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Kort
De laatste paar jaren is Kort ontspoord. Wat vroeger een activiteitenkalender heette te zijn, gelardeerd met wat spitsvondige opmerkingen, is ondertussen niets minder dan een scheldrubriek geworden. Homofielen, gehandicapten, vrouwen en zelfs de lente hebben het moeten bekopen. Zélfs de
lente. Niets was Kortschrijvers Dries en Gert nog heilig. Daarom, een onverdeeld positieve Kort.

ANDREAS & AJHDB

Ach, who are we kidding? Positief zijn
is enkel interessant als het je niet meezit. Omdat je AIDS, een arm te weinig of
een Y-chromosoom hebt bijvoorbeeld.
And we’re off. * Vroeger was het allemaal
beter. Kinderen waren nog kinderen, de
sossen waren nog sossen en zigeuners
in grote kooien creperend in hun eigen
vuil waren nog zigeuners in grote kooien
creperend in hun eigen vuil. Nu hebben
alle kinderen ofwel autisme, lelijkheid of
ADHD. Niet getreurd echter, we worden
nog altijd geplaagd met hun tekeningen.
Alsof een lelijke tekening van een spast
écht intrinsiek specialer is dan een lelijke
tekening van een normaal kind. Ga zelf
oordelen van 9 tot 16 april in het Europahotel. * Als we het dan toch hebben over
de goeie ouwe tijd: toen DNA nog niet bestond, was iedereen een stuk gelukkiger.
Een verkrachter hoefde niet te sukkelen
met condooms—waardoor het allemaal
een stuk minder sexy wordt, believe you
me—, koning Albert II kon carrément
ontkennen dat Delphine van hem was
en mongooltjes krijgen heette nog een
straf van God te zijn. Zwarte mongooltjes telden dubbel. Soit, een tentoonstelling over biotechnologie in de Sint-Pietersabdij: de zaak DNA. * Genoeg over
het verleden, op naar de toekomst. Die
zal rooskleurig zijn, onverdeeld positief.
Vrouwen knapper, peers interessanter en
gesprekken zullen gaan over een falende
stoelgang. Immers, de toekomst van elke
links-intellectueel ligt onherroepelijk in
het alcoholisme in al zijn geneugten. En
laten we serieus zijn: wie wil nu niet dié
oom zijn op familiefeestjes? Een voorproefje in de voorstelling Troebelroes in
de Kopergietery, 20 april. * Al die profane
genotsmiddelen zijn natuurlijk niet voor
iedereen. Er zijn mensen die veel liever
een avondje doorbrengen in een intense
lotushouding, of die op vochtige herfstdagen broeder boom gaan omhelzen. Zij
kunnen zondag 23 april terecht in het
MBC-gebouw. De ZaZenDag – voor beginners en gevorderden – wordt een groot
festijn van zelfbewustzijn en één worden
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met Gaia. * Gent draagt onze treehugging
pinko commie vriendies in april wel een
uitzonderlijk warm hart toe, want op 19
april kunnen geïnteresseerden terecht in
de Centrale voor een workshop Aboriginal schildertechnieken. Toegegeven, het
is eigenlijk enkel voor kinderen, maar
zijn we uiteindelijk niet allemaal gelijken, jong en oud? Een oud-inwoner van
Marcinelles knikt nu in ieder geval zeer
instemmend mee.* En het is nog niet gedaan, Boombal komt weer naar Gent, op
25 april in het ICC. Een authentiek volks
dansfestijn vol mensen die rondedansjes
afwisselen met hakken op zijn middeleeuws, en eindigen met een groet aan de
maan en de rituele slachtpartij van een
berg tofu. Waarmee we helemaal niet insinueren dat Boombal voor hippies is. Of
wacht. Oeps. * Op 15 en 16 april huist in
het MIAT ‘1, 2, 3, 4 … hoedje van …’. Kinderhoedjes uit de 19e en 20e eeuw, verzameld in één geweldige tentoonstelling,
voor alle cynische individuen die vrezen
dat hun innerlijke kind misschien wel

dood is. Hoewel het in de meer letterlijke
gevallen misschien wel beter kan zijn om
de dichtstbijzijnde gynaecoloog te raadplegen. * Stillborn is ook een beetje het
woord dat in ons opkomt bij de grappen
van Bert Kruismans. Dat is gelukkig ook
de mening van de gemiddelde Vlaming,
want er zijn nog steeds tickets te verkrijgen voor zijn buitenaards hilarische
zaalshow in de Capitole, op 22 april. En
met ‘buitenaards hilarisch’ bedoelen we
uiteraard dat Bert Kruismans een stúk
grappiger zou zijn in een ellipsvormige
baan rond de aarde. * Liefhebbers van
hogere cultuur kunnen dan weer terecht
in de Vooruit, waar van 19 tot 23 april
COURTisane doorgaat, een festival voor
kortfilm, video en nieuwe media. Temidden van de massa zwarte sous-pulletjes,
zwarte emo-glasses en diepzinnige opmerkingen over Sartre kan iedereen de
audovisuele exploten van een hoop eigenzinnige performance artists bewonderen. Tenminste, als je écht pech hebt.

Edito
Als we hier bij Schamper in één iets
uitblinken, dan is het wel het professioneel crashen van alle recepties en andere
drinkgelagen van de universiteit. Dat
doen we niet alleen voor onszelf, maar
ook een beetje om de kosmos in balans
te houden. Want al zijn er bijna vier keer
zoveel studenten als werknemers, recepties zijn doorgaans erg studentloos.
En als er één ding is wat we de gestelde
lichamen van de universiteit niet willen
aandoen, dan is het toch wel het alleen
opdrinken van al die (schuim)wijn en het
zelf verorberen van al die chips, nootjes,
zalm en oesters.
Een weekje voor de officiële opening
van het nieuwe studentenhuis kregen we
hier op Schamper een uitnodiging voor
de feestelijkheden. U snapt wel dat de
vreugde groot was. Niet alleen was het
zowat de eerste keer dat we een heuse
uitnodiging kregen, snel bleek ook dat
we op maar liefst twee recepties uitgenodigd waren. Man, wat waren wij met ons
gat in de boter gevallen.
Nu, iedere gezonde mens vraagt zich
af waarom de universiteit het nodig vond
om twee keer de feestdis te dekken die
avond. Wel, het zit allemaal erg vernuftig
in elkaar. Je moet weten dat men aan de
UGent erg inzit met ons studenten. En
omdat het algemeen geweten is dat wij
helemaal niet houden van champagne,
gerookte zalm en warme vingerhapjes
wilde men ons die beproeving besparen.

Nootjes, sandwiches met kaas en lauwe
pilsner, meer hoef je de student niet te
geven. Meer kregen ze dan ook niet die
avond. En terwijl de fine fleur van onze
alma mater zichzelf ootmoedig kastijdde
met exquise vismousses en bubbelwijn,
dansten wij op de tonen van de fanfare
een polonaise. Wat was de universiteit
toch goed voor ons!
Het zou oneerlijk zijn om ons cynisme niet wat te temperen en de situatie een beetje te nuanceren. We mogen
namelijk bijzonder dankbaar zijn dat er
überhaupt studenten uitgenodigd waren
die bewuste avond. Al was het maar voor
wat magere borrelhapjes en een pint.
Schamper heeft al heel wat plechtige en
minder plechtige openingen verstoord
en zelfs grootste straatslijpers van de redactie herinneren zich geen enkele gelegenheid waar zoveel studenten te vinden
waren.
Was Nicholas Courant, de bedilal
van de Therminal, er niet geweest, het
studentenhuis zou ingehuldigd zijn zonder dat er een student te bespeuren viel.
Op een paar stuvers en enkele dorstige
receptiehabitués na. Het is al een klein
wonder dat hij er in geslaagd is om de
studenten iets aan te bieden, heilbot en
mousserende wijnen ware zonder meer
een brug te ver geweest.
Noem ons mierenneukers, azijnpissers of querulanten, maar het stoot ons
desalniettemin tegen de borst. We kun-

nen het niet genoeg herhalen in deze
kolommen: de universiteit is er van en
voor de student. En toch blijft er in sommige rangen van het universitair bestuur
een zekere zelfgenoegzaamheid hangen.
Misschien zijn we te hard, ach, we zijn
zelfs hoogstwaarschijnlijk te hard, maar
we zien in de receptiecultuur zoals die
aan onze alma mater heerst de ultieme
uitwasem van die cultus van zelfgenoegzaamheid.
Al bij al mogen we natuurlijk blij zijn
dat we niet meer te klagen hebben. Misschien moeten we zelfs gewoon aanvaarden dat decadente recepties een broodnodige uitlaatklep voor ons geliefde
bestuur. Al zijn de beste bestuurders niet
noodzakelijk de grootste drinkebroers,
neem dat maar van ons aan.
Bij al dat gezeik van ons zouden we
trouwens durven vergeten dat er erger
dingen op deze wereld zijn dan de receptiedrang van de unief. Criminaliteit
is er eentje van. In het weekend van Parijs-Roubaix hebben één of meerdere
snodaards zich op betrekkelijk onwettelijke wijze toegang verschaft tot het studentenhuis. Eens binnen hebben ze zich
goed geamuseerd met niet zo’n guitige
vandalenstreken en diefstal.
Eigenlijk zouden we vooral daar verontwaardigd over moeten zijn. Toch worden we er niet half zo boos van dan van
al die op onze kosten geplengde wijn.
Het is godgeklaagd!
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RECHTZETTINGEN
De rechtzetting in Schamper 440 stond vol fouten, wij vinden dat enorm lollig
De drie kleine foto’s van de Therminal op pagina 11 zijn genomen door Barnabe Adriaens, onze excuses aan de mens voor
het vergeten van zijn creds.
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Monovolume goedgekeurd
PRESTIGIEUS NIEUWBOUWPROJECT OVERWINT LAATSTE OBSTAKELS
Tussen het technicum en het rectoraat gaapt op dit moment een knoert van een leegte. De universiteit had ambitieuze plannen
met het lapje grond. Het zou plaats bieden aan een mastodont van een auditorium, goed voor duizend zitjes. Maar niet iedereen
aan de universiteit was even enthousiast.

MATTHIAS
ILL. T.V. BEEL-DE GEYTER-SWK

Een prestigeproject mag dan wel op
het rectoraat op veel bijval rekenen, maar
op facultair niveau is het hemd vaak nader dan de rok. Geen enkele faculteit ziet
graag geld van de onderhandelingstafel
geveegd omdat het wegvloeit naar een
bouwproject vern van zijn eigen campus. Protest kwam, zo fluisterde men,
vooral uit de hoek van de decaan van
de faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
Freddy Mortier. Mortier zelf onkent de
aantijgingen zelf met klem. “Men verwijt
mij te kiezen voor het particuliere belang boven het algemene. Niets is minder waar, ik denk altijd in functie van het
algemene belang.”
Mortier beweert ook dat hij nooit getwijfeld heeft aan het nut van het Monovolume, maar dat hij het nuttig vond dat
de universiteit zich ook eventje bezon
voor ze zo’n ingrijpend project goedkeurde. “We moeten een afweging maken tussen de fundamentele behoeften
van de universiteit en de nood aan een
opgefrist imago. Maar in het geval van
het Monovolume is daar rond helemaal
geen probleem meer”, meent Mortier.

LANGE BAAN
Toch werd het plan voor eventjes op
de lange baan geschoven door de Raad
van Bestuur. Want naast het protest van
de decanen werd er ook door de Dienst
Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB)
tegengesputtert. Zij beweerden bij monde van directeur Els van Damme dat er
nog altijd enige marge was op de bezetting van de bestaande auditoria. Plotst
werd er door verschillende partijen aangedrongen op een ietwat bescheidener
project zonder de bakbeesten van au-
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ditoria, met meer kantoorruimte in de
plaats.
Sommigen opperden zelfs om het
hele project af te blazen. Meer dan een
schone pelouse hoefde er voor hen niet
komen. Vooral decaan van de faculteit
Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Geert Desoete, zou wel voor
die optie te vinden zijn. De man heeft in
september een aardige nieuwbouw voor
zijn eigen faculteit mogen inhuldigen.
En waarom dan nog een gebouw zetten
in de Sint Pietersnieuwstraat, op meer
dan twee kilometer van zijn faculteit?
Die laatste optie was echter niet erg
realistisch, omdat Stad Gent eiste dat in
plaats van de afgebroken krotwoningen
nieuwe panden opgetrokken zouden
worden. En niet alleen dat deed de universiteit weigerachtig staan tegenover
dat scenario, ook de reeds gemaakte
kosten die tot drie miljoen euro opliepen
waren een bezwaar. De bouwcommissie
besloot begin maart dan ook om alsnog
te kiezen voor het originele scenario.

GROEN LICHT
“De bureauruimte wordt echter voorbehouden voor de faculteit Letteren en
Wijsbegeerte”, vertelt Stijn Baert ons.
Baert is studentenvertegenwoordiger in
de bouwcommissie en pleitte hartstochtelijk voor de realisatie voor het project.
Hij schreef zelfs een heus pamflet om het
project te verdedigen en is bijzonder in
zijn nopjes met het bekomen resultaat.
“Het volledige voorstel moet nu wel nog
een laatste keer goedgekeurd worden
door de Raad van Bestuur. Maar daar
verwacht ik nu niet meer veel moeilijkheden meer. Alleen over de aankleding
kan nog wat gekissebist worden. Of er al
dan niet parket moet komen, en zo van
die dingen.”

Al is Baert over de hele lijn positief,
toch is hij verbaasd over de gebrekkige
communicatie tussen de decanen en
de centrale overheid. Noch de decaan
van de Ingenieurswetenschappen die
1500m2 bureaus door de neus geboord
werd, noch Freddy Mortier, die er van
profiteerde waren daar tijdig van op de
hoogte gebracht.
Mortier zelf is verheugd: “Eens te meren is bewezen dat er altijd goede compromissen uit de bus komen aan deze
universiteit.” Dat het eveneens een grote
opsteker is voor de faculteit beaamt hij
volmondig, “we kampen al jaren met
een gigantische plaatsgebrek. In totaal
zitten we momenteel met een tekort aan
bureauruimte ten belope van 115 personeelsleden. Daardoor zitten onze medewerkers erg verspreid over de universiteit en moeten sommigen onder hen
zelfs thuiswerken. Zij die het geluk hebben toch een bureautje te krijgen zitten
vaak als sardienen op elkaar gepakt.”
De monovolume is voor de huidige
Blandijnbewoners dan ook een zegen. Er
komt net genoeg extra kantoorruimte in
het nieuwe gebouw om al die 115 arme
zielen de tien vierkante meter te geven
waar ze recht op hebben. De bijkomstige
ruimte vergemakkelijkt ook de grote reorganisatie van de facultaire bibliotheek.
Alle kleine vakgroepbibliotheken zullen
samengevoegd worden in een veertien
kilometer lange facultaire bibliotheek in
het Roziercomplex. Op die manier ontsluit men talloze lokalen in de Blandijn
en zal de faculteit Letteren en Wijsbegeerte na jaren claustrofobie eindelijk
weer vrij kunnen ademenen.
Eind goed, al goed. Behalve voor die
arme zielen in de Plateau. Wee hen.

Ontslag voor Gonda Cock
GEBREKKIGE COMMUNICATIE DOET FINANCIEEL DIRECTEUR DE DAS OM
Het mandaat van Gonda Cock als directeur ﬁnanciën aan
de UGent wordt niet verlengd. Dat besliste het Bestuurscollege unaniem op 27 maart tijdens een speciaal bijeengeroepen vergadering. Totdat er een nieuwe kandidaat
gevonden is, neemt Geert van de Gucht haar functie over.

ELINE

Gonda Cock werkte de afgelopen jaren een flink aantal mensen tegen zich
in het harnas. Met de komst van een
nieuwe rector werd het dan ook tijd haar
dossier kritisch door te lichten. Overal
waar we komen, horen we dat Gonda
Cock een uitstekend boekhoudster was.
Haar kennis van zaken omtrent financien kan op weinig commentaar rekenen.
Anders ligt het met haar communicatieve vaardigheden. Zowel naar boven
als naar onder passeerde ze collega’s bij
het nemen van beslissingen. Wie daarop
kritiek had, mocht een scheldpartij verwachten. Vooral de studenten konden
op voortdurend gefoeter van haar kant
rekenen. Zo verzette ze zich met hand
en tand tegen hun aanwezigheid in de
begrotingscommissie.
Natuurlijk maken mensen fouten, en
de universiteit is een plaats om te leren.
Vandaar dat Cock meermaals in evaluaties vriendelijk verzocht werd haar gedrag aan te passen. Het Bestuurscollege
stelde vast dat als haar gedrag al veranderde, het eerder in negatieve zin was.
De vraag rijst hoe het mogelijk is dat
iemand over wiens functioneren zoveel
klachten zijn, toch zolang haar positie
kan handhaven.
Iemand die veel vijanden maakt, moet
er voor zorgen ook een paar vrienden te
hebben. Gonda Cock vond zo’n vriend in
ere-rector André De Leenheer. Als ze
weer eens iemand op de tenen getrapt
had, was hij in staat de boel te sussen.
Naar de reden van hun vriendschap,
kunnen we slechts gissen. Natuurlijk
doen er wilde geruchten de ronde. Buiten een suggestieve achternaam is Cock
gezegend met de bijnaam ‘Monica’, die
zelfs binnen haar eigen staf gefluisterd
wordt. Maar aangezien ze bij nogal wat
mensen het bloed onder de nagels vandaan haalde, is het goed mogelijk dat dit
verhaal afkomstig is van een zoveelste
gefrustreerde medewerker. Waarschijnlijker is dat twee eigenzinnige mensen
elkaars koppigheid wel op prijs konden
stellen. Of was het misschien omdat De
Leenheer zelf niet bijster veel verstand
van financiën had en wel blij was een

raadgever met verstand van zaken
in de buurt te hebben?
Met het aantreden van rector Van
Cauwenberge was duidelijk dat het
doen en laten van Gonda Cock nauwlettend in het oog gehouden zou worden.
Niet alleen was ze nu haar voornaamste
beschermheer kwijt, ook heeft Van Cauwenberge duidelijk een andere visie op
het beleid dan Cock. Zijn speerpunten
zijn immers ‘communicatie’ en ‘studentenparticipatie’, niet meteen de sterkste
kanten van Cock. Het balletje kwam aan
het rollen na een conflict met vice-rector Moens begin dit jaar. Hij vroeg Cock
om wat uitleg bij de begroting die ze had
opgemaakt. Zoveel onwetendheid, dat
was niet aan Cock besteed. Naar verluidt
verzuchtte ze dat hij er tóch nooit iets
van zou begrijpen. Het begin van een ruzie, waarna verbaasde omstanders Cock
buiten konden zien rennen.
Toen de evaluatie van het vorige
kalenderjaar zich aandiende, was niemand verbaasd dat die niet al te positief
uitviel. Behalve zijzelf misschien. Haar
eigen bijdrage aan de evaluatie was een
SWOT-analyse. Haar W van weakness
was het onvermogen van haar omgeving om met het, door haar ingevoerde,
informaticasysteem SAP te werken. Op
17 januari had Cock een laatste gesprek
met de rector, waarna eind maart dan de
beslissing tot ontslag viel.
Vreemd genoeg kreeg Cock nog wel
een bonus mee, juist op basis van die
evaluatie. Sinds de STeR-hervormingen
krijgt ieder directielid jaarlijks een premie mee die voor de meesten tien procent van het salaris bedraagt, rond de
2500 euro. Tenminste, als ze goed hebben gefunctioneerd. Meestal wordt deze
premie echter klakkeloos toegewezen.
Voor de overige directeurs werd unaniem ingestemd met de toekenning van
de premie.
Het Bestuurscollege maakte een
onderscheid tussen de mate waarin
de doelstellingen van het vorige jaar
behaald werden, en de verwachtingen
naar de toekomst toe. Dat verklaart
waarom Cock, ook al onthielden drie leden zich van stemming, toch de premie
kreeg toegekend. Een beetje merkwaardig is het wel. Enerzijds erkent men dat

ze vorig jaar goed functioneerde, anderzijds dat men er toch voor vreest dat de
prestaties komend jaar niet voldoende
zullen zijn.
Studentenvertegenwoordiger Stijn
Baert is één van de mensen die zich
vragen stelt bij de houdbaarheid van
dit systeem. Volgens hem heeft het geen
zin om een ‘beloning’ in te stellen als
die toch standaard toegekend wordt.
Hij zou graag een systeem van gradaties
ingevoerd willen zien, waardoor het niet
alleen mogelijk wordt om mindere prestaties daadwerkelijk te straffen, maar
ook om een directeur die eruit springt
een financieel schouderklopje te geven
zonder anderen meteen tekort te doen.
Cock zelf laat weten dat het ontslag
als een verrassing kwam. De resultaten
van haar dienst waren immers steeds
goed. ‘Je kunt bij de pakken neer gaan
zitten, of zo goed mogelijk verder doen’,
vertelde ze Schamper. En Gonda Cock is
er de vrouw niet naar om bij de pakken
neer te zitten, dat mag inmiddels duidelijk zijn. Ze nam ondertussen een advocaat in de arm en laat weten dat ze hoopt
toch haar recht te kunnen halen. Het
liefst zou ze terugkeren naar de dienst
Financiën, maar dat is waarschijnlijk
geen realistische optie. Alleen regeringscommissaris Yannick De Clercq zou
nog beroep kunnen aantekenen. In het
bestuurscollege bekleedt hij een adviserende functie, maar een onmiddellijke
ingang van de beslissing kon zijn goedkeuring alvast niet wegdragen. Wegens
de paasvakantie was hij niet bereikbaar
voor commentaar.
Wat gebeurt er ondertussen met mevrouw Cock? De Clercq wees er tijdens
de vergadering fijntjes op dat er wel
een andere functie voor Cock voorzien
moest worden. Eén van die mogelijkheden zou een job binnen het UZ kunnen
zijn, wat wellicht te veel in de periferie
lag voor mevrouw Cock. Vandaar dat zij
voorlopig is toegevoegd aan het rectoraat, zonder dat er momenteel een concrete invulling aan haar functie gegeven
is. Bijkomend voordeel zou zijn dat ze
daar enkel hoeft te communiceren met
rector Van Cauwenberge, die bekend
staat om zijn engelengeduld.
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De grote universitaire oorlog
LUC VAN DEN BOSSCHE OVER DE GENTSE ASSOCIATIE
’t Schijnt dat het hoger onderwijs zichzelf een aantal jaar terug heeft moeten verenigen in
verschillende associaties, elk rond een universiteit. Doel van die associaties is de krachten te
bundelen om onderwijs en onderzoek te stroomlijnen. We vroegen Luc Van Den Bossche wat
er voor de studenten reeds concreet verwezenlijkt was. “Voor de studenten? Weinig, denk ik.”
Dat is tenminste eerlijk, denken wij.
BERT DOBBELAERE & STIJN DEBROUWERE
ILL. BERT DOBBELAERE

“Men mag natuurlijk niet vergeten
dat de associaties een grote rol spelen in
het academiseringsproces van de hogescholen. Ook qua studentenbegeleiding
en kwaliteitsbewaking is de associatie druk bezig. Dat zijn zaken die je op
termijn zeker zal voelen. Al zijn er nog
wel problemen. Om een voorbeeld te
geven: men wou dat doctorerende personeelsleden de helft van hun opdracht
effectief aan hun doctoraat zouden besteden – maar, zeker wat betreft de hogescholen ging en gaat, laat het mij zo
zeggen, dat nogal in tegen de heersende
cultuur. Het is makkelijk in een decreet
academisering voor te schrijven, het is
problematischer om het ook effectief te
verwezenlijken.”

moed en eigendunk, heb ik altijd verdedigd dat de universiteiten in de academisering het voortouw nemen. Het
spreekt voor zich dat je anders nergens
komt. Bijvoorbeeld, bij ons in de AUGent
komt er waarschijnlijk een gezamenlijke
onderzoeksraad. Nu, ten minste tot 2013
heeft de universiteit meerderheid en
voorzitterschap. De voorwaarden om lid
te worden zijn dezelfde voor iedereen. Je
moet altijd navigeren tussen minder- en
meerderwaardigheidscomplexen, maar
de hogescholen beseffen ook dat ze deze
inspanning móeten doen om op termijn
mee te kunnen in de wereld.”
Het belang van de associaties zal nog toenemen?

“De associatie is een noodzakelijk vehikel om de gewenste academisering en
uniformisering door te voeren. On vera
bien, maar als daarna blijkt dat het geen
functie meer heeft, dan moeten we de

“ER ÌS GEEN KWALITEITSVERLIES TEGENOVER
VROEGER, DAT IS ZEVER.”
QUO VADIS AUGENT
Het lijkt wel alsof de hogescholen tweederangspartners zijn?

“Bij ons níet, ik denk niet dat ze zich
zo voelen. In het begin was er zeker wantrouwen. Tussen de verschillende associaties, maar ook binnen de associaties
zelf: tussen de hogescholen en de universiteiten. Ik heb dat in het oog gehouden en vaak ingegrepen om de kalmte te
bewaren. Die wrevel, die gevoeligheden
zijn nog niet volledig verdwenen, maar
het loopt wel vlotter.”
“Los van enige universitaire hoog-
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associaties maar afschaffen: bloemen,
een standbeeld, en weg ermee.”

ONDERFINANCIERING
U schurkt aan bij de Vrije Universiteit Brussel. Studentenblad VETO speculeert dat u
de kleine universiteit wil binnenhalen in de
Gentse associatie?

“Ik heb het artikel in kwestie ook
gelezen. Zo’n journalistieke nonsens, er
zijn geen woorden voor. Het is inderdaad zo dat, bij elk enigszins logisch financieringsplan, de KUB en in mindere
mate de VUB het moeilijk zullen krijgen

als kleinere universiteiten. Er zal dus
een herordening nodig zijn, maar ik zeg
daarbij meteen dat ik geen vragende partij ben om wat dan ook erbij te pakken.
We hebben nu een associatie die wérkt,
ze functioneert en na enkele moeilijke
jaren is er een evenwicht bereikt. Mijn
enige eis is een logische financiering van
de universiteiten, die tegemoet komt
aan de UGent.”
“De invloed van de associaties op de
universiteiten zal in vergelijking met die
op de hogescholen vrij mager zijn. Tenminste wat betreft onderzoek en dergelijke. De financiering verloopt nu ook
via de associaties en op dat vlak stel ik
wel mijn eisen. Ten eerste dat men de
financiering van de hogescholen herbekijkt, die is immers te laag, al is dat geen
zuiver Gents probleem. Ten tweede dat
men het verdict van het Arbitragehof
uitvoert. Men heeft de onderfinanciering
van de UGent bevestigd en die situatie
moet dan ook rechtgetrokken worden.”

LEUVEN
Hoe lopen de relaties tussen de associaties?

(Formeel:) “Die relaties lopen vrij
goed, er worden met de regelmaat van
de klok vergaderingen georganiseerd
tussen de verschillende voorzitters. Er
is open discussie en de sfeer is constructief. Elk heeft zijn eigen strategie, ja,
maar A kent de bezorgdheden van B en
dat is een goede zaak. Daarnaast onderhoud ik vrij regelmatig informele vergaderingen met Oosterlinck.”
Geen sappige conflicten? Enfin!

“Er is altijd wel die spanning geweest
tussen de officiële en het vrije onderwijs.
De geschiedenis is wat ze is, we kunnen
die niet herschrijven. Wat me inderdaad
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wel stoort, is dat de ideologische kleur
weer naar boven moest komen bij de
vorming van de associaties. Het was helemaal niet de bedoeling een (katholiek)
clubje te stichten, maar om de kwaliteit
van het hoger onderwijs te bevorderen.”
“Ik vind het geen daad van goed nabuurschap van Leuven om met de hogeschool Sint-Lieven aan mijn achterdeur
te zitten. Ik heb op een bepaalde moment kans gehad Groep T in Leuven binnen te halen, maar dat hebben we met
de AUGent geweigerd, net omdat we dat
onfatsoenlijk vonden. Het plan van de
Leuvense associatie om in Gent een regionaal kantoor te openen is alvast opgeborgen (grijnst). Ik versta wat er gebeurd
is, natuurlijk, veel van die beslissingen
komen van leiders die veel conservatiever zijn dan hun personeel. Machtsspelletjes van ouderlingen, denk ik soms. Ik
vraag me wel eens af of ze al iets gemerkt
hebben van de evoluties op het vlak van
onderwijs in de laatste twee decennia.”

dacht van de studenten uit. Ik wil wel
toegeven dat op dit moment het bestuur
nog disproportioneel in de handen van
het directiecomité ligt. In Leuven waarschijnlijk wat meer in de handen van de
voorzitter alleen (grijnst). Maar het moet
ook leefbaar blijven, er moeten op korte
termijn beslissingen kunnen worden
genomen. Teveel inspraak is niet altijd
wenselijk, een ‘volksvergadering’ valt
moeilijk te leiden.”
“Maar het worden nog interessante
tijden. Bijvoorbeeld de outputfinanciering, die subsidies zal koppelen aan de
slaagcijfers van studenten, zal trajectbegeleiding voor studenten in een heel
ander licht stellen. Er valt iets te zeggen
zowel voor input- als voor outputfinanciering, beide hebben voor- en nadelen.
De gevaren waarop gewezen worden
door tegenstanders van output (zoals een
verloedering van de onderwijskwaliteit)
zijn er effectief, maar laten we gewoon
eens kijken waar het naartoe gaat.”

STUDENTEN VAN TEGENWOORDIG

Is de kwaliteit van ons onderwijs dan niet te
belangrijk om mee te spelen?

De associaties gaan boven de hoofden van
de studenten, er is ook weinig inspraak.

“Goh, dat is zo. Maar ik ben soms
ook teleurgesteld in het gebrek aan aan-

“Ik ga niet mee in wat je soms op televisie ziet, dat de studenten van vandaag
minder waard zijn dan vroeger. Ze zijn
anders, ja, het zou er verdomme nog
aan mankeren. Wij studeerden zoveel

jaren geleden, hé. Er zit daar een volledige generatie tussen. Het was toen ook
niet allemaal rozengeur. Er werd teveel
ex cathedra-onderwijs gegeven en als
je genoeg kon blokken kwam je er ook
wel. Ik heb de indruk dat men vandaag
toch meer inhoudelijk werkt. De focus
ligt tegenwoordig eerder op informatie
vinden, verwerken, inzicht vergaren in
de stof, analyseren, synthetiseren en tous
que tu veux. Dat is een goeie zaak. De huidige studenten komen terecht in een wereld met veel minder structuur en in die
chaos zullen ze hun weg moeten vinden.
De wereld is veel ingewikkelder om in te
leven dan vroeger, hé.”
“Studenten vandaag zijn anders, ja,
maar minder waard? Soms heb ik zelfs
de indruk dat ze veel rijper zijn dan wij
toen we op de universiteitsbanken zaten.
Er ís geen kwaliteitsverlies tegenover
vroeger, er waren vroeger ook meer en
minder grote werkers. Je kan de maatstaven van vroeger niet zomaar op het
huidige onderwijs toepassen.”
“Die discussies over de achteruitgang
van het universitaire onderwijs—ach,
ik waan me soms in een ouderlingengesticht, neerkijkend op een discussie tussen senielen.”
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Bij de haard met Bol & Baert
Kijk eens goed naar die foto hier. Links zie je Ludovic Bol,
rechts Stijn Baert. Je kijkt naar deze jongeheren omdat zij de
grote winnaars zijn van de voorbije studentenverkiezingen.
Bol mag als eerste zijn stoeltje kiezen in de Sociale Raad,
Baert kan zich de komende twee jaar in zijn eigen pluchen
zeteltje in de Raad van Bestuur vleien.

PIETER & BREGT

We schuiven een paar designerstoeltjes bij elkaar aan de panoramische
vensters van de Therminal, het nieuwe
studentenhuis voor –- en gerund door
-– studenten: het gebouw is een stevig
bewijsstuk dat het UGent-bestuur het
welzijn van de student ter harte neemt.
Meer nog dan de Therminal is en blijft
de sterke studentenvertegenwoordiging
hét orgelpunt van de studentenprovisies
aan de UGent. Een gesprek met onze
twee opper-apparatsjiks.

DE TOEKOMST ZAL GENTS ZIJN
Ze zijn tevreden, Bol en Baert, en gewis: ze geloven in de toekomst. Zo wil het
dynamische duo de UGent zien uitgroei-

en tot dé algemene referentie in België.
De grootste zijn we al, maar op een aantal vlakken moeten we nog de duimen
leggen voor de onrechtmatig overgesubsidieerde (dixit het Arbitragehof) KUL.
In het debat rond de hervormingsplannen van minister Frank Vandenbroucke bepleit Baert de Gentse zaak dan ook
vurig (zie vorige schamper, nvdr). Binnen
de muren van de UGent wil hij het opleidingsniveau op peil houden door o.a.
het belang van de studentenevaluaties
te laten toenemen bij de evaluatie en
promotie van onze professoren.
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ALMA MATREM AMO
Wat voor de intellectueel luie mens
(waarvoor wij u schaamteloos verslijten) veel spannender is, is het hartstochtelijke pleidooi van Bol & Baert
voor meer liefde aan de UGent. “We
hartje UGent” was de slogan van Stijn,
Ludovic en Shari Van den Bremt voor
deze verkiezing, en misschien ben jij wel
een van de kiezers die door de knieën is
gegaan voor dit charme-offensief. Stijn
is een passionele mens, en denkt dat ze
veel mensen over de streep hebben kunnen trekken met hun pleidooi voor een
warmer UGent-gevoel: “Ik kon niet op
tegen mijn tegenstrevers inzake sociale
bewogenheid (Olivier), oratorisch talent
(Matthias), meisjesachtigheid (Sara),
prijzen weggeven (Kristof) en naambekendheid (Hans), maar bracht met “We

love UGent” – denk ik – de meest emotionele boodschap en nog een oprechte
ook.”
Een sterkere liefde voor onze alma
mater, het is minder wollig dan het in
eerste instantie aanvoelt en daar winden Bol en Baert ook geen doekjes om.
De ‘durf denken’-campagne die vandaag
het univeritaire straatbeeld domineert
kost een aardige duit, en het UGentbestuur zou die duit er niet insteken als ze
er niets mee denkt terug te verdienen.
“De studenten zijn de belangrijkste ambassadeurs van de unief ”, stelt Baert, en
zolang we niet verglijden in “het intellectueel snobisme van aan de Dijle” is niets
betere reclame voor de UGent dan een

jaarlijkse afvaardiging van enthousiaste
UGenters. Ook wij, Gentse diplomahouders, kunnen enkel wel varen met meer
good vibrations rond onze alma mater.
Baert werkte trouwens de ‘durf denken’-campagne mee uit, maar ook de enieuwsbrief, de recente Dies Natalis fuif
(waar rector Paul van Cauwenberge
a.k.a. ‘de zingende professor’ een liedje
heeft gezongen en, aldus Baert, “als een
rockster is ontvangen”) en de studentikoze opening van het academiejaar
(waar onze rector a capella Die Klokke
Roeland aanhief) zijn deels uit Baerts
brein ontsproten.

CONCREET
Wat mogen wij nu – naast een durf
denken-stylo – de komende twee jaar
verwachten van onze studentenvertegenwoordigers? Ludovic: “Alle stuvers
in de Sociale Raad staan achter de activering van de bouw van nieuwe homes.
663 studenten stonden dit jaar op de
wachtlijst voor een kamer op de homes.
Daarmee kan je een home Fabiola van
20 verdiepingen hoog vullen. Als grootste instelling is het onze plicht om ook
de huisvesting, een van de grote sociale
voorzieningen voor studenten, in voldoende mate te voorzien. Hiervoor gaan
we zeker aan de mouw van de rector en
vice-rector trekken.”
Speerpunt bij Bol wordt de totstandkoming van een Gents ‘KotNet’ naar Leuvens model: gratis internet niet alleen in
de universitaire gebouwen, maar ook in
de koten. Daar moet enkel voor de aansluiting tussen het kot en KotNet worden betaald. Het gebruik van internet is
daarna volledig gratis. “Een medewerker
van het DICT heeft me interessante uitwerkingsmogelijkheid getoond. Ik ga nu
eerst polsen bij het de bestuurders, de
regeringscommissaris, de logistiek beheerder, de associatie en de stad Gent
hoe we het idee van goedkope internetaansluitingen het best verwezenlijken.
Ik heb er goeie hoop op dat we met de
studenten dit project tot een goed einde
kunnen brengen.”
Om het UGentsentiment nog meer
te sterken, stelt het heerschap ook een
‘Studay’ voor, zoals bij de UAntwerpen:
bij het krieken van elk nieuw academiejaar een groot studentenfeest op het St.
Pietersplein, waar nieuwelingen ook
langs infostandjes van de unief, de stad
en de commerciële partners kunnen flaneren. Ook de alumniwerking – nu al te
beperkt tot lezingen en museumuitstapjes – willen ze opfrissen. Onze UGent,
durf ervan te houden.
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VRG blundert, Van Rossem
foefelt, Boer ploegt voort
“EEN BESLISSING GENOMEN TUSSEN DE SOEP EN DE PATATTEN”
GERT

Van Rossem zelf loste dat raadsel bijzonder snel op: hij had een adressenlijst,
met daarop alle studenten eerste bach
van het VRG, in handen gekregen via z’n
goede vriend Luk Alloo. Alloo verkreeg
de lijst via de PR-verantwoordelijke van
het VRG, Dana Vandamme. Dat verkondigde Van Rossem toch op het webforum van de studentenvereniging. Op
zich geen drama, volgens VRG-preses
Simon Dheere: “Ik snap eerlijk gezegd
niet waar al de heisa vandaan komt. Wij
zijn niet de enigen die adressenlijsten
doorgeven, hé. Er zijn zoveel organisaties die dat doen.”
Zo eenvoudig ligt het echter niet: het
doorgeven van persoonlijke gegevens is
aan bijzonder scherpe regels onderworpen. “Een clausule in de inschrijvingspapieren is normaal gezien voldoende.
Daarin moet echter erg duidelijk gestipuleerd worden tot welk doel de verzamelde gegevens zullen dienen,” aldus
Gert Vermeulen, professor aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie. “Bovendien moeten ze het bestaan van hun
adressenbestand melden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, een plicht waaraan nogal veel verenigingen makkelijk
verzaken.”Het doel waartoe de gegevens
gebruikt zullen worden is de belangrijkste kwestie. Net daar knelt het schoentje: de lijst werd aan het bedrijf van Luk
Alloo, BVBA Xinix, voor € 250 verkocht
zodat Alloo studenten kon ronselen om
in het publiek te zitten van een programma dat in de steigers stond. “Uiteindelijk
bleek dat we niet over een studio zouden
kunnen beschikken, waardoor het idee
weer opgeborgen is. We richten ons nu
opnieuw op onze core bussiness: reportages maken,” zo klinkt het bij Xinix.
Maar Alloo had de adressenlijst ondertussen al doorgegeven aan zijn copain
Jean-Pierre. Op zeer informele wijze, zo
blijkt wanneer we de spreekbuis van Xinix confronteren met deze transfer: “Ah,
over het doorgeven van de gegevens aan
meneer Van Rossem weet ik niets.” Het
probleem mag duidelijk wezen: daar
waar Xinix de gegevens voor niet-commerciële doeleinden opvroeg, heeft Van
Rossem ze voor commerciële doeleinden aangewend.
Ofwel is het VRG dus in de fout ge-

gaan, en hebben zij nagelaten om bij de
verkoop duidelijk te stellen dat de gegevens enkel voor niet-commerciële doeleinden gebruikt mochten worden, ofwel
heeft Van Rossem Alloo bewust als stroman gebezigd, en heeft de BVBA Xinix
de beperkingen danig aan haar laars gelapt. Wanneer de adresgegevens voor direct marketing aangewend worden—het
direct aanschrijven van potentiële klanten, zoals in dit geval gebeurde—zijn de
regels bovendien nog strikter.Naast de
vraag of het al dan niet gerechtigd was
om de adressenlijst door te verkopen aan
Luk Alloo blijft ook het probleem dat het
VRG geen BTW betaalde op de verkoop.
De vereniging probeerde deze verplichtig te omzeilen door de verkoop af te
doen als sponsoring vanwege de BVBA
Xinix. Volgens Jean-Pierre Van Rossem,
die beweert een kopie van de factuur
in handen te hebben, zou men de hele
handel beschrijven als “Sponsoring VRG
betreffende adressenlijst eerstejaarsstudenten Academiejaar 2005-2006.” Patrick Wille, zaakvoerder van Het BTW
Huis en gerenommeerd BTW-expert,
meent dat zelfs onder die voorwaarden
het VRG niet vrij is van haar BTW-plicht.
“Alleen zuivere giften zijn vrijgesteld van
de BTW-plicht. Indien de BVBA Xinix
het VRG een tegenprestatie vroeg voor
de sponsoring, dan moet het VRG daar
BTW op betalen.” Tenzij het VRG een organisatie zou zijn die vrijgesteld is van
die BTW-plicht, natuurlijk.
Dat acht Wille niet erg waarschijnlijk: “Er bestaan inderdaad uitzonderingen op de BTW-wetgeving, zoals
gestipuleerd in artikel 44 van het BTWwetboek. Voor studentenclubs zijn de
mogelijkheden tot vrijstelling eerder
beperkt. Zeker als ze als VZW een
café uitbaten zijn ze meer dan
waarschijnlijk verplicht een
BTW-nummer te hebben.
Maar goed, slechts weinig
studentenverenigingen blijken in de praktijk op dat vlak in
orde te zijn.” De kans is dus groot
dat het VRG niet alleen rondjes danste
op de rand van de privacywetgeving,
maar ook nog eens een loopje nam met
haar BTW-plicht.
Onder de VRG-leden heerst dan ook
de idee dat hun bestuur ernstig gefaald
heeft. De reacties op het webforum liegen er niet om. Eerste bach’er Laurens
Lavrysen reageerde direct aan Scham-

per: “Dat mijn gegevens zomaar bij een
notoir charlatan als Jean-Pierre Van
Rossem terechtkomen, daar heb ik toch
wel m’n vragen bij. Toch schrijnend dat
zo’n illegale praktijken net bij de Rechten moeten voorvallen.” Bovendien is
het erg waarschijnlijk dat de beslissing
om de lijst te verkopen genomen is door
enkelingen, en daarna terloops werd
goedgekeurd door de rest van het praesidium.
Volgens Van Rossem zouden ook
andere richtingen, zoals de Economie,
adressen doorgegeven hebben. VicePraeses van het VEK, Pieter Vanlerberghe, valt uit de lucht: “Noch wij, noch
de faculteit zelf hebben adresgegevens
doorgespeeld aan Van Rossem of Alloo.” Van Rossem blijft gewoon zichzelf:
voor hem schuilt het grote probleem in
het feit dat de adressenlijst van het VRG
“één grote warboel is. Er staan rechtenstudenten uit alle jaren op. Niet enkel
eerste bach’ers, dus.”
Maar verder hoeven er voor hem
geen woorden aan vuil gemaakt te worden: “Ik vind dat eigenlijk niet zo kies dat
ge daarover gaat schrijven. Die jongens
hebben een fout gemaakt, goed ja. Ik ken
die mannen van de belastingen, dat zijn
smeerlappen. Als ze dat in een boekske
lezen, zullen ze er zeker op springen. Allez, er gebeuren toch ergere dingen in
de wereld?” Een sentiment dat gedeeld
wordt door het VRG-praesidium: “Het is
erg jammer dat de zaak zo aan het licht
gekomen is,” aldus Dheere. Of deze, van
PR-praeses Bram Vandromme: “Het
gaat om een spijtige inschattingsfout,
een beslissing die we tussen de soep en
de patatten genomen hebben. We zouden liever hebben dat
er niet al te veel
meer over gepraat
wordt.”
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Leuvense arrogantie troef
LOKO WIL NIETS TE MAKEN HEBBEN MET SOLIDARITEIT
Dat Leuven al drie jaar de wedloop naar grootste universiteit verloren heeft van de UGent
begint hen zwaar te vallen. Het resultaat is ernaar: blindelings om zich heen slaan in de hoop
iets van hun grandeur van weleer terug te krijgen. Een overzicht.

ANDREAS

De associaties zijn het eerste front
geworden. Een associatie verenigt,
rondom een universiteit, een heleboel
hogescholen, om zo tot betere samenwerking en stroomlijning van de diploma’s te komen (zie p. 6-7 in deze Schamper). De vier andere universiteiten, met
name de UGent, VUB, UA en UH, hebben
die samenwerking regionaal opgevat,
maar Leuven moest weer laten zien dat
ze eigenwijze ettertjes zijn. Door ondermeer de Gentse hogeschool KAHO SintLieven op te vrijen en tot hun associatie
te recruteren zijn ze in Gents vaarwater

UGent en de VUB in nauwe schoentjes
zitten door het nieuwe financieringsplan dat Vandenbroucke voorgesteld
heeft. Daarmee zouden de kleinere universiteiten -– of beter: alle universiteiten
die niet de KUL zijn -– ferm benadeeld
worden. Alweer. Daarom zou, aldus
Veto, de UGent de vrijzinnige VUB aan
het opvrijen zijn. Bullshit natuurlijk,
maar zolang ze hun boekske kunnen
vullen zijn ze bij Veto gelukkig.

LOKO
Het outputmodel dat minister Vandenbroucke nu zo zwaar aan het pimpen
is, zorgt voor een -– in normen van lakse
studenten -– groot studentenprotest. In

“DE VOORZITTER VAN LOKO IS EEN
BEUZAK DIE BEU DOET OM BEU TE
DOEN.”
gekomen.

OORLOGSVERKLARINGEN
Door twaalf hogescholen rond zich
te verzamelen, is de KUL de grootste
associatie geworden. Aangezien ze de
grootste universiteit niet meer zijn, is
dàt het nieuwste paradepaardje van de
KUL geworden. Dat de associatiepolitiek niet altijd even fair gebeurt, willen
ze echter niet geweten hebben. Begin
dit academiejaar was er bijvoorbeeld
nog sprake van om een regionale pool
van de associatie neer te poten in het
Gentse. Een regelrechte oorlogsverklaring met onze universiteit dus, aangezien het diende om studenten schalks te
verleiden om bij de kaloten te studeren.
Ondertussen is dat plan -– onder druk?
–- opgeborgen. Dat ze daarnaast ook reclame gemaakt hebben voor de KUL in
Gent schoot in het verkeerde keelgat van
vele Gentse academici.
Veto, het ‘onafhankelijke’ studentenblad van de KUL, impliceert nu dat de
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Brussel en Antwerpen kwamen duizenden studenten op straat in betogingen
georganiseerd door de VVS (Vlaamse
Vereniging van Studenten, een landelijke overkoepeling voor studenten zowat,
nvdr). Het is maar logisch dat de twee
grote universiteitssteden—Gent en Leuven –- zich achter het protest scharen
en zélf betogen. Logisch ja, maar Leuven
deelt die logica niet.
Boosdoener voor de misnoegden
van de VVS is in feite niet de instelling
KUL, noch de Leuvense studentenkoepel LOKO, want in eerste instantie werd
het standpunt van de VVS over het
outputmodel goedgekeurd. Een vergadering later klonk het opeens dat het
standpunt van de VVS te complex was
en geen enkele kwaliteitsgarantie met
zich meebracht. Of hoe “voor ons is er
geen probleem, want wij krijgen nog altijd disproportioneel meer geld, dus wij
doen niet mee met jullie clubje” overtuigender kan gebracht worden. Maar wat
was er dan aan de hand?

“Het is veeleer een personenkwestie geworden. De voorzitter van LOKO,
die overigens geen student meer is en
al lang gedoctoreerd heeft, ligt graag
dwars. Het is een beuzak die beu doet
om beu te doen. Als hij er niet bij is, is
er zeer goed te werken met LOKO,” aldus
Peter Dedecker, ondervoorzitter van de
GSR. “LOKO is slaaf van de eigen instelling en kijkt dus niet naar het belang van
de studenten, zelfs niet naar het belang
van hun eigen studenten,” vult een collega van Dedecker nog aan.

ONTWAAKT, STUDENTEN
Gent betoogt tegen de financieringsplannen FVDB en dat op 27 april. Maar
niet enkel tegen, ook vóór een aantal
zaken. Naast een (terechte) njet aan het
outputmodel omdat het de kwaliteit van
het onderwijs zou kunnen ondermijnen
-– hoe meer geslaagden, hoe meer geld – zijn er nog vier krachtlijnen waarlangs
het protest zich beweegt. Zo eist de VVS
meer geld voor onderwijs, een financieringssysteem dat rekening houdt met de
specifieke behoeften, een herziening van
de inschrijvingsgelden voor aanvullende
opleidingen (en bissers/trissers) en meer
geld voor onderzoek, zonder dat dat ten
koste gaat van het onderwijs. Een ambitieus programma, op zijn minst.
En daar wringt nu net het schoentje,
zoals LOKO –- om verkeerde redenen—
aangehaald heeft. Het financieringsmodel dat nu op tafel ligt is onaanvaardbaar,
dat mag duidelijk zijn. Een continue
alertheid wat ons onderwijsstelsel betreft is absoluut noodzakelijk, opdat het
Vlaamse hogere onderwijs van tel blijft
op internationaal niveau. Maar heeft het
op een pragmatisch niveau zin om voor
die zaken te gaan betogen, als het in essentie om protest tegen het outputmodel gaat?
VOOR MEER INFORMATIE: HTTP://
VVS-AXIE.BE/

MEDIA

Robert Fisk
Palestina staat in lichterlaaie, Irak valt ten prooi aan interne twist en bloedvergieten, en Iran heeft de bom. Of niet? U
aanschouwt het op televisie, hoort het op de radio of leest het
in de krant. Robert Fisk heeft het met eigen ogen gezien. Een
gesprek.

SIMON, GERT EN WIM

De journalist van The Independent,
die er reeds meerdere malen in slaagde
om de schijnbaar ongrijpbare Osama
Bin Laden te interviewen, werd onlangs
aan de Gentse Universiteit gelauwerd
met een eredoctoraat. De man is ondertussen zelf ook een vrij ongrijpbare
beroemdheid geworden: we moeten ons
in heel wat bochten wringen om hem te
spreken, en krijgen voor het interview
bovendien een brief aan Fisk in onze
handen gestopt, vanwege een smachtende vrouwsfan. Respect!
Om even lichtvoetig af te trappen: waar
heb je overal school gelopen?

Ik heb m’n eerste diploma, Latijnse
taalkunde, gehaald op Lancaster. Vervolgens heb ik een PhD in politieke wetenschappen behaald aan Trinity College, een universiteit in Noord-Ierland.
Mijn doctoraat handelde over de Ierse
neutraliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Was je een liederlijk student of een toegewijde studiebol?

Ik heb tijdens mijn studietijd vooral
gestudeerd. Ik had het erg druk, want ik
had niet veel geld. Dus werkte ik tijdens
de vakantieperiodes als steward op de
lange-afstandstreinen. Je weet wel, ie-

mand die met een buffetkarretje door
de trein loopt. Ik werkte op de expresstreinen tussen Londen en Schotland,
gehuld in een uniform met gouden biezen, wijn en broodjes serverend aan de
passagiers. Ik verzorgde bovendien het
universiteitsblad. Hoewel: het was niet
echt het universiteitsblad, want het
werd niet gesubsidiëerd door de universiteit. We moesten zelf zorgen dat onze
kas gespijsd werd.
En hoe lukte dat?

Door advertenties te plaatsen! Wij
hadden twee advertentiemanagers,
twee vrouwen (gegrinnik), die erg goed
werk leverden. Ik heb dat blad een jaar
lang gerund, maar het werd te vermoeiend en tijdrovend, want ik had mijn tijd
erg hard nodig voor mijn academische
bezigheden. Toen al had ik ervaring als
journalist overigens. Die had ik opgedaan bij The Newcastle Evening Chronicle, een regionaal blad. Daar was ik een
poosje medewerker, nog voor ik mijn
eerste studie aangevat had. Ik wist dus
wel al een beetje hoe de journalistiek in
elkaar zat, tenminste op lokaal vlak. Tijdens mijn vakanties werkte ik op zaterdagen bij The Sunday Express. Dat was
een popular paper. Meaning populaire,
in the French sense (lacht).
Denk je dat schrijven voor een studenten-

blad je een betere voorbereiding geeft op
het journalistieke leven dan een studie
journalistiek?

Wel, ik heb nooit veel vertrouwen gehad in diploma’s journalistiek. Ik denk
niet dat je journalisten kan produceren
zoals je advocaten of dokters kan produceren. Het is helemaal anders: journalism is a bug, you either have it, or you
don’t. Ik krijg brieven in de bus van mensen die me zeggen dat ze absoluut journalist willen worden, en me vragen hoe
ze dat kunnen bereiken. Alsjeblieft. Dan
probeer ik ze uit te leggen dat je je kan
installeren als freelancer in het buitenland – als je een beetje geld voorhanden
hebt – of je kan naar je lokale krant stappen en daar een reputatie opbouwen,
etcetera. Maar wanneer mensen me
zeggen: “Ik zou graag journalist of dokter worden, maar ik ben nog niet zeker
van m’n keuze,” dan zeg ik hen: “Word
dokter, want je zal zeker geen journalist
worden”. Journalistiek kan soms vreselijk saai zijn, maar ook levensgevaarlijk
wanneer je in het buitenland zit. Bovendien kan het ook je privéleven aan diggelen slaan. Dus als je de keuze hebt tussen boekhouder of journalist, wordt dan
boekhouder. But if you only want to be a
journalist, be a journalist.
Wanneer begon jij die journalism bug gewaar te worden?

Toen ik twaalf was. Ik zag toen Foreign Correspondent, een film van Alfred Hitchcock. Ik geloof dat de film in
1940 gemaakt werd, en in die film speelt
Joel McCrea een reporter genaamd
Humphrey (eigenlijk Huntley, maar soit,
nvdr.) Haverstock, die voor The New York
Daily News schrijft. In het begin van
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de film hoor je een redacteur, de misdaadredacteur, zeggen: (met geveinsde
Humphrey Bogart-stem) “what we need in
Europe is a crime correspondent”. Waarop Haverstock ten tonele verschijnt, en
ermee instemt the greatest story in the
world te schrijven. Dus gaat hij naar Europa, waar hij getuige is van de moord op
een Nederlandse politicus door geheim
agenten van de Nazi’s. Hij legt de identiteit van de topman van de Gestapo in
Londen bloot, wordt neergeschoten boven de Atlantische Oceaan, neergehaald
door een Duits slagschip en verovert het
hart van de meest ravissante deerne uit
de hele film. Toen dacht ik, een twaalfjarige knul: “This sounds like a pretty good
job!” (lacht).
Ik las vroeger mijn vaders erg rechtse
Daily Telegraph, en ik herinner me nog
de artikels over het Twintigste Congres
van de Opperste Sovjet, waar Chroestsjov Stalin verketterde. Daarbij bedacht
ik dat het toch wel erg opwindend moet
zijn om als buitenlandcorrespondent te
werken: je leeft in een bijzonder spannende omgeving, ver weg van huis, en je
wordt ervoor betaald! Als je er tenminste
in slaagt buitenlandcorrespondent te
worden, hetgeen ik altijd al heb gewild.
Hoewel: op een bepaald moment ambieerde ik een carrière als filmcriticus, een
job waarmee ik normaliter niet in het
buitenland zou raken, tenzij in Cannes
of Berlijn (lacht). Dus het werd buitenlandcorrespondent: daar dacht ik over,
droomde ik over, praatte ik over en las
ik over. Elk boek dat uitkwam van de
hand van een journalist, of dat nu Arthur Christiansen, voormalig redacteur
van The Daily Express of Ed Murrow en
z’n verslaggeving uit Londen, of de Good
Night and Good Luck-shows was. Ik heb
de film uiteraard gezien (grijnst). Ik heb
bijna alle journalistenfilms gezien. Some
of which are outrageous, of course (lacht).
Wat vond je eigenlijk van Syriana?

Syriana was zo ingewikkeld dat de
meeste jonge mensen die de film zagen
en er met mij over spraken hem niet
begrepen. Ik neem hen dat niet kwalijk.
Je moet de film waarschijnlijk drie keer
bekijken voor je hem begrijpt, en dat is
misschien wat te veel gevraagd. Het is
een interessante film: hij wordt erg realistisch wanneer ze de hebzucht van
oliebedrijven afschilderen, en laten zien
dat men de Arabieren niet toestaat hun
landen te ontwikkelen. Nergens gebruikt
men het woord “Israël” in de film, terwijl
het wel op iedereens lippen ligt. Er is
een interessante frase in Good Night and
Good Luck waar Murrow zegt: “If we can’t
say this, we can’t talk about the Middle
East.” And that’s just dropped in, tijdens
de speech die hij in het begin en op het
einde van de film maakt.
Ik vond Munich ook extreem goed,
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briljant zelfs. Hoewel hij Mossad-agenten als menselijke wezens probeert voor
te stellen (grijnst), gaat de film wel dat
stapje verder, en zegt hij wat men voorheen nooit durfde expliciteren: dat het
militaristische Israël niet kan werken, en
ook nooit zal werken. Een film die eindigt met een topagent van de Mossad die
op de vlucht is voor z’n eigen overheid,
die hem probeert om het leven te brengen, is iets wat we voorheen nog nooit
gezien hebben. Munich was, op het vlak
van de Midden Oostenthematiek, een
echte groundbreaker. Ik heb ook erg genoten van Kingdom of Heaven, die film
over kruisvaarders. Die vond ik bijzonder goed gemaakt. Heb jij hem gezien?
(schuldige blik) Neen, nog niet…

Dacht ik al: de meeste studenten die
ik aansprak, hebben hem nog niet gezien. Slechts weinig Arabieren hebben
de film gezien, hoewel ze hem zouden
moéten bekijken. Ik zag de film in Beiroet, in een filmzaal vol Arabieren, en
het was echt interessant om naar hun
reacties te peilen. Tijdens een bepaalde
scène zag je kruisvaarders, bedekt met
Muslim gore, die op het punt stonden
Salahadins zus te verkrachten. Dus ik
keek wel een beetje ongerust rond toen
die scène op het scherm kwam (lacht).
Maar er is ook een geweldige scène, ergens tegen het einde aan, met Salahadin
– die gespeeld wordt door een erg goeie
Syrische acteur die ik al eens ontmoet
heb. Hij gaat Jeruzalem binnen, nadat
het veroverd werd in 1187. Hij bezoekt
een kapel in de stad, waar een kruisbeeld
op de grond ligt. Salahadin raapt het erg
voorzichtig op en plaatst het terug op
het altaar. Alle Moslims in die Beiroetse
filmzaal stonden op, applaudiseerden en
juichten die daad van barmhartigheid
toe. Ik heb daar zelfs nog een stukje over
geschreven.
Om het over je vakgebied te hebben. Ken
je Rik Coolsaet?

Nooit van gehoord.
Hij doceert Internationale Politiek en Internationale Betrekkingen aan de faculteit
Politieke Wetenschappen. Hij beweert dat
Al-Qaeda niet bestaat zoals het door de media wordt voorgesteld. Het zouden kleine
groepjes zijn…

(onderbreekt) Natuurlijk bestaat AlQaeda. Als men denkt zichzelf zo te kunnen noemen, dan bestaat het.
Maar denk je dan niet dat het kleine organisaties zijn die in naam van…

(onderbreekt nogmaals) Dat is AlQaeda!
(stilaan hopeloos) Maar hebben ze geen uitgebreide structuur nodig om ‘grote dingen’
te kunnen bewerkstelligen? Lukt dat wel
met kleine autonome cellen?

(zucht) Natuurlijk.

Zie je nog grote aanslagen gebeuren in de
toekomst?

Die zijn aan het gebeuren, nee? Bali,
Madrid, Londen, noem maar op.
Wat ik me altijd al afvroeg omtrent moslimfundamentalisme…

God, altijd datzelfde woord. Fundamentalisme, terrorisme.
(bloost) Ik bedoel natuurlijk de mensen die
geweld gebruiken. Het punt is, vaak doen zij
dat niet echt ten behoeve van de gewone,
straatarme Moslim in Palestina, toch?

Het draait niet rond sociale condities.
Mensen demonstreren niet in Gaza voor
meer klinieken. Ze demonstreren tegen
Israël, ze scanderen “Weg met de VS”,
niet? Het idee dat het Westen de problemen kan oplossen door wat geld in het
gebied te pompen om nieuwe wegen aan
te leggen en ziekenhuizen te bouwen, is
fundamenteel fout. Mensen willen eerst
rechtvaardigheid voor ze democratie
vragen.
Waarom worden alleen Irakese slachtoffers
getoond, en nooit gesneuvelde Amerikaanse soldaten?

We mogen geen foto’s of films maken
van Amerikaanse slachtoffers. Ik heb er
zelf bijzonder veel gezien, maar we mogen ze niet tonen. De reden daarvoor
is eenvoudig: kijkers willen zich goed
voelen, ze willen hun ontbijt nuttigen
zonder met onthoofdingen te worden
geconfronteerd. (ironisch) En we moeten
de doden respecteren, nietwaar? We mogen ze doden, maar eens gedood moeten
we ze respecteren.
We zijn wel bereid een Irakese soldaat
weer te geven als hij in een romantische
positie sterft – als zijn gezicht niet verminkt is – op een foto met als koptitel
“the price of war”. Je zet de TV aan, en het
enige wat je ziet is een van-bloed-gezuiverde-zandbak. Het probleem is dat dit
je toelaat die oorlog te rechtvaardigen.
Zo heeft de overheid het graag. Ik zeg altijd: mocht je zien wat ik heb gezien, dan
zou je nooit meer een oorlog steunen.
Uiteindelijk draait dit uit op de vraag in hoeverre je als journalist neutraal kan zijn door
je op je werk te focussen.

Om neutraal te zijn is het belangrijk
aandacht te besteden aan de standpunten van alle partijen. Maar wil je dat? Zoals een dokter die terwille van de ‘neutraliteit’ midden in de operatie stopt,
zodat de patiënt en de ziekte met een
gelijke voorsprong tegen elkaar kunnen
opboksen?In augustus 2001 maakte ik
een zelfmoordaanslag mee in een pizzeria. De meeste slachtoffers waren kinderen. Ik zie een kind zonder ogen en een
vrouw met een tafelpoot door haar middel. Denk je dat ik dan 50 procent van
mijn verhaal aan het standpunt van de
Hamaswoordvoerder ga besteden?

LIEGENDE REPORTER

Diefstal explosief materiaal aa
UGent
GENTSE TERRORISTENCEL ACTIEF AAN BOERENKOT

Een groepje studenten keek vorige week verschrikt op toen
de trap naar de toiletten in de Boekentoren versperd bleek
door CSI-achtig politielint en een besnorde ﬂik.

RIEN EMMERY

Er werd gefluisterd dat de terrorismecel van de federale politie aan een
onderzoek bezig was – en meer uitleg
wou ook de Dienst Communicatie van
de UGent ons niet verstrekken. Via een
anonieme bron bij de Staatsveiligheid
kon Schamper de juiste toedracht achterhalen. Een schokkend verhaal over
mest, toiletverfrisser en terrorisme, met
uitlopers tot in het Marokkaanse Rifgebergte.
De bal ging aan het rollen in oktober
van dit academiejaar, toen Geoffrey
Armagneau – student tweede licentie
sociale psychologie aan de Universiteit
Gent – zijn thesisonderwerp koos.
Geoffrey: “Mijn promotor (professor
Pieter de Gorrelen, nvdr) stond erop dat
ik een vernieuwende invalshoek koos.
Persoonlijk wou ik iets doen rond computerspelletjes, maar de prof duwde me
in de richting van WC-graffiti.”
WC-graffiti?

Geoffrey: “Yep, gewoon opschriften
op de muren en deuren van toiletten.
Limericks, dubbelzinnige grapjes, scatologische humor – iedereen kent die
dingen wel. Via een thematische analyse
van al die “teksten”, voortbouwend op
de theorieën van de beroemde psycholoog Leon Festinger, heb ik geprobeerd
om psycho-sociale conclusies te trekken
over de gemiddelde universiteitsstudent. WC-graffiti als een soort écriture
automatique, een spiegel van het onderbewuste, daar kan je het nog het best
mee vergelijken.”
“Al snel viel me op dat er op bepaalde
sites een abnormale concentratie aan
Arabische graffiti te vinden was. Voornamelijk in de toiletten van Home Vermeylen en de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (het Boerenkot, nvdr).
Normaalgezien had ik daar weinig acht
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op geslagen – opschriften van Erasmusstudenten vielen buiten de probleemstelling van mijn scriptie. Mijn vriendin
Asmara -– die drie jaar geleden als studente uit Jordanië naar België is gekomen -– hielp mij echter af en toe met
mijn veldwerk. Zij had al snel door dat
er iets niet klopte.”

NONSENS
De Arabische teksten bleken na vertaling cryptische boodschappen, op
het eerste zicht even grote nonsens als
de gewone stoelgangrijmpjes. Analyse
wees echter uit dat ze deel uitmaakten
van de interne communicatie tussen
verschillende cellen van de Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM),
een Marokkaanse terreurorganisatie die
traditioneel stevig ingeplant is in België.
Onze bron bij de Staatsveiligheid – die
zich Sylvain laat noemen – wou zich
kort even laten interviewen.
Zit Osama Bin Laden aan de Universiteit
Gent?

Sylvain: (lacht en wrijft over zijn snor)
“Nee. Maar het was niettemin een ernstige zaak. We vermoeden dat de opschriften in de toiletten eigenlijk een noodoplossing waren voor de GICM, nadat ze
het internet niet meer vertrouwden om
te communiceren. De grafoloog op onze
dienst herkende op de muren en deuren
van de universitaire WC’s meteen het
handschrift van Youssef H.. Die wordt
algemeen gezien als de eerste adjudant
van Abdelkader M., dé spilfiguur van de
dominante Maaseikse GICM-cel. We waren de relatief recent opgestarte Gentse
cel overigens al een tijdje op het spoor:
Youssef en zijn adjudant Adbelkader M.
communiceerden sinds 2003 regelmatig
met enkele onbekenden in internetcafés
in de buurt van de Overpoortstraat, telkens via een chatbox op een Saoudische
site.”
“De Staatsveiligheid volgde de ge-

DE ONTVREEMDE ZAKEN AMONIUMNITRAAT TERUGGEVONDEN IN HET RIFGEBERGTE

sprekken op die chatbox al langer. Die
elektronische surveillance leidde in september 2002 tot de arrestatie van Adbelkader. Kort nadien verdween Youssef
uit Maaseik, en dat is hetzelfde moment
waarop de WC-graffiti opdoken die Geoffrey vorig jaar heeft ontdekt. De gehanteerde codetaal was identiek aan die
chatbox, wat alles verklaarde. Tot voor
kort konden we de boodschappen echter niet ontcijferen”.

ALLUSIE
Alles veranderde toen duidelijk werd
dat de Gentse cel uit studenten aan de
universiteit bestond. Zo vermeldden
de opschriften vaak “de bouwvakker”,
verwijzend naar Home Vermeylen,
waar de Gentse leden woonden (August
Vermeylen was de zoon van een aannemer, nvdr). Ook het bedrag van “5 euro”
dook geregeld op, waarmee de faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen werd bedoeld -– een allusie op het adres aan de
“Coupure.”
Sylvain: “De Gentse cel bestond
slechts uit twee Tunesische broers – beiden student aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen –- en was niet
bijzonder actief, laat staan echt gevaarlijk voor de Belgische bevolking. De twee
zorgden vooral voor logistieke en financiële steun en probeerden zelfs in de
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aan de

Hans Verstraeten haalt Fisk naar Gent
Hans Verstraeten is hoogleraar aan de faculteit Communicatiewetenschappen en is de man die Robert Fisk naar Gent
haalde. Het relaas van een heuse queeste.

WIM VAN LANCKER, BERT DOBBELAERE

universitaire moskee redelijk openlijk
medestanders te ronselen voor hun
ideologie. Het enige strafbare waar
we hen tot nu toe aan kunnen hebben
linken, is de diefstal van een halve ton
kunstmest uit een magazijn van het
Boerenkot.“
Mest?

Sylvain: “Jawel. Courant hoor,
onder terroristen. Je gooit een paar
tientallen kilo’s kunstmest -– per slot
van rekening 100% nitraat en dus hyperexplosief –- in een bestelwagen,
je zorgt voor een ontstekingsmechanisme en kablam.”
“We vermoeden zelfs dat de gestolen voorraad gebruikt is bij de bekende
reeks aanslagen in Casablanca op 16
mei 2003. Vorige maand hebben onze
collega’s uit Rabat in het Rifgebergte
een opleidingskamp ontmanteld van
Salafia Jihadia -– een terreurgroep die
gelijkenissen vertoont met de GICM,
er nauwe banden mee onderhoudt
en verantwoordelijk geacht wordt
voor de zelfmoordaanslagen in Casablanca. In een ondergronds depot
in de omgeving van dat kamp zijn er
tientallen zakken kunstmest met het
logo van de UGent teruggevonden.
Dat was echter nog geen tiende van
de hoeveelheid die uit de magazijnen
van de faculteit verdwenen is.”
“Eigenlijk mag je wel zeggen dat
ik hoop dat de explosieven in Casablanca gebruikt zijn. Indien niet, kan
dat namelijk enkel betekenen dat er
ergens in Marokko een troep jihadi’s
op een berg gesofisticeerde Gentse
mest zit, waar ze naar believen in de
toekomst nog vernietigend mee kunnen uithalen.“
Gevraagd om een reactie wou het
rectoraat enkel kwijt “dat de UGent
zich onthoudt van commentaar om
het onderzoek alle kansen te geven.”

Robert Fisk is al twintig jaar een zeer bekend journalist, misschien wel de bekendste ter wereld. Vanwaar het idee de man nu
een eredoctoraat te geven?

“Iedere faculteit krijgt een oproep
om kandidaten voor te stellen voor een
eredoctoraat, en het was vanuit onze
vakgroep al een hele poos geleden dat
we iemand konden voordragen. Normaal neem je dan een professor met
academische mérites, maar mijn idee
was om eens iemand te kiezen die geen
academicus is en die maatschappelijk
toch heel wat betekent. Natuurlijk ligt
het dan voor de hand dat wij vanuit de
vakgroep Communicatiewetenschappen iemand kiezen uit het journalistieke
veld. Heden ten dage kom je dan haast
automatisch uit bij Robert Fisk.”
“Uiteraard had ik hem op voorhand
op de hoogte gebracht van onze plannen
en gepolst of hij daar akkoord mee was.
Meteen heb ik hem ook gevraagd of hij
– áls we het zouden halen – bereid was
een dag op voorhand te komen en een
lezing te geven voor een breed publiek.
Het leek me bijzonder boeiend om, eerder dan de selecte beau monde die op
de academische zitting aanwezig zijn,
zoveel mogelijk studenten te bereiken.
Hij zag dat meteen zitten! En ik denk
zelfs dat hij veel liever doet wat hij in de
Vooruit heeft gedaan (zijn voordracht op
23 maart, nvdr.) dan aanwezig zijn op
een stijve ceremonie.”
Hoe is de samenwerking met de Vooruit er
gekomen?

“Ons eerste idee was om de lezing te
geven in een auditorium van de universiteit. De mensen van de Vooruit hebben
ons echter zélf opgebeld met de vraag of
het niet mogelijk was samen te werken,
en de lezing in de theaterzaal te houden.
Ik was daar eerst niet zo voor te vinden,
de theaterzaal is tenslotte zeer groot en
het geeft niet echt een goede indruk zo’n
man een lezing te laten geven voor een
halflege zaal. Gelukkig bleek de grootte
geen probleem te zijn.”
Jullie hebben Fisk vanuit de vakgroep voorgedragen, maar hoe verloopt zo’n goedkeuringsprocedure?

“Dat loopt langs de klassieke hiërarchische wegen, hé. Eerst moet men
binnen de eigen vakgroep akkoord zijn,
maar ik wist dat dat geen probleem was.

Daarna is het de beurt aan de faculteit
zelf, en ook daar was enthousiasme de
algemene teneur. Pas dan gaat het naar
de Sint-Pietersnieuwstraat 25 en is het
afwachten.”
“U weet, we zijn een pluralistische
universiteit. Ik wist dat er een aantal
groepen binnen de universiteit zeer
enthousiast waren over zijn kandidatuur, maar wellicht zouden er ook een
aantal zijn die met een niet-academicus
niet zo opgezet waren. Het is overigens
vooral de rector die mee aan de kar heeft
getrokken en geijverd heeft om Fisk de
main speech te laten doen op de ceremonie. (fijntjes) De visie van de rector is
nogal doorslaggevend.”
Stel dat het voorstel om Fisk te lauweren
werd afgeschoten. Wat waren dan de alternatieven?

“Elke faculteit moet zeker twee namen voordragen. Onze andere naam
was een professor mediarecht uit Nederland, maar zijn naam ontsnapt me nu
even. Het kán natuurlijk dat men in het
rectoraat vindt dat een kandidaat niet
valabel genoeg is. Ook de naamsbekendheid speelt daar een rol in. Wanneer een
faculteit iemand voordraagt die in zijn
of haar vakgebied een absolute primus
is, maar op de ceremonie iedereen zich
zou afvragen ‘wie die persoon is’, dan is
de kans groter dat die kandidatuur niet
zal worden weerhouden.”
“Ook een institutioneel eredoctoraat behoort tot de mogelijkheden. Dan
wordt een kandidaat vanuit het rectoraat zelf naar voren geschoven, en niet
vanuit de faculteiten. Zo heeft men in
Gent reeds een eredoctoraat gegeven
aan Bob Geldof na de eerste Live Aid
(onder impuls van Etienne Vermeersch,
nvdr.), en vorig academiejaar nog aan
Desmond Tutu.”
Dat is in ieder geval een groot verschil met
onze vrienden uit Leuven, die prins Filip
een eredoctoraat gaven.

“Tja. Ik ben van mening dat zo’n
doctoraat een maatschappelijk signaal
moet zijn. Een eredoctoraat schenken
aan prins Filip vind ik een zeer zwak
signaal. Onze slogan is “Durf Denken”,
en door te kiezen voor Robert Fisk heeft
onze Alma Mater bewezen dat het niet
louter een holle slogan betreft maar dat
men ook wérkelijk durft denken.”
Een eredoctoraat aan prins Filip geven vind ik een zeer zwak maatschappelijk signaal
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CULTUUR

Schrijven om het leven te verdienen
EEN INTERVIEW MET MIRIAM VAN HEE
Miriam Van hee praat zoals ze schrijft: eenvoudig, maar krachtig. Voorzichtig, de woorden
wikkend en wegend, vertelt ze over haar studententijd, Gent en het dichterschap.

SARA

Van hee is een van de belangrijkste
dichteressen van Vlaanderen. Ze debuteerde in 1978 met ‘Het karige maal’ en
heeft ondertussen zeven dichtbundels
en een verzamelbundel op haar palmares staan. Haar werk werd talloze malen
bekroond. Ze won onder meer de Driejaarlijkse Cultuurprijs voor Poëzie van
de Vlaamse gemeenschap, die ze in 1998
ontving voor haar hele oeuvre. Van hee
studeerde aan de UGent, het levende
bewijs dat onze alma mater ook mensen
met cultuur aflevert.
U studeerde van 1970 tot 1975 Slavische
talen aan de UGent. Hoe kijkt u terug op
uw studententijd?

“Aan mijn periode als student heb ik
niet zo’n goede herinneringen. De studie
die ik gevolgd heb, Slavistiek, was toen
nogal beperkt . Je had vier jaar lang les
van dezelfde twee proffen en er was niet
echt veel keuzemogelijkheid. Ik heb wel
een paar goede cursussen gehad, maar
eigenlijk heb ik het meeste na mijn studies geleerd.De negatieve beleving van
mijn studententijd lag ook aan mezelf.
Ik was nogal onzeker. Ik heb mijn jeugd
doorgebracht in Oostakker, dus ik ging
van het dorp naar de grote stad. Op kot
mocht ik niet, dus ik heb veel tijd doorgebracht in de leeszaal van de bibliotheek en in de cafetaria van de Brug. Ik
was niet zo gelukkig toen, maar ik denk
dat het mijn latere dichterschap wel bevorderd heeft.”
U was toen toch al bezig met poëzie. ((Van
Van
hee publiceerde voor het eerst gedichten in
1973, nvdr.)

“Ja, dat wel, maar ik heb later gemerkt dat al die ‘verloren’ tijd dat ik op
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de bus heb staan wachten, voor mij wel
een vruchtbare tijd was. Dat je daardoor
dingen leert opmerken, leert zien waar
je anders aan voorbijgaat.”
U woont al uw hele leven in Gent. Wat
spreekt u zo aan in deze stad?

“Ik ben er nooit weggeraakt. Ik heb
veel gereisd, maar toch altijd gevonden
dat Gent een charmante stad was. Misschien door de aanwezigheid van de
universiteit. Het is zo’n stad met een eigen karakter. Ik hou daar wel van. Het is
een stad waar je kunt leven en waar er
veel te beleven valt.Gent speelt een belangrijke rol in veel van mijn werk. Niet
expliciet, maar toch altijd op de achtergrond. Veel gedichten van begin de jaren
tachtig spelen zich hier af. Ik herinner
me nog alle plekken die toen als decor
functioneerden. Een gedicht schrijven is
zoals een foto maken. Als je er geen foto
van zou maken, zou je een gebeurtenis
vergeten. Met een gedicht is het net zo.”

BEHOEDZAAM
U bent allerminst een veelschrijfster. Werkt
u bewust lang aan een bundel, of heeft het
eerder te maken met een vrij moeizame,
behoedzame manier van schrijven?

“Allebei. Het gaat niet gemakkelijk, en
hoe meer je geschreven hebt, hoe veeleisender je wordt. Je weet dat er bepaalde
verwachtingen zijn waaraan je tegemoet
wil komen. Die externe druk maakt dat
ik mijn uiterste best zal doen, dat ik niet
te vlug tevreden ben.
Bovendien is mijn leven zo ingericht,
dat ik ook nog mijn brood moet verdienen. Dat maakt dat ik weinig tijd heb
om te schrijven. Als je wil schrijven, mag
je niet in beslag genomen worden door
andere zaken. Je moet je echt vrij voelen om te kunnen schrijven. Anderzijds

denk ik dat het mijn natuur is. Ik denk
niet dat ik zo’n overweldigend dichterschap heb, dat de woorden mij van bij
het ochtendgloren te binnen schieten in
een vloed. Zo is het niet. Ik zoek naar de
woorden tot ze op hun plaats vallen. Als
ik te veel tijd zou hebben, zou ik mezelf
herhalen, vrees ik. Ik ben blij dat ik ook
niet begonnen ben met proza schrijven,
wat men mij wel eens gesuggereerd
heeft. Ik denk dat het goed is dat ik die
boot afgehouden heb. Het maakt, dat
wat ik nu schrijf krachtiger is, dat het
langere tijd meegaat.”
U debuteerde in 1978 met ’ Het karige
maal’. Is er een evolutie merkbaar in uw
poëzie?

“Ja, hoewel ik niet zo een dichter
ben die bij elke bundel iets nieuws publiceert. Het is niet zo dat ik telkens een
nieuwe taal uitvind. Ik heb ze langzaam
moeten zoeken. Ik vind dat ik in het begin van mijn dichterschap op het randje
van het geëxalteerde balanceerde. Mijn
werk was toen een beetje zwaarmoedig.
Ik schreef toen ook vlugger, ik hoefde er
bijna niks voor te doen. Mijn poëzie is
minder fragiel geworden.Ik let ook meer
op de stijl, ik gebruik meer trucjes. Dat
helpt mij soms om de dingen juist te
verwoorden. Ik denk dat vooral daar een
verschil zit. Vroeger waren mijn gedichten nogal zwaar op de hand, en dat is nu
minder het geval. Ikzelf neem minder
plaats in. Dat betekent echter niet dat ik
minder spontaan ben in mijn gedichten,
dat ik minder durf dan vroeger. Er zit nu
ook een beetje humor in, wat er vroeger
zeker niet in zat.”

BALANCEREN
Is de functie van het schrijven zelf ook veranderd doorheen de jaren?

CULTUUR

“Waarschijnlijk was het vroeger meer
iets waaraan ik mijzelf kon optrekken. Ik
ben vroeger een periode heel ongelukkig
geweest, en dat maakt dat ik een soort
melancholie met me meedraag. Het
feit dat ik erover heb durven schrijven,
en er op een heel persoonlijke, intieme
manier mee naar buiten ben durven
komen, heeft mij—hoe paradoxaal het
ook klinkt—zelfvertrouwen gegeven.
Omdat het erkend werd. De poëzie heeft
mij eigenlijk een plaats gegeven in de samenleving, in de wereld eigenlijk.Ik heb
natuurlijk ook gaandeweg beseft dat ik
het kon, en dat ik ermee verder moest.
Van alle dingen die ik kan, kan ik poëzie
schrijven misschien het beste. Dus voel
ik binnen in mij een verplichting, dat ik
daaraan moet werken, dat ik daaraan
mijn beste krachten moet wijden. Daar
was ik mij vroeger niet van bewust. In
het Nederlands zeg je dat je ‘je brood
moet verdienen’, maar in het Frans zeg
je dat zoveel mooier: ‘Je gagne ma vie’.
Zo ervaar ik het eigenlijk. Ik moet schrijven om mijn leven te verdienen.”

In een interview zei u ooit: “Bijna alles wat
ik schrijf, is ook zo gebeurd of gezegd.” Is
het schrijven voor u een manier om gebeurtenissen een plaats te geven, een soort van
therapie?

(resoluut)
resoluutt) “Therapeutisch is het niet.
Ik kan best gelukkig zijn zonder gedichten te schrijven. Ik heb het nooit ervaren
als iets therapeutisch, eerder als een
soort neerschrijven van mijn ervaringen.
Ik zit in veel van mijn gedichten, je kan
ze lezen als één grote autobiografie. Elke
auteur schrijft eigenlijk autobiografisch.
De ene kan het beter verbergen dan de
andere, maar je vertrekt altijd van dingen die je gezien, gehoord of gelezen
hebt.Het is wel zo dat er lijnen zitten
in mijn poëzie en dat je, als je verschillende bundels na elkaar leest, het gevoel
krijgt dat je mijn leven kunt lezen. Maar
het overstijgt het ook wel. Anders zou
ik nooit zoveel mensen kunnen boeien,
als er niet iets was wat anderen kunnen
herkennen. Het is al gebeurd dat iemand
een gedicht heel anders geïnterpreteerd
heeft, dan ik het bedoelde. Dat vond ik
grappig en ik vind dat die verschillende
interpretaties moeten blijven bestaan.
Ik wil geen boodschap meegeven of eenduidige ideeën opdringen. Een gedicht
moet iets algemeens bevatten, iets dat
mijn leven kan ontstijgen.”

BESCHEIDENHEID
In recensies heeft men het vaak over de
fluisterstem in uw poëzie. Kan u zich daarin
vinden?

“Langs de ene kant wel, maar men
moet het ook niet overdrijven. Ik sta achter wat ik geschreven heb. Het is nu eenmaal mijn thematiek, mijn toon. ((aarzeaarzelend)
d) Het is misschien zo dat ik altijd een
lend
grote bescheidenheid in acht heb genomen, maar ik ben zo opgevoed. Ik denk
dat dit, samen met mijn zachte voorleesstem, bijdraagt tot de reputatie die ik
heb. Ikzelf vind het niet echt fluisteren.
Het ligt gewoon niet in mijn natuur om
veel geweld te plegen in mijn gedichten.
Ik balanceer altijd op een grens. Ik zeg de
dingen zoals ze zijn, maar op een toon
die toch altijd weemoed inhoudt.”
Zijn er mensen die u geïnspireerd hebben,
voorbeelden?

“Ik ben iemand die op een bepaald
moment een auteur kan ontdekken. Ongemerkt, misschien onbewust, zal daar
dan een neerslag van te vinden zijn. Ik
denk dat je in mijn eerste gedichten toch
wel de stijl van Lodeizen kan terugvinden. Toen ik twintig was, heb ik al zijn
werk in één ruk gelezen. Als ik ze nu
herlees vind ik ze nog wel mooi, maar ze
staan even ver van mij af als de gedichten die ik toen schreef van mij afstaan.
Omdat ik nu iemand anders ben. Ik geloof in een veranderde persoonlijkheid.
Er is een kern die blijft, maar er is veel in
je persoonlijkheid dat verandert. Ik weet
zeker dat ook de Russische poëzie een
rol zal gespeeld hebben voor mij. Vooral
in de mate waarin ik daarop gestudeerd
heb, daar dieper op ingegaan ben. Dan is
het iets dat je leert kennen zoals je een
nieuwe stad leert kennen.
Ook muziek heb ik nodig bij het
schrijven. Muziek is iets dat mij drijft. Al
die dingen neem ik in mij op zoals ik andere dingen, indrukken in mij opneem.
Mijn gedichten zijn dan eigenlijk de essentie van alles wat ik verwerkt heb in
een bepaalde periode. Aan de ene kant
worden gedichten dan het beste van
mezelf, maar tegelijkertijd vormen ze
mij ook weer. Ik schrijf dingen waar ik
soms verbaasd van opkijk. Je schrijft iets
en pas op het einde besef je dat het zo
moest worden, ook al wist je dat op voorhand niet. Het dichterschap is iets heel
bijzonders voor mij.”
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“Wij zijn blijven bestaan door
onze liefde voor de muziek”
DUBBE WINDT ER GEEN DOEKJES OM
Ammehoela! De Rock & Roll leeft, en het doet ons plezier te zien dat er nog bands zijn die
met een brede grijns op hun tronie paardenspuiten vol adrenaline in de ziel van de beste
muziek ooit pompen. Revenge 88 bijvoorbeeld.

GERT

Luisteren naar Frank Dubbe is als
luisteren naar de vleesgeworden vroegmoderne Belgische rockgeschiedenis.
De man, Oostendse wapenbroeder van
Arno Hintjes, speelde sinds eind jaren
’70 tot nu aan de zijde van talloze minstrelen, die later ook bij andere groepen
naam maakten. Dubbe bleef ondertussen koppig doorbijten bij Revenge 88,
een band die daarvoor ook de naam
Stage Beast en Moonlight Crow droeg.
Meerdere finales van Humo’s Rock Rally
waren zijn deel, en ook dit jaar had de
vranke vijftiger prijs. Dubbe voerde Revenge 88 immers aan in de finale van
Humo’s Rock Rally, een finale die eindigde in rondvliegende bierbekers en
luid en ongetemd gejoel. Hoe kan het
ook anders als Revenge 88 in de zaal is:
geen enkele andere groep zal zo hard het
beest in u losweken, tenzij u onlangs nog
Angus Young in z’n ruitbroekje voorbij
uw neus zag schuifelen. Een gesprek.
Heb je gemerkt dat je plotseling heel wat
nieuwe fans hebt aangetrokken door de
Rock Rally? Heb je er geen problemen
mee dat die successupporters zich nu bij
een schare hondstrouwe oerfans voegen?

Bè neink, ‘k heb daar geen problemen
mee. Dat was ook de bedoeling van onze
deelname aan de Rock Rally. Eigenlijk is
dat dom begonnen, hoor: ik zat bij m’n
ex-vrouw te klagen dat die mannen van
zaal De Zwerver ons nooit een optreden
aanboden. Waarop zij zegt: “Je moet niet
zagen, schrijf je in voor de Rock Rally en
je zal op het podium van De Zwerver
staan.” Zo is het allemaal begonnen. In
De Zwerver waren we gewoon blij dat
we een goed optreden gespeeld hadden,
en waren we niet met de volgende ronde bezig. Je wil gewoon op dat podium
staan, en spelen. Ik moet toegeven dat
ik me na de halve finale bewuster ben
beginnen bezighouden met de wed-
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strijd zelf. Tijdens de eerste ronde was
ik er ook vrij zeker van dat we nog wel
een ronde zouden doorgaan, maar in de
halve finale stonden we toch met 20 vrij
sterke groepen op het podium. De finale
halen, daar was ik op voorhand niet zo
zeker van.

blijkbaar niet mee lachen: we mochten beschikken (grijnst). “Ge moogt het
hier vergeten,” zei hij. Dat heeft ook wel
meegespeeld bij de ondergang van Stage
Beast. Willy kwam dan wel terug uit het
leger, maar we zijn er gewoon mee gestopt.

Jullie maakten met Stage Beast naam in
de allereerste Rock Rally in 1978 (toen
ook De Kreuners de ﬁnale haalden, Stage
Beast werd tweede, nvdr.). Kregen jullie
toen geen kansen in grote zalen?

Maar daar hield het uiteraard niet écht
mee op…

Dát weet ik niet meer zo goed, maar
toen hebben we wel véél optredens gehad. Je had hier in de buurt Arno & Paul
Couter in die tijd, en ik speelde samen
met Willy Willy ook als duo.
Volgens sommigen is de Rock Rally ten
prooi gevallen aan de platte commercie,
was het in jullie tijd nog een onbezoedelde
wedstrijd?

Wel, de PA was toen van mindere
kwaliteit, dat is zeker (lacht). Er waren
toen ook nog niet zoveel preselecties.
Wat ook anders was: België was toen een
kleinkunstlandje. Dus als je gewoon een
beetje punk ging spelen, stond iedereen
al te kijken. Bij Stage Beast speelden we
toen met Willy Willy, Ferre Baelen, die
later bij TC Matic speelde, en Danny
Bossaer – die ook nog bij Marvin Gaye
speelde. Die laatsten waren meer klassiek geschoolde muzikanten, die luisterden in hun vrije tijd naar Yes, en Genesis. Bij Stage Beast is het daar ergens
misgelopen: die mannen wilden niet
meer mee. Misschien is het ook een beetje fout gegaan toen we bij EMI op bezoek
waren. We hadden wat pintjes gedronken, en aan die platenbaas gevraagd of
we geen gratis singles mee naar huis
konden krijgen. Terwijl dien kèrel die
plaatjes ging halen, hebben we alles in
zijn bureau verzet: schilderijen en posterkes ondersteboven gehangen, stoelen
op de tafels gezet, ge kent dat. Toen die
mens weer binnenkwam, kon die daar

Wel, we zijn toen Revenge 88 begonnen, en we hebben daarmee ook hoog
gescoord in de Rock Rally. Dat liep een
paar jaar erg goed, maar viel uiteindelijk niet meer te combineren met het
café dat ik toen openhield. De optredens
verminderden en Arno trok met z’n hele
vriendenkring, en dus ook met Willy
Willy, naar Brussel. In Brussel begon
Willy mee te spelen met Dani Klein en
Vaya Con Dios, en zo zijn we elkander
een beetje uit het oog geraakt. Revenge 88 is toen gesplit, en we begonnen
Moonlight Crow. Willy heeft daar nog
eventjes in meegespeeld, maar dat ging
niet meer. Toch hebben we met Moonlight Crow ook een Rock Rally-finale
gespeeld. In ’93 of ‘94 zei Serge Feys:
“Noem jezelf maar gauw weer Revenge
88,” en zo was Revenge 88 herboren. In
het begin erg op het gemakske. We zijn
pas sinds 2003, met Erik (Van Biesen, ook
bassist bij Gorki, nvdr.) opnieuw serieus
begonnen.
Het gevoel bestaat dat groepen die hoog
scoren in de Rock Rally de laatste jaren
in een vast patroon terechtkomen: finale
halen, cd maken, gepromoot worden door
Humo.

Ja, dat denk ik ook wel. Ik vond dat
The Van Jets, die vorige keer gewonnen
hebben, eigenlijk te laat waren met hun
eerste cd. Wij waren ook van plan een cd
uit te brengen, zelfs al hadden we niet
gescoord in de Rock Rally. Die is bijna
klaar, en ligt bij Serge. Ik denk dat we,
als we een full-cd uitbrengen, af en toe
gespeeld zullen worden op Studio Brus-
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sel en andere stations, en dat ze ons dan
zullen vergeten. Daarom gaan we vanaf
nu gewoon regelmatig singles uitbrengen. Als we zien dat onze eerste single, 59
to Devilsgate, begint te verzwakken, dan
kunnen we altijd de volgende lanceren.
Wie schrijft bij jullie eigenlijk de songs?

Ik schrijf alle nummers, thuis op de
akoestische gitaar. Maar wanneer ik ze
dan naar de repetitie breng dan zal Misten, onze gitarist, zich er ook stevig mee
bezighouden. Je moet weten dat ik nogal
rechtendeure schrijf, en dan is het niet
slecht dat iemand daar wat frisse ideeën
aan toevoegt. Ik schrijf ook wel opzettelijk een beetje zoals The Ramones: simpel en rechtdoorzee. Als ik een nummer
neerpen, dan zal ik daar nooit lang bij
stilstaan: ik heb een idee en schrijf daar
snel tekst en muziek bij. Dan nog eens en
nog eens. Met die drie nummers trek ik
naar Misten. Dan zal die opmerken dat
die drie nummers misschien toch een
beetje veel op elkaar lijken, er één nummer uit puren (lacht). Vroeger zat ik veel
te vaak mijn kop te breken op één nummer. Nu niet meer: als het geschreven is,
is het geschreven. Ik ga ook geen nummers meer schrijven als het niet nodig
is.
Je houdt je nummers zo simpel mogelijk,
maar je hebt wel iemand nodig om ze wat
complexer te maken?

Wel, zo werken we ook. Wanneer ik
een nieuw nummer klaar heb, komen
ik en de gitarist samen in ons repetitiekot. We laten dan een ritmebox lopen,
en we gaan op zoek. Later pas gaan we
er drum en bas aan toevoegen. Als we
met alle vier of vijf aan een nieuw nummer werken, loopt het meestal mis. De
bassist heeft een idee, de drummer heeft
een idee, en dat wordt al gauw onwerkbaar. Je hoort ook pas na een tijdje wat er
mis is met je nummers: daarom nemen
we ze nu bij Serge op, en luisteren we er
een paar maanden later nog eens naar.
In het begin ben je gewoon erg blij dat je
een nieuw nummer opgenomen hebt, en
je vindt het ongelofelijk goed. Pas na een
tijdje hoor je je fouten.
Soms heb ik de indruk dat jullie er tekstueel opzettelijk over gaan, gewoon om de
clichés stevig te bevestigen. Zoals bij You’d
better keep your Pussy satisﬁed...

Ja, zeker. Soms vind ik de tekst bij bepaalde nummers totaal niet belangrijk.
Het hangt sterk af van de inspiratie van
het moment, en soms schrijf ik gewoon
tekst om tekst te hébben. In het geval
van Pussy was die ene sloganzin in me
opgekomen, en op repetitie zag iedereen
dat blijkbaar goed zitten (lacht). Ik heb
er soms zelf last mee, hoor, omdat ik het
een beetje simpel vind. Maar het nummer swingt live, dus is er geen probleem.

DE FOTO’S VAN REVENGE 88 ZIJN VERDWENEN.
DIT IS GERT. AUTEUR. HISTORICUS. KUISVROUW.

In de rock & roll -– en dan spreken we
niet over Bob Dylan, dat is iets anders
-– is de tekst eigenlijk niet zo enorm belangrijk vind ik. Als je nu eens toevallig
een echt toffe tekst hebt, zoals Gimme
Shelter of Midnight Rambler, dan is dat
natuurlijk okay. Maar de klanken van de
woorden zijn voor mij belangrijker. Als
een tekst goed geschreven is, maar helemaal niet goed klinkt, ben je er ook niks
mee.
Jullie hebben de naam een underground
band te zijn, maar werken vaak samen
met muzikanten uit succesvolle groepen.
Kiezen jullie bewust voor de vrijheid van de
underground?

De slogan “If underground had another
name, it would be Revenge 88” is bedacht
door een Amerikaanse journalist. Met
Moonlight Crow wilden we iets spelen
genre The New York Dolls, met af en toe
een slow daartussen. Tijdens die periode
kenden we zeer weinig succes, maar wilden we onze sound toch niet veranderen.
We hebben daarvoor gekozen, en het is
ook door die liefde voor muziek dat we
zijn blijven bestaan. Anders hadden we
al lang boel gehad, omdat we er nergens

mee geraakten. Ook nu zijn we niet van
plan dat te veranderen. Ik heb nu een
aanbieding gekregen om met Kloot per
W in The Old Bastards of zo mee te
doen, en ik heb besloten daar ook niet
aan mee te doen. Het is niet echt mijn
ding: ik zou er misschien geld mee verdienen, maar ik blijf liever doen wat ik
graag doe.
En als Revenge 88 zelf een groot platencontract aangeboden krijgt kan het dan
niet dat de groep zich zal moeten aanpassen?

(beslist) Neen, neen. Dan moet er
voordien vastgelegd worden dat er niéts
aan de groep mag veranderen. Dankzij
de aandacht die we recent in Amerika
kregen, wil er nu ook een klein platenlabeltje in de States ouwe Revenge 88bootlegs uitbrengen. We laten dus wat
ouwe bandopnames oppoetsen door
Serge, en die zullen uitgebracht worden
met een boekje bij. We hebben daarin
toegestaan, zolang de helft van dat boekje aan Revenge 88 nú besteed wordt. We
zijn dus niet bang om onze goesting door
te drijven (lacht).
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Martens op de planken
“HET ONDRAAGLIJKE KUNSTLICHT VAN
HET POLITIEKE LEVEN”
Op zaterdag 8 april ging in het Gentse NTG een nieuwe productie in première. Niets om over naar huis te schrijven, zou
u denken, ware het niet dat niemand minder dan Wilfried
Martens de protagonist van het gebeuren is. Jawel.

WIM VAN LANCKER

Een minister van staat, voorzitter
van de Europese Volkspartij én oud-premier (acht regeringen!) die vooral bekend staat om zijn jeugdig radicalisme,
Poupehan en zijn latere farcen, ‘torenhoge staatsschuld’ en ‘herstelbeleid’
genaamd; waarom wil iemand dààr een
theaterproductie over maken? Schamper vroeg het aan bezieler, auteur en
regisseur Bart Meuleman en kreeg volgend antwoord: “Het idee is al een jaar
of vijf oud en is gegroeid op café. We waren op zoek naar een manier om politiek
en actualiteit te verzoenen met toneel.
Wanneer de naam Martens viel was de
beslissing snel genomen. Hij heeft immers een veelbesproken maar ruim gevuld en boeiend leven gehad. Daarnaast
is het ook de man die in onze jeugd synoniem stond voor de politiek.”
Martens is een monoloog waarbij gebruik wordt gemaakt van audiofragmenten. Van een heuse multimediaproductie
is echter geen sprake, want videobeelden en fotofragmenten ontbreken. Dat
wordt echter ruimschoots goedgemaakt
door verteller Koen De Sutter, die reeds
vijf jaar artistiek leider van theater Zuidpool was en nu al freelancend door het
leven gaat. De Sutter vertelt het verhaal
van Martens’ politieke leven. “Beschouw
het als een verdediging van Martens. We
proberen aan te tonen hoe Martens tot
bepaalde beslissingen kwam en dat één
persoon nooit de schuldige is van beslissingen die later foutief bleken te zijn. Hij
moest immers omgaan met de erfenis
die de generaties voor hem hebben nagelaten. Politiek is een complex gegeven!
Maar we willen ook een beeld geven van
de mens áchter de premier,” aldus De
Sutter.
Hoewel de productie een verdediging

van Martens’ beleid is, werd de accuratesse van de inhoud nauwlettend bewaakt. Daarvoor werden lange gesprekken gevoerd met de oud-premier zelf,
maar ook met prominenten als Hugo
Schiltz, Herman Van Rompuy, Leo Tindemans en journalisten als Marc Platel.
“Bij de productie zelf was Wilfried niet
rechtstreeks betrokken, al was hij wel
vanaf het begin op de hoogte van onze
plannen. Wist je trouwens dat hij er
niet meteen enthousiast over was? Tot
we hem duidelijk maakten dat het niet
onze bedoeling was hem belachelijk
te maken. Daarna was hij zeer geboeid
door het idee.”
Allemaal goed en wel, maar waarom
zou de luie student zijn krap inkomen
spenderen aan een monoloog over een
christendemocratisch politicus uit het
verleden, terwijl de cafés lonken en het
bier rijkelijk zou kunnen vloeien? Bart
Meuleman riposteert: “We leven in een
tijd waarbij alles wat van gisteren is, wat
geschiedenis is, hoe langer hoe minder
kan bestaan. Ik denk dat je, als je komt
kijken, wat inzicht krijgt in wat er allemaal de voorbije 40 jaar in de Belgische
politiek gebeurd is. Misschien kan je dan
ook een aantal hedendaagse evoluties
beter begrijpen.”

COLOFON
Oplage: 5000 exemplaren op
gerecycleerd papier, gratis verspreid
in alle faculteiten, resto’s en homes
van de UGent.
Verantwoordelijke uitgever:
Matthias Jacxsens, SintPietersnieuwsstraat 45 - 9000 Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke nv,
Savaanstraat 92, 9000 Gent
Hoofdredacteur: Matthias
Jacxsens
Coördinator & reclame: Wendy
Schelfaut
Eindredactie: Andreas Faes (chef),
Dries Vrijders, Sara Bossaert, Eline
Strik, Wouter Ryckbosch
Redactie: Gert Boel, Pieter Bonte,
Sara Bossaert, Simon Calcoen,
Axel de Backer, Frederik De Swaef,
Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Stefaan Duc, Rien Emmery, Andreas
Faes, Matthias Jacxsens, Jonas
Riemslagh, Wouter Ryckbosch,
Bregt Saenen, Wendy Schelfaut,
Eline Strik, Roeland Termote, Wim
Van Lancker, Dries Vrijders, Fleur
Wirtz
Vormgeving: Stijn Debrouwere
(chef), Matthias Jacxsens, Gert Boel,
Pieter Bonte, Wim Van Lancker
(web)
Cartoons: Bruno Claeys, Axel de
Backer
Foto’s: (vast:) Leslie Vanhecke,
Karel Deknudt, Bert Dobbelaere
(freelance:) Gert Boel, Pieter Bonte

Wie de periode Martens niet in levende lijve heeft meegemaakt hoeft niet
meteen te wanhopen. De productie is
immers een aantal keer getest op een
groep Nederlanders en scholieren, en
die konden allemaal goed volgen. Goed
nieuws voor de hogeschoolstudenten
dus.
MARTENS
15 APRIL
VERHUIST
KORTRIJK
FORMATIE
BE/

SPEELT NOG TOT EN MET
IN HET NTGENT. DAARNA
DE PRODUCTIE NAAR
EN BRUSSEL. MEER INOP HTTP://WWW.NTGENT.



Reacties, grieven en lofbetuigen
zijn welkom op schamper@
schamper.ugent.be.
De redactie heeft alle recht
om uw inzending niet te
publiceren, in te korten of
onherkenbaar te verminken.
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Courtisane
Er hangt iets in de lucht! Het is overal te merken. De vogels beginnen weer nestjes te bouwen ter voorbereiding
van hun paringsrituelen, de zon zoekt later haar bed op
en ook bij ons mensen begint er iets te prikkelen. Bij sommigen is dat gewoon de opspelende hooikoorts, bij anderen
doet dit ontwapenende jaargetijde echter diepe poëtische
en artistieke gevoelens opleven. Voor de eerste groep zit er
weinig anders op dan weer de huisarts op te zoeken en te
beginnen aan de strips met pillen. Voor de laatstgenoemden zijn er ook dit jaar weer vele remedies.

FLEUR
ILL. © SARAH VAN MARCKE

Zo vindt van 19 tot 23 april de
vijfde editie van het Courtisanefestival voor kortfilm, video en nieuwe media plaats in onze eeuwige
voedselvoorziener voor de geest,
de Vooruit. Vooral de cinefielen onder ons komen hier uitgebreid aan
hun trekken, maar ook voor de muziekfreaks is er genoeg voorzien in
het programma. Zelfs voor de alshet-gratis-is-wil-ik-wel-even-cultureel-doen-intellectuelen zijn er
verschillende tentoonstellingen en
kortfilms mee te pikken. Kortom,
een gevarieerd en vernieuwend
programma.
De nadruk ligt vooral op het
zoeken naar raakpunten tussen
de verschillende kunstdisciplines,
waarbij zowel heden als verleden
betrokken zijn, met een extra focus
op de videokunst. In dit medium
vervagen de grenzen tussen wetenschap en kunst.
Verschillende hedendaagse artiesten en enkele grote namen uit
de geschiedenis van de artistieke
film zullen aangehaald worden,
waaronder Jean Charles Hué, Dariusz Kowalski, Lillian Schwartz,
Jean Pouvee en Etienne-Jules
Marie, maker van de eerste filmbeelden. Deze namen klinken je
misschien (nog) niet bekend in de
oren. Reden te meer om te gaan
kijken en achteraf je thuis gebleven
vrienden te imponeren met je culturele kennis.
Inspelend op de filmvertoningen zal (K-RAA-K)3—een platform
voor avontuurlijke popmuziek—
verschillende unieke concerten en
performances aanbieden. Muzi-

kant en documentairemaker Phill
Niblock brengt ons naar een fictieve wereld, gedragen door de radicale klanken van saxofonist Nico
Ankersmit. Het Noorse Supersilent zal alles behalve stil zijn en
ons meenemen naar een no-man’sland waar alle muzikale genres
in elkaar overlopen. FM3 laat ons
kennis maken met de muzikale
klanken afkomstig uit een zeer
minimale aparatuurset en voor de
mensen die een beetje surrealisme
niet schuwen, zal daar Goodiepal
zijn, ex-sound-designer van Nokia.
Voor de gelegenheid presenteert Fricties, het platform voor
mediakunst binnen Vooruit, een
residentie van Avatar. Dit Canadese mediakunstencollectief toont
hoe de verschillende kunsten kunnen samenvloeien om een geheel
op zichzelf te vormen.
Behoefte aan wat frisse lenteinspiratie? Ga zeker eens kijken.
Voor een pintje minder en een
keertje zelf koken deze maand ben
je niet alleen een heel eind op weg
naar je fantastische zomerfiguur,
maar zijn er bovendien verschillende toegangstickets voor interessante filmblokken, concerten
etc. te verkrijgen. Meer informatie
hierover is te vinden op de website
www.courtisane.be.
Nu je weet waar dit festival zoal
voor staat, blijft er waarschijnlijk nog één vraag onbeantwoord.
Vanwaar deze naam, die toch wel
ergens in de verte een belletje doet
rinkelen? Was het woord courtisane niet gewoon het meer statige
synoniem voor hoer? Wel, ja, dat is
het.
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FILM

GRIZZLY MAN
KAREL D.

In de eindscène van Aguirre, der Zorn
Gottes van Werner Herzog (1972), blijft
een 16de eeuwse ontdekkingsveroveraar
na een wrede slachtpartij alleen over op
een vlot, dochter in de armen. Hij zweert
samen met haar een nieuwe beschaving
te zullen stichten, waarvan zij het eerste
kind zal baren. Dat het meisje een pijl in
haar lichaam geboord kreeg, en zo dood
is als mijn hond zaliger, lijkt hem niet te
deren. Aguirre is volledig wars van enig
realiteitsbesef, en komt op die manier
niet enkel geflipt, maar zelfs wat hilarisch over.
Zo ook Timothy Dread, de man waarrond ‘Grizzly Man’ volledig draait. Dread
is een natuuractivist die even gek is op
bruine beren als u op een kopje koffie in
de morgen. Hij spendeerde meer dan tien
zomers temidden zijn knuffeldiertjes in
Alaska. Met hem enkel zijn camera. Omdat ‘alleen zij hem begrijpen’, maar ook
om de wereld te tonen welk onrecht deze
lieve (koezjie-woezjie) dieren wordt aangedaan door hun territorium in te perken. Dat het in werkelijkheid over enor-

me krachtpatsers gaat, waarschijnlijk
dommer dan een kiezelsteentje, lijkt op
de mislukte acteur (hij greep net naast
een rol in Cheers) geen indruk te maken.
Driewerf helaas: tijdens zijn 13de expeditie eindigen hij en zijn vriendin zo ergens tussen de slokdarm en de maag van
een hongerige grizzly.
Dreads waanzin en realiteitsverlies
zorgen voor ongeziene, verbluffende
beelden. Zoals dat waarin een monster
van zeker drie meter groot met kordate pas op hem af komt waggelen (wij
voelden al vloeistof langs onze benen
sijpelen), hem vlug even besnuffelt, om
vervolgens rustig zijn uitstapje verder
te zetten. Dread vindt het allemaal uiterst charmant. Of die scène waarin de
activist zijn ode betoont aan een pakje
lekkere, warme (en dus nog verse!) kaka:
‘This was still insíde her a few minutes
ago!’ Een strontscène, maar dan enkel
letterlijk. Werner Herzog, een Duitse cineast op leeftijd, vond de beelden en het
verhaal zo frappant dat hij besliste uit de
meer dan 100 uur film een documentaire
te distilleren.

Hij weefde Dreads zelfgeschoten
beelden aaneen met getuigenissen van
vrienden, kennissen en uiteindelijk ook
’s mans ouders. Wat daarbij fictie is, en
wat écht, is niet helemaal duidelijk. Feit
is dat die getuigenissen niet het niveau
halen van de real thing, maar toch soms
wel hun doel, een portret schetsen van
een gestoorde natuurliefhebber, weten
te bereiken.Het mocht misschien iétsje
korter, maar ‘Grizzly Man’ is een aanrader voor zowel fans van Herzog als liefhebbers van natuurdocumentaires. National geographic: eat your heart out!

LA TIGRE E LA NEVE
ELINE

‘But I’m a poet, I’ve got a big cock!’
roept een wanhopig personage uit een
roman van Saul Bellow een vrouw na
die hem fijntjes afwijst. We kunnen haar
geen ongelijk geven. Dichters zijn nu
eenmaal verstrooide mannen op wie je
niet kunt rekenen. Tenminste, als we La
tigre e la neve mogen geloven. Langs de
andere kant zijn het ook hopeloze romantici: zelfs een oorlog houdt hen niet
tegen om de vrouw van hun dromen te
stalken. Van de bijhorende ellende moet
dan maar een decor voor een zelfbedacht sprookje gemaakt worden.
Klinkt bekend? Dat kan kloppen:
acteur/regisseur Roberto Benigni leverde bijna een decennium geleden het
onvolprezen La vita è bella af over de
Holocaust. Deze keer speelt de oorlog
zich af in Irak. Met zijn nieuwe film slaat
Benigni de plank helaas mis. Verlangden
na La vita è bella alle vrouwen naar een
man als Benigni die hen zijn principessa
noemde, nu is zijn opdringerigheid alleen maar vervelend.
Net als u en ik droomt Attilio iedere
nacht dat Tom Waits op zijn bruiloft
speelt, maar dat tevergeefs. Als Attilio
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te horen krijgt dat zijn uitverkorene dodelijk verwond in het ziekenhuis ligt,
gaat hij haar meteen opzoeken. Dat is
niet evident, aangezien de kliniek zich
in hartje Bagdad bevindt. Toch weet de
vindingrijke Italiaan een lift te versieren.
Dat is het begin van een reeks pogingen
om zijn Vittoria (Nicoletta Braschi) van
een wisse dood te redden.
We moeten er niet aan denken: eerst
de dictatuur van Saddam, dan de Amerikaanse bezettingsmacht, en ten slotte
ook nog een geflipte Italiaan op hun dak.
De Irakezen zien het deemoedig aan. Vittoria ligt in een stad vol gewonden waar
niemand medicijnen heeft. Toch heeft
Attilio enkel oog voor haar en verwacht
hij hetzelfde van iedereen om hem heen.
Als hij hoort dat de dictatuur het leven
kostte aan de zoon van de apotheker, kan
er niet meer dan wat stuntelig geprevel
vanaf.
Zodra de euro’s op zijn, rent de Italiaan stelend door de straten. Er is heel
wat voor nodig om hem te doen inzien
welke last er op de schouders van de
bevolking rust. Speelt Benigni dat enkel
maar, of heeft de regisseur echt geen benul van het leven in Bagdad? Opvallend
is dat bijna iedere Irakese vrouw in de

film volledig in het zwart gehuld is, terwijl dat drie jaar geleden echt nog niet
het geval was.
Jean Reno speelt een schitterende
rol als Fuad, de Irakese collega van Attilio. Braschi daarentegen overtuigt alleen als comapatiënte. Dat ze de rol
kreeg, zal eerder aan haar huwelijk met
Benigni gelegen hebben dan aan haar
acteercapaciteiten. Wat haar personage
overigens bezielde om de biografie van
een Irakese dichter te gaan optekenen in
het voorjaar van 2003 wordt niet duidelijk. Benigni’s humor is soms raak, soms
tenenkrommend. Wie echt kippenvel wil
voelen, trekt beter naar de videotheek
om ‘La vita è bella’ nog eens te zien.

VOLKSCULTUUR

De grote fotopagina van Stijn
OVER

DIES NATALIS EN DE OPENINGSWEEK VAN HET KOLENKOT
Foto’s door Barnabe Adriaens & Dienst Studentenactiviteiten
URGent gaf Fiero weg.
Nu is mijn vlamme Tanja
daar wel zot van, maar ik
vind dat toch bucht.

Fanfare. Is keer leute om te zien. Niettemin, na 10 nummers
begonnen ze wel dik op mijn zemels te werken. En ze hebben niks
van Star Wars gespeeld. Wat een teleurstelling.

Megafuifken. Gouden zaakskes gedaan ook.
Al vrees ik dat sommige mensen niet content
gaan geweest zijn toen ze doorhadden dat het
suiker was, quoi.

Van Cau is zo genen slechten nog niet. Kan wel niet al
te goed tegen de drank, den
pussy.
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CULTUURAGENDA
Maandag 17 april
Beurs: “Beestjes en baasjes”, Flanders Expo, 10-18u
Circus van Moskou, Watersportbaan, 19u
Concert: Bruno Deneckere, Trefpunt, 21u
KriKri Festival, Polypoëtische Films, ArtCinema Off Off, 20u
Dinsdag 18 april
Film: The Purple Rose of Cairo”, Film-Plateau, 20u
Lezing: “Duistere pijn in het Italië van ‘la dolce vita’” (Sabine
Verhulst), Bib Zuid, 20u30
Kinky Star Academy, Vooruit, 23u
Literatuur: “Uitgelezen: Science and fiction”, Vooruit, 20u
Woensdag 19 april
COURTisane festival voor kortfilm, video en nieuwe media,
Vooruit
Concert: Goldbergvariaties door Timour Sergeynia, De Rode
Pomp, 20u30
Theater: “Arie en Silvester”, Capitole, 20u
Theater: “N”, Minard, 20u
Donderdag 20 april
Comedy: Alex Agnew, Capitole, 20u
Concert: Istanbul Ensemble: Yahudije, De Bijloke, 19u15
Concert: The Planet Smashers en Savana Station, Handelsbeurs,
20u15
Theater: “Troebelroes”, Kopergietery, 20u
Maandag 24 april
Concert: “My Man Jacques Brel”, Tinnenpot, 20u
Concert: Derek, Trefpunt, 21u
Kermis, Sint-Jacobs
Dinsdag 25 april
Film: “Zelig”, Film-Plateau, 20u
Lezing: “Voorbij de pijn: neostoïcijnse wijsgeren in de vroegmoderne tijd” “Alexander Roose), Bib Zuid, 12u30
Boombal, De Centrale, 20u
Woensdag 26 april
Film: “Rear Window”, Film-Plateau, 20u

KRINGEN EN KONVENTEN
Maandag 17 april
Anarchistisch Kollectief, “Vreemd gaan en vreemd blijven” (Rudi
Visker)
Sparrestraat 1a, 20u
Verkeerd Geparkeerd, VG-café
Salon Casa Rosa, 20u
Dinsdag 18 april
VPPK, Themacantus
Salamander, 21u
Filologica, Alternative Music Night 2
Afkikker, 21u
Gents Universitair Koor, Repetitie
Sint-Lievenscollege, 20u
Vereniging voor Natuurkunde, Lezing: “Supergeleidende quantumelektronica” (dr. ir. Brinkman)
Aud. E Plateau, 19u45
’t Zal Wel Gaan, Film: “The Discovery of Heaven”
Galgenhuisje,
20u30
Geologica, Cocktailfuif
Sjakosj, 22u
Animo, Cinema rouge
Therminal, 20u
Slavia vs. OAK, Minivoetbal
GUSB, 19u
Woensdag 19 april
Klassieke Kring, Paasontbijt
gang aan lokaal 241
Gentse Farma Kring, Ontgroeningscantus
Salamander
Vlaamse Biomedische Kring, Verkleedfuif
Twieoo, 22u
Matrak, Voorstelling
Trechterzaal Therminal, 20u
VLK, Gratis vat
Point Final, 22u30
Vluchtelingen Actie Komitee, Twee korte documentaires over
migratie (Bart Van den Hove)
Therminal, 19u30
Donderdag 20 april
WiNA, Kroegentocht
Overpoort, 20u
Student Welcome Club, Yogalessen Kortrijksesteenweg 536, 19u
KHK, Kaas- en wijavond
Kammerstraat 10, 19u
VLAK, Paasbrunch
UZ, 11u
Gentse Biologische Kring, Fuif
Tequila, 22u
Urgent, Flow
Oude Beestenmarkt, 20u
COMAC, Vorming: het dagdagelijkse leven in Cuba
Therminal, 19u30
Maandag 24 april
KHK, Pool
Stars & Stripes, 20u
Geografica, Schlagercantus
Salamander, 20u
Anarchistisch Kollectief, “De politieke filosofie van Giogrio
Agamben” (Rudi Laermans)
Sparrestraat 1a, 20u
HILOK, Verkiezingsfuif
Decadance, 22u
Dinsdag 25 april
Slavia, “Een Held van onze Tijd”
Backstage, 20u
COMAC: Vorming: het leven van Che Guevara, Therminal, 19u30
WiNA, Verkiezingsvergadering
S89, 18u30
Woensdag 26 april
OAK, Joods-Arabisch café
VPPK, Quiz

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

Therminal
Artevelde, 20u

