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“We deden het voor Joe”
TIENDUUST BETOGERS
MASSALE OPKOMST!
GENT OP STELTEN!

Kort
Kort voor het Leven!
ROELAND & GERT

Salam Alaikum. Rock & Roll, dat is
toch niet meer van deze tijden. Ik bedoel
maar: gitaren, pfah! En dan die dwaze
egocultus rond omhooggevallen middle
class white kids. Geef ons maar bereisde
kosmopolieten zoals Regi, Pat Krimson,
Sergio of Spillie. Wij willen ook met onze
tijd meegaan, en dragen deze dagen olifantepijpen broeken en plateauzolen,
en nuttigen hippe drugs – mescaline en
LSD. En de Stasi kan onze kloten kussen!
Wiehoew! * Evenementen, dus. Sommige
verstokte dinosauriërs blijven volharden
in de boosheid, en klampen zich wanhopig vast aan hun leren jekkers en privésjamaan. De onverlaten van Bezoir, Nova
Zembla en The Germans zijn slechts het
zichtbare topje van die ondergrondse
mesthoop die “alternatieve muziek”
heet. Op dinsdag 2 mei viert dit Satansgebroed in studentenhuis de Therminal
haar hoogmis. Om 20 uur. En tegen elf
uur is deze TD afgelopen, en komt vader
– die ondertussen een kroes moutbier
ledigde in het parochiehuis – u met de
roe in de hand van de dansvloer sleuren.
* Aan de andere kant van de stad, waar
oranjerode schichten uit de fabrieksschoorstenen ten hemel stormen en
onbevlekte longen of een gaaf gebit hebbedingen zijn, staat de Minard. Verloren
zonen die den dienst weigeren en door
gendarmen neergeknuppeld worden, vaders met jeneverneuzen en dochters die
volgestoken zijn door Meneer den Baron
zelf. Feitelijk kan u, stilletjes in uw eigen
huiskamer, zelf ook wel uw stukje Gents
Volkstheater schrijven, opvoeren en bejubelen in De Morgen. Maar u bent lui,
we snappen het. Gaat u dus maar snel
kijken naar De Plezante Palier in de
voornoemde Minard, op twee uur waggelen van het Volkshuis. Als u zichzelf
daar rond 18 uur uit de armen van de
goedkope schandmeisjes wrikt, vertrekt
u dus ruim op tijd om de voorstelling
van 20 u te halen. Op 3, 4, 5 en 6 maart.
* De verenigde Gentse imams roepen op
tot het massaal bijwonen van Der Anarchistische Abendunterhaltung, op 4 mei
om 21 uur in de Balzaal van de Vooruit.
* Poplife! We zullen u keer een paar tips
geven. Roep een willekeurige chick “Tom
Barman, yeehoe!”, “Kritisch denken, oyooo!” of “Jan Fabre, trippeeeeeuh!” toe,
en u zal die avond geen warmwaterkruik
nodig hebben. En o ja: draag wit. Want
wit is het nieuwe zwart. En dat allemaal
in de Vooruit op 6 mei, om 21 uur. Als dat
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niet vernieuwend
is! * Als er nu
één maatschappelijk segment is
dat u blindelings
mag vertrouwen,
dan is het wel
foorvolk. De geweerlopen zijn
kaarsrecht,
de
t e d dy b e e rg r i j pers in de lunaparken
eerlijk
als goud en zelfs
wanneer u hen
van gefoefel beticht blijven zij
stoïcijns kalm.
En zouden ze er
nooit van durven
dromen om u
door tien zigeuners te laten neerknuppelen
en
aan de gibbons in
hun woonwagens
te voederen. Dus
struin vrij van
argwaan rond op
de Dampoortkermis, van 6 tot 28
mei. Waar? Dat
ge die vraag durft
stellen. Mohool. * De verenigde Gentse
imams roepen tevens op tot het eerbiedigen van de Gentse Stadswachten. ’t Is
niet omdat ze in knullige paarse pakjes
rondlopen en in je nek komen hijgen
wanneer je achteloos een papiertje op de
grond laat vallen, dat je meteen kromzwaardgewijs hun hoofd van hun romp
moet scheiden. Allahu Akbar! * De New
Yorkse rapper KRS-One, gepokt en gemazeld in de cushy suburbs van de Bronx,
wordt ook wel The Teacher genoemd.
Omdat-ie een hele generatie inspireerde.
Klasreünies vallen wel altijd een beetje
moeilijk: zijn ex-leerlingen raken er
schier nooit (ze liggen wasted op hun van
goedkope koffie doortrokken matras, ze
liggen wasted op hun van bloed doortrokken ziekenhuisbed, of ze liggen wasted in hun van negersperma doortrokken
bitchas), en als ze er al geraken brengen
ze steevast hun parole officer mee. En als
iemand de party kan poopen, dan is het
de parole officer. Dus treedt de man gewoon op: op 9 mei speelt hij om 20 uur
in de Vooruit. Mocht u gaan: vraagt voor
het optreden nog snel even aan nonkel

Pater Norbert een paar hippe zinnetjes
uit het zwarte straatjargon. Dien heeft in
de Congo gezeten, die zal dat wel weten.
* De verenigde Gentse Imams roepen op
tot het oplaten van ballonnetjes van velerlei kleuren om het samenhorigheidsgevoel onder de volkeren te stimuleren.
Krl Dlln laat weten dat hij, zo de wind
naar het zuidoosten waait, nog wel een
paar varkensblazen vol mstrdgs kan missen. * In Italië kan men heden ten dage
niet alleen een carpaccio en een bomaanslag op een magistraat naar keuze
bestellen op één en hetzelfde adres,
maar zich op televisie eveneens vergapen aan schaarsgeklede dames die zich
aan diepzinnige beschouwingen over de
meest uiteenlopende maatschappelijk
relevante thema’s wagen. De potige Italiaanse zonen die destijds het vaderland
de rug toekeerden om de infernale hoogovens van Forge de Clabecq op te stoken
en op tijd en stond overmand worden
door heimwee, kunnen hun hart ophalen aan lieflijke deuntjes uit La Vecchia
Madrepatria tijdens ’Gegroet Italië’, op
13 mei in de Rode Pomp, vanaf 20u30.
Alaikum Salam. ■

Edito
MATTHIAS JACXSENS

De Gentse student heeft donderdag
alle criticasters op hun plaats gezet.
Onder een stralende hemel liepen naar
schatting tienduizend studenten in een
lange processie van Blandijnberg naar
Vrijdagsmarkt. De sceptici die jarenlang
beweerd hebben dat alle engagement
uit het studentenleven verdwenen was,
werden met de neus op hun ongelijk gedrukt.
De stoet was een bonte menigte vol
linten, vlaggen en petjes. Gewone studenten liepen arm in arm met studentenvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van de kringen, proffen, personeel
en vakbonden. Rood, blauw en groen
volgden broederlijk in elkaars spoor. En
ideologische tegenpolen Hans Pijpelink
(stuver faculteit Wetenschappen) en
Harko Van De Loock (actieleider VVS)
slaagden er wonderwel in om de hele actie in goede banen te leiden. De optocht
was een perfecte weerspiegeling van de
pluralistische geest van de UGent. De
trots van de rector die de stoet op applaus ontving, en incognito aansloot bij
de staart van betoging, was dan ook volledig terecht.
De sfeer onder de betogers was uitgelaten, maar de eisen waren daarom niet
minder gespierd. Meer geld voor onderwijs, meer geld voor onderzoek en een
kordaat ’neen’ aan de ondermijning van
de onderwijskwaliteit. Bij de eisen van
de Vlaamse Vereniging voor Studenten
(VVS) voegde de delegatie van de UGent
nog de vraag om de financiële benadeling ten opzichte van de KULeuven recht
te trekken. Van provocatie of afgunst

tegenover de vrinden aan de Dijle was
er echter geen sprake, enkel het verzoek
om een scheve situatie recht te trekken.
Het ultieme bewijs dat de demonstratie meer was dan getouwtrek tussen de
twee grote associaties, was de aanwezigheid van de West-Vlaamse hogeschool
KHBO, lid van de Leuvense associatie.
Zoveel eensgezind protest kan minister Vandenbroucke moeilijk naast
zich neerleggen. In een interview met
Schamper kondigt hij dan ook de oprichting van een werkgroep aan om de
fel gecontesteerde outputfinanciering
te herzien. Over de belangrijkste eis, het
optrekken van het budget voor onderwijs van vijf tot zeven procent van het
bruto regionaal product, repte hij echter
met geen woord.
In het Vlaamse regeerakkoord wordt
het stimuleren van de kenniseconomie
nochtans als een van de grote uitdagingen vooropgesteld. In het de immer
voorthollende wereldmarkt heeft WestEuropa namelijk al lang de strijd om de
industrie verloren. Onderzoek en innovatie is al wat de Oude Wereld nog rest
om niet steeds meer aan welvaart in te
boeten. Dat de universiteiten daarin
een voortrekkersrol kunnen spelen,
spreekt voor zich. Vandenbrouckes collega Fientje Moerman trok vorig jaar
zelfs nog naar de Verenigde Staten om
er onderzoekers terug naar Vlaanderen te lokken. Maar die paar verloren
schapen zullen lang niet volstaan om de
doelstelling van de Europese Commissie te bereiken. België moet tegen 2010
tienduizend extra wetenschappers aan
het werk zetten.

Door centen enkel aan onderzoeksprojecten te spenderen, zal men die
doelstelling nooit halen. De overheid kan
niet verwachten dat de relatief ondergefinancierde onderwijsinstellingen continu stromen getalenteerde onderzoekers
uitbraken, zonder dat ze daar de nodige
middelen voor krijgt. In een Vlaanderen
waar de focus lijkt te verschuiven van
onderwijs naar onderzoekscentra, zal
men zich op lange termijn genoodzaakt
zien om niet alleen de gedrainde brainen terug naar hun thuisbasis te lokken,
maar zal men ook verplicht worden om
de brains elders te zoeken.
Van immigratiequota liggen we bijlange niet wakker, wel integendeel, maar
we vragen ons desalniettemin af of het
niet raadzamer is eerst de jonge Vlaamsche jongens en deernen een deftige opleiding aan te bieden, voor we onze wetenschappers elders gaan zoeken. Niet
dat het animo onder de inheemse bevolking erg groot is: de humane opleidingen
verwelkomen steeds meer studenten,
maar de échte wetenschappelijke richtingen blijven kampen met stagnerende
inschrijvingscijfers. In deze bladzijden
weerklonken al vaker noodkreten van
proffen uit de wetenschappen en ook
deze Schamper vraagt één onder hen
luidop af waarom er zo weinig interesse
is in zijn vakgebied. Een mentaliteitswijziging dringt zich duidelijk op.
En dat zal alleen maar lukken met
een smak geld. Zeven procent van het
bruto regionaal product zou een voorzichtige stap in de goede richting kunnen zijn. ■
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HARD NIEUWS

Studenten op straat tegen Plan-VDB
BETOGING DOOR DE STRATEN VAN GENT WAS GIGANTISCH SUCCES
Donderdag 27 april betoogden studenten en onderwijzend
personeel uit Oost- en West-Vlaanderen tegen het nieuwe
ﬁnancieringsdecreet van minister Vandenbroucke. De opkomst was massaal en VDB lijkt vatbaar voor kritiek. De
organisatoren spreken dan ook van een groot succes.

BERTILL. BERT

Zij waren echter niet alleen, ook de
hoge piefen aan de unief waren tevreden en velen onder hen steunden de
actie. Rector Paul van Cauwenberghe,
bijvoorbeeld, vond het schitterend dat
studenten zich engageerden. Vooral dan
dat hun bezorgdheid uitging naar hoger
onderwijs in het algemeen, en niet enkel
naar hun eigen faculteit of studierichting.
Toch had hij enkele aanmerkingen:
“De timing is eigenlijk een beetje ongelukkig. Vorige week lanceerde Vandenbroucke nog een aangepaste versie van
zijn plan, waarin hij heel wat toegevingen deed. In het plan zoals het nu op
tafel ligt, geldt de outputfinanciering enkel nog voor 2e bachelor en verder. Dat
is een belangrijke nuance, aangezien de
slaagpercentages daar vaak boven 80%
liggen.”
PVC denkt in de lijn van veel bestuursleden aan de universiteit. Hij legt
uit niet tegen outputfinanciering op zich
te zijn, maar vooral kritiek te hebben op
de ontbrekende controlemechanismen.
Dat kan op lange termijn de groei van
de Ugent, die de reputatie heeft streng te
zijn, ernstige schade toebrengen.
Overigens kwam ons achteraf ter
ore dat minister Vandenbroucke hoegenaamd niet te spreken zou zijn over de
deelname van de rector aan de betoging.
Hier en daar wordt gefluisterd dat PVC
één dezer dagen een boze reactie van
Vandenbroucke kan verwachten.
Harko Vande Look, actieverantwoordelijke van de VVS, stelt het nochtans nog scherper: “De VVS kant zich
tegen elk model dat gebaseerd is op
output. Indien instituten die meer uitstroom genereren een bonus zouden
krijgen, is dat andere koek. Zoiets lijkt
ons zelfs betrekkelijk logisch, maar het
moet duidelijk blijven dat het om een
extraatje gaat.”
De betoging maakte volgens Harko
duidelijk dat het huidige debat over de
studiefinanciering élke Vlaamse student aangaat. Ook de KHBO, de grootste
West-Vlaamse hogeschool uit de associ-
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atie Leuven, was immers aanwezig. “Het
is zo dat de minister opnieuw uit is op
onderfinanciering van de Ugent, je zou
denken dat de Leuvense studenten er
dan voorstander van zijn. Maar outputfinanciering is gewoon slecht voor elke
student, omdat het de kwaliteit van het
Vlaamse onderwijs in gevaar brengt.”
Harko was tot donderdag de man met
de grote bos krullen. Sindsdien gaat hij
echter kaal door het leven. Op voorhand
was afgesproken dat hij zijn haar zou laten afscheren als er meer dan 10 000 betogers zouden opdagen. Of hij echt rekening hield met die mogelijkheid? “Goh,
we hadden gerekend op vijf- à tienduizend manifestanten, we hebben dat uiteindelijk ruim gehaald. Het mooie weer
speelde zeker een rol, maar ik ben ervan
overtuigd dat de meerderheid van de betogers bijzonder goed wist waaróm ze er
waren en wat er op het spel staat.”
De andere sterke man achter de actie, Hans Pijpelink, stelt ons gerust dat
het symbolische getal van tienduizend
deelnemers zeker gehaald is. Eerst was
er sprake van 8000 betogers, maar in de
loop van de dag werd dat cijfer door de
politie bijgesteld tot iets meer dan 10
000. Hans zat te glunderen op de nabespreking in café het Kraaiennest. ”We

hebben écht alles uit de kast gehaald, we
moesten en zouden de 10 000 halen. Dat
is ons nu ook gelukt, en we zijn daar immens trots op.” Hij gelooft duidelijk in het
effect van de actie: “Hier moet gewoon
politiek gevolg aan gegeven worden, zo’n
massale optocht kán de minister simpelweg niet negeren. De commentaar van
PVC over de timing is overigens terecht,
maar bon. Acties als deze stamp je niet
even snel uit de grond. Je zet een datum
voorop en daar hou je aan vast.”
Op voorhand werd de studenten
drank beloofd bij de aankomst aan de
Vrijdagsmarkt. Die stond wel degelijk
klaar, maar werd uiteindelijk terug naar
de brouwer gestuurd. Op het laatste
moment was de drankvergunning afgenomen, want het bleek praktisch te
moeilijk om alles te verdelen. Volgens
Hans Pijpelink moeten we daar niet rouwig om zijn: “Het was prachtig weer en
er waren genoeg cafés en tavernes open.
De Gentse horeca verdient zo ook al
eens wat.” ■

HARD NIEUWS

“Wij hebben altijd al
strengere normen gehanteerd”
Een opvallende aanwezige tijdens de betoging van donderdag 27 maart was rector Paul Van
Cauwenberge. De rector deelt de bezorgdheid van de studenten over de mogelijke gevolgen
van de nieuwe onderwijsﬁnanciering.
GERT

De rector wil wel enige nuance aanbrengen. Niet alles wat het Departement
Onderwijs uitvaardigt is meteen aangeschoten wild: “De protesten zijn niet
tegen de huidige of komende voorstellen gericht, wel tegen het plan zoals het
oorspronkelijk op tafel lag. Tegen de eerste nota en de vervolgnota, en vóór een
nieuwe en eerlijkere financiering.”
“Ik ben uiteraard zeer tevreden over
de opkomst: ik heb zelf gevraagd om de
lessen te staken tussen elf en twee, en ik
heb de decanen gevraagd personeelsleden en studenten op te roepen om mee
te stappen in de betoging. De decanen
zelf heb ik trouwens ook aangemoedigd
om mee op te stappen. En met 7500 betogers, én alle hogescholen van Oost- en
West-Vlaanderen, ook van de Leuvense
associatie, mogen we toch van een succes spreken.” Met 7500 betogers kende
Gent een pak meer manifestanten dan
Antwerpen of Brussel, maar dat mag
natuurlijk niet verbazen gezien de veel
grotere omvang van de Gentse studentenpopulatie.

LOVENSWAARDIG
De rector is ondertussen op de hoogte van de nieuwe werkgroep, en wil die
alle kansen geven: “De werkgroep dient
het doel dat Vandenbroucke nastreeft:
studenten van minder gefortuneerde
afkomst aan het studeren krijgen, én er-

voor zorgen dat ze daadwerkelijk slagen.
Dat zijn uiteraard zeer lovenswaardige
betrachtingen waar wij volledig achter
staan.”
Maar niet tot elke prijs. De totale outputfinanciering zoals die oorspronkelijk
voorgesteld werd, is voor rector Van
Cauwenberge niet de juiste oplossing.
Onder andere omdat de kwaliteit van
het onderwijs eronder kan lijden. Maar
“de Universiteit Gent heeft lage slaagcijfers. Iets lager dan het gemiddelde. Dat
ligt misschien deels aan ons: de studiebegeleiding in het eerste jaar kan beter.”
“Anderzijds hebben wij altijd al strengere normen gehanteerd. We weigeren
de faculteiten van bovenaf te dicteren
dat ze meer studenten moeten laten
slagen, gewoon om een zekere norm te
halen. We willen zo niet werken: het past
gewoon niet bij de Gentse Universiteit,
wij kiezen ervoor om de basis meer verantwoordelijkheid te geven. Maar door
die lage slaagcijfers zouden we natuurlijk bij een systeem van totale outputfinanciering in de brokken delen.”

ALTERNATIEVEN
Meer en meer groeit dan ook de kans
dat van dat radicale systeem afgestapt
zal worden. André Oosterlinck, de
gehaaide voorzitter van de Leuvense
associatie, heeft dat ook begrepen.
Hoewel zijn instelling zou winnen onder Vandenbroucke’s oorspronkelijke
voorstel, stelt Oosterlinck nu een compromis voor: enkel outputfinanciering
in het eerste jaar, met een financiële bonus voor de instelling wanneer die erin
slaagt de student na één jaar succesvol
naar de juiste richting te sturen. Wil de
Napoleon aan de Dijle zich opwerpen als
grote verzoener?

Ook de minister zelf heeft alternatieven achter de hand: hij zou het eerste jaar via inputfinanciering subsidieren, en de volgende jaren – waar het
slaagpercentage veel hoger ligt – door
outputfinanciering. “Ik denk dat dat
voorstel technisch het meest haalbaar
is. De eerste 60 studiepunten zouden
door inputfinanciering worden betaald,
en tijdens de volgende jaren worden we
dan beloond als we ervoor zorgen dat de
student de rit met succes uitrijdt. Ik ben
dan ook meer gewonnen voor het voorstel van de minister.”

ONGELIJKHEID
Maar er is meer: er blijft de Gentse
claim, ondersteund door een arrest van
het Arbitragehof, voor een rechtzetting
van de historische ongelijkheid tussen
Leuven en Gent. Het nieuwe systeem
zou die kloof enkel dieper maken: doordat Gent jarenlang minder onderzoekers kon aannemen, zou onze Alma
Mater minder onderzoeksresultaten
kunnen voorleggen en dus ook minder
geld krijgen.
Een historische perversie, maar Vandenbroucke sprak in Schamper 437 harde taal: “de Gentse Universiteit moet ook
in eigen boezem durven kijken. Jaren
ongezond onderzoeksbeleid speelden
ook een rol in het verhaal.” Rector Van
Cauwenberge is niet te beroerd om dat
ook toe te geven: “Ik wil de schuld niet
enkel op anderen schuiven. Leuven had
ook een veel langere traditie van onderzoek en het verzilveren van wetenschappelijk onderzoek via spin-offs.”
“Maar dat is zes, zeven jaar geleden
veranderd. En de laatste jaren heeft Gent
zeker dezelfde inspanningen als Leuven
geleverd. En als je rekent dat wij per
student 15 procent minder krijgen dan
Leuven, en onze proffen dus veel meer
les moeten geven, dan kan je toch niet
verwachten dat ze daarnaast ook nog
eens evenveel wetenschappelijke output gaan produceren? Nu, goed, volgend
jaar zullen we weer onze 2,5 miljoen extra krijgen. Eigenlijk is dat niet genoeg,
maar wij begrijpen ook wel dat in de
begroting geen ruimte is voor de twaalf
of vijftien miljoen extra die we eigenlijk
verdienen.” ■
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“Ik ben niet getrouwd
met de outputﬁnanciering”
Kop van Jut voor het luid kelende studentenracaille is Vlaams onderwijsminister Frank
Vandenbroucke. De minister zelf blijft kalm onder al dat protestgeweld: “Ik zou willen dat we
het nu gaan hebben over de échte doelstellingen”.

GERT

De Sp.A’er ligt stevig onder vuur
vanwege de geplande hervormingen:
asociaal, potentieel fnuikend voor de
onderwijskwaliteit en een consolidatie
van de historische ongelijkheid tussen
Leuven en Gent. De minister zelf laat
ruimte voor alternatieven: volgens hem
was de nota slechts een werknota, geen
bindend voorstel.
Er komt binnenkort een werkgroep die het
financieringsplan opnieuw zal bekijken.
Een reactie op de studentenprotesten, of
zou die werkgroep er sowieso komen?

De werkgroep is eigenlijk een logische voortzetting van de plannende
werkzaamheden die we op gang gebracht hebben. Ze behandelt een heel
belangrijk onderdeel van het nieuwe
financieringsplan: de vraag op welke basis je financiert. Ik wil dat het financieren van universiteiten en hogescholen
hen stimuleert om meer studenten aan
te trekken, maar ook om meer studenten te helpen slagen.
We hebben in ons eerste voorstel gepleit voor een financiering op basis van
slaagcijfers. Niet omdat ik met die techniek getrouwd ben, maar wel omdat ik
iedereen wou doen nadenken over de
toch wel érg hoge mislukkingsgraad in
ons eerste jaar. Ik wou iedereen laten
zoeken naar remedies.
Ik heb bij het lanceren van de werkgroep een aantal denkpistes voorgesteld. Zo kan je inderdaad de financiering laten afhangen van het slagen van
studenten. Maar je zou het ook financieel kunnen aanmoedigen om studenten
die in hun eerste richting niet slagen te
begeleiden in een nieuwe studiekeuze.
Of je kan bijvoorbeeld begeleidingsprogramma’s financieren.
Maar al die methodes moeten tot
eenzelfde resultaat leiden: meer slaagkansen voor studenten die nu vaak op
een onbarmhartige manier weggeselecteerd worden.
U richt een nieuwe werkgroep op: is dat
dan helemaal geen reactie op de protesten
van de voorbije weken?

Ik heb vanaf de eerste dag gezegd dat
ik niet getrouwd was met de outputfinanciering. Die werkgroep zou er sowieso gekomen zijn, maar ik vind wel dat ik
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rekening moet houden met kritiek. En
als de betoging die er vandaag in Gent
geweest is zorgt voor meer aandacht
voor de democratisering van het hoger
onderwijs, dan is dat een goeie zaak. En
als er mensen bereid zijn om kritiek te
geven, maar ook om mee na te denken
over een goed financieel systeem, dan
vind ik dat een hele goeie zaak.
U stapt dus ook niet radicaal af van het
oorspronkelijke plan…

Welnee, zeker niet wat de oorspronkelijke doelstellingen betreft. Er loopt
trouwens ook een ander debat: namelijk in welke mate je de financiering van
de instellingen koppelt aan hun aantal
studenten. Ik denk dat wij hogescholen
en universiteiten de boodschap moeten
geven dat ze studenten moeten recruteren. Wij willen nog méér jonge mensen
in het hoger onderwijs. En dus pleit ik
er duidelijk voor om de enveloppes opnieuw open te gooien, zodat stijgende
participatie vertaald kan worden in
meer geld voor de instellingen.
Maar dat betekent natuurlijk ook
dat je de financiering sterk studentgebonden maakt. Nu, dat is een debat dat
gevoerd moet worden tussen de instellingen onderling. Want de kleinere instellingen hebben vandaag schrik van
studentgebonden financiering, omdat
zij nog steeds gefinancierd worden op
basis van historische verworvenheden.
Daarin sta ik open voor alternatieve
suggesties, en daar is de doelstelling wat
mij betreft om die studentgebondenheid
te behouden, en tegelijkertijd ook meer
doelmatigheid na te streven in de organisatie van het aanbod: minder versnippering en minder fragmentering.
Het nieuwe financieringsplan zou normaal
gezien ingaan in 2007, maar…

Ik heb al lang geleden aangegeven
dat die datum onhaalbaar was.
Nu goed, de nieuwe financiering zal ingaan
in 2008. Wat zal er dan gelden als financieringsstelsel tijdens het overgangsjaar, en
wat met de nodige gelijkschakeling tussen
Leuven en Gent?

Daar zijn we al mee bezig, hé. Eerlijk
gezegd zou men dat in Gent toch wel
eens mogen zeggen aan de studenten.
Ik heb vorige week op de ministerraad
voorgesteld om nu reeds in de begroting
van 2007 in te schrijven dat er nog eens

2,4 miljoen extra moet komen voor de
Gentse Universiteit. Omdat Gent inderdaad erg benadeeld is door het feit dat
de financiering erg lang niet gebonden
geweest is aan het aantal studenten en
de groei van het aantal studenten. Ik
weet wel dat de Gentenaars dat eigenlijk niet genoeg vinden, maar we zijn dat
probleem toch al ten dele aan het aanpakken. Andere instellingen hebben ook
specifieke problemen, die ook bekeken
worden.
Tijdens ons vorige gesprek had u het over
het feit dat Gent in eigen boezem moet
durven kijken, en dat hun achterstand ook
te wijten is aan een gebrekkig onderzoeksbeleid. Rector Van Cauwenberge wil u daar
wel ten dele gelijk in geven, maar zegt wel
dat het nu eenmaal vaststaat dat je met
minder geld minder onderzoekers kan aannemen.

Maar ik denk dat de Universiteit Gent
de voorbije jaren net bewezen heeft dat
het ook een kwestie van aanpak is. Men
heeft met de schaarse middelen die
voorhanden waren een enorme impuls
gegeven aan het wetenschappelijke onderzoek. Je hoort me niet zeggen dat je
zonder geld kan werken. Maar ik wil wel
duidelijk zeggen dat het óók een kwestie van beleid en aanpak is. Dat beleid
en die aanpak zijn eronder De Leenheer
ook gekomen.
De Standaard van 27 maart schrijft dat
“bijna iedereen” tegenstander is van uw
plan. Hoe verklaart u dat de tegenstand zo
massaal is?

Ik denk eerlijk gezegd niet dat er zo’n
massale tegenstand is. Ik denk dat er veel
vraagtekens zijn. De mensen zijn verrast
dat een discussie over financiering in
rond maatschappelijke doelstellingen
draait. En dat je een financieringsmodel
ook gebruikt om een debat op te starten
over noodzakelijke hervormingen.
Dat zijn de instellingen niet gewend.
De instellingen willen gewoon dat de
minister hen geld geeft. Punt. En als je
met die gewoonte breekt, en je wil het
hebben over de doelmatigheid van het
aanbod, dan zijn ze heel erg verbaasd.
Ik ben blij dat we nu een debat hebben
waarbij het over de essentie van het onderwijs begint te gaan: meer jonge mensen kansen geven om met succes hun
hogere opleiding te vervolmaken. ■

HARD NIEUWS

Universitaire Flikken
Niets is nog heilig. Op 10 april, nog geen maand nadat het
nieuwe studentenhuis Therminal met veel zwier geopend
werd, werd er ingebroken. Onbekenden forceerden verschillende deuren en lieten een spoor van vernieling achter.
SARA

De paasvakantie was blijkbaar een
vruchtbare periode voor al dat schorriemorrie. Verschillende universitaire
sites kregen ongewenste bezoekers over
de vloer. In de Blandijn zijn zowel de
vakgroep Duits als het bureau van de
portier onder handen genomen. Volgens de portier ging het de snoodaards
enkel om geld. Laptops, gsm’s en andere
waardevolle spullen hebben ze gewoon
laten liggen. Domme dieven dus. Op hun
queeste naar verborgen schatten moest
het glas van de portiersloge het ontgelden, werd een deur met een koevoet
geforceerd en werden kasten en dozen
met verloren voorwerpen binnenstebuiten gekeerd. Niet grappig dus. In de Ledeganck werden computeronderdelen
gestolen, en ook het UZ werd op visite
getrakteerd.

DRAAI DAN 88
In de wandelgangen wordt van een
heuse plaag gesproken. Bert Dekyvere, verantwoordelijke security UGent,
spreekt dit tegen: “Er zijn inderdaad een
aantal inbraken gebeurd, maar ik heb
niet de indruk dat er meer waren dan anders.” En Dekyvere kan het weten, want
hij is de Gil Grissom van het Permanentie Centrum van onze alma mater.
De permanentiedienst van de universiteit is 24 uur op 24 en 7 dagen op
7 bereikbaar. Bij technische problemen
(zoals stroompannes, geblokkeerde
liften, …) of incidenten (zoals diefstal,
vandalisme, wateroverlast) zijn ze altijd
te bereiken op het interne noodnummer
88. Bij een oproep rapporteren ze wat
er gebeurd is, en sturen, indien nodig,
mensen ter plaatse. Verder organiseren
ze, in samenwerking met de politie, verschillende sensibiliseringscampagnes
zoals de Kot op Slot!!-actie, die begin deze
maand nog eens herhaald is.
Dekyvere relativeert de recente incidenten: “Je moet het in zijn context
bekijken. Er lopen op de universitaire
sites dagelijks ongeveer 36 000 studenten, personeelsleden en bezoekers rond.
De geschatte vloeroppervlakte van de
UGent is 400 000 m2. Met zoveel mensen
op zo’n oppervlakte is het normaal dat
er af en toe iets misgaat. De paasvakantie duurt twee weken, dus eigenlijk valt de schade relatief goed mee.”

KOEKJESAUTOMATEN
De ontstane commotie heeft volgens
hem te maken met de aard van het misdrijf. “Vandalisme is zichtbaar, dus het
wordt opgemerkt. Iets als het gebroken
venster van de portiersloge in de Blandijn springt meteen in het oog. Er wordt
over gepraat. Even vaak gebeuren er
inbraken of ander onguurs zonder dat
iemand het opmerkt. Ook de korte tijdspanne waarop de inbraken gebeurden
zorgen ervoor dat er gedacht wordt dat
er sprake is van een plaag. Vroeger werd
er ook veel minder melding gemaakt
dan nu. Nu weten we dus dat er inbraken zijn, vroeger niet. Dat is positief omdat je daarop kan anticiperen, maar de
statistieken gaan de hoogte in, wat ook
een vals beeld schept.”
De security-afdeling brengt, als een
soort overkoepelend
orgaan,
alle meldingen
in kaart. Door
alles op een
rijtje te zetten, kunnen ze
uitzoeken of
het al dan
niet om een
fenomeen
gaat.
Het

kan

zijn dat er op een nacht drie diefstallen zijn, maar daarom is er niet meteen
sprake van een inbrakengolf. Als je op
een maand tijd echter drie diefstallen
hebt volgens dezelfde modus operandus, loont het wel de moeite om eens
samen te gaan zitten met de politie om
informatie uit te wisselen over mogelijke
daders.
“Als er inbraakgolven zijn weten we
dat meestal ook op voorhand. De politie verwittigt ons als er een bende actief
is. Onlangs is er bijvoorbeeld een groep
actief geweest die systematisch de koekjesautomaten kraakte. De machines
werden opengebroken en de geldzak
werd eruit gehaald. In zo’n machine zit
toch ongeveer 300 euro, dus als je vijf
machines kraakt heb je een goede avond
gehad. Nu worden de geldzakken preventief elke dag leeggemaakt.”
De recente gebeurtenissen staan los
van elkaar, dus versterkte veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig. Het wordt
pas alarmerend als hetzelfde stramien
telkens opnieuw voorkomt. U kan dus
op beide oren slapen. ■
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Nieuwe chef studentenvoorzieningen
RESTOBAAS PROMOVEERT
STEFAAN
ILL. BERT

Er zijn er die de bons krijgen, zoals
Gonda Cock. Sommigen houden de eer
aan zichzelf, zoals Ignace Van der Cam.
Zijn post als directeur studentenvoorzieningen wordt nu ingevuld door Marc
Bracke, oud restobaas.
De benoeming van Marc Bracke ging
in op 1 april. Bracke staat voor een aantal uitdagingen. Zo is er de hervorming
van de dienst algemene studentenvoorzieningen in het kader van de Ster-hervormingen, waarbij de ’t’ en de ’r’ respectievelijk staan voor transparantie en
responsabilisering. Technische details

voorzieningen. Niet alleen krijgen we een
pak minder dan de tsjeven uit Leuven en
de maçons uit Brussel, maar er moet
ook rekening gehouden worden met een
aantal doelgroepen. Het Decreet van de
Vlaamse gemeenschap van 30 april 2004
betreffende de studiefinanciering en de
studentenvoorzieningen, bepaalt dat de
instellingen een doelgroepenbeleid dienen te voeren. Kansarmen, allochtonen
en gehandicapten kunnen genieten van
bepaalde selectieve voorzieningen. Dit
alles om diversiteit te creëren.
Er zijn plannen om het een en ander
te doen aan de huisvesting. Dat zijn investeringen die een unief ettelijke decennia met zich meedraagt. Het staat al-

inspanningen gedaan om de maaltijden
te bereiden conform de hygiënische vereisten. Uw steak moet traceerbaar zijn,
van zodra die het magazijn binnenkomt
tot hij op uw bord terechtkomt.
Naast piekuren heb je daluren. Nogal
evident. Ook de resto’s zijn onderworpen
aan dat fenomeen. Niet op elk ogenblik
zijn er evenveel studenten te bedienen
en is er evenveel personeel nodig om al
dat lekkers op uw bord te deponeren.
Personeel is duur. Kakduur. Om alles betaalbaar te houden wil men een systeem
van automatische maaltijdverschaffers in werking brengen. Voor de goede
verstaander, indien alles volgens plan
verloopt, zal u binnenkort uw maaltijden tijdens de daluren uit een automaat
kunnen halen. Zoals u zich wellicht kunt
inbeelden, is hier hard over nagedacht.
Het idee komt van een voedingsbeurs in
Duitsland zo’n 15 jaar geleden. Het Reich
is altijd al goed geweest in het automatisch laten verlopen van bepaalde processen op grote schaal.

KOOSJER

kan u vinden in het verslag van het Bestuurscollege van 27 maart. Daarbij
werd een sterkte/zwakte-analayse gemaakt van de studentenvoorzieningen.
Eén van de adviezen was om deze dienst
op te splitsen in twee aparte entiteiten.
Er is de afdeling maaltijdvoorzieningen
en de afdeling huisvesting, de homes zeg
maar. De aandachtige lezer zou kunnen
opmerken dat die opdeling nu al bestaat.
Inderdaad, maar nu zijn het daadwerkelijk twee aparte diensten. Het leek de
Ugent opportuun om een dienst waaronder tal van studenten en personeel
ressorteert, op te splitsen in een aantal
meer werkbare entiteiten. De vacatures
van de afdelingshoofden zijn uitgeschreven, maar nog niet ingevuld. De hele verandering zou gebeuren zonder meerkost
voor de unief.

DIVERSITEIT
Voor de betoging van vorige week
donderdag tegen de nota Vandenbroucke spoorde Marc Bracke heeft de collega’s van zijn diensten aan om mee te
stappen. De voorziene broodjes zouden
de twijfelaars over de streep moeten
trekken. Bracke pleit voor een transparantere financiëring van de studenten-
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leszins vast dat er nieuwe homes komen.
Momenteel is er al overleg met de directie gebouwen en facilitair beheer en de
studenten van de Homeraden. Of de
werken gerealiseerd zullen worden via
een publiek-privaat samenwerkingsverband, staat nog niet vast. Het publieke
aspect moet doorwegen, zodat de huisvesting niet volledig bepaald wordt door
de vrijemarktprincipes. Een samenwerking met de hogescholen binnen de associatie is niet uitgesloten. Het aantal
plaatsen voor de hogeschoolstudenten
zal afhangen van de participatiegraad
van die hogescholen. Hou die graad
maar zo laag mogelijk.

RITCHIE FOUBERT
Het oude werkterrein van Marc Bracke, de resto’s, staat net als de huisvesting
niet stil. De Brug zal worden uitgebreid.
In de put naast het Technicum komen
nieuwe auditoria ( de monovolume, nvdr.
) en dat zal ongetwijfeld een hoop hongerige studenten lokken. Daarna wordt
de Overpoort gerenoveerd. Zolang ze
het plakkaat ter nagedachtenis van Ritchie Foubert maar laten hangen. Dit terzijde, weet iemand wie dat is? De voorbije jaren hebben de resto’s al een hoop

Voorlopig zit het systeem in een experimentele fase. Het werd op 24 april voor
de eerste maal in het resto van campus
Ardoyen uitgetest. De maaltijden zijn
iets duurder. Het concept op zich is al
duurder en de prijzen van de maaltijden
worden afgerond tot 50 cent. Volgens
Marc Bracke zijn die dingen best wel lekker. We durven niet te twijfelen aan de
man zijn oprechtheid. Vegi’s en mensen
die alleen halal en koosjer mogen eten,
er wordt voor u gezorgd. De automaten
zullen ook maaltijden verspreiden die
met deze groepen rekening houden.
Het is niet de bedoeling dat die dingen
het volledige aanbod overnemen. Het
is alleen bedoeld als aanvulling op het
bestaande assortiment. Indien het systeem succesvol blijkt te zijn, is het niet
uitgesloten dat er dergelijke automaten
beschikbaar zullen zijn in de homes.
Tot slot een iets minder aangename
mededeling. Ook een immer vrolijke
Marc Bracke kent zijn momenten van
ergernis. Zo stoort hij zich aan het nutteloos gebruik van de auto. Daaronder
verstaat hij het zich verplaatsen voor
een afstand die je makkelijk te voet of
met de fiets kan afleggen. Hij ziet ook
niet graag iemand alleen in de auto zitten. Aan deze ergernis wil hij iets doen.
De vzw Studentenmobiliteit, bekend
van de gele rijwielen voor studenten, zal
nu ook een aantal fietsen leveren aan
het personeel. ■

HARD NIEUWS

OPINIE
ELINE & MATTHIAS

We namen de rode rebel mee in het
hol van de leeuw: het terras van de Faculteit Economie. Daar vertelde ze ons
haar ideëen over het plan Vandenbroucke, de universitaire associaties, haar verkiezing in de Raad van Bestuur en vrije
software. “Frank Vandenbroucke’s hervormingen van het financieringssyteem
stoot ook mij tegen de borst. Ik sluit mij
grotendeels aan bij de vijf strijdpunten
van de VVS, hun tegenvoorstellen zijn
interessant. Maar mijn persoonlijke
stokpaardje blijft de begeleiding van de
studenten. Zowel aan de hogeschool als
aan de universiteit is er te weinig begeleiding. Het is spijtig dat Vandenbroucke
daar in zijn nota niet over spreekt. Kansarme studenten moeten nu eenmaal
meer gestuurd worden.”
“Begeleiding is niet hetzelfde als
betutteling, je moet alleen maar begeleiding geven aan de studenten die het
echt willen. Als je nu ziet hoe weinig studenten er afstuderen in hun eerste jaar,
is dat een groot probleem. Veel heeft ook
te maken met verkeerde studiekeuzes. Je
krijgt geen begeleiding over wat een studie inhoudt en wat je beroepsmogelijkheden zijn. Dat is nefast voor de gelijke
kansen in het hoger onderwijs, een van
mijn grote bekommernissen.”
“Of je die betere studiebegeleiding
nu het beste kan realiseren met input- of outputfinanciering, is een heel
complexe vraag. Inputfinanciering is
ook niet per definitie rechtvaardig. De
outputfinanciering die Vandenbroucke
bepleit, kan twee gevolgen hebben.
Enerzijds kan dat ervoor zorgen dat de
kwaliteit verlaagd wordt, zodat er meer
mensen doorstromen. Anderzijds zou
men te streng kunnen selecteren, zodat
de mensen die instromen, ook zeker
uitstromen. Het grote probleem is juist
dat Vandenbroucke nergens in die nota
voorwaarden stelt aan de universiteiten
en hogescholen wat betreft begeleiding.
Ze kunnen gewoon doen waar ze het
meeste profijt uit halen.”

ASSOCIATIES
“De associatie is een moeilijke materie, maar je moet uiteindelijk gewoon
kijken wat voordelig is voor de studenten. Natuurlijk heb ik het interview met
Luc Vandenbossche en André Ooster-

Sara Fobelets
‘GELIJKE KANSEN ZIJN MIJN STOKPAARDJE’
Op een zomerse dag merk je dat de Therminal vroeger een
warmtecentrale was. Sara Fobelets, de nieuwe studentenvertegenwoordigster in de Raad van Bestuur, praatte liever
buiten.
linck gelezen. (De voorzitters van de AUGent en Associatie KULeuven pleitten in
de Knack van 19 april een centralisering
van het Vlaamse academische landschap
rond de twee grote associaties – red.) Ik
denk dat associaties op zich voordelen
kunnen hebben voor de studenten: hogeschoolstudenten kunnen in de resto’s
van de universiteit eten, je kunt samen
onderzoek doen, enzovoort. Als iedereen op zijn eigen eilandje blijft zitten,
bereik je weinig positiefs.”
“Maar als je slechts twee associaties
over houdt, laat je de andere drie universiteiten vallen. Je zegt dan dat Gent en
Leuven dé universiteiten zijn. Dat vind ik
op zich al fout. De universiteiten in Antwerpen en Hasselt zijn veel kleiner, maar
de studenten die daarheen gaan krijgen
in kleinere groepen een intensievere
begeleiding. Zo kan de student zich kritisch vormen. Dat gebeurt bijvoorbeeld
niet in een richting als psychologie met
vierhonderd studenten. Het beste wat je
kunt doen, zeker als je doelgroepen wil
benaderen die nu weinig naar de universiteit gaan, is zo dicht mogelijk bij huis
blijven. Iemand uit Antwerpen gaat minder snel de stap zetten om naar Leuven
of Gent te gaan, want op kot gaan kost
veel te veel geld. Associaties kunnen een
voordeel zijn, maar op het moment dat
het nadelig wordt voor studenten moet
je daarmee stoppen.”

RAAD VAN BESTUUR
“Drie van de vier studenten in de
Raad van Bestuur komen nu uit een politieke vereniging, en dat vind ik positief.
Indien ik niet bij Comac zou zitten, dan
zou ik mij nooit kandidaat gesteld hebben. De stap zou ookvoor mij te groot
zijn, maar nu stond heel Comac achter
mij. Mijn bedoeling is wel om de studenten te vertegenwoordigen, en niet enkel
Comac’ers.”
“Het klopt dat ik vooraf niet zoveel
over de Raad van Bestuur wist. Ik kende
de Sociale Raad wel, en het idee was dat
Koen (Hostyn, de opvolger van Sara –
red.) en ik daarvoor zouden gaan. Maar
Koen is een man met grote ambities, en
die vond dat we voor de Raad van Bestuur moesten gaan. Vanuit de Raad van

Bestuur kun je immers ook in de Sociale
Raad zitten. Eerst was de bedoeling dat
ik de opvolger zou zijn, maar ik ben ook
heel veel bezig met vrouwenrechten. Ik
zag dat er geen enkele vrouw zich kandidaat stelde, en de vrouwen die opvolger
waren zouden nooit effectief zetelen.
Toen dacht ik ‘hey man, dat moet ik eigenlijk echt wel doen’. Maar niet omdat
ik iets tegen mannen zou hebben hoor.
(lacht)”

VRIJE SOFTWARE
“Als je nu een computer koopt, betaal je gewoon tweehonderd euro meer
omdat er Microsoft Windows op staat.
Dat is heel veel, zeker als je weet dat
er alternatieven bestaan die even goed
zijn en dezelfde mogelijkheden bieden.
Die worden nu ook in het lager en het
secundair gepromoot, dus waarom dat
niet doortrekken naar de universiteit? Ik
doe dat vooral vanuit ideologisch standpunt, dus weer voor gelijke kansen.”
“Ik denk dat je wel een overgangsfase moet hebben, metzowel Linux als
Windows. Je hebt bijvoorbeeld Word, en
een vrij alternatief. In feite is dat precies
hetzelfde. In het begin heb je daar wat
weerstand tegen, ik ook, ik moet dat
toegeven. Ik ben geen computerheld.”
“Je hoeft daarin niet altijd mee te gaan
met de markt. Je kunt kiezen voor een
progressief alternatief, en ik denk dat
het een belangrijke functie van de universiteit is om daarvoor te gaan. Als je
altijd rekening houdt met de markt, krijg
je een onderwijs à la USA. Dat is ook het
probleem met het financieringsdecreet.
Het kadert in de Lissabonplannen om
van Europa de meest concurrentiële
economie van de wereld te maken. We
zullen meer uit eigen zak moeten gaan
betalen, daarvan ben ik overtuigd. De
nadruk ligt steeds meer op het economische, en minder op het sociale.”■
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PFK kiest en erkent
LINKS GRIJPT MACHT
Er stond wat te gebeuren bij het PFK, het Politiek Filosoﬁsch Konvent dat alle politieke
en levensbeschouwelijke verenigingen aan de Universiteit overkoepelt. Tijdens de laatste
vergadering van het lopende academiejaar moest immers beslist worden of het marxistische
Vonk werd toegelaten, en bovenal moest een nieuwe voorzitter worden verkozen.
WIM VAN LANCKER

Even recapituleren. In het PFK zetelen momenteel de Actief Linkse Studenten (ALS), het Anarchistisch Kollectief
(AK), Animo, de PVDA (COMAC), Christen Democratische Studenten (CDS),
Groen Alternatieve Studenten (GRAS),
Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV), Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) en het Studentenpastoraal Gent (GPS).
Grosso modo een ‘links’ overwicht
van vijf tegen drie, het GPS niet meegerekend. Niet verwonderlijk dus dat het
PFK de laatste jaren vooral uitblonk in
oeverloze discussies, over-en-weer gescheld tussen links en rechts en pogingen van beide kampen om de ander te
saboteren. Zo werd vorig academiejaar
het ALS ei zo na uitgesloten (zie Schamper 437) omdat het steevast dreigde keet
te schoppen wanneer een vereniging een
mandataris van het VB uitnodigde. De
motie van wantrouwen werd nipt verworpen omdat de linkse verenigingen
vreesden hun overwicht te verliezen.
Aan de andere kant dient het NSV (Nationalistische Studentenvereniging) jaar
na jaar een erkenningaanvraag in (een
erkenning impliceert meteen een subsidie
van 700 euro, nvdr.), een aanvraag die
telkens verworpen wordt door de linkse
meerderheid.

VONK
Vonk, ofte de marxistische studenten, zijn reeds zeven jaar actief aan
de UGent. Sinds 1999 waren ze onder
andere actief in het anti-Raescomité,
anti-oorlogscomités, discussies rond de
privatisering van de resto’s en dies meer,
maar dienden nu voor het eerst een aanvraag tot erkenning in “om hun werking
te verzekeren en een vast ledenbestand
uit te bouwen”. Door te graaien in de
subsidiepot bij een positief antwoord
op de aanvraag, met andere woorden.
Secretaris Brecht De Smet gaf tekst en
uitleg bij hun activiteiten (verenigingen
die erkend willen worden moeten immers minstens tien activiteiten per jaar
organiseren) waarna alle verenigingen
in een openbare stemming de aanvraag
goedkeurden. Ook het uiterst rechtse
KVHV dus.
Tweede punt op de agenda was de
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RYCKBOSCH IN BETERE DAGEN

verkiezing van een nieuwe voorzitter,
een mandaat dat volgend academiejaar
ingaat. Huidig voorzitter Peter Van de
Velde stelde zich niet meer verkiesbaar
en slechts twee kandidaten meldden
zich: Laura Harth voor het LVSV en
Wouter Ryckbosch, de kandidaat van
Animo. Beide kandidaten mochten zichzelf aanprijzen en hun actiepunten als
toekomstig voorzitter toelichten. Harth
legde vooral de nadruk op haar onafhankelijkheid “want niet bevooroordeeld”,
terwijl Ryckbosch de inhoudelijke toer
opging en “inhoudelijke discussies strikt
buiten de vergadering” wou houden.
Pour la petite histoire: het was voor
zowel Harth als Ryckbosch de eerste
vergadering van het PFK ooit die ze bijwoonden. Tijdens de debatten werd al
snel duidelijk dat Ryckbosch verbaal en
intellectueel de meerdere was. Koppel
daaraan het voorbereidende lobbywerk
vanuit Animohoek, en de uitslag van de
geheime stemming was op voorhand al
duidelijk: Wouter Ryckbosch wordt de
nieuwe voorzitter van het PFK, met zes
stemmen tegen drie.

LINKSE HEGEMONIE
“Natuurlijk ben ik zeer verheugd met
deze verkiezing”, aldus Ryckbosch in een

eerste reactie. “Vooral omdat de voorzitter eindelijk eens iemand uit een andere
hoek van het politieke spectrum is (Van
de Velde was lid van het LVSV, nvdr.), wat
voor een frisse wind kan zorgen in de
werking van het PFK. Het pluralisme
van het konvent blijft alleszins behouden, want uiteindelijk moet een goed
voorzitter vooral doen wat hem wordt
opgedragen door de algemene vergadering.” De kersverse voorzitter heeft
ook concrete plannen: “Ik wil volgend
academiejaar vanuit het PFK zelf twee
grote activiteiten organiseren die ook
het grote publiek moeten aantrekken,
de gewone student dus, en niet alleen de
typische incrowd.”
Het valt nog te bezien of neofiet
Ryckbosch erin zal slagen van het PFK
te maken wat het altijd al had moeten
zijn: een dynamisch konvent in plaats
van een nutteloze praatbarak. In de
wandelgangen vielen na de vergadering
vanuit rechtse hoek alvast de gevleugelde woorden “linkse hegemonie” te
noteren. Benieuwd of dat voor vuurwerk
zal zorgen.■
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“Een atleet sluit geen compromissen.”
INTERVIEW MET IOC-VOORZITTER JACQUES ROGGE
Aan het hoofd van het Internationaal Olympisch Comité staat een Gentenaar. Sinds 2001
waakt Jacques Rogge over het Olympische reilen en zeilen. In het kader van het Internationaal Studentenforum bezocht hij onze universiteit voor een lezing en een debat met de
studenten. Schamper kon hem strikken voor een interview.
FLEUR EN (JR)

De carrière van Rogge is er een om u
tegen te zeggen. Als chirurg was hij een
tijd lang actief aan de UGent en de VUB.
Tegelijkertijd werd hij wereldkampioen
in het zeilen en nam hij meerdere keren
deel aan de Olympische Spelen. Als rugbyspeler werd hij Belgisch kampioen. Hij
draagt de adellijke titel van Graaf en bezit een zevental eredoctoraten. Wij waren dan ook benieuwd welke boodschap
zo iemand aan de Gentse studenten
wilde overbrengen.
“Dat sport in het algemeen een succes
story is, maar er nog grote uitdagingen
zijn die we moeten aangaan. Organisatorische, maar ook het verdedigen van
de waarden van de sport. Als we die
waarden niet kunnen verdedigen, dan
gaat de sport ten onder.”
Waarden zoals…

Dopingbestrijding, fair play, het verminderen van de kloof tussen de arme
en de rijke landen, geweld in de sport,
corruptie, opkomend racisme, ... Er zijn
zeer veel aspecten waarbij de waarden in
de sport bedreigd worden en daar moeten we tegen vechten. Sport is efficiënt,
sport kan goed organiseren, sport heeft
een grote kijkdichtheid en kent een hoge
deelname. Maar de immateriële waarden zijn veel moeilijker te verdedigen en
die zijn het belangrijkste.
Laten we wat dieper ingaan op die waarden. U hebt het over de kloof tussen arme
en rijke landen, maar als we naar de voorbije en komende Spelen kijken, vinden die
plaats in Londen, Athene, Sidney, Turijn,
Peking, ... Allemaal rijke landen. Waarom
geen Spelen organiseren in Afrika?

Daar zijn plannen voor geweest en
kandidaturen voor ingediend, maar tot
op vandaag hebben die nog geen succes
gekend. Het is uiteindelijk een kwestie
van de infrastructuur in die steden. Een
stad moet eerst en vooral een grote veiligheid kunnen garanderen.
Men kent het probleem van München
72, men kent het probleem van 11 september in New York. We leven nu in een
heel onzekere wereld met allerlei terroristische aanslagen, waardoor wij alleen
maar naar een land kunnen gaan waar
een serieus veiligheidsapparaat is. Dat
is niet het geval voor arme ontwikke-

lingslanden. Ten tweede moeten wij ook
basisvoorzieningen hebben: voldoende
stadia en hotelcapaciteit voor anderhalf
miljoen toeristen die naar dat land gaan
komen om de Spelen te zien.
En uiteindelijk moeten we denken
aan de atleten. Atleten hebben maar een
korte carrière. Een carrière van 4, 5 tot 6
jaar. Wij moeten ervoor zorgen dat die
spelen perfect zijn. Wij kunnen het ons
niet veroorloven een editie van de Spelen te laten mislukken, want dan zijn
die atleten hun kans kwijt. Maar ik denk
dat Afrika zich verder zal ontwikkelen
en dat we op middellange termijn zeker
daarheen zullen gaan.

DOPING EN MENSENRECHTEN
Een andere van uw waarden is dopingvrijheid. Het WADA, het Wereld Antidopingagentschap, is een van uw stokpaardjes.
Bent u tevreden met de huidige stand van
zaken in de dopingbestrijding?

Ik denk dat we vooruitgang geboekt
hebben, maar het zal natuurlijk een
eeuwige strijd zijn. Het is niet iets dat
morgen gaat verdwijnen. Je kan dat het
beste vergelijken met de strijd tegen onveiligheid. Criminaliteit is van alle tijden
en zal in de toekomst blijven bestaan.
Alleen is het onze heilige plicht om het
dopinggebruik zo laag mogelijk te houden. Zeggen dat doping gaat verdwijnen
is een utopie. Dat is hetzelfde als zeggen dat er in de toekomst geen ziektes
meer zullen bestaan, geen criminaliteit
of geen tweede zit.
Naarmate Peking 2008 dichterbij komt,
wordt het protest tegen het houden van
Olympische Spelen in China luider. Het kan
immers niet om de Spelen te organiseren
in een land waar constant mensenrechten
worden geschonden, klinkt het.

Het is juist dat China, net zoals andere landen, nog vooruitgang kan maken
op het gebied van de mensenrechten.
Maar wij vinden dat de Olympische Spelen die zaak juist gaan verbeteren. Wij
komen naar China met niet minder dan
25.000 geaccrediteerde journalisten, die
daar normaal geen toegang hebben. De
Chinezen hebben ons verzekerd dat al
die journalisten vrijheid van informatie
en berichtgeving zullen hebben. Zij gaan
in feite een grote schijnwerper richten
op China en de Chinezen zullen daarop
reageren.

BASEBALL
Onder uw voorzitterschap zijn onder meer
baseball en softball van het programma
van de Spelen gehaald. Waarnemers noemen dat een overwinning voor u. Waarom
moesten deze sporten verdwijnen?

Daarvoor zijn er drie redenen. Ten
eerste is er een gebrek aan universaliteit. Het zijn sporten die vooral populair zijn in Amerika en de Caraïben, een
beetje in Japan en Korea ook, maar die
geen echte universele uitstraling hebben. Ten tweede zijn het sporten die
erg verweven waren, zeker wat baseball
betreft, met doping. Het is duidelijk dat
de dopingregels niet serieus werden
toegepast in baseball. Ten derde werden de beste Amerikaanse spelers niet
opgesteld. Dan heb je twee sporten die
de plaats innemen van andere sporten
die op het programma zouden kunnen
staan en dan moet je gewoon afwegen:
wat brengen die sporten bij tot het succes van de Spelen?
Is er een groot verschil tussen het leven als
topsporter en dat aan het hoofd van het
Internationaal Olympisch Comité?

Ja, er is een groot verschil. (lacht)
Welk van de twee is het zwaarste?

Ik zou gewoon zeggen: als topatleet
leeft men, als voorzitter van het IOC
wordt men geleefd.
Topsporters maken wel vaker de overstap
naar een beleidsfunctie. Kijk maar naar
de talrijke ex-voetballers die in de politiek
zijn gestapt. Velen geven er na enkele jaren moedeloos de brui aan. Is het wel logisch om als topsporter zo’n overstap te
maken?

De atleet heeft de mentaliteit van:
ik ga hard trainen, ik ga me er goed op
voorbereiden en dan is de kans groot
dat het lukt. In de politiek is dat niet zo.
Politiek is een kwestie van samenwerken
met de anderen. De atleten die ik in de
politiek heb zien stappen, zijn ontgoocheld omdat hun ideeën en voorstellen
botsten met partijpolitiek. Ze verwachten niet dat er compromissen gesloten
moeten worden. Een atleet sluit geen
compromissen. Een atleet gaat rechtdoor en slalomt niet, die gaat ervoor. In
de politiek kan dat niet, helaas. ■
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“Hoe meer je weet,
hoe betoverender alles wordt”
HENRI VERSCHELDE OVER DE LIEFDE VOOR DE WETENSCHAP
Professor Henri Verschelde is een van de meest eminente wetenschappers van onze universiteit. “De Einstein van de Sterre”, zo wordt hij in de wandelgangen wel eens genoemd. Zijn
grote passie is de quantumchromodynamica, één van de meest complexe theorieën uit de
natuurkunde. Maar Verschelde is eveneens een passionele uomo universale.
PIETER & MATTHIAS
ILL. PIETER

“Ik denk dat er geen enkele wetenschapper is die niet geïnteresseerd is in
filosofie en ‘de grote vragen’. Het is natuurlijk zoeken naar een evenwicht. Als
je een serieuze wetenschapper wil worden, moet je je volledig op één iets storten, anders ben je gedoemd het warm
water telkens opnieuw uit te vinden.
Daardoor kan je soms de big picture uit
het oog verliezen, maar al bij al vind ik
dat best meevallen (lacht).

PASCALE
Hoe groot is de invloed van uw toch wel erg
fundamentele onderzoek op uw persoonlijke wereldbeeld?

Je bedoelt iets in de trant van Pascals
beroemde woorden, ‘le silence de ces espaces infinis m’effraie’? Ik word natuurlijk wel beïnvloed door mijn beroep. Dat
maakt mij bijvoorbeeld heel sceptisch,
ik ben een volbloed scepticus. Noem het
beroepsmisvorming, maar ik voel heel
snel aan of iets bullshit is of niet. Ik moet
er zelfs niet te lang bij stilstaan. Dat is
de grote invloed van mijn werk op mijn
denken.
Ik weet natuurlijk dat we maar een
klein stofje zijn in het heelal. Maar dat
weet ik al van kleinsaf. Mensen die niet
vaak met wetenschap geconfronteerd
worden, zullen misschien sterker schrikken als ze op hun bord krijgen wat wij
hier allemaal zien. Dus ja, het is inderdaad waar dat veel van onze inzichten
bevreemdende emoties kunnen oproepen bij veel mensen. Maar ikzelf ben het
ondertussen gewoon geraakt.
Collega’s als Roger Penrose, die beweert
dat de quantumfysica aan de basis ligt
van de vrije wil, durven wel eens levensbeschouwelijke conclusies trekken uit de inzichten van de theoretische natuurkunde.

Ik heb veel bewondering voor Roger
Penrose als wiskundige en natuurkun-
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dige, maar hij past de quantumfysica
toe in een domein waar ik denk dat het
niet toegepast kan worden. Dat is mijn
persoonlijke visie en ik zeg het met de
nodige voorzichtigheid, want hij zou
wel eens gelijk kunnen hebben. Maar
de meeste specialisten spreken hem
tegen en ik weet zelf te weinig om die
specialisten niet te volgen. Al vraag ik
me wel af hoe Penrose kan beweren dat
quantummechanische effecten een rol
spelen bij de werking van de hersenen.
Zulke effecten, zoals supergeleiding
bijvoorbeeld, vragen om heel lage temperaturen. Bij meer dan tweehonderd
graden onder nul beginnen de atomen
zodanig hard te trillen dat ze de erg subtiele quantummechanische teniet doen.
Nu, gij hebt een temp. van driehonderd
Kelvin, (lacht) dat is een gigantisch hoge
temperatuur. Ik kan als fysicus niet inzien hoe er op zo’n temperatuur nog
quantumeffecten kunnen bestaan. Dat
is mijn standpunt als fysicus. Dan heb
je nog mijn standpunt als bioloog. En
ik ben veel minder bioloog dan dat ik
fysicus ben. Hier moet ik mij vooral beroepen op de inzichten van collega-biologen en die zeggen dat de biologische
problemen perfect kunnen opgelost
worden met de klassieke chemie, zonder de tussenkomst van ons, quantumfysici. De ideeën van Penrose zijn mooie
ideeën en erg interessant, maar daarom
zijn ze nog niet correct.

SCEPSIS
Reikt uw scepsis verder dan de wetenschap?

Helemaal niet, als men begint over
astrologie, over intelligent design of over
new age toestanden, dan frons ik meteen de wenkbrauwen. Waarom? Omdat
ik als wetenschapper bijzonder goed besef hoe moeilijk het is om iets corrects
te zeggen over de werkelijkheid. Er zijn
zoveel dingen die kunnen verkeerd gaan.
En in al die wilde theorieën loopt het ge-

woon, om het in ’t Waregems te zeggen,
van de skup hoe verkeerd ze wel niet
zijn. Ge ziet dat direct!
Misschien is dat wel arrogant van me,
maar het lijkt mij zodanig evident… En
als scepticus kan ik niet anders dan over
veel van die zaken zeggen dat het bullshit is. Nu, er wordt niet enkel daar veel
onzin verkocht. We worden dagelijks om
de oren geslaan met allerlei richtlijnen
en hervormingen die genomen zijn op
basis van zogenaamd wetenschappelijk
onderzoek. En daar stel ik mij zeer grote
vragen bij.
Neem nu de heisa over het verlagen
van de maximumsnelheid voor vrachtwagens. De minister beweert dat ‘wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen’ dat, als we de snelheid met vijftien
kilometer per uur verlagen, alles veel
veiliger wordt. Meestal zit er altijd een
grond van waarheid in die onderzoeken.
Het is inderdaad evident dat als de mensen trager gaan rijden, er minder ongelukken gaan gebeuren. Maar zo simpel
is het niet. Er zijn zoveel variabelen die
meespelen. En als je een wetenschappelijk probleem hebt dat een beetje
complex is, dan heb je zeer veel variabelen. Om te weten wat één variabele
doet – snelheid bijvoorbeeld – moet je
de invloed van al die andere variabelen
kunnen incalculeren. En dat is iets wat
je niet kunt in de praktijk. Politici stellen
het allemaal relatief simpel voor, maar
dat is het niet. En telkens weer zegt men
“wetenschappelijk onderzoek toont aan
dat en daarom moeten we dit”... (stilte)
Ik ben daar zeer sceptisch over.
Dus de aantonende waarde van wetenschappelijk onderzoek moet altijd onder
voorbehoud gesteld worden?

Absoluut! En zeker dat type onderzoek. Je hebt twee soorten onderzoek:
wetenschappelijk onderzoek waarin
je iets test en in eer en geweten kijkt of
alles klopt. Daarnaast heb je ook lobbyonderzoek waarin men enkel zoekt naar
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gedeeltelijk in kan vinden. Laat ons een
koe een koe noemen. Ik geloof in het reductionisme: zaken op een lager niveau
bepalen wat er gebeurt op een hoger niveau. Let wel, ik geloof daar voorlopig in.
Al zie ik iedere dag de bewijzen voor het
reductionisme. Maar ik geloof niet dat
we moeten wachten tot we het laagste
niveau volledig uitgeklaard hebben voor
we iets zinvols kunnen zeggen over andere niveaus. Een doorbraak in de fysica
zal niet alle psychologische en sociale
vraagstukken oplossen. Maar er kan bijvoorbeeld wel een doorbraak zijn in de
neurofysiologie die ons toestaat beter
te begrijpen hoe de hersenen werken en
hoe mensen dus zullen reageren.

VERWONDERING
Ondanks uw optimisme moet men vaststellen dat het aantal studenten in de wetenschappelijke richtingen blijft dalen. Hoe
verklaart u dat?

In 1969, toen ik twaalf jaar was, vloog
men naar de maan. (enthousiast) Die
race tussen de Russen en de Amerikanen, dat was razend spannend. Overal
sprak men er over. Toen ik jong was
stond wetenschap op de voorpagina’s.
Nu verstoppen ze het ergens achteraan.
Mensen raken nauwelijks nog onder de
indruk. “Dat autootje op Mars is daar nu
al acht maanden aan het rondrijden en ze
hebben nog altijd geen water gevonden”,
hoor je dan. Maar kan je je wel voorstellen hoe ongelooflijk dat eigenlijk is,
jong? Er zit daar ene in CalTech in Pasadena signalen te sturen naar Mars en dat
autootje doet precies wat hij zegt. Dat is
toch om van achterover te vallen?
Is de verwondering dan weg?

bewijs om een vooropgestelde hypothese te testen. Ik vrees dat veel van dat zogenaamde wetenschappelijk onderzoek
lobbyonderzoek is.
Dankzij mijn wetenschappelijke instelling ben ik sceptisch genoeg om zulke stellingen te doorprikken. Maar een
dergelijke scepsis is nog veel te weinig
verspreid. Ik wil niet de indruk wekken
dat het allemaal zever is, absoluut niet.
Maar het wordt veel te gemakkelijk geloofd, en veel te gemakkelijk gelanceerd.
Politici hebben zelf geen tijd om na te
denken en stellen een commissie samen.
Ze weten dus eigenlijk niet waarover
ze beslissen. Het enige dat ze kunnen
doen, is zich baseren op de mening van
de experts van die commissies. Als die
commissie dan zegt “wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat”, denkt
de politicus “aha, dat zal wel waar zijn!!”.
Waarom ook niet? De wetenschap schiet
raketten af naar de maan en laat ze op
twee millimeter precies landen.

Maar sociaal-wetenschappelijk onderzoek is enorm veel moeilijker dan de
ruimtevaart. Alleen zegt men dat niet
vaak genoeg en vergeet men te vertellen dat iedere nieuwe ontdekking op dat
vlak met een grote korrel zout moet genomen worden.

SKIETIJZERS
Politici moeten eigenlijk betere wetenschappers worden?

Ze zouden inderdaad beter moeten
beseffen waar de wolfijzers en skietgeweren van het wetenschappelijke onderzoek liggen en hoeveel er wel niet
verkeerd kan gaan.
Veel van uw collega’s vinden de menswetenschappen eerder minder complex dan
de exacte wetenschappen. Voor hen zijn
dat allemaal parawetenschappen die ooit
allemaal door hun inzichten uitgeklaard
zullen worden.

Ik moet zeggen dat ik mij daar wel

Voila, dat is het, hé. De verwondering
is inderdaad weg. Men is alles gewoon.
Ook bij mijn zoon kan geen enkel boek
over wetenschap winnen tegen een
computerspelletje.
U bent zelf scepticus, zegt u. Is uw eigen
verwondering dan niet verloren gegaan?

(resoluut) Nee, nee, ik ben nog altijd
even verwonderd, nog altijd even enthousiast. Ik ben niet sceptisch over de
mogelijkheden van de wetenschap, enkel over het slechte gebruik ervan.
Sommigen beweren dat de wetenschap
onttovert.

Daar geloof ik dus geen bal van! Hoe
meer je weet, hoe meer je verwonderd
raakt, hoe betoverender alles wordt.
(buigt voorover) Heb je ooit al eens door
een sterrenkijker gekeken? Je moet dat
echt eens doen, dat is fantastisch. Wat
nog eens zo fantastisch is, is je eigen
sterrenkijker bouwen. Dan ben je er sterker mee verweven en is de verwondering
des te groter. Hoe intensiever je met iets
bezig bent, hoe mooier het wordt. ■
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‘Een jong lijk is als een droom voor ons’
Elke dag huist de Ledeganck duizenden studenten. Juristen
en ingenieurs in spe volgen er gedwee hun lessen, volkomen
in het ongewisse dat enkele meters onder hen menselijke lichamen zorgvuldig worden opengesneden. Onder de auditoria
schuilt immers de dissectiezaal van de vakgroep Anatomie,
één van de vele onbekende parels van onze universiteit.

werden de kosten na het overlijden immers door de universiteit zelf betaald,
maar toen dit een te hoge kost begon te
worden, werden deze doorgerekend aan
de familie’, aldus De Smet.
Toch is het lage aantal lichamen niet
de enige pretbederver. ‘Eens het lijk is
opengesneden, is het nog maar beperkt
houdbaar. De meeste lichamen blijven
maar drie dagen tot drie weken bruikbaar, daarna worden de lichaamsdelen
terug verzameld en kunnen de overblijfselen begraven worden. We doen ons
best om het maximum uit elk lichaam
te persen, op wat snijafval na gaat niets
verloren.’

OUDTANTE HELGA

AJHDB
ILL. BERT

Studenten geneeskunde zijn dan wel
erg gemotiveerd om hun theorie eens
in de praktijk om te zetten, helaas zijn
slechts bitter weinig mensen bereid om
zich levend en wel onder hun scalpels te
leggen. Daarom heeft de UGent dan ook
ten allen tijde een collectie gebalsemde
lichamen in voorraad, perfect geschikt
voor de beverige studentenhand. Die lijken moeten natuurlijk érgens vandaan
komen. De romantische tijden, toen
doktoren nog zelf het kerkhof opzochten, gewapend met schop en juten zak,
zijn vervlogen.
De enige manier om nu aan geschikte lichamen te komen, is rekenen op de
goedheid van de medeburger. Nu kan
iedereen er nog steeds voor kiezen zijn
lichaam na overlijden ter beschikking
te stellen van de wetenschap. Omdat
iedere Belg tegenwoordig potentieel
orgaandonor is, denken de meeste mensen dat dit ook geldt voor schenking aan
wetenschap. Dit is echter niet zo. Voor
schenkingen aan wetenschap en onderwijs moet men een handgeschreven verklaring opmaken.
Laten we, for the sake of the argument, eens aannemen dat onze bloedeigen rector daarvoor gekozen heeft en hij
bij het inkijken van de nieuwe subsidietoelage een fataal hartinfarct krijgt. Op
dat ogenblik gaat de bal aan het rollen.
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Binnen het etmaal wordt de universiteit
op de hoogte gebracht van het overlijden, want binnen de 48 uur moet ex-PvC
al in handen van de vakgroep Anatomie
zijn. Het lijk moet gebalsemd worden
en indien teveel tijd verloren zou gaan,
wordt de balsemprocedure steeds moeilijker, of zelfs onmogelijk.

BEPERKT HOUDBAAR
Tijdens die procedure wordt het
lichaam ingespoten met een intraveneuze vloeistof en vervolgens in een
speciaal bad ondergedompeld. Eens
het balsemen voltooid is, wordt het lichaam gekoeld bewaard voor minstens
een half jaar. ‘Veiligheidsprocedure’,
laat verantwoordelijke Aron De Smet
weten. ‘Indien we een ‘vers’ lichaam aan
de studenten zouden geven, riskeren we
besmettingen. Sommige virussen blijven
nog geruime tijd actief tot een week na
het overlijden. De door ons geprepareerde lijken blijven een half jaar tot een jaar
onaangeroerd, waarna een besmettingsrisico quasi onbestaand is.’
Na die wachtperiode wordt het lichaam klaargemaakt voor dissectie. De
lijken zijn bestemd voor wetenschappelijk onderzoek en gespecialiseerde
workshops, maar vooral voor didactische doeleinden. En daar wringt het
schoentje. ‘Gezien het steeds hogere
aantal studenten geneeskunde, zitten
we vaak erg krap. Er zijn ook minder lichamen dan vroeger. Voor de jaren ’80

De vraag die natuurlijk op ieders lippen ligt, is of het nooit voorkomt dat
een student plots oudtante Helga op de
snijtafel gepresenteerd krijgt. De Smet:
‘In theorie is dat mogelijk, maar elk academiejaar herinneren we de studenten
eraan ons te melden als één van hun
naasten onlangs is overleden en het lichaam naar de wetenschap is gegaan.
Zo kunnen we zulke gênante situaties
vermijden.’
‘Daarom trachten we er ook voor te
zorgen dat de studenten nooit lijken van
jonge mensen moeten behandelen. Het
is een stuk aangrijpender om als jongeling een leeftijdsgenoot te dissecteren,
in plaats van een medeburger op leeftijd. Jongere lijken komen ook vooral in
aanmerking voor echt wetenschappelijk
onderzoek, de lichamen zijn in betere
toestand en dus ideaal voor ingewikkelde procedures. Zo’n jong lijk is dan ook
een echte droom voor ons, maar veel
krijgen we er niet binnen. Er zijn immers
maar weinig jongeren die al besloten
hebben hun lichaam af te staan aan de
wetenschap. Daarbij komt dat jongeren
meestal geen natuurlijke dood sterven,
maar vooral overlijden na een ongeval, of
zelfmoord. In die gevallen komt er vaak
een gerechtelijk onderzoek en autopsie
aan te pas, met openen van organen en
afname van biopsies voor histologisch
en toxicologisch onderzoek. Daarna is
het onmogelijk zo’n lichaam nog te balsemen’, dixit De Smet.
Alsof deze bekommernissen nog niet
genoeg zijn, hebben De Smet en collegae
ook vaak te kampen met vooroordelen.
‘Zodra er een vreemde geur in de Ledeganck hangt, krijgen wij hier telefoontjes
dat we onze lijken beter moeten verzorgen. Tot er dan uiteindelijk een controleur komt en blijkt dat ons niets te verwijten valt. Het zal iets psychologisch
zijn zeker, een aversie voor de dood?’ ■
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Ornithologen aller landen verenigt U!
U wist het niet, wij wisten het niet, maar elke zichzelf respecterende vogelliefhebber laat er
al maanden z’n slaap voor: de huismus is in z’n voortbestaan bedreigd.

LAURENS LAVRYSEN

Zover zal het echter niet komen als
het van UGent afhangt. Zelfs wij, genadeloze cynici van Schamper, hebben zo
nu en dan het hart op de juiste plaats.
We vernamen dan ook met pijn in het
hart slecht nieuws uit biologische hoek.
De Passer Domesticus, in de volksmond
ook wel bekend onder de naam huismus,
staat op uitsterven. Maar hoop doet leven: Vogelbescherming Vlaanderen en
de UGent slaan de handen in elkaar om
het beestje van een gewisse ondergang
te redden.
Ditmaal moet men geen meteoriet of
klimaatswijziging met de vinger wijzen.
Voornamelijk het verdwijnen van struiken en het gebruik van een nieuw soort
dakpannen waaronder de mus geen nest
meer kan bouwen, worden aangehaald
als verklaringen voor de algemene
achteruitgang van de huismus.
Zelfs het in onbruik raken van
het buiten uitkloppen van het
tafellaken na de maaltijd zou
meespelen. Ook de kruimeldief gaat dus niet vrijuit.
In de steden is het probleem complexer. De huismus doet het in het algemeen al niet goed, maar
in de stedelijke omgeving
is de toestand ronduit catastrofaal. Onderzoek wijst in
de richting van een insectentekort. In de prille levensdagen
zijn insecten immers van cruciaal
belang voor de huismus. Veel jonge
mussen zouden zo de hongerdood sterven. Anderzijds zou het beestje weinig
avontuurlijk zijn ingesteld: de wijde wereld verkennen is niet aan hem besteed,
honkvastheid is de regel. Daardoor raken verschillende populaties gemakkelijk geïsoleerd. Dergelijke kleine populaties hebben weinig tegenslag nodig om
compleet van de aardbodem geveegd te
worden.

MUSSENTELDAG
De laatste 20 jaar is de huismuspopulatie met de helft afgenomen. Menig
mussenliefhebber viel dan ook van z’n
stoel toen het in februari, uit een telling
van Natuurpunt, de meest voorkomende
vogelsoort in de Vlaamse tuinen bleek te
zijn. In de herfst en de winter trekt het

vogeltje echter van voederplaats naar
voederplaats, wat de resultaten enigszins verstoorde. Daarop sloegen Carl
Vangestel van het Departement Biologie aan UGent, en Jan Rodts, voorzitter
van Vogelbescherming Vlaanderen, de
handen in elkaar om de vijfde jaarlijkse
mussenteldag te organiseren. Dit om betrouwbare gegevens te verkrijgen en tegelijkertijd ook aandacht te vragen voor
het trieste lot van de huismus. Op zaterdag 15 april was het dan zover: in heel
Vlaanderen lagen vogelliefhebbers op
de loer, opdat geen enkel beestje aan hun
blik zou ontsnappen. Wie die dag andere
dingen te doen had, kan nog tot 22 mei
de tsjilpende mannetjes in de tuin tellen
en die gegevens dan ingeven op de website
v a n

na gesproken, zijn de meeste wezens redelijk symmetrisch. Linker- en rechterhelft van het lichaam vormen een perfect
spiegelbeeld. Onder invloed van stresssituaties kunnen er tijdens de ontwikkeling echter kleine afwijkingen optreden.
Deze Fluctuerende Asymmetrie zou een
indicatie kunnen zijn voor een lage habitatkwaliteit. Ptilochronologie is het
bestuderen van de groeibanden. Dat zijn
de afwisselend donkere en lichte banden
op de veer. De breedte van deze banden
is afhankelijk van de energieopname tijdens de vorming van de veer, en kan aldus een maat zijn voor het voedselregime. Uit DNA-gegevens kan men de mate
van inteelt afleiden, wat dan weer zou
wijzen op te kleine mussenpopulaties.
TEREC tracht al deze indicatoren nu te
combineren in een waarschuwingssysteem, zodat bedreigde groepen op tijd
geïdentificeerd en van de ondergang
gered kunnen worden.

WAT TE DOEN?

gelbeVlaanderen.

Voscherming

TEREC
We horen het U al zeggen: “mussen
tellen, mussen tellen, is dat alles waar ze
zich op kosten van de gemeenschap mee
bezighouden?” Wees gerust, Gentse biologen doen meer dan huismussen tellen
alleen. De Onderzoeksgroep Terrestrial
Ecology (TEREC) is momenteel bezig
met het zoeken naar indicatoren die
zouden toelaten bedreigde mussengroepen te identificeren. Vooral de pistes van
de Fluctuerende Asymmetrie en de Ptilochronologie worden bewandeld.
Enkele ongevallen der natuur niet te

Dan rest ons nu slechts
de zware taak om de immer
gedesinteresseerde, ongeëngageerde UGent-student te
overhalen zelf z’n steentje bij
te dragen. De Nederlandse
Stichting De Mus heeft een
lijst van tips opgesteld voor de
doe-het-zelf-mussenbeschermer. Om te beginnen is het
belangrijk om nestgelegenheid
te voorzien. Het vogeltje een klein
gaatje laten om onder de dakpannen
te raken volstaat reeds, al zijn nestkasjes
een waardig alternatief. Verder is dagelijks voor voedsel zorgen, ook buiten de
wintertijd, een aanrader. Tenslotte zijn
er spijtig genoeg ook schepsels die het
niet zo voorzien hebben op onze huismus: katten en sperwers zijn de grootste
boosdoeners. Struiken als beschutting
voorzien kan het beestje een pijnlijke
slachtpartij besparen. De toestand is
niet hoopvol, maar ook niet hopeloos.
De Passer Domesticus lijkt af te stevenen
op een plek in één of ander natuurhistorisch museum, maar het is nog niet te
laat om het tij te keren. Schamper geeft
alvast het goede voorbeeld: ornithologen aller landen verenigt U! ■
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eeneemrestaurants
in Gent
Pizza Roma

Bij Julien
ANDREAS

G

Med’s
ROELAND

“M

ed’s”, zo fronst u de wenkbrauwen en het voorhoofd,
“dat klinkt als het geesteskind van een
gesjeesde hogeschoolstudent die steevast Formule 1 Magazine las ter voorbereiding van examens, even de Flamand-du-service heeft gespeeld in een
Tunesische Club Med en zich recentelijk
heeft laten inspireren door het gebalk
van de would-be corporate hotshots uit
De Topmanager om ’erveur te goaaaaan’
en de wereld te verblijden met een steriele eettent waar flauwe afkooksels van
authentieke uitheemse gerechten vergezeld gaan van zorgvuldig gedesignde
placemats.”
Dat was ook mijn eerste gedachte,
ja. Het moet gezegd dat sommige gerechten nog wat meer op smaak zouden
mogen gebracht worden en de porties
doorgaans net iets te klein zijn. Maar
het blijft wel betaalbaar; je maaltijd zit
in een handige verpakking; de bediening gebeurt vriendelijk en kordaat en
een knoert van een plasma-TV gaapt je
aan terwijl je, even maar, op je maaltijd
wacht. Med’s is wel OK. ■
+ Voor 3,50 euro heb je al een piepschuimen bekertje met pasta
+ Snelle bediening
+ Dankzij de TV hoef je geen seconde
van de foebal te missen
- Vrij kleine porties
- Bepaalde gerechten mogen iets pittiger
Med’s Resto: Overpoortstraat 2, 070/22
42 62

ent heeft een aantal iconen. Tien
dagen Gentse Feesten, de vier torens van Gent en ’s nachts strontzat een
bicky eten bij Julien. “Een Julienke doen”
is dan ook voor velen synoniem geworden voor de après-alcohol maaltijd om
de kater ’s anderendaags te verlichten.
Eigenlijk heet het établissement de
Gouden Saté, maar in de studentenmond is het beter bekend als “bij Julien”
of “die frituur waar Wendy Van Wanten
hangt.” Een frituur dus. Grootste gemene deler van frituren is het feit dat ze
allemaal vuiligheid verkopen die naar
vlees smaakt, dus waarom nu nét Julien
kiezen om te bespreken? Omdat Juliens
vuiligheid in een sympathieke verpakking komt. Daarom. Én omdat het een
volkseigen gerecht is.
Voor een student is het dus ideaal om
even binnen te wippen bij Julien en een
keuze te maken uit de resem interessante frituurartikelen. De prijzen zijn – in
vergelijking met andere frituren – meer
dan democratisch en de keuze is gevarieerd. Voor neuro heb je al een frikandel
en voor neurozestig heb je al een bicky
burger, (autochtone) studentenhap bij
uitstek. Smijt daar wat frietjes, een sausje en een drankje bij en je hebt royaal gegeten voor minder dan vijf euro. Terwijl
je staat te wachten kan je nog een verrijkend gesprek aanknopen met Julien zelf
of Peter, de man van de nacht. Voor de
durvers: vraag naar viagra op de saté.
Het enige minpunt is dat er altijd veel
te veel volk staat en het zo langer duurt
voordat ik mijn bicky of frietjes heb. Dus
iedereen die dit leest, ga eens ergens anders naartoe ’s nachts. ■

BERT

S

ituatieschets: het is avond en je hebt
honger, maar je zit alleen op kot.
Om een of andere reden kan je niet op
de fiets springen: misschien begint Lost
binnen vijf minuten of is de volgende
dag de deadline voor een of andere taak.
Hoe dan ook, je kan het huis niet uit en
wilt toch eten. Dan kan je Pizza Roma
bellen, die beloven binnen de 30 minuten een verse pizza aan huis te brengen.
Dat klonk als muziek in de oren.
Om te beginnen: het aanbod. Pizza
Roma serveert, duh, pizza’s, maar ook
allerlei andere pastagerechten en zelfs
kebabschotels. Op vlak van Italiaanse
deegflappen, het hoofdgerecht, zijn de
traditionele namen als vier seizoenen
en pepperoni present, maar ook interessante linguïstische experimenten als
de “Pizzaaaaah”, met bijzonder pikante
pepers als beleg. Voor alle duidelijkheid,
het is niet nodig om de naam aan de telefoon op die manier uit te spreken. Wie
in het betrekkelijk ruime assortiment
zijn gading niet vindt, kan er altijd zelf
een samenstellen.
Met een prijs rond acht euro, is een
pizza bij Roma allesbehalve goedkoop,
maar dat heeft natuurlijk te maken met
de thuislevering, een service waar je
voor betaalt. Wie zijn voedsel zelf gaat
ophalen, krijgt een korting van twintig
procent. Maar dat heeft eigenlijk enkel
zin voor mensen die dicht bij de Hoogstraat wonen. De pizza’s van Roma zijn
wel lekker – ze smaken vers en zijn voorzien van veel paprika – maar niet echt
superieur aan andere pizzeria’s. ■
+ Thuislevering handig voor luie of
drukbezette mensen
+ Yummy. Lekkere pizza’s.
+ Grote keuze uit garnituur
− Thuislevering is duur
Pizza Roma: Hoogstraat 162, 09 233
46 69

VOLGENDE KEER IN SCHAMPER:
AARTSBISSCHOP WARSCHAU: “SORRY” — RECTOR DOET BAH BAH IN
VERSE BROEK — EXCLUSIEF: STUDENTENHUIS HEEFT NOG ALTIJD DWAZE
NAAM! — MARC DECLERCQ PLANT COUPE, ZOEKT HAAR — EN VEEL MEER!
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Stuvers naar de kiesstrijd
Het academiejaar loopt op zijn einde en het volgende komt al
in zicht. Reden genoeg voor de Gentse Studentenraad (GSR),
het overkoepelende adviesgevend orgaan van onze studentenvertegenwoordigers, om een nieuwe voorzitter te verkiezen.

AJHDB

De GSR werd in 2004 heropgericht, en
door de universiteit erkend, als officiële
studentenraad. De zestien leden worden
niet verkozen, de raad wordt immers gevuld met de rechtstreeks verkozen stuvers uit de faculteitsraden, sociale raad
en raad van bestuur. Onderling kiezen
ze een voorzitter en ondervoorzitter. De
kandidaten moeten echter geen lid van
de GSR zelf zijn. Tot zover de geschiedenisles.
Voorzittersverkiezingen, dat zorgt
meestal voor ruzie, controverse en onthullingen van gênante bedgeheimen.
Zo was het toch vorig jaar, toen huidig
voorzitter Bram Spiessens en Hans
Pijpelink (nu assistent-studentenbeheerder) de degens kruisten. Spiessens

won het pleit nipt, maar kwam in eerste
instantie niet aan de vereiste tweederden meerderheid bij de daaropvolgende
vertrouwensstemming. Pas na verder
geruzie en een tweede stemronde kwam
alles in orde.
Althans, dat hangt af van wat je ‘in
orde’ noemt. De animositeit rond de
persoon van Spiessens is immers nooit
verdwenen, maar werd enkel erger. Onder stuvers is het algemeen bekend dat
Spiessens weinig doet voor de GSR, vaak
onbereikbaar is en zich vooral toont als
zijn functie hem voordelen oplevert.
Bronnen binnen de GSR laten zelfs weten dat luttele maanden na Spiessens’
benoeming al stemmen opgingen om
een afzettingsprocedure te starten. Om
een nieuwe harde kiesstrijd te vermij-

Vacature: Studentenbeheerder
Voorwaarden:
+ regelmatig ingeschreven zijn als voltijds student bij de
UGent.
+ minimum geslaagd zijn voor één kandidaats/ bachelor
- of masters/licentiejaar aan de UGent.
+ een schriftelijke verklaring afleggen dat hij/zij desgevallend zal afzien van de volgende functies indien hij/zij als
Studentenbeheerder aangesteld wordt:
- studentenvertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur, de Sociale Raad en de faculteitsraden of
de raad van een met de faculteitsraden gelijkgesteld orgaan:
- werknemer van de Universiteit in een andere
functie dan Studentenbeheerder door een arbeidsovereenkomst met de Dienst Studentenactiviteiten;
- uitoefenen van een bestuursfunctie binnen een
erkende vereniging van de Dienst Studentenactiviteiten.
Taken:
+ het beheer van de aanvragen voor de erkenning van de
studentenverenigingen en voor de subsidiëring van de
door de Universiteit erkende studentenverenigingen;
+ het begeleiden en adviseren van verenigingen die een
erkenning of een verlenging van de erkenning door de Universiteit willen aanvragen;
+de contacten van de Dienst Studentenactiviteiten onderhouden met de Universitaire overheid en met de buitenwereld;
+ het beheer van de subsidies ter beschikking gesteld door
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den, werd uiteindelijk besloten om niets
te ondernemen.
Spiessens mocht dus zijn jaartje uitzitten en tegelijk werd de GSR door een
aantal enthousiastelingen uitgebouwd
tot een goed functionerend orgaan. Binnen de VVS (Vlaamse Vereniging voor
Studenten, het overkoepelende orgaan
voor studentenvertegenwoordiging in
Vlaanderen) kon men zich meer profileren, men kwam geregeld in de media en
ook onder de modale studenten werd de
GSR meer zichtbaar.
Men kan slechts hopen dat de nieuwe lichting, onder een nieuwe voorzitter, deze evolutie kan verderzetten. Veel
hangt af van de verkiezingen eind mei.
Eerste geruchten doen alleszins vermoeden dat de strijd niet zo hard gespeeld
zal worden als vorig jaar: op dit ogenblik heeft nog niemand zijn kandidatuur gesteld. Achter de schermen wordt
echter wel gefluisterd dat er al lang een
akkoord is over wie voorzitter moet worden, doch namen worden vooralsnog
angstvallig geheim gehouden.■

het Universiteitsbestuur, de controle op de juiste aanwending van de ter beschikking gestelde financiële middelen
en het signaleren van onregelmatigheden aan het Universiteitsbestuur;
+ het beheer van, het toezicht en de controle op de infrastructuur van het Studentenhuis De Therminal;
de Studentenbeheerder dient 10u per week, volgens het
uurrooster in zijn/haar arbeidsovereenkomst, spreekuur
te houden ten + behoeve van de studentenverenigingen en
dit tijdens de weken van effectieve onderwijs- en inhaalactiviteiten zoals bepaald in de academische kalender.
Vergoedingen:
zoals vastgesteld volgens de barema’s toegepast binnen de
UGent.
Duur van het mandaat:
het mandaat gaat in op 1 oktober 2006 en eindigt op 30
september 2008.
Solliciteren:
Gegadigden dienen hun kandidatuur schriftelijk in te
dienen en persoonlijk af te geven bij de Jobdienst; St.Pietersnieuwstraat 47 te 9000 Gent, ten laatste op 5 mei
2006 vóór 16 uur. Een ontvangstbewijs wordt toegekend. U
dient tevens een verklaring te tekenen dat u voldoet aan de
gestelde voorwaarden. Na afsluitdatum zal een examenprogramma aan de kandidaten aangetekend worden toegestuurd. De kandidaten zullen worden uitgenodigd voor
de selectieproeven die in de loop van de maand mei zullen
worden georganiseerd.

IPEM en de mosterd van Pat Krimson
Een beetje zoals een kast met vele lades, is onze universiteit
een huis met vele kamers. Er zijn auditoria en resto’s, er zijn
burelen en labo’s. En zoals elk huis op Belgische bodem, heeft
ook de UGent haar tuin voor driekwart volgebouwd met koterij. Altijd weetlustig trok Schamper opnieuw één van die achterdeurtjes open: ditmaal van het IPEM, het Instituut voor
Psychoacustica en Elektronische Muziek. Hou je maar vast
aan je bretellen, want we dalen af tot in de diepste krochten
van het muzikale genot.

band verknippen. En dat gebeurde in de unieke opnamestudio van het IPEM.
Tegen ’86 was het IPEM
lang niet meer de enige in
de wereld van de electro en
ging de BRT haar bliepjes
elders zoeken. Tegen die tijd
hadden postmoderne intriganten ook de modernistische begeestering lamgelegd.
Plots wou de staat geen geld
meer pompen in “interessante” maar onpopulaire muzikale proefvluchten. Om het
zieltogende klankenfabriekje
van de dood te redden, werd
het onder leiding van professor doctor Marc Leman
herschapen tot een wetenschappelijk onderzoekslab,
dat middels empirisch onderzoek en computermodellering op zoek gaat naar de
intracraniale kiemen van de
muziek.

NOU NOU

PIETER

DE BLIEP VAN VLAANDEREN
Maar eerst een petite histoire. Heb je
je als kind ooit afgevraagd waar de bliepjes vandaan kwamen? Wel, van 1964 tot
1986 kwamen alle elektronische effectjes
op de BRT-radio en -tv van het Gentse
IPEM. Wat Pat Krimson ons nu in een
handomdraai flikt, daarvoor moest je in
de jaren ’60 nog aan tientallen knopjes
draaien en honderden meters geluids-

Zo heeft recent IPEMonderzoek aan het licht gebracht dat westerlingen het
liefst de ‘la’-toon zingen, en
dat de seksen een verschillend tempo aanhouden als
ze met hun vingers op tafel
tikken. Verbluffend, zegt u?
Zonder meer, en het is maar
een voorproefje. IPEM-assistent Eveline
Heylen licht een van hun grootste kleppers toe: de ontwikkeling van een muzikale zoekmachine. Je zingt of fluit een
melodie van een liedje dat je zoekt, de
machine herkent het, rommelt in zijn databank en verklapt je welk nummer het
is. Daar zit geld in! Heylen: “We hebben
dit samen met Philips uitgewerkt. Maar
het is niet evident om deze technologie
te commercialiseren, omdat er oneindig
veel muziekjes bestaan en we niet alles

in een databank kunnen opnemen. Uiteindelijk bleek het te arbeidsintensief
om een liedje in het systeem te steken.”
Het project werd dan maar in de onderste lade gestopt – een spijtige zaak.

KNIJP EENS IN MIJN PETFLES
Dan zijn er nog de IPEM-concertreeksen. De editie van 2006 wil het intrigerende samengaan van muziek en
beweging onderzoeken. In ruil voor deze
publiciteit mogen wij enkele Schamperlezers uitnodigen op hun volgende concert. Dat gaat door op 17 mei, om 20u,
in de Filmplateau. Normalerwijs zit
daar slechts een electi van +/- 30 man
– très underground – maar nu wordt er
hoger gemikt. Zwarte sous-pull is niet
verplicht, maar aangeraden. Wie er zal
concerteren? Niemand minder dan de
muzikale vrijgeest Kristof Lauwers,
een Gentse iconoclast die taboes doorbreekt, heilige koeien overtipt en al die
jazz. Same ol’, same ol’? Wel… Alle voortekens doen zulks vermoeden.
Ja, Lauwers mijdt de diepe conceptuele vraagstukken niet. Heylen verduidelijkt zijn opzet: “Kristof Lauwers gaat
dus ‘dingen’ laten ‘bewegen’ om dan eigenlijk ‘geluid’ te produceren.” Sterk. Dit
samenspel van beweging en geluid zal
gelukkig niet rauw worden opgevoerd,
maar wordt ingekapseld in een krachtige performance. “Hij zal een groot werk
presenteren waarvoor hij wastrommels
uit wasmachines heeft gehaald en aan
een visdraad heeft gehangen. Daarmee
maakt hij dan muziek. In een ander
werk, Kitch ’n Glitch, zal hij onder andere
in een lege fles afwasmiddel knijpen.”
Voor de ingewijden zal het niet verbazen dat Lauwers uit de stal van Godfried-Willem Raes komt, voorman van
het comfortabel gesubsidieerde Logos
(zie schamper 437). Of waar belastingscentjes zoal naartoe rollen als niemand
kijkt. ■
KRISTOF LAUWERS: KITCH ’N GLITCH,
WHIRLWASH EN ANDERE EXPLOTEN.
17 MEI, 20U, FILMPLATEAU. VOOR
GRATIS KAARTEN, MAIL NAAR SCHAMPER@SCHAMPER.UGENT.BE.
Geïnteresseerd in musicologie? Je
kan het studeren in de kunstwetenschappen, of als keuzevak nemen in diverse richtingen. Het IPEM richt ook een
internationale zomerschool in van 1 tot
10 september.
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Op café met de portables
Dinsdagavond, 20u, café Het Gouden Hoofd. Ik heb een afspraak met de portables, maar enkel Hans is op tijd. Wio en
Jurgen laten via SMS weten dat ze wat later zullen zijn. Bert
blijft in Turnhout. Hans stelt me gerust: “Dat gebeurt wel
vaker, ikzelf heb daar een soort van zen voor ontwikkeld.”

BERTILL. BERT

Die attitude lijkt de portables te typeren. Ze mogen dan wel ondertussen dertig geworden zijn, toch nemen ze zichzelf nog steeds niet al te serieus. Hans:
“Een carrière is iets dubbel. Dat is leuk
en het zal op de één of andere manier je
ego wel strelen, maar we zijn een beetje
bang dat onze hobby zal vervagen onder
de commerciële druk. Want dat zijn de
portables nog steeds, een ietwat uit de
hand gelopen hobby. Er mag niks “moeten”, we willen geen grote labels die in
ons investeren en daarna om de zoveel
tijd een nieuwe CD eisen. Niks tegen
groepen die dat doen, maar het is niks
voor ons…”
“Op visite bij Tante Klara hebben we
opgenomen in de Tootsstudio’s van de
VRT, dat was een grote en dure onderneming. Het biedt perspectieven, zeker.
Je hebt de mogelijkheid je gerief daar te
smijten en eens iets te doen. Die kerels
nemen dat op, en het klinkt goed. Er staat
een Steinwaypiano waar je allerlei brol
kan insteken en mee kan prutsen. Als je
over een héél grote studio beschikt, kan
je zelfs een veertigkoppig orkest inhuren
om één of andere onnozeliteit te spelen.
Dat zou zeker leuk zijn, maar opnemen
in een bungalow in de Ardennen is dat
ook. Dan doen we sowieso ons eigen
ding, zonder platenbazen die ons onder
druk zetten.”
Voor het najaar staat een nieuwe CD gepland, vordert die een beetje?

Goh ja, dat vordert en dat vordert
niet. We hebben al wat materiaal opgenomen, maar wanneer is een CD “af ”?
Dat is een nogal gevoelsmatige kwestie,
en heel moeilijk in te schatten. We hebben onszelf voorgenomen de nieuwe
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plaat in oktober te releasen, dus dat
zullen we dan wel moéten halen. Laten
we hopen dat we er dan ook een beetje
tevreden over zullen zijn.
Dat is het dubbele aan een deadline
vastleggen. Het voordeel is dat er effectief iets komt, het nadeel is dan weer dat
je het niet nog een half jaar kan laten
rijpen. Dat hebben we wel met Girls, Beware!, onze vorige CD, gedaan. Daar zat
geen druk achter en dat was fijn, maar
het kan ook zorgen voor oeverloos gepalaver.
Hoe klinken de nieuwe nummers? Gaan
jullie verder in op Girls, Beware!, of volgen
jullie het eerder elektronisch getinte Op visite bij Tante Klara?

Ik denk eigenlijk dat het eerder bij
Girls zal aansluiten, maar hopelijk wordt
het geen flauw doordrukje daarvan. We
gaan bovendien opnieuw voor gerepeteerde en ingeoefende nummers, in tegenstelling tot de vaak geïmproviseerde
aard van Tante Klara. Het wordt sowieso
iets meer uiteenlopend, denk ik, we proberen meer dingen uit dan op Girls.
Jullie worden vaak onder het label “postrock” geplaatst, wat vinden jullie daar zelf
van?

Sja, ik hou me daar persoonlijk niet
zo mee bezig. Als mensen er folk in
horen, zou dat ook mooi zijn. Het zijn
gewoon liedjes die we graag spelen, als
mensen er zich beter bij voelen door dat
postrock te noemen, dan doen ze maar.
Ik heb dat altijd een holle term gevonden, postrock. Het blijft ons achtervolgen en God weet waarom.
We hebben natuurlijk wel geluisterd
naar dat soort muziek en we nemen
daar zeker wat van mee, maar voor de
rest… De portables zijn hoe dan ook zeker geen schoolse postrock, en gelukkig

is de noemer zodanig vaag dat je er alles
en niks onder kan plaatsen. Ik maak er
mij niet druk om. Goed, wij maken postrock, whatever.
Jullie teksten zijn vaak absurd en minimaal, maar bij optredens wordt er heel wat
video gebruikt. Willen jullie aantonen dat
tekst niet altíjd klank hoeft te vergezellen,
of hebben jullie gewoon zin in video?

Je moet daar geen grootste plannen
in zien, hoor. We hebben gewoon zin in
video, denk ik, en een goede vriend van
ons is daar heel goed in. Het zorgt misschien wel meer voor een geheelpakket,
en het opent ook nieuwe mogelijkheden.
Je kan met audiovisueel materiaal méér
doen dan met geluid alleen, maar de link
met de minimale teksten heb ik zelf nog
nooit gelegd.
Er zal wel iets van aan zijn, we steken
ons graag weg achter een grote waas
van silliness. We vertellen ons publiek:
neem het niet al te serieus, het zijn maar
liedjes. Wij zijn vier jongens die toevallig graag muziek maken. Goed, dat is
het dan. Iemand vertelde me ooit dat hij
Here I Stand een prachtig nummer vond,
vooral qua tekst. Ik heb hem moeten teleurstellen, het is uit willekeurige Flairfragmenten samengesteld. Dat klonk
toevallig goed, waarom dan niet?
Iets na negen komen Jurgen en Wio
dan toch aan, we bestellen twee extra Augustijntjes (dé portablesdrank) en gaan
verder met het interview.
Zijn jullie nu eigenlijk een Brugse of een
Gentse band? Op de redactie bestond daar
onenigheid over.

Wio: Ik heb laatst ergens op Internet
een citaat gelezen dat “Gent eigenlijk de
hoofdstad is van West-Vlaanderen”, ik
vind dat wel een goed antwoord.
Hans: Ja, kijk, we voelen ons meer
thuis in Gent, maar daarom vinden we
nog niet dat we Oost-Vlamingen zijn,
het is allemaal wat complex. Gent als
hoofdstad van West-Vlaanderen, goed
idee.
Zouden jullie zelf niet een keer meedoen
aan Eurosong? Dat lijkt me net gek genoeg
voor de portables.

Wio: Dat idee is eigenlijk al heel oud.
We hebben zo ooit een nummertje gemaakt voor Tien Om Te Zien. Dat was
een Nederlandstalige cover van Thunderstruck van ACDC, genaamd “Donderslag”. Dat zou nog ergens op onze site
moeten staan.
Jurgen: Het idee om eens iets op te
sturen ís er wel hoor, en de wil ook, maar
we hebben gewoon de connecties niet.
Wio: Eigenlijk hebben we twee jaar
achtereen toevallig opgetreden op de
avond van Eurosong, en toen hebben
we de nummers die België moesten vertegenwoordigen, gecoverd. Het eerste
jaar was dat het nummer van Sergio, de
tweede keer dat van Xandee. Dat laatste
gingen we als bisnummer spelen, maar
we hadden toen zo schandalig slecht
gespeeld dat er geen kat ons wou zien
bissen. Dus is het maar zo gebleven.
Spijtig, want ik vond dat echt een goed
nummer.
Op de cover van Girls, Beware! staat ergens
de boodschap: “Please copy this Music”.
Menen jullie dat?

Jurgen: Baja! Als je een nieuw lief
hebt, is het eerste wat je doet toch zo’n
mixcassette maken met allemaal mooie
liedjes op? Waarom zouden we daar tegen zijn? We hebben nog met het idee
gespeeld om CD-R’s bij onze platen te
steken, maar Luc Devos was ons dan uiteindelijk voor.
Hans: Het is, denk ik, eerder de busi-

nesswereld die problemen heeft met het
kopiëren van muziek, en ook de muzikanten die half zakenmannen zijn, maar
ik zal geen namen noemen. (algemeen
gegrinnik)
Kijkend naar jullie carrière, lijkt porno een
constante te zijn. Titels als anal intruder,
3D-pornofilms op concerten en dergelijke.

Jurgen: Tuurlijk.
Wio: Ja, die 3D-porno, dat was het
plan, maar dat is nogal mislukt. We hadden toen iets teveel hooi op onze vork genomen, vrees ik. Uiteindelijk hebben we
dat wel goed opgelost, hoor, we hebben
gewoon een stripster ingehuurd.
Hans: Het probleem was dat we geen
echte 3D-pornofilm vonden. Allez ja,
er was wel Emanuelle, maar wij wilden
echte cumshots, waar we dan onze vertrokken hoofden op konden monteren.
Ook waren we van plan mensen in het
publiek spuitjes met lauwe mayonaise
te geven, die, wanneer het moment op
het grote scherm aangebroken was, in de
nek van diegenen voor hen konden uitgespoten worden.
Jurgen: We hebben trouwens ook
nog opgetreden als de pornables. Met van
die lange bruine regenmantels, rare zonnebrillen en vieze snorren. We hebben
toen de hele tijd vettige pornofilmfunk
gespeeld, waka… waka. Dat was ergens
eind jaren ‘90 op une soirée porno-industrielle, een voorlichtingsweekend in het
jeugdhuis van Maldegem.

Wio en Hans, jullie doceren op de KaHo St.
Lieven. Hoe reageren studenten op lesgevers die in de zomermaanden uit de bol
gaan op de podia van festivals?

Wio: Na de les roepen ze altijd: BIS!
(luid gelach van Jurgen en Hans) Nee serieus, ik denk niet dat ze daar echt mee
bezig zijn, ik betwijfel het zelfs of onze
studenten het publiek van de portables
is. Ze vinden dat wel sympathiek hoor,
maar ja.
Hans: Het heeft in ’t begin zelfs heel
lang geduurd eer ze het doorhadden, wat
ik niet echt versta. Een simpele zoekopdracht op Google naar onze naam geeft
alles weg. Zelfs na onze optredens op het
filmfestival hadden ze het nog maar half
door.
Tot slot: geluidsman Tom zou “touche” gehad hebben bij één van de zangeresjes van
Cocorosie. Is daar iets van aan?

Jurgen: Haha, dat gerucht is écht
waar, je moet dat zeker opschrijven.
Hans gelooft het nog altijd niet, maar het
is écht, écht waar. Tom zei achteraf wel
dat het allemaal niet meteen de moeite
was, dat moet er ook bij. ■
DE PORTABLES BRENGEN IN HET NAJAAR EEN NIEUWE CD UIT. EIND OKTOBER VIEREN ZE OOK HUN TIENDE
VERJAARDAG MET EEN OPTREDEN IN
DE VOORUIT. MEER INFORMATIE IS TE
VINDEN OP HUN WEBSITE, WWW.STUDIOMUSCLE.COM EN OP DE WEBSITE
VAN HET LABEL, WWW.KRAAK.NET.
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FILM
Capote
BregtSchrijver Truman Capote (Philip
Seymour Hoffman) is een alom bekend
en gevierd schrijver sinds zijn ‘In koelen
bloede’ een schokgolf door de romanwereld stuurde. Aan het boek had hij
vijf jaar van zijn leven en een behoorlijk
deel van zijn levensgeluk gespendeerd.
Het verhaal handelt over de gruwelijke
moord op een onschuldig gezin in een
slaperig dorpje van Kansas. Twee misdadigers breken bij de Clutters binnen op
zoek naar geld, maar eindigen met een
reeks headshots uit te delen. Gebaseerd
op ware feiten, stampte Capote hiermee
eigenhandig het genre van de non-fictie
roman uit de grond en veranderde volgens aanhangers de manier waarop geschreven werd. Talloze interviews nam
hij af en parallel met de autoriteiten
deed hij een gedegen onderzoek naar het
hoe en waarom van de moorden.
De vraag die bij u zou moeten opkomen bij het bekijken van ’Capote’, en
dat raden we in se niet af, is hoe ver een
journalist mag gaan om een verhaal te
brengen. Truman bewandelt doorheen

zijn onderzoek een erg dunne grens en
schrikt er niet voor terug om desnoods
paradoxaal zijn weg naar de waarheid te
liegen. ‘Gaat de waarheid echt boven alles?’, in een notendop.
Niets waar u zich mee gaat bezighouden,
al vinden wij het een stukken interessanter debat dan pseudo-anarchistisch
gewauwel met maskers en woorden die
niemand nog gebruikt. Neen, waar u
voor komt is een film over een man die
een boek schrijft, en dat is ook precies
wat u zult krijgen. Tien minuten ver in
de film staat Capote al de eerste stroeve
contacten te leggen in Kansas waarna de
camera geen minuut meer van zijn zijde
wijkt. Nevenpersonages komen er maar
aan te pas voor zolang ze een rol spelen
voor de auteur, en ook van deze laatste
leren we op de keper beschouwd niet
meer dan dat hij egocentrische, principeloze en leugenachtige hufter is. Al
kunnen zelfs zulke mensen een emotionele band aangaan, zo blijkt.
Het fundamentele probleem van de film
is dan ook bloedarmoede. Het blikveld
is te nauw en de gebeurtenissen dan wel

niet alledaags, interessant genoeg om
een hele film te vullen zijn ze ook niet.
De reden dat ’Capote’ niet specifiek beter of slechter is dan het hele archief aan
biografische films, die met hetzelfde probleem kampen, is de acteerprestatie van
uitschieter Hoffman. Consistent houdt
hij een torenhoog niveau aan waardoor
je als toeschouwer ook voorbij de vreselijke stem, eh… kijkt en sympathie gaat
voelen voor zijn personage dat hoe langer hoe meer wanhopig het hoofd boven
water probeert te houden. Sterk, maar
meer dan een goede middenmoter zit er
desondanks niet in.
Niet de essentieelste film van het jaar, aldus. Een gevierd modern auteur schrijft
een boek en gaat daarbij een zware emotionele band aan met zijn onderwerp.
Een variatie op wat we al vaker gezien
hebben, en helaas ook beter. Voorlopig
blijft ’ Walk the Line’ de laatste biografische film die zijn genre weet te overstijgen, en is het boek – evidemment – beter
dan de film. Alleen jammer dat u ‘zo ook
al genoeg leest met al die dikke syllabi,
gij dikke zot!’■

V for Vendetta
DriesStel u voor: in het Groot-Brittannië
van de nabije toekomst grijpt het lelijke
zoontje van Thatcher en Hitler de macht.
De media vervalt tot een zielloos radertje in een gigantische propagandamachine die de repressie van dissidenten
en de brutaliteiten van de geheime politie fluitend onder de mat veegt. There
is absolutely something rotten in the
state of Britain, maar gelukkig is er een
gemaskerde held annex terrorist die met
de nodige flair orde op zaken probeert
te stellen. Tussendoor huppelen een begeerlijke deerne en een getormenteerde
politie-inspecteur doorheen de plot. Dat
is in een notendop V for Vendetta van
James McTeigue (Zie ook The Matrix).
Krom alvast uw weke ruggegraat voor
een paar uurtjes lekker onderuitzakken
voor complexloos entertainment, en
kom bedrogen uit. Het scenario van de
broertjes Wachowski (ook al The Matrix)
is immers behoorlijk wat complexer dan
de doorsnee comicverfilming. Wat te
denken bijvoorbeeld van een kruising
tussen Zorro en The Mask die vrolijk met
explosieven strooit ter bevrijding van
de onderdrukten? Zegt het kaalscheren
en in een oranje pakje hijsen van de ge-
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vangen Evey (Nathalie Portman) u iets?
De gevangene in massagraven? Stof tot
denken voor zowel Alfons als Ali dus, en
dat in een blokbuster. Dat we zoiets nog
mogen meemaken.
Bovendien heeft masked avenger V
(Hugo Weaving - óók al The Matrix) de
voor sommigen waarschijnlijk onhebbelijke gewoonte om tussen het schermen door af en toe een lijn Shakespeare
door zijn dialogen te weven. De pronkerige Germanist in ons werd behoorlijk
geëntertaind, net als onze innerlijke
bloeddorstige Neanderthaler die zoet
werd gehouden met slowmotionbeelden
van zwaarden die door gespierde nekken klieven. En dat terwijl een dot van
een spanningslijn alles aan elkaar rijgt
– Westminster stond niet meer zo op
ontploffen sinds Churchill drie dagen
lang alleen uiensoep en sigaarrook had
binnengekregen.
Verder doet Stephen Rea wat Hubert
Daemen in Witse ook beter eens zou
doen: een overtuigende flik met emotionele diepgang neerzetten, en noteerden
wij een sublieme Stephen Fry die ons
alweer erg aan onze geaardheid deed
twijfelen. Enige tegenvaller is eigenlijk
Nathalie Portman – en wij benadrukken

bij deze dat dat niets, maar dan ook niets
met wat we net over Stephen Fry gezegd
hebben te maken heeft. De meid staat
gewoon te weinig geïnspireerd te acteren
in wat verder een wervelend spektakel
mét diepgang is.
En ach, dat de redding van de natie in
het cliché van de kracht des volks en
het schone van de kunst blijkt te liggen
nemen we er graag bij. Tenslotte bewerkstelligt V for Vendetta ook wat hij preekt:
na de film stond het volk op en trok
verlicht de nacht in. We gaan voorwaar
schone tijden tegemoet. ■

CULTUURAGENDA

KRINGEN EN KONVENTEN

Dinsdag 2 mei
Film: “The Big Red One: The Reconstruction” Film-Plateau, 20u
Lezing: dr. Philippe Codde: “Pijn en het brein: Holocaust-trauma
in Daniel Sterns Who Shall Live, Who Shall Die”
Bib Zuid, 12u30
Concert: Madensuyu
Vooruit, 21u
Woensdag 3 mei
“Morgen Beter” (Canvas)
Film: “Footlight Parade”
Nocturne; “De Zaak DNA”

Vooruit, 19u
Film-Plateau, 20u
Kunsthal Sint-Pietersabdij, tot 22u

Donderdag 4 mei
Concert: “Daau + Adem”
Concert: Eliza Gilkyson
Theater: “Onderhuids”
Vlaamse Startersdag

Vooruit, 21u
Handelsbeurs, 20u15
Tinnenpot, 20u
Flanders Expo, 14u

Vrijdag 5 mei
Concert: Schola Cantorum, “Mostly Mozart”
Sint-Baafskathedraal, 20u
Theater: “Uitgewist”
Tinnenpot, 20u
Belgia Beachvolley
Emile Braunplein
Maandag 8 mei
Concert: Esta Loco,
Trefpunt, 21u
Week van de Zachte Weggebruiker
Acht Mei-plechtigheid: herdenking slachtoffers van beide wereldoorlogen
Zuidpark, 18u
Dinsdag 9 mei
Film: “Platoon”
Concert: Hormonia
Concert: Krs-One
Theater: “Gili: Geboeid!”

Film-Plateau, 20u
Handelsbeurs, 20u15
Vooruit, 21u
Tinnenpot, 20u

Woensdag 10 mei
Concert: The Hackensaw Boys (support Kevin Kinney)
Handelsbeurs, 20u15
Theater: “Chemisch Insect - Aankomst van de treinen”
NTGent, 20u30
“De Theaterbom 4: festival met muziek, theater, dans, acrobatie”
Bij De Vieze Gasten
Donderdag 11 mei
Dans: “P.A.R.T.S.”
Vooruit, 20u
Film: “Daughters of Darkness”
Film-Plateau, 20u
Concert: Marc-André Hamelin, Beethovensonates

PETITIE VOOR DEMOCRATISCHE FINANCIERING HOGER ONDERWIJS
Wij eisen een studentvriendelijke financiering van het hoger onderwijs:
1. Meer geld voor hoger onderwijs!
2. Neen aan een outputfinancieringsmodel dat asociaal is en kwaliteitsbedreigend werkt!
3. Financiering naar behoeften: meer middelen voor studenten
met specifieke onderwijsbehoeften
4. Geen hogere inschrijvingsgelden voor aanvullende opleidingen,
bissers en trissers!
5. Meer geld voor onderzoek, maar niet ten koste van onderwijs!
Naam

Voornaam

Dinsdag 2 mei
Geografica, Plooirock
Therminal, 20u
Vlaamse Geschiedkundige Kring, Stadszoektocht
TraBla, 16u
Vlaamse Diergeneeskundige Kring, Beachfuif
Boerderijtje, 20u
Oosterse Afrikaanse Kirng, Filmmaand: “Travellers and Magicians”
(Bhutan)
Trechterzaal Therminal, 20u
’t Zal Wel Gaan, “De geheimen van de vrijmetselarij: discussieavond”
Galgenhuisje, 20u30
VLAK, Fuif
Rector, 22u
WINA, Verkiezingsfuif
Sjakosj, 22u
Woensdag 3 mei
Vlaamse Geneeskundige Kring, Paintball
Paintball Indoor Gent (Dok Noord)
PKarus, Mini-Soccercup
GUSB, 19u
KHK, Sangriafuif
Tequila, 20u
Matrak, Voorstelling “Blub”
Kopergietery, 20u30
Donderdag 4 mei
Filologica, Fuif
Fotoklas, “Dieper de doka in”
Vlaamse Biomedische Kring, Baseball
Chemica, Stand-up-comedy Avond
VPPK, Salsa-avond
Gents Universitair Koor, Concert
Studentenfanfare, Cantusoptreden Hortecta

Sioux, 22u
Therminal, 19u
Storypleintje, 19u
Therminal, 20u
Krammerstraat, 20u
Aula, 20u
Salamander, 21u30

Maandag 8 mei
OAK, Cantus
Filologica, Zwanezangcantus
Verkeerd Geparkeerd, VG-café
Gentse Biologische kring, Zware Bier Avond

Canard Bizar, 20u
Twieoo, 20u
Casa Rosa, 20u
Sjakosj, 21u

Dinsdag 9 mei
Vlaamse Biomedische Kring, Clubavond en gratis vat
Point Final, 20u
’t Zal Wel Gaan, “Abnormaliteit/Normaliteit: Wat kan en kan niet in
onze cultuur?”
Galgenhuisje, 20u30
WiNA, Quiz
Sjakosj, 20u30
VPPK, Cantus
Salamander, 21u
Woensdag 10 mei
Gentse Farma Kring, Lentefuif
VLK, Gratis Vat
COMAC, Film: “Promises”

Tequila, 22u
Point Final, 22u30
Blandijn (aud. D), 19u30

Donderdag 11 mei
Slavia, Zwanezangcantus
Vlaamse Biomedische Kring, Zwemmen
VLK, Verkiezingsfuif
Maandag 15 mei
OAK, Kaas- en Wijnavond

Kraaienest, 20u
Strop, 20u
Paviljoentje, 22u

Provinciaal Jongerencentrum, 19u

Dinsdag 16 mei
Vereniging Voor Naturkunde, Lezing: “Spontane symmetriebreking” (Prof. Dr. F. Englert)
Plateau (aud. E), 19u45

Adres

Handtekening:

De petitie verloopt enkel op papier omdat we minstens 15.000 handtekeningen moeten verzamelen voor een parlementaire hoorzitting.Ingetekende
exemplaren graag zo snel mogelijk terugbezorgen: VVS, Zavelput 20, 1000 of
GSR, Studentenhuis de Therminal, St-Pietersnieuwsstraat 41, 9000 Gent
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