal belandt truckchauffeur Filip Peeters samen met bijrijder
Axel Daeseleire in een Marokkaanse
gevangenis. Daeseleire moet er groepsdouches vol behaarde Magrebijnse
huurmoordenaars trotseren. Soms is het
toch verdomd spijtig dat film maar fictie
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is en Axels poëzie bittere ernst. * In The
Descent wordt de afdaling in de hel iets
letterlijker geïnterpreteerd. Een handvol
vrouwen gaat lekker speleoloogje spelen
in de grotten van de Appalachen, tot ze
na een ongeluk vast komen te zitten en
een uitweg dienen te zoeken, opgejaagd
door niet echt vegetarische monsters.
Een Vlaamse remake werd al gepland,
doch door een gebrek aan nabije Appalachen werd maar geopteerd om alles te filmen in het karkas van Roland
Lommé, met Hilde Van Mieghem in de
hoofdrol. Creepy. * Lichaamshygiëne is
ook ver te zoeken in Terrence Malicks
nieuwste, The New World. Pocahontas
met acteurs van vlees en bloed, zeg maar,
met als enige verschil dat in deze versie minder grappig pratende wasbeertjes zitten en meer Colin Farrels met
schaamlapjes. * Zoals gezegd wil Hollywood onze lentekriebels vakkundig met
de grond gelijk maken door ons keihard
op onze sterfelijkheid te wijzen, en wat
is daar dan beter voor dan de nieuwste
telg in de Final Destination-serie. Gelukkig worden knappe, jonge mensen in de

echte wereld nooit aangevallen door losgeslagen douchesnoeren of bestek, maar
is dat het lot van verwaarloosde oudjes
en baby’s. Als deze film ons dus al iets
leert, is het wel: they had it coming. * Qua
rauwe horror moet elk van deze films
het wel nog steeds afleggen van Hostel,
waar meer bloed van afdruipt dan van
een gemiddelde genocide. De nogal
pejoratieve afbeelding van Slovakije
en Bratislava in de film heeft trouwens
protest uitgelokt van de Slovaakse autoriteiten. Maar aangezien Hollywood
meer tanks, vliegtuigen en Chuck Norris heeft dan heel Slovakije samen, was
dat nogal opportunistisch. * Mensen
die de grenzen van wat uitstaanbaar en
legaal is willen aftasten, kunnen vast en
zeker hun gading vinden in Failure to
Launch, met Sarah Jessica Parker en
Matthew McCauneghy. Onlangs maakte
CNN nog bekend dat SJP ontsproten is
uit het zaad van Satan en dat haar aards
omhulsel wordt samengehouden door
botox en de zieltjes van vermoorde kinderen. Vermoorde weeskinderen.

Ad Omnes Muziekfestival
WAT IS HET, EN WAT HEEFT EEN WELDENKENDE STUDENT ER TE ZOEKEN?

Het Senioren Konvent (SK), dat regionale studentenclubs bijeenbrengt, organiseert dit jaar op zes mei voor het eerst het ‘Ad Omnes
muziekfestival’. Doel is om in de sinds Eurosong for kids befaamde
Ethias Arena in Hasselt tienduizend (oud-)studenten en senioren
uit alle uithoeken van het land samen te brengen voor— we citeren
even — ‘studentensfeer, interactie en ambiance!’
BREGT

Met Ad Omnes streven de organisatoren er in essentie naar om het gekende
gegeven van een cantus naar een hoger
niveau te tillen. Het hoogste zowaar, en
daar is iets van aan. Tienduizend mensen ophokken in de Ethias Arena, het
valt bezwaarlijk te vergelijken met een
studentenvereniging die van tijd tot
tijd een achterzaaltje afhuurt, en dan
schichtig om zich heen te kijkt vooraleer
de lintjes en de Cara pils boven worden
gehaald. Alleen, wanneer die bij gebrek
aan beters lamdronken op elkanders gezichten beginnen te timmeren, wordt er
geen provinciale alarmfase afgekondigd.
Om zo’n scenario te vermijden worden
de grote middelen ingeschakeld: een
orkest zal onder leiding van Vlaams
topdirigent Dirk De Caluwe de klassieke studentenliederen in een nieuw
jasje steken. Bij wijze van afleiding kan
er dan uit volle borst meegezongen worden met de in die kringen niet kapot te
krijgen klassiekers.
Naast de fanfare zorgen verder nog
voor afleiding: Raymond van het Groenewoud, Will Tura, Johan Verminnen,
vreemd genoeg ook uw Big Mama, e.a.
Leuk, studentikoos en er is gelukkig ook
nog een alternatief voorzien. Wie buiten
het stereotiepe beeld dat we hier proberen op te hangen wil kleuren, kan ook
een cultureel luik aan het drinken en het
zingen vasthangen. Met je ticket voor
het festival kun je de hele dag terecht in
verschillende Hasseltse musea. Er wordt
melding gemaakt van verklede gidsen, al
kan dat net zo goed aan de provincie als
aan het festival zelf liggen.
Gevraagd aan co-coördinator directe
communicatie (enfin, persverantwoordelijke) Shari Sterck of er wel een markt
is voor zo’n muziekfestival krijgen we
enthousiast te horen dat die er zeker is.
“Ad Omnes is intergenerationeel en we
merken dat veel senioren nog erg actief
zijn. Naast de positieve signalen die we
krijgen uit het huidige studentenmilieu,
stemt ons dat erg optimistisch over de
vraag naar dit festival. Zeker wanneer
je weet dat de groep oud-studenten die
daartussen zweeft al lang aan het wachten is op iets als dit. Zo kunnen ze zich

nog eens aan een studentikoze activiteit
wagen. Vandaag hebben ze daar te weinig mogelijkheden toe.”
Nochtans zijn eerdere pogingen tot
een dergelijke activiteit eerder gestrand.
In oktober 2004 werd ‘Gent ontgroend’
georganiseerd, waar een massacantus
het St. Baafsplein innam. Zo’n vierhonderd studenten waren aanwezig en zo
ook Glenn Jones die een inval kreeg.
Waarom geen intergenerationele massacantus organiseren? Dat werd uiteindelijk de Burgcantus op 6 oktober 2005
te Brugge. Die bijeenkomst werd — mis!
— eveneens een laaiend succes, maar
het volgende plan was een stap te ver.
‘Students in concert’ had dezelfde opzet
als Ad Omnes maar op een beperktere
schaal. Té beperkt zo bleek, want het
idee stierf uiteindelijk een stille dood.
Geen goed voorteken zou je denken,
maar dat blijkt wel mee te vallen: “Het
vorige project is nooit serieus geconcretiseerd, het is altijd bij een idee gebleven. Daarbij, het staat volledig los van
ons huidige project.”
Vraag blijft natuurlijk of men de zaal
nu wél vol gaat krijgen. Mei is niet meer
zo enorm ver weg en de modale student
gaat met dit artikel voor het eerst horen
dat er überhaupt een zangfeest gepland
staat. “De inschrijvingen lopen ondertussen al, maar we verwachten de echt
grote golf pas in april wanneer de promotiecampagne in gang wordt gezet.”
Goed, tijd om de praktische regeling
op te sommen. Als u niet geïnteresseerd
bent geven we u persoonlijk geen ongelijk, en mag u nu rustig stoppen met
lezen. Het is zoals vermeld in de Ethias
Arena in Hasselt te doen, en wel op de
zesde mei van dit jaar. Tickets bestelt u
via Sherpa. U kan met de trein gaan, en
in dat geval kunt u met uw ticket gratis
mee met de bussen die pendelen tussen
het station en de plaats van afspraak.
Voor de auto is er een ruime parking
voorzien, en daar hebben wij in sé nu
niet bepaald een mening over. Verdere
informatie vindt u op http://www.adomnes.be en vergeet vooral ons te laten weten hoe het was.

Colofon
Oplage / 5000 exemplaren
op gerecycleerd papier, gratis
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uitgever / Matthias
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Drukkerij / Drukkerij Vyncke
NV - Savaanstraat 92 - 9000
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Schamper werd u gebracht
door:
Hoofdredacteur / Matthias
Jacxsens
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Redactie / Gert Boel - Simon
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Lancker
Cartoons / Bruno Claeys,
Axel de Backer
Foto’s / Leslie Vanhecke
- Karel Deknudt - Tim Van der
Mensbrugghe - Pieter Bonte
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CULTUURAGENDA

KRINGEN EN KONVENTEN

Donderdag 23 maart
Film: “House of Usher”
Film-Plateau, 20u
Concert: Guido Belcanto: “De Zoete Smaak der Zonde”
Bij De Vieze Gasten, 20u30
Concert: Strijkkwartet Moscow Chamber Academy
De Rode Pomp, 20u30
Theater: “Caveman”
Capitole, 20u30
Theater: “Aalst” (Victoria)
Minard, 20u
Maandag 27 maart
Concert: Tcha Limberger
Halfvastenfoor
Theater: “Panama”
Dinsdag 28 maart
Film: “Manhattan”
Opera: “Prova d Orchestra”
Concert: “Brel 2, de zoete oorlog”
Boombal
Theater: “Belogen Poppen”

Trefpunt, 21u
Watersportbaan
Kopergietery, 14u

Film-Plateau, 20u
Vlaamse Opera, 20u
NTGent, 20u30
De Centrale, 20u
Tinnenpot, 20u

Woensdag 29 maart
Film: “M - Eine Stadt sucht einen Mörder”
Sphinx, 20u
Concert: Flip Kowlier
Vooruit, 20u
Concert: Praga Khan
Capitole
Festival: Kutunka
Vrijdagsmarkt (gratis)
Theater: “Cinema Volum”
Bij De Vieze Gasten, 15u
Donderdag 30 maart
Concert: Tokyo String Quartet
Concert: Plus-Minus Ensemble
De Paarse Zetel: Milgün Yerli
Theater: “The new electric ballroom”
Theater: “Kamagurkistan”
Theater: “La merde”
“Fuck The Students”
Dinsdag 4 april
Henna-atelier

Bijloke, 20u
Logos Tetraëder, 20u
Bibliotheek Zuid, 12u30
NTGent, 20u30
Minard, 20u
Vooruit, 20u
Vooruit, 20u

MIAT, 13u30 tot 17u

Woensdag 5 april
Opera: “De Toverfluit”
Concert: Johannes Passion (Bach)
Theater: “De Falloforen”

Vlaamse Opera, 15u
Sint-Baafskathedraal, 20u
Nieuwpoorttheater, 20u30

Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je op

http://student.ugent.be
Donderdag 23 maart
Student Welcome Club, Yoga-lessen Kortrijksesteenweg 536, 19u
Verkeerd geparkeerd, Cocktailquiz
Stedelijke Jeugddienst, 20u
Filologica, Galabal
Carelshof, 21u
StudentenPastoraal Gent, Jongerenviering en broodmaaltijd
Gouvernementstraat 12, 19u
WiNA, WiNA’s Area Network
KA Mariakerke, 18u
Zaterdag 25 maart
Vluchtelingen Actie Komitee, Betoging voor regularisatie Mensen
Zonder Papieren
Brussel Zuid, 14u
Christen Democratische Studenten, Congres
Vlaams Parlement, 10u
Maandag 27 maart
Tempi Misti, Repetitie kwintet
SeniorenKonvent, Kiescantus
Politeia, Big Comedy: The Lunatics
Matrak, Repetitie
VPPK, Galaclubavond – Lustrumweek
HILOK, Gratis vat

HIKO, 19u
Salamander, 20u30
Blandijn aud. E, 20u
Groene en Gele Zaal, 20u
Pi-Nuts, 22u
’t Kofschip, 21u

Dinsdag 28 maart
Dentalia, Zwanezangcantus
Salamander, 20u30
Vereniging voor Natuurkunde, Lezing over gravitatiegolven en de
miniGRAIL (dr. Arlette de Waard)
Plateau aud. E, 19u45
Oosterse Afrikaanse Kring, Symposium: Politieke islam en het Westen
Blandijn aud. D, 19u30
Vlaamse Biomedische Kring, Verkleedcantus
Twieoo, 20u
KHK, Cocktailfuif
Tequila, 22u
Archeologische Werkgroep, Uitstap naar het Romeinse Xanten
Trappen Blandijn, 7u
ChristenDemocratische Studenten, 20 Jaar na Tsjernobyl
De Brug TV Zaal, 20u
’t Zal Wel Gaan, Discussieavond: De legende van de mythe, oorsprong
en actualiteit
’t Galgenhuisje, 20u30
Woensdag 29 maart
Klassieke Kring, Fuif
Sioux, 22u
Tempi Misti, Concert
Therminal, 18u
COMAC, Film: “Hotel Rwanda”
Blandijn aud. D, 19u30
Groen Alternatieve Studenten, Open koten op 6 Gentse koten 14u
Donderdag 30 maart
Gentse Farma Kring, Bierbowling
Overpoort Bowl, 21u
Vlaamse Geschiedkundige Kring, Brouwerijbezoek
Trappen Blandijn, 14u30
VLAK, Paasbrunch
UZ, 11u
Fotoklas, DoKa-begeleiding
Therminal, 19u30
Vrijdag 31 maart
HILOK, Galabal
Politeia, Galabal, Eskimofabriek, 20u
Geografica, Skireis, Les 2 Alpes
KHK, Lustrumcantus, Salamander, 20u

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

Tijuana, 22u

