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Kort
 ANDREAS & AJHDB 

 Binnenkort – 20 mei – is het  Oriental 

Night : Aïda en Arabisch Live Orkest in De 

Centrale en dat is reden tot een feestje. 

Als we zeggen feestje, dan bedoelen we 

évidemment terroristische bijeenkomst 

en als we zeggen Aïda en Arabisch Live 

Orkest, bedoelen we Mahmoud en de 

AEL. Dus, mannen met baarden, rokken 

en zand tussen hun billen: gaat daar-

heen. Vrouwen, Christenen en zéker jo-

den:  better sit this one out . * Van zondag 

14 mei gaat de tentoonstelling  Mark Swy-

sen: Causa vitae of de zin van het leven  van 

start. Lijkt moeilijk om dat ad lib te gaan 

afbreken, dus daarom een contextschets. 

‘In de ruimte staan een 25-tal “mensbeel-

den” 2m 50 hoog, gegroepeerd in diverse 

levensfasen. De toeschouwer hoort een 

aantal fi losofi sche uitspraken. Hij kan al 

dan niet akkoord gaan.’  Bon . In de cate-

gorie levensvragen waar wij zondermeer 

mee akkoord gaan: ‘jaja, het leven, dat is 

iets, he?’, ‘jij zegt dat… maar is dat wel 

zo?’ en ‘serieus, mijn bier is op, waarom 

moet mij dat nu weer overkomen?’. * 

Zondag 28:  Dag van het Park . Er zijn 365 

dagen in een normaal jaar, en dan wordt 

er een  perfectly good day  verspild aan het 

fucking park. HET PARK. En hoe wordt 

zoiets gevierd? Gaat iedereen dan als een 

volslagen schaambal met feesthoedjes in 

het park gaan zitten, of is het eerder een 

feest als Dag van de Holocaust, waar ie-

dereen wel weet wat er gevierd moet wor-

den, maar iedereen te beschaamd is om 

eraan deel te nemen? Serieus, Dag van 

Mijn Ol, eerder. * In het NTGent speelt 

van 16 tot 20 mei de voorstelling  Voor 

het leven . Het stuk behandelt de pijnlijke 

belevenissen van de 16-jarige Kathleen, 

die ervoor kiest haar kindje met spina bi-

fi da niet te aborteren uit religieuze over-

wegingen. Het gedrochtje komt terecht 

in een scheefgetrokken huiselijke situ-

atie, wanneer blijkt dat de vader van het 

kindje ook de alcoholistische vader van 

Kathleen is. Wanneer haar gedrochtje 

ook mishandeld wordt, besluit Kathleen 

het huis te ontvluchten. Zonder diploma 

sukkelt ze al snel de prostitutie in, raakt 

ze aan de heroïne en krijgt ze AIDS. Ter-

zelfdertijd speelt in theater Tinnenpot 

het stuk  Tegen het leven  door Moeders 

Tegen Tienermoeders, waarin Kathleen 

de baby aborteert, haar studie afmaakt, 

een succesvolle advocate wordt en maar 

af en toe eens misbruikt wordt door haar 

vader. * Om uit alle lichaamsopeningen 

te bloeden, gebroken tanden uit te spu-

gen en een verpletterd stel geslachts-

organen te koesteren, is het voor één 

keertje niet nodig om in wit mantelpak 

met bijhorende puntmuts door de Sleep-

straat te kuieren. Gewoon afzakken naar 

de Blaarmeersen voor het  Belgian Rugby 

and Beer-festival , het weekend van 25 

mei. Niets leuker om een hotdog te eten 

met op de achtergrond het gekwetter 

van een zwerm watervogels en het kra-

ken van menselijke botten. * Het klinkt 

misschien wild en absurd, maar baby’s 

zijn niet enkel een excellente voedings-

bron in tijden van crisis en hongersnood, 

ze zijn soms ook de manifestatie van de 

liefde tussen een man en een vrouw. En 

sinds kort zelfs tussen een man en een 

man, of twee vrouwen. Gezien dat nor-

menloos gedrag nu allemaal aanvaard 

wordt, boomt de  Week van de Kraamzorg  

–van maandag 15 tot vrijdag 20 mei- als 

nooit tevoren. ‘Baby’s voor iedereen!’, 

roept het land. ‘Giggedy-giggedy’, klinkt 

het in cel 50F in de gevangenis van Ittre. 

* Stadsdialecten zijn vre wijs. Ze halen 

ons uit onze ivoren universitaire toren en 

plaatsen ons temidden het volk, ze zor-

gen in deze tijden van verzuring voor die 

broodnodige cohesie binnen onze Volks-

gemeinschaft en – last but not least – ze 

zijn een essentieel onderdeel in het zich 

onderscheiden van mensen uit de pro-

vincie. Wegens al deze nobele redenen 

organiseert de Koninklijke Academie 

voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 

lezingen over de taal van de autochtone 

stadsbewoner. Donderdag 18 mei is het 

Antwerps aan de beurt, met als toetje 

een concert van Katastroof. Hét moment 

om  ou kier ulder mojle  of  moed’n trok ‘en  

eens in praktijk te brengen.  Vurte Angt-

werpenoars . * Ondertussen loopt in de St. 

Pietersabdij nog steeds de interactieve 

tentoonstelling  De zaak DNA . De bezoe-

ker speelt daarin een politie-inspecteur 

die een raadselachtig misdrijf tracht op 

te lossen aan de hand van nieuwe ont-

wikkelingen in biotechnologie en gene-

tisch onderzoek. Voor diegenen die eens 

een middagje  Witse  willen spelen. Hoe-

wel het volgens ons van misdadig sado-

masochisme getuigt om in de huid van 

Hubert Damen te kruipen. * WA NU HE, 

DWAZEN EDITO? KUNT ANDERS NOG 

WA STIL ZIJN. Mohool.  ¬

Globale inleidingen zijn passé. Wij laten De Kort zélf aan het woord: ‘Wat is dat met dien 
Edito hiernaast? Pagina drie is echt de  pussy page  in Schamper. Ik woon nu al een jaar of vijf 
naast dat ventje en nog nooit heb ik hem weten vriendelijk zijn tegen mij. Ge verwacht af en 
toe keer een goeiendag, of op zijn minst een knikje… Maar nee, dat hoeft niet voor dat pedant 
stukje tekst. Weette, fuck you edito. Fuck you.’ 
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Edito
MATTHIAS JACXSENS

Dien Kort hiernaast heeft dat goed 
gezien, dit is een echte schijtrubriek. 
Vijfduizend tekens pretentie en even-
veel karakters ongefundeerde opinie en 
dat allemaal onder het mom van een 
editoriaal, het is om van te schreien. 
Niemand die het leest waarschijnlijk, en 
toch straalt het volkomen onterecht een 
vorm van intellectueel ontzag uit. Velen 
denken hier net dat ietsje meer waar-
heid en inzicht te vinden dan elders in 
deze Schamper, ze dwalen.

Vlaanderen verafgoodt opiniema-
kers. Haar door stromen nieuwtjes en 
belangwekkende feiten overdonderde 
bevolking zoekt wanhopig naar een lijn 
in actualiteit en denkt die te vinden in de 
talrijke opiniepagina’s en vrije tribunes. 
De auguren van pers laten dat maar al 
te graag gebeuren, want niemands ijdel-
heid is zo snel gestreeld als de hunne.

Het zijn leugenachtige schepsels, die 
opiniemakers. Ze spiegelen hun lezers 
voor een expertise te bezitten die vaak 
niet verder reikt dan een oppervlakkige 
notie aangevuld met een gezonde dosis 
arrogantie. Hun collega’s uit de Oudheid 
lazen  de toekomst in de ingewanden 
van een dood schaap, zij diepen Grote 
Antwoorden op uit de diepste krochten 
van hun eigen ego.

Heeft u dan tien Schampers lang on-
nodig uw ogen bezeerd aan deze pagi-
na’s? Waarschijnlijk wel, maar vergeef 
het ons want onze intentie was nobel. 
Nooit hebben we beweerd de waarheid 
in pacht te hebben, we hebben enkel het 
reisverslag van onze persoonlijke zoek-

tocht naar een eigen mening wat gero-
mantiseerd.

Want wat wij denken is nóg minder 
helder en nóg minder consistent dan 
wat hier een jaar lang verschenen is. We 
hebben ons telkens weer grondig gedo-
cumenteerd, we hebben karrenvrachten 
feitenkennis vergaard en we hebben 
oeverloos met anderen gepraat over de 
meest vervelende onderwerpen. En toch 
was dat alles niet meer dan een prelude 
op een lange lijdensweg. Want een me-
ning vormen is simpel, ze een pagina 
lang verdedigen zonder zelf weer aan het 
twijfelen te slaan is haast onmogelijk.

Daar zit de perfi de maskerade van 
het opiniestuk: de auteur beweert tegen 
beter weten in genoeg inzicht te hebben 
in een complexe materie om ze aan de 
grande pléiade van meningen te mogen 
toevoegen. En door die canonisering 
van opinies wordt het debat onherroe-
pelijk gepolariseerd.

De echte taak van de intelligentsia, 
het begeleiden van de zoekende mens 
en het samen speuren naar aanwijzin-
gen, is daarbij al lang teloor gegaan. Had 
die arme Th eseus in de eenentwintigste 
eeuw geleefd, hij zou verslonden zijn 
door de mensstier terwijl Ariadne aan 
de uitgang van het labyrinth hysterisch 
staat te schreeuwen dat ze toch maar 
mooi een uitweg gevonden heeft.

In een ongeziene vlaag van beschei-
denheid zullen we deze Schamper dan 
ook ons oordeel voor een keertje achter-
wege laten. Wil je zelf aan de slag gaan 
en de onderwijsactualiteit eens beter 
bestuderen, dan kunnen we je wel en-
kele tips geven.

Veto, onze pretentieuze Leuvense 
tegenhanger publiceert deze week bij-
voorbeeld een opiniestuk van Stijn 
Baert over de macht van oppertsjeef An-
dré Oosterlinck. We hebben het kunnen 
inkijken voor publicatie en het leek ons 
bijzonder interessant. Of het allemaal 
waar is weten we begot niet. Alsof wij 
experts zijn op dat vlak.

En als dat nog niet volstaat, dan 
raden we u aan om deze Schamper 
van voor naar achter te lezen, want al 
schertsend spreken we vaak meer waar-
heid dan de meeste hoge piefen in al hun 
diepe bespiegelingen.
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Magali klapt uit de biecht

 LAURENS 

 Afgaande op wat er in vorige edities 
van Schamper over Magali geschreven 
is, zouden niet-ingewijden verwachten 
dat we spontaan in rondedansjes door 
het redactielokaal huppelen nu haar 
mandaat ten einde loopt. Niets is minder 
waar. Meer zelfs, we nodigden haar uit 
voor een afscheidsbabbel. Locatie van 
dienst is het gelijkvloers van de Th ermi-
nal. Met uitzicht op de liefl ijk kabbelen-
de Schelde, vertelt ze openhartig over 
studentenvertegenwoordiging en over 
haar ervaringen in de Sociale Raad. 

 Zelf kwam ze in maart op als opvolg-
ster van  Kristof De Buysere , wiens cam-
pagne, mild uitgedrukt, enigszins om-
streden was. ( zie Schamper 440, nvdr ). 
“Kristof heeft mij gebeld, om te vragen 
of ik zelf actief zou opkomen. Maar zo-
als je ziet, is dit, door persoonlijke om-
standigheden, niet gebeurd. Kristof had 
er echter zin in, maar hij had een beetje 
schrik voor de concurrentie. Ik zei te-
gen hem dat dit een kans is die je maar 
één keer in je leven krijgt en dat hij de 
sprong moest wagen. Hij had nog geen 
opvolger, dus ik heb hem gezegd dat hij 
m’n naam mocht gebruiken, maar dat 
ik zelf niet actief aan de campagne wou 
deelnemen. Natuurlijk stond ik wel ach-
ter hem, want Kristof is meer dan capa-
bel genoeg, maar hij had z’n campagne 
wel anders mogen aanpakken. Hij dacht 
een beetje te veel dat het een VRG-ver-
kiezing was  (De Buysere is jaarpraeses 
in eerste lic, nvdr ) en zo heeft hij het ook 
opgevat. Bij een VRG-verkiezing was dat 
misschien wel goed gelopen, maar niet 
bij een studentenverkiezing.” 

 De Buysere’s opvallendste program-
mapunt was een pleidooi voor meer fe-
minisme aan de UGent. Een pleidooi dat 
in dovemansoren is gevallen, als je naar 
de kandidaturen en de resultaten van de 
studentenverkiezingen kijkt. “Mijn erva-
ringen leren mij dat het wel hard is voor 
een vrouw om zich staande te houden 
als stuver. Als voorzitter merk ik dat ook, 
ik moet mij als vrouw drie keer meer be-
wijzen dan elke andere stuver. Waarom 
denkt men bij vrouwen ook altijd in 
stereotypen? Ofwel ben je een slonzig 
mormel dat daar maar wat zit rond te 
hangen, ofwel spreid je een beetje vrou-
welijkheid tentoon en dan maakt men 
direct allerlei associaties. Men denkt 
van mij dat ik mijn strepen verdiend heb 

door met mensen in bed te kruipen. Ik 
weet echter dat ik dat niet nodig heb om 
te staan waar ik nu sta.” 

 STUVERS EN POLITIEK 

 “De stuvers hebben af te rekenen met 
een imagoprobleem. De studenten ken-
nen wel verenigingen zoals het FK, maar 
de studentenvertegenwoordiging op 
zich is niet zo bekend. Vaak is de afstand 
tussen de student en de vertegenwoordi-
ger nog te groot. Het feit dat veel kandi-
daten opkomen uit egotripperij doet dat 
imago geen deugd.” 

 “In Schamper 442 verklaarde  Sara 
Fobelets  enthousiast dat het een goede 
zaak is dat 3 van de 4 verkozenen in de 
Raad van Bestuur, afkomstig zijn uit een 
politieke vereniging. Ik deel dat enthou-
siasme allesbehalve. Het PFK dient als 
uitlaatklep voor politieke verenigingen. 
Dit gaat om studentenvertegenwoor-
diging en de studenten kunnen niet 
onderverdeeld worden in amper drie 
kleuren. Sommige stuvers werden van-
uit hun politieke vereniging in een be-
paalde richting geduwd die niet altijd in 
het voordeel van de student was. De es-
sentie van het vertegenwoordigen ging 
verloren door het politieke lobbywerk. 
Neem nu de rectorverkiezing vorig jaar. 
De  gekleurde  stuvers stonden lijnrecht 
tegenover elkaar, met het verwerven 
van macht als inzet. Wat telde was welk 
 stuverhaantje  onder de nieuwe rector 
het luidst zou kunnen kraaien. Nog een 
geluk dat ik als voorzitter niet mocht 
stemmen, zo moest ik mij niet in die dis-
cussie mengen.” 

 “Wij zijn de spreekbuis van de stu-
denten op het hoogste niveau, onze 
enige taak is dan ook het vertegenwoor-
digen van  studenten.  Zo’n mandaat mag 
niet alleen maar een middel zijn om je 
verdere politieke carrière te plaveien. 
Sommige stuvers gaan daar heel ver in. 
Hoe kan je van een vertegenwoordiger 
verwachten dat hij de belangen van stu-
denten dient, wanneer zijn campagne 
gefi nancierd wordt door een perso-
neelsorganisatie? Bij de discussie over 
de kindercrèches heb ik meegemaakt 
dat een stuver een vakbondsstandpunt 
verdedigde, terwijl dat regelrecht in het 
nadeel van de homestudenten was.” 

 “Zelf heb ik m’n ziel nooit verkocht. 
Ik heb altijd getracht in het belang van 
de studenten te handelen. Hiermee wil 
ik nu ook niet alle stuvers met de vinger 

wijzen. Kijk naar  Stijn Baert , zelden heb 
ik met zo’n gemotiveerd, bescheiden en 
integer persoon samengewerkt. Hij ver-
dient ongetwijfeld een  award  voor zijn 
werk.” 

 SOCIALE RAAD 

 “De Sociale Raad is aan de UGent het 
adviesorgaan voor alle sociale thema’s. 
We spreken ons uit over maaltijden, 
over huisvesting en over bijzondere so-
ciale aangelegenheden, zoals studen-
tenverenigingen en jobstudenten. Het is 
ons streefdoel dat de universiteit, naast 
onderwijs, ook een totaalpakket van so-
ciale voorzieningen aan haar studenten 
biedt.” 

 “Ik heb ervoor gezorgd dat er einde-
lijk overkoepelende sociale raden bij-
eenkomen per thema. Eén voor maal-
tijdvoorzieningen, één voor huisvesting 
en één voor de bijzondere sociale voor-
zieningen. Dergelijke  grote sociale raden  
laten toe een hele namiddag rond een 
thema te brainstormen en adviezen 
grondig uit te werken. Zo is de Directie 
Sociale Voorzieningen verplicht om de 
zaken op te volgen en ons geregeld van 
feedback te voorzien. Maar meer eer 
dan dat komt mij ook niet echt toe, als 
ik eerlijk ben. Mijn grote fout is dat ik te 
gemakkelijk door de knieën gegaan ben 
voor de niet-stuvers in de Sociale Raad. 
De agenda werd vaak achter mijn rug 
opgesteld, vergaderingen werden zon-
der reden uitgesteld, mensen werden 
zonder mijn medeweten uitgenodigd 
op de vergaderingen, … Ik heb dat alle-
maal door de vingers gezien, omdat het 
soms gewoon zinloos was om in con-
fl ict te gaan. Gelukkig ben ik tijdens m’n 
zoektocht naar een nieuwe secretaris op 
mevr.  Vande Putte  gestoten. Ze is een 
secretaris uit de duizend! De eerlijkheid 
gebiedt me ook te zeggen dat onder de 
nieuwe rector de zaken aangenaam zijn 
verbeterd.” 

 SCHAMPSCHOTEN 

 In de rubriek Schampschoten 
( Schamper 438, nvdr .) werd Magali nogal 
hard aangepakt. “Het is natuurlijk maar 
fl auw om de vrouwelijkheid van iemand 
aan te vallen. Dat heeft volgens mij zelfs 
meisjes afgeschrikt om zich kandidaat 
te stellen bij de verkiezingen. Maar ze 
zeggen wel eens:  there is no such thing 
as bad publicity . Kijk, er is nogal wat 
heisa rond dat artikel geweest, maar een 
maand later is mijn vader overleden en 
 that puts things in perspective . Dus au 
fond:  no hard feelings .”  ¬

Het mandaat van Magali Feys als Big Chief van de Sociale 
Raad loopt ten einde. In haar afscheidsinterview doet ze een 
boekje open over twee jaar vol frustraties.
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Eén jaar Miserie in Tien Schampers

 GERT 

 We doen het u even voor: in oktober 
duiken we de steriele gangen onder de 
Plateau in, om geslaafde Chinezen te 
fotograferen. Aan het werk voor profes-
sor  Vandamme . Tweedeklas wijsgeer, 
eersteklas afzetter. Aanvankelijk lijkt het 
erop dat de man met een fl uwelen vin-
gertik wegkomt, tot de studenten zich 
roeren. Een nieuwe tuchtcommissie 
toont Vandamme met zachte dwang de 
deur. * Oké, soms wil het wel eens goed 
lopen, ook. Soms. * Voormalig rector  De 
Leenheer  heeft zich dan weer met z’n 
neus in de boeken genesteld. De man 
is sterrenkunde gaan studeren. Volgens 
sommigen brost hij nogal wat lessen, 
maar dat kan ook aan de hoogte van de 
tafeltjes in de auditoria liggen. * Tijdens 
de formele opening van het academiejaar 
baart  Sophie Dewaele , voormalig pers-
woordvoerster van de universiteit, twee 
kinderen én een Gremlin terwijl diezelf-
de pro-rector De Leenheer speecht. “Ik 
kon mij écht niet inhouden,” aldus De-
waele. * De universitaire overheid pro-
beert het hele geval toe te dekken door 
simpelweg te ontkennen dat Dewaele 
zelfs maar aanwezig was op de ceremo-
nie. Schaam’lijk! * In november overleeft 
het ALS een uitsluitingsprocedure in het 
Bestuurscollege. De kameraden mogen 
dus nog wel eventjes in het PFK zetelen 
en daar lamenteren over de onderdruk-
king van de, euhm… Och, van zowat 
iedereen die geen champagne uit een 
bolhoed drinkt, feitelijk. En de Vlaamse 
regisseur, hij bleef ondermaatse fi lms 
over amateurvoetbal afl everen. * Asbest 
in onze gebouwen! In de home Vermey-
len hangt angst en mysterie in de lucht 
wanneer de fi etsenstalling achter een 
plastic zeil verdwijnt. Asbest, dus. Ironie 
wil dat radio URGent net op hetzelfde 
moment op zoek was naar een nieuwe 
stek.  Wij  hadden het alvast wel geweten. 

* Op 30 november spreekt  Jean-Marie 
Le Pen  een Gents publiek toe, na een 
uitnodiging van het KVHV. De grootste 
orator die het Bretoense havenstadje La 
Trinité-sur-Mer ooit voortbracht. Beetje 
een afknapper was wel dat de man z’n 
talenten tentoon mocht spreiden in het 
Dienstencentrum van Gentbrugge, in 
plaats van de oorspronkelijk beloofde 
Aula. Het opgekomen publiek was dan 
ook stevig teleurgesteld dat er zo wei-
nig gratis hamburgers te scoren vielen. 
* In december ontvangt GSR-voorzit-
ter  Bram Spiessens  offi  ciëel z’n zwarte 
gordel incompetentie uit handen van 
de Japanse grootmeesters  Patri Sia Sei 
Sens  en  Mari No Koi Len . Spiessens 
mag zichzelf voortaan offi  ciëel de titel 
van  Incompetensei  toedichten. De ge-
lauwerde studentenvertegenwoordiger 
animeert de ceremonie door verkleed 
als Ben Affl  eck de titeltrack van  Pearl 
Harbor  te zingen, grapjes te maken over 
de tanende koers van de Nikkei en ten-
slotte met z’n hoofd in de sushi in 
slaap te vallen. Koi Len: “Dit 
wordt een hele grote.” * 
En u zal hier niets, 
maar dan ook 
niets, over 
Jean-Pierre 
Van Ros-
s e m 
l e z e n . 
W i e , 
z e g t 
u? Nie-
mand. 
* En in 
de Boe-
kentoren 
heerst on-
d e r tu s s e n 
terreur en 
wantrouwen. 
Enkel plat water 
wordt nog getole-
reerd, en mensen 
die het wagen toch 
een blikje frisdrank 
open te trekken wor-
den terstond door een 
lichtelijk nors blikkende 
opichter bij de kraag gevat en 
in een vat Dr. Pepper gedropt. Waar 
ze meteen tot asse vergaan. Heus waar. 
* Op 16 maart waren er studentenverkie-
zingen:  Stijn Baert ,  Matthias Laevens  
en  Olivier  “Oeh, hebt ge mij zien bees-
tig goe zijn? Kunt ge daar dan eens over 
schrijven?”  Pintelon  halen de Raad van 
Bestuur.  Ludovic Bol ,  Joris Verhulst , 
 Joke  “Alles wat een penis heeft moet 

dood! Behalve mijne cavia!”  Renneboog 
 en  Matthias Willems  zullen dan weer 
in de Sociale Raad zetelen. En  Sara Fo-
belets ? Tja. * Eind maart vliegt  Gonda 
Cock  buiten. U zegt nu – samen met mij 
– vast “huh? Wie?”, maar neemt u nu ge-
woon maar aan dat dat een goeie zaak 
is. Ja, omdat wij dat zeggen. * Als grandi-
oze afsluiter van het academiejaar ver-
zamelen duizenden studenten aan het 
standbeeld van Jacob Van Artevelde om 
daar samen te bidden, te bezinnen en de 
nieuwe onderwijsfi nanciering van mi-
nister  Vandenbroucke  aan de schand-
paal te nagelen. Bier en snoeiharde mu-
ziek zorgen ervoor dat de boodschap 
extra goed overkomt.   ¬

Wanneer de bloemenjurkjes 
wild gaan wapperen langs 
dat klotsende rivierwater, on-
der een vriendelijk lentezon-
netje, gaat een mens al eens 
dingen vergeten. Dat het dit 
jaar weer gruwelijk misge-
lopen is aan deze instelling, 
bijvoorbeeld. Wat zich mani-
festeerde in incompetentie, 
verkeerde beleidskeuzes en 
onvoldoende pleepapier.
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Ik ga op Erasmus en ik neem mee...

Bye Bye Gent!  Asta lavista  Spanje. Voor allen die volgend jaar Gent voor een semester (of 
twee) gaan verlaten, hier nog enkele tips en tricks om te overleven op Erasmus. 

 SWAEF 

 Als je nog niks ondernomen hebt 
om volgend jaar op Erasmus te kunnen 
vertrekken, dan is het nu rijkelijk te laat. 
Elke faculteit heeft zijn Erasmusverant-
woordelijke. Deze organiseert rond de 
examens in januari een bijeenkomst 
voor zijn faculteit. Wie weg wil, mag 
deze vergadering zeker niet missen.  

 Om nog te vertrekken mag het dan 
al te laat zijn, om thuis te blijven niet. Je 
kunt nog ten alle tijden beslissen niet te 
vertrekken. Als je een lief hebt, kijk hem 
of haar nog eens diep in de ogen en vraag 
je af of je de komende zes maanden ge-
noeg zult hebben aan een foto. In Eras-
musmiddens blijkt iemand met een lief 
dat 1000 kilometer verder zit, zich nogal 
snel als een vrijgezel te gedragen. Maar 
ja, VT4 vindt ook nog elk jaar koppels 
die hun relatie willen testen op Tempta-
tion Island. 

 GEEN PAPIERBERG 
 Als je een bestemming gekozen hebt 

en de aanvraagformulieren zijn inge-
vuld, is alles in orde. Het is een fabeltje 
dat Erasmus een hoop papierwerk is. 

Zeker in Gent ben je weg voor je het 
weet. Wel niet vergeten om je in sep-
tember in Gent in te schrijven en je 
Erasmuscontract te tekenen.  

 Je hebt in Gent ook nog recht op 
twee weken gratis taalcursus. Dit 

is leuk als je in augustus niets 
beter te doen hebt, maar uit-
eindelijk leer je de taal toch veel 

beter (spreken) als je eenmaal 
op je bestemming bent. Ook 

daar heb je recht op een gratis 
taalcursus. Zeker een schrijf-
cursus is aan te raden. Ik liet 

de mijne links liggen om-
dat hij om 8 uur op 

maandagmor-
gen plaats-

vond. Dat 
brak mij 
zuur op 
toen ik 

o p 

het einde van het semester papers van 
15 pagina’s in het Duits moest schrijven.  

 Het is interessant een kot te zoeken 
voor je met al je gerief naar je bestem-
ming afzakt. Als je zoals ik naar Freiburg 
in Duitsland gaat, dan zoekt de gastuni-
versiteit een kot voor jou. Als je minder 
geluk hebt, maak dan, als dat praktisch 
mogelijk is, een citytrip om een kot te 
zoeken. Je kan ook de eerste dagen na 
aankomst een kot zoeken, maar dan sta 
je onder grote druk om iets te kiezen.  

 Eén keer aangekomen, is de tip van 
één miljoen: uitgaan. Wie op zijn kot zit, 
leert niemand kennen. Zeker als je thuis 
een grote vriendenkring gewoon bent, is 
het in het begin heel onwennig niemand 
te kennen. Belgen hebben ook niet de 
neiging om zoals Spanjaarden of Ame-
rikanen te gaan samenhokken. Hier in 
Duitsland kom je trouwens in Erasmus-
middens verder met Engels en Spaans 
dan met Duits. Neem naast een woor-
denboek van de taal van je gastland dan 
ook een woordenboek Engels mee. Dik-
wijls mag je papers in het Engels afgeven 
in plaats van in de taal van het gastland. 
Dit hangt naar verluid wel wat af van de 
plaatselijke gevoeligheden. Zo is dit in 
Duitsland geen probleem, maar in het 
Catalaanse Barcelona al wat meer.  

 DE PRIJS VAN EEN NAGEL-
SCHAAR  

 Om Duitsers te leren kennen, heb ik 
mij aangesloten bij de studentenclub 
van mijn faculteit. Ik ben de enige Eras-
musstudent tussen dertig Duitse studen-
ten. Dit heeft heel wat voordelen: naast 
het feit dat je verplicht bent de taal van 
je gastland te spreken, vind je ook altijd 
iemand om te helpen met schoolwerk. 
Zo vond ik gemakkelijk mensen om eens 
mijn Duitse papers na te lezen. Daar-
naast is contact met  locals  naar mijn 
ervaring ook veel minder oppervlakkig. 
Daar waar bij Erasmusstudenten toch 
altijd in het achterhoofd blijft hangen 
dat je elkaar maar voor enkele maanden 
of een jaar zal zien, vergeten autochtone 
studenten veel sneller dat je eigenlijk 
maar een tijdje met hen lief en leed gaat 
delen. 

 Reken erop dat je toch over dubbel 

zoveel geld moet beschikken per week 
als een kotstudent in Gent. Dat is logisch: 
je moet niet vijf maar zeven dagen per 
week van dit geld leven. Daarnaast moet 
je veel dingen betalen die je in Gent zou 
uitstellen tot het weekend thuis. Wist je 
bijvoorbeeld dat de goedkoopste nagel-
schaar 13 euro kost? Dit is echter sterk 
afhankelijk van je gastland. Probeer 
dit geld zoveel mogelijk van je ouders 
af te luizen. Trouwens, je ouders gaan 
ook onverwachts besparen. Zo was bij 
mij thuis de elektriciteitsrekening met 
60 euro gedaald in het eerste semester. 
Mijn afwezigheid was de enige verkla-
rende factor. Een studentenjob op Eras-
mus is door plaatselijke wetgeving en de 
taal meestal om problemen vragen. 

 GO WITH THE FLOW 
 Om te vermijden dat je honderd keer 

per maand een mail moet beantwoor-
den met de vraag ‘En hoe is het daar?’ 
kan ik ten zeerste een weblog aanraden. 
Je kan gemakkelijk en gratis zo’n blog 
aanmaken op sites als skynet.be of blog-
ger.com. Daar kan je dan af en toe een 
tekstje en wat foto’s opzetten die het 
thuisfront zoet houden. Daarnaast blijft 
er genoeg tijd en  goesting  over om te mai-
len met de mensen die je echt belangrijk 
vindt. Koop een koptelefoon met micro. 
Dan kan je via skype.com gratis bellen. 
Dit is persoonlijker en genuanceerder 
dan mails. 

 Je hebt als Erasmusstudent heel wat 
rechten. Gebruik ze! Onderhandel zowel 
met Gent als met je plaatselijke profes-
soren over wat je nu precies moet doen 
om een bepaald aantal studiepunten te 
bekomen. 

 Tot slot: go with the fl ow en geniet! 
Je leert honderden nieuwe mensen ken-
nen, je leert jezelf kennen, je leert een 
andere streek kennen… hoe opener je 
bent, hoe toff er de ervaring. 

 VOOR ALLE PRAKTISCHE INFO KAN JE 
JE WENDEN TOT DE AFDELING INTER-
NATIONALE BETREKKINGEN VAN DE 
UGENT OF EENS RONDNEUZEN OP 
HTTP://WWW.UGENT.BE/NL/VOOR-
ZIENINGEN/NL/STUDENTEN/BUITEN-
LAND/ERASMUS  ¬

RELAAS VAN EEN JAAR UITWISSELING
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UGent de ruimte in?
Volgende week woensdag zal rector Paul Van Cauwenberge 
tijdens een persconferentie de plannen voor een eigen Gents 
ruimtevaartprogramma onthullen. Dat ruimtevaartpro-
gramma moet onze alma mater op termijn in staat stellen 
om mensen in een baan rond de aarde te brengen.

 GERT 

 Vice-rector  Luc Moens , voorzit-
ter van de bouwcommissie, heeft naar 
verluidt al een bouwvergunning aange-
vraagd bij het Gentse stadsbestuur voor 
de aanleg van een lanceerbasis in het 
Zwijnaardse Technologiepark. “We zien 
dat niet al té groots, hoor. De andere we-
tenschappelijke activiteiten in het Tech-
nologiepark zullen er zeker geen hinder 
van ondervinden.”  

 Ook logistiek beheerder  Dirk Man-
geleer  heeft z’n schouders onder de 
zaak gezet. Hij zal ervoor zorgen dat de 
universiteit de bouwmaterialen voor het 
Gentse ruimteveer in handen krijgt. “We 

hebben goeie contacten in Congo, en 
zouden daar aan een zacht prijsje een 
aantal zeldzame maar hoogst noodza-
kelijke grondstoff en in handen kunnen 
krijgen.” Een bouwschema is er ook al: 
tegen 2008 zou de eerste vlucht er moe-
ten komen. 

 De offi  ciële motivatie voor dit ambi-
tieuze project is dat de Gentse Universi-
teit zelf wetenschappelijk onderzoek wil 
kunnen verrichten in de ruimte, maar in 
de wandelgangen klinken heel andere 
redenen. Men zou dit project op poten 
zetten om af te raken van  Gonda Cock , 
de onlangs ontslagen en vaak onhandel-
bare fi nanciëel directeur van de UGent. 

Cock blijkt immers zeer moeilijk buiten 
te werken. “Toen we het onlangs tijdens 
een vergadering van het bestuurscollege 
over Cock hadden, schreeuwde één van 
de aanwezigen dat Cock voor zijn part 
naar de maan kon lopen. Dat heeft de 
rector blijkbaar op ideeën gebracht,” al-
dus een anonieme bron. 

 Cock zal vanaf volgende week een 
bijzonder intens opleidingsprogramma 
gaan volgen, om zich voor te bereiden 
op haar ruimtereis. Zij moet de aller-
eerste Gentse ruimtevlucht bemannen. 
“Normaal gezien gebruikt men voor zul-
ke testvluchten honden of aapjes om het 
ruimtetuig te bemannen. Dat we voor 
het eerst een mens kunnen gebruiken 
als proefkonijn is vanuit wetenschappe-
lijk oogpunt bijzonder opwindend,” zo 
beweert professor  Werner Debruyne , 
die volgens velen een grote kans maakt 
om hoofd van het Gentse ruimtevaart-
programma te worden.  ¬

Chinese Studenten spioneren voor Gokmaffi a
 BORIS BENZIN 

 Chinese studenten op zoek naar een 
bijverdienste wagen zich tegenwoordig 
blijkbaar in de Belgishe spionkoppen. 
De Standaard van 11 mei jongstleden 
bericht dat zij in dienst van de Chinese 
gokmaffi a voetbalwedstrijden bijwonen. 

  Hun opdracht: de stand doorbellen 
naar China. Daar kunnen gokkers im-
mers nog tijdens de wedstrijd een gok 
uitbrengen op het eindresultaat. Het 
werd al snel duidelijk dat de Chinese 
studenten niet zonder tussenpersoon 
konden werken. En hier lijkt voorma-
lig professor Fernand Vandamme de 
aangewezen  man for the job . De aca-
demicus, die in november van dit jaar 
de eer aan zichzelf hield, had immers 
nog meer dan voldoende Aziatische 
contacten. Schamper gooide even een 
balletje op. 

 Professor Emeritus Vandamme? 
 Euh… Misschien? Wie wil dat weten? 

 Voetbalmagazine. Onderhoudt u nog con-
tact met uw voormalige Aziatische studen-
ten? 

 Goh, een beetje wel, een beetje 
niet. Sommige van die jongens hebben 
al eens wat fi nanciële problemen, en 
die mogen dan bij mij wel eens klusjes 
opknappen. 

 Zoals? 
 Bwoh, ja. Gras maaien, de fi lter van 

mijn Koivijver reinigen. Maar ik betaal 
ze schappelijk, hé! 

 Houdt u van voetbal? 
 Zeer zeker! En ik kan u zelfs, met 

gepaste trots, zeggen dat ik nogal wat 
grote piefen in het wereldje persoonlijk 
ken. 

 Heeft u ooit betrokkenen ontmoet van de 
gokschandalen in de Belgische voetbalwe-
reld? 

 Ah, maar ik zie waar u heen wil. 
Hoho. Neeneenee. Laat me duidelijk 
zijn: ik heb mij nooit, maar dan ook 
nooit met die zaken ingelaten. En nu 
moet u me laten, ik euh… De verbind-
ing is nogal euhm,...  (Vandamme veinst 
ruis, waarna de kiestoon weerklinkt, nvdr.)  

 Enkele dagen later vertrekt de 
professor emeritus naar Sjanghai. Naar 
het schijnt zou hij er aan de lokale 
universiteit een opleiding Beheer van 
Schijnbaar Triviale maar Feitelijk zeer 
Belangrijke Informatie op poten zetten. 
Verschillende Vlaamse studenten uit 
de opleiding Communicatieweten-
schappen toonden interesse voor het 
initiatief.  ¬
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“De student wordt almaar mondiger.”

De zon gaat langzaam onder als uw reporters, twee Gentse provincialen, in grote metropool 
Brussel op zoek gaan naar het hoofdkwartier van de Vlaamse Vereniging voor Studenten. 
Tien minuutje stappen en talloze argwanende blikken van besnorde autochtonen later bel-
len we aan bij een statig herenhuis in een verloren zijstraat in hartje van de hoofdstad. We 
bellen aan maar vinden geen gehoor.

 MATTHIAS & WIM 
 ILL. MATTHIAS 

 Aan de overkant van de straat zitten 
in een duister etablissement nog meer 
besnorde mannen sip naar de kraag van 
hun pint te staren. “Gratis bediening” 
leest het bordje achter het beduimelde 
raam. Eventjes spelen we met het idee 
om ons bij de tooghangers te voegen. 
Het wonder van de mobiele telefonie 
smoort ons plan echter in de kiem. Het 
is Nele Spaas, stafmedewerkster van de 
VVS, die meldt dat ze nog in het Vlaam-
se parlement zit. “Gigantisch veel am-
mendementen”, krijgen we te horen. 

 DRUK, DRUK, DRUK 
 Een kwartiertje later komt de frisse 

deerne aangestormd. “t Was echt  hea-
vy,”  klinkt het oprecht. “De commissie 
onderwijs van het Vlaams Parlement 
stemde vandaag een minidecreet over 
onderwijs, een kwakkel van een dossier. 
En omdat we nog een heleboel ammen-
dementen wilden laten stemmen, ben ik 
de hele dag van hot naar her gerend om 
te lobbyen.” 

 “Het was een vuilbakdecreet, vol cor-
recties op andere decreet waardoor heel 
weinig mensen het grondig lezen. Zo’n 
materie is eigenlijk voor techneuten. 
Maar er stonden toch een paar dingen in 
die ons echt niet zinden. En een paar er 
van hebben we kunnen aanpassen. Zo-
als het voorstel dat de instellingen het 
recht zou geven om zelf te kiezen of ze 
vakken al dan niet openstellen voor stu-
denten met een examen- of creditcon-

tract. Waardoor het systeem natuurlijk 
volledig uitgehold werd. Gelukkig is dat 
uiteindelijk rechtgezet.” 

 En wij eeuwige cynici maar denken 
dat de VVS de ultieme praatbarak was, 
maar verder weinig zoden aan de dijk 
zette. Spaas begrijpt ons scepticisme: 
“Vroeger, voor het structuurdecreet 
gestemd was, hield de VVS zich vooral 
bezig met de grote principes. Maar nu 
alle grote decreten al gestemd zijn ligt 
de focus vooral op kleinere en vooral erg 
technische aanpassingen van de wetge-
ving.”  

 Dat technische dossiers weinig sex-
appeal hebben beseft Spaas maar al te 
goed, maar aan het fl etse imago wordt 
gewerkt: “We proberen ons beter te pro-
fi leren door voor de concrete actie te 
kiezen en een brede achterban te mobi-
liseren. Zoals onze protestmarsen tegen 
de fi nancieringsplannen van minister 
Vandenbroucke. Daar hebben we de stu-
denten duidelijk gemaakt hoe hun leven 
ingrijpend kan veranderen door de dos-
siers waar wij dagelijks mee bezig zijn. 
Ik denk dat we daardoor toch al ietsje 
meer naambekendheid hebben dan vo-
rig jaar.” 

 HET SIGNAAL 
 Toch was de VVS, offi  cieel de organi-

sator, opvallend afwezig tijdens de pro-
testen. “We zijn een koepelvereniging, 
de praktische uitwerking van zo’n acties 
laten we noodgedwongen over aan de 
lokale studentraden. En an sich doet het 
er ook niet toe of die duizenden studen-
ten nu op straat komen onder de vlag 

van de lokale raden of onder de onze. 
Uiteindelijk draait het om het gegeven 
signaal.” 

 En dat signaal was volgens Spaas on-
verwacht sterk: “Toen we er aan begon-
nen waren we een beetje sceptisch. Het 
was al jaren geleden dat de VVS nog een 
betoging had georganiseerd. We zijn er 
met een bang hartje aan begonnen. We 
wilden oorspronkelijk zelfs enkel ludie-
ke acties op poten zetten. Maar toen de 
eerste betoging een succes bleek, zij we 
er voluit voor gegaan. En ook in Antwer-
pen kwam er veel volk opdagen voor de 
eerste studentenbetoging in meer dan 
een decennium. En in Gent had je dan 
natuurlijk de mooie apotheose.” 

 “Je merkt ook wel dat je door actie te 
voeren veel meer bereikt, je onderhan-
delingspositie versterkt aanzienlijk. Je 
kan dossiers écht deblokkeren. Toen de 
minister zijn voorstellen net uit de doe-
ken had gedaan, kregen we het gevoel 
dat er nog weinig aan gesleuteld mocht 
worden. Maar na de betoging verklaart 
de minister opeens dat hij ‘ niet getrouwd 
is met het voorstel’  en de kabinetschef 
beweert zelfs plotsklaps dat er nooit 
een voorstel is geweest. Het waren enkel 
‘ideetjes’ ( lacht) .” 

 ZWEEP 
 Is de VVS dan zo’n machtige lobby-

groep dat ze de meest stoïcijnse minis-
ter van zijn stuk kan brengen? Volgens 
Spaas vertegenwoordigt ze alvast tach-
tig procent van de studenten uit het 
hoger onderwijs en dat is ongezien voor 
een koepelvereniging. Maar creëert dat 
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geen onoverbrugbare afstand tussen de 
top en de achterban? “Een van de inhe-
rente eigenschappen van een getrapt sy-
steem is natuurlijk het bestaan van een 
zekere afstand tussen de basis en het 
bestuur. Maar dat eff ect proberen we te 
minimaliseren door constant te overleg-
gen met de lidverenigingen. We houden 
niet alleen meerdere algemene vergade-
ringen per maand, maar ook congressen 
en workshops.” 

 Toch laat de opkomst op zo’n gele-
genheden vaak te wensen over. Volgens 
Spaas valt dat ergens wel te begrijpen. 
“De onderwerpen zijn niet altijd even 
sexy. En soms is het moeilijk om uit te 
leggen wat het belang is van een dossier.” 
Het kan ook niet evident zijn om met 
studenten een semi-professionele orga-
nisatie draaiende te houden, laten we 
vallen. Spaas beaamt volmondig: “Het 
academiejaar is bijvoorbeeld betrek-
kelijk kort. Als we met VVS iets willen 
bereiken betekent dat dan ook dat we 
er soms ongeloofl ijk de zweep moeten 
opleggen.” 

 OUWE VENTEN 
 En aan het eind van een academie-

jaar gaat iedereen zijn eigen weg, we 
vragen Spaas of dat niet leidt tot een 
grote bloedarmoede. “Het is alleszins 
een grote uitdaging, maar het is ook 
de meerwaarde van de VVS dat er zo’n 
grote rotatie is. Het zorgt ieder jaar 
voor een instroom van nieuwe en frisse 
ideeën. De stafmederwerkers zorgen wel 
voor de nodige continuïteit. Maar dat is 
natuurlijk een enorme opdracht als je 
bedenkt dat er in de VLIR  (de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad, red.)  mannen 
zitten die al vijftien tot twintig jaar aan 
de top staan en alles van dichtbij ge-
volgd hebben. Die hebben een enorme 
kennisvoorsprong.” 

 Toch lijkt dat geen onoverkomelijk 
probleem. “VVS heeft wel degelijk een 
goede reputatie op het vlak van dos-
sierkennis. Zeker gezien ons structureel 
gebrek aan middelen doen we het goed. 
Dankzij onze continue instroom blijft 
het enthousiasme groot en verstar je als 
organisatie niet, wat andere koepels wel 
overkomt.” 

 EIGENBELANG 
 Het Vlaamse onderwijslandschap 

is vaak erg gepolariseerd, belemmert 
dat de werking van een organisatie niet 
vaak? “Dat is natuurlijk een constante 
uitdaging, maar ik denk dat we heel 
hard ons best doen om te werken aan de 
interne democratie. We proberen altijd 
compromissen te zoeken en houden al-
tijd het algemeen studentenbelang voor 

ogen. Dat komt grosso modo overeen 
met een pleidooi voor de democratië-
ring van het hoger onderwijs en het be-
houd van de kwaliteit van ervan. Vanuit 
die principes proberen we alles te bena-
deren, zodat we in het belang van alle 
studenten te verdedigen. Daarvan ver-
trekken we bij het opstellen van al onze 
standpunten.” 

 “Het is wel zo dat er een aantal heel 
kleine hogescholen zijn waar er niet zo’n 
sterke studentenvertegenwoordiging is 
en die durven wel eens hun kat te sturen. 
We proberen om ook aan hun belangen 
te denken. Maar dat is een risico, als 
mensen een hun verantwoordelijkheid 
niet opnemen dan dreigen ze hun belan-
gen niet vertaald te zien in de uiteinde-
lijke voorstellen.” 

 KASSEI 
 Staan de Vlaamse studentenraden 

dan individueel niet even sterk als hun 
koepel, vragen we ons af. “Dat is erg 
wisselend. Het hangt sterk samen met 
de soort inspraakmodel waarvoor een 
instelling gekozen heeft. Het participa-
tiedecreet laat hen namelijk een keuze. 
Willen ze werken met medebestuurders, 
zoals in Gent, die over alles mogen mee-
beslissen, of ze kiezen voor een medezeg-
genschapsmodel waar studenten mogen 
meepraten en adviezen geven, maar uit 
de eigenlijke beslissingsproces geweerd 
worden? Die keuze is er ingelaten omdat 

men bang was de in België o zo heilige 
vrijheid van onderwijs te schenden.”  

 “De facto blijkt dat vooral de Katho-
lieke instellingen voor het medezeggen-
schapsmodel gekozen hebben. Dat heeft 
niet noodzakelijk een negatief gevolg 
voor de kwaliteit van de studentenver-
tegenwoordiging. Artevelde Hogeschool 
heeft bijvoorbeeld een goede studen-
tenraad. Maar dat zorgt er wel voor dat 
studenten bij bepaalde strategische be-
slissingen geen vinger in de pap hebben. 
In die zin is het wel waar dat een mede-
bestuursmodel een meer kwalitatieve 
inspraak garandeert. Al heeft het ook 
erg veel te maken met de participatie-
cultuur per instelling. En hoe de studen-
tenraad logistiek ondersteund wordt. 
Dat is heel essentieel om participatie en 
continuïteit te garanderen.” 

 Toch overheerst het optimisme: “Ik 
denk dat studenten vandaag de dag 
dankzij het medebestuur wel degelijk 
een impact kunnen hebben op de koers 
van hun instelling. Maar het wordt niet 
altijd meer gezien omdat ze niet meer 
op de barricades staan. Men moet niet 
meer voor het minste op straat moet 
komen. En dat is maar logisch ook. Een 
kassei door de ramen van het rectoraat 
is lang niet zo evident als je de vol-
gende dag met de rector aan tafel moet 
gaan zitten voor een Raad van Bestuur. 
 (lacht) ”  ¬

“WE ZIJN ALS STUDENTENVERENIGING NIET MACHTIG GENOEG OM HET ACHTERBAKS EN SLINKS TE 
SPELEN.”
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Waarom Leuven suckt.
Gentse studenten die zich ergeren aan de zoveelste administratieve chaos, incompetente 
docent of onleesbare cursustekst, hebben steeds een troost: je zit tenminste niet in Leuven. 
Want Leuven, dat zijn pipo’s. Waarom de KULeuven een unief-van-mijn-kloten is, in drie 
punten.

 STIJN DEBROUWERE 

  (1) Leuven is niet Gent.  Leuven is 
het meest belachelijke excuus voor een 
stad in de geschiedenis van België. Leu-
ven wordt artifi cieel in stand gehouden 
door zijn studenten. Cultureel valt er 
weinig meer te beleven dan eens goed 
pissen op de Kotmadam of Fonske de 
eeuwige student. Wat natuurlijk wel 
wreed lollig is, daar niet van.  

 De Kortrijkse Campus zal haar we-
tenschapsaanbod uitbreiden, zodat stu-
denten er de eerste twee jaar van hun 
opleiding kunnen volgen. Vroeger was 
dat één jaar, en dat is te weinig om aan-
lokkelijk te zijn. “Twee jaar daarentegen 
is ideaal. Langer hoeft ook niet, want 
daarna wil een student een ruimer blik-
veld dan Kortrijk.” En dat zullen ze vin-
den in Leuven? Mwaha. Mwa-ha-ha. 

  (2) Leuven zit vol tsjeven.  De rest 
van beschaafd Europa heeft het katho-

lieke gevaar reeds lang achter zich gela-
ten, maar die Leuvenaars genieten blijk-
baar wel van wat wollig doch archaïsch 
sentimentalisme. Al kan men ze niet ver-
wijten humorloos te zijn: hoe verklaar je 
anders een opleiding als kerkelijk recht? 
Zouden er dan werkelijk mensen zijn die 
daar een wetenschappelijke relevantie 
in zien? Tee-hee. Rik Torfs moet drin-
gend zijn muil houden. ‘Kijk naar mij! Ik 
ben een seculier maar kan toch wreed 
diepzinnige dingen zeggen over die ka-
tholieken.’ Weet je Rik, je kan misschien 
eens in Cristophe Vekeman zijn gat buf-
felen. Terwijl Vekeman ritueel zijn pol-
sen oversnijdt.  Such a charmer.  

 De opleiding tot theoloog handig 
‘godsdienstwetenschappen’ noemen – je 
moet het maar durven. Iets zegt me dat 
deze godsdienstwetenschappen even af-
hankelijk zijn van de wetenschap als de 
Leuvense wijsbegeerte ‘onafhankelijk’ is 
tout court. Ha! Onafhankelijk in de be-

tekenis van: elke gelegenheid aangrijpen 
om aan Th omas van Aquino z’n Gloc-
kenspiel te zitten. Want die mens was 
oprecht interessant, he. 

  (3) Leuven is misplaatst arrogant. 
 Hoe pijnlijk moet het wel niet zijn élk 
jaar studenten te verliezen aan het 
Gentse, en toch nog hardnekkig vol-
houden de grootste en de beste te zijn. 
Neen, meneer Oosterlinck, obscure ho-
geschooltjes in je Leuvense associatie 
opslokken maakt je niet de grootste, en-
kel de meest fascistoïde. 

 Studenten die zich aangetrokken 
voelen tot Leuven bij het horen van de 
woorden “Ontdek jezelf, begin bij de 
wereld” of bij het zien van dansende 
hippies op een grasveld, mensen die dat 
best charmant vinden, wel, blijf maar in 
Leuven. Margi’s.  ¬

 AJHDB 
 Planet UGent, een project dat tracht 

alle blogs van Gentse studenten te bun-
delen, blijft aan populariteit winnen. Op 
dit moment kan je er de online dagboek-
aantekeningen van maar liefst een vijf-
tigtal (50!) Gentse studenten volgen. Een 
exclusieve blik in het leven van vijftig 
échte mensen, unieke individuen met 
allen eigen angsten, dromen en verlan-
gens. Een smeltkroes aan persoonlijkhe-
den, en dat mérk je. 

 Sommigen verkiezen immers lange 
teksten neer te poten, waarin ze nauw-

gezet en met een sierlijke schrijfstijl hun 
politieke en fi losofi sche bekommernis-
sen uiteenzetten. Anderen gaan dan 
weer voor een meer volksere aanpak, 
waarbij verkavelingsvlaams, dialect en 
guitige smileys niet geschuwd worden en 
elkaar in hoog tempo opvolgen. Vergeten 
we echter niet diegenen die van mening 
zijn dat het nutteloos is zelf emoties te 
verwoorden, als een of andere obscure 
metalband het al voor hen heeft gedaan. 
Zij communiceren met het wereldwijde 
web aan de hand van songteksten en 
gedichtjes, want slechts voorgeschreven 

poëzie slaagt erin de diepste spelonken 
van hun gedachten te verlichten. 

 Wie dus in een onbewaakt moment 
achter de computer zit en plots door de 
drang overvallen wordt om te lezen over 
de nieuwste telg uit de Linux-stal, of 
gewoon zin heeft dingen te weten te ko-
men over het privé-leven van volslagen 
onbekenden voor wie de dt-regel slechts 
een vage herinnering is, er is maar één 
adres: www.planet-ugent.be.   ¬

Planet UGent
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Tissue Engineering

 ROELAND 

 Met de kracht van een Hercules-op-
een-dieet-van-spinazie-en-steroïden 
wordt bij elke hartslag een massieve 
stroom doorheen atria en kamers rich-
ting slagaders geloodst. Kleppen openen 
en sluiten zich sneller dan de gemiddel-
de rechtenstudent ‘Arbietraazjehov’ kan 
zeggen, arteriën vullen zich met donker-
rode levenssappen en onze cellen doen 
zich te goed aan een copieus banket van 
zuurstof en ionen. Net zoals de tronie 
van Michael Jackson is al deze machine-
rie echter onderhevig aan slijtage.  

 Indien u nu al angstig naar uw 
hartstreek grijpt en onverrich-
terzake beslist om zwartge-
blakerde T-bones, alkiehol, 
en alle andere geneugten 
des levens links te laten 
liggen, hebben we gerust-
stellende woorden voor u. 
De moderne geneeskunde 
zal dat varkentje wel even 
wassen. Artifi ciële hart-
kleppen! Tissue Enginee-
ring! Geen inhoudsloos 
jargon, maar een tastbare 
oplossing voor die sputte-
rende hartkleppen van u.  

 Hoe zit het precies met die 
artifi ciële hartkleppen? Wel, ze wer-
ken. Maar soms schort er al eens iets 
aan: “mechanische hartklepprothesen 
zijn opgebouwd uit inerte materialen 
zoals metalen en polymeren. Het ruwe 
oppervlak van deze kleppen kan aanlei-
ding geven tot bloedklontering, wat aan 
de basis ligt van beroertes en blokkering 
van de prothese. Om dit te vermijden, 
moet de patiënt levenslang bloedver-

dunners (anticoagulantia) innemen, 
waardoor het risico op bloedingen aan-
zienlijk stijgt”, aldus ons uitgebreid team 
van medische consultants. 

 Dat aan de bovenstaande gebreken 
iets gedaan moet worden, lijdt geen twij-
fel. Het antwoord? Tissue engineering. 
Tissue engineering? Dat is een “multidis-
ciplinaire technologie die het ontwerp, 
de bouw, de wijziging, de groei 
en het on- derhoud van 
levende w e e f s e l s 

w e -

t e n -
s c h a p p e l i j k 

tracht te sturen. De mechanische pro-
thesen geven een verhoogd risico op 
de vorming van bloedklonters en de 
biologische hartkleppen vertonen een 
snelle verkalking, waardoor de hartklep 
reeds na vijf jaar moet vervangen wor-

den. Aangezien geen enkele beschikbare 
prothese kan meegroeien met het kind, 
zal de hartklep meerdere malen moeten 
vervangen worden tijdens de adolescen-
tie. Om deze beperkingen te overkomen, 
trachten onderzoekers via ‘tissue engi-
neering’ tot een ‘levende’ hartklep te ko-
men die onder ideale omstandigheden 
zichzelf kan herstellen én levenslang 
functioneel blijft.“ Yep. 

 De Ugent zou de Ugent natuurlijk 
niet zijn als ze ook op dit terrein niet in 
de voorlinie zou staan. Men heeft een 
équipe van eminente wetenschappers, 
onder leiding van  Dillis Van Valcken-

borgh , verzameld op de eerste ver-
dieping van één van de post-com-

munistische kolossen op de 
campus van het Universitaire 
Ziekenhuis, om vervolgens 
de sleutel weg te gooien en 
een roedel uit de kluiten ge-
wassen Dobermanns voor 
de deur te posteren (dat 
kan de productiviteit alleen 
maar ten goede komen).  

 En dat heeft vruchten 
afgeworpen. Onze jongens 

en meisjes zijn met een ‘groei-
cocktail’ voor de dag gekomen 

die deze ‘levende’ hartkleppen 
mogelijks zal toestaan om zich beter 

te integreren in menselijk vaatweefsel. 
Uitsluitsel zullen we echter pas krijgen 
na uitgebreide tests op schattige koala-
beertjes, en dit kan wel nog een aantal 
jaren aanslepen. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd.  ¬

Het UZGent mag er dan wel bouwvallig en erg vooroorlogs uitzien, ze herbergt desalniet-
temin enkele mooie staaltjes spitstechnologie. Die technologie zou in de nabije toekomst wel 
eens de redding kunnen betekenen van ons zuipende en schransende studentenlichaam.

W E T EN SCHAP



“Eigenlijk is de Europese Unie 
een succesverhaal”

 BREGT & ELINE 
 ILL. BERT 

 U hebt hier het Centrum voor Europese Stu-
dies mee uitgebouwd. Waar houdt dat zich 
voornamelijk mee bezig? 

 Zoals dat hoort in een academische 
instelling: onderwijs, onderzoek en 
dienstverlening. Qua onderzoek hebben 
we twee grote onderzoekslijnen: Euro-
pese besluitvorming en de communau-
taire dimensie van het externe beleid. 
Dat slaat op het buitenlandse beleid van 
de unie, maar niet zozeer harde thema’s 
als veiligheid, leger, etc. Eerder handels-
, ontwikkelings- en milieubeleid. Qua 
besluitvorming concentreren we ons 
ook niet op het juridische verhaal maar 
meer op hoe het er in de praktijk aan toe 
gaat. Een kijk achter de politieke scher-
men zou je kunnen zeggen. 

  EUROPESE MALAISE  

 De malaise in de Unie werd duidelijk met 
de negatieve afl oop van de referenda over 
de grondwet in Frankrijk en Nederland. 
Maar wat was de oorzaak ervan? 

 Volgens mij ligt een mengeling van 
factoren aan de basis. Ten eerste: de 
algemene ontevredenheid met de poli-
tiek die je ook op nationaal niveau ziet. 
Bij ons bijvoorbeeld de opkomst van het 
Vlaams Belang sinds het begin van de 
jaren negentig. Een belangrijke groep 
mensen heeft zich afgekeerd van de po-
litiek en gelooft er niet meer in. Van die 
antipolitieke sfeer is de Unie nu mee het 
slachtoff er. Vanuit dat perspectief is het 
zelfs verwonderlijk dat het nog zolang 
duurde voor het zich op Europa geënt 
heeft. 

 Een tweede reden is dat Europa sinds 
het begin van de jaren negentig geen 
groot project meer heeft. Op alle grote 
toppen in de jaren negentig werden er 
stevige ambities geformuleerd – van 
een gemeenschappelijk buitenlands be-

leid tot duurzame ontwikkeling – maar 
daar is weinig uit voortgekomen. Duur-
zame ontwikkeling is in de marge gesuk-
keld en een buitenlands beleid hebben 
we slechts als het gaat om zaken waar 
weinig belangen mee gemoeid zijn. De 
mensen beginnen na een tijdje die dis-
crepantie ook te doorzien. 

 De uitbreiding is ook iets wat bij veel 
mensen niet in goede aarde is gevallen. 
Toen de Berlijnse muur net gevallen was, 
zag je daar wel nog veel enthousiasme 
voor. De eerste Poolse vrachtwagens die 
hier kwamen rijden werden bijna toege-
juicht als symbool van de overwinning 
van ons systeem. Samen met de cultu-
rele uitwisseling vonden we dat allemaal 
geweldig. Maar dan in de loop van de ja-
ren negentig – en zeker de laatste jaren – 
is dat helemaal gekanteld. Wanneer een 
Pool zijn folkloristische kostuum uitdoet 
blijkt er plots een loodgieter of iemand 
die een mp3-speler komt stelen onder te 
zitten. Die hele uitbreiding naar het oos-
ten, en zeker met de Turken er dan nog 
eens bij, is echt niet goed overgekomen 
bij de bevolking.  

 Dat komt voor een stuk omdat het 
ook niet goed is uitgelegd. Iets wat bij-
voorbeeld heel weinig mensen weten, 
is dat onze handelsbalansen ten op-
zichte van Centraal- en Oost-Europa 
nog steeds zeer positief zijn. Wij voeren 
nog steeds veel meer daarheen uit, dan 
omgekeerd. Het idee dat we overspoeld 
worden door hun producten klopt niet, 
en als het zo was, dan is hun markt nog 
steeds belangrijker voor ons dan de onze 
voor hen. Ook op het vlak van arbeiders 
worden we zeker niet overspoeld. Er is in 
sommige sectoren heel wat zwartwerk, 
maar dan vooral in die sectoren waar je 
geen eigen mensen meer voor vindt. Er 
is sowieso een dubbele moraal hierover 
bij de bevolking. Die Poolse kuisvrou-
wen en loodgieters zijn hier ook alleen 
maar omdat wij willen dat ze hier zijn en 
ze aannemen.  

 Tenslotte wordt er ook over het Eu-
ropese verhaal in het algemeen niet 
goed gecommuniceerd. Waar Europa 
zich wel en niet mee bezighoudt of hoe 
beslissingen tot stand komen, is een 
verwarrend iets voor de mensen. De 
Unie zweeft zo’n beetje boven ons en 
lijkt verantwoordelijk voor veel kwaad 
en miserie. Men vindt het een schande 
dat bedrijven naar China verhuizen en 
dat er gedelokaliseerd wordt, maar denk 
de Unie weg en die problemen zullen 
evengoed blijven bestaan. Alle kwaad 
wordt helaas op Europa afgewenteld, 
een klassiek verhaal waar ook nationale 
politici niet vrijuit in gaan. Als we moe-
ten besparen is het Europa’s schuld, als 
er minder mest gebruikt mag worden 
ook, etc. Maar omgekeerd zal men de eer 
aan zichzelf houden als er zaken worden 
doorgevoerd die goed aankomen bij de 
publieke opinie. 

 Het leek wel of iedereen een andere grond-
wet gelezen had. Lech Walesa verwierp het 
document wegens teveel vrijheid, terwijl 
anderen er dan weer een liberale aanval 
op een sociaal Europa in lazen. 

 Dat komt omdat het referentiepunt 
van waaruit je kijkt, anders is. Eigenlijk 
is die grondwet gewoon zoals al die vo-
rige verdragen. Er wordt een beetje aan 
gesleuteld om het geheel wat democra-
tischer te maken en de actieradius uit 
te breiden. Zo is het altijd al geweest. 
Het is gewoon een logische stap vooruit 
binnen het idee dat je een sterk Europa 
moet hebben. Het gaat nog niet ver ge-
noeg – de grondwet is niet voldoende 
om bijvoorbeeld een fi scaal beleid te 
voeren – maar het is iets. Maar als je die 
grondwet afmeet aan het Europa van je 
dromen, zie je waar hij tekort schiet. Dan 
denk je misschien dat hij niet sociaal ge-
noeg is, maar Europa is nu ook niet soci-
aal! Degenen die destijds in Frankrijk en 
Nederland omwille van sociale redenen 
tegenstemden, waar staan die nu? We 
hebben vandaag geen associaal Europa 
omdat de grondwet verworpen is, verre 
van. Maar het had wel een klein stapje 
vooruit kunnen zijn, en nu trappelen we 
ter plaatse. 

 De referenda gingen nu eenmaal niet 
over de grondwet zelf. Of die slechts uit 
één pagina met een mooi gedicht of uit 
de huidige turf had bestaan, had hele-
maal niets uitgemaakt. De referenda 
gingen over het algemene gevoel tegen-

HENDRIK VOS SPREEKT OVER DE DINGEN

Professor Hendrik Vos is een drukbezet man. Als autoriteit 
op vlak van de Europese Unie probeert hij al sinds halfweg 
de jaren negentig jonge zieltjes bij te brengen dat de toe-
stand dan wel hopeloos, maar nog niet verloren is. Daarnaast 
geeft hij wekelijks meerdere lezingen over het hele land voor 
een divers publiek. In de periode rond 9 mei, de Europese 
feestdag,ligt het tempo nog een pak hoger, maar vooraleer hij 
zich naar weer een nieuwe parochiezaal begaf, stond hij ons 
nog even te woord.
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over de Unie vanuit de bevolking, en die 
bleek niet meer zo fantastisch te zijn. 

 Geloven de nationale politici zelf nog in Eu-
ropa? 

 De Belgische politieke elite in elk ge-
val wel. Maar het probleem is dat er bij 
nationale politici – en zeker bij parle-
mentsleden – een hele grote desinteresse 
en beperkte kennis is. Veel mensen in de 
politiek denken bijvoorbeeld nog steeds 
dat het Europese parlement een praat-
barak is. Dat is manifest onwaar. Dat 
parlement is zelfs veel machtiger dan ons 
nationale parlement! Maar Europa loont 
electoraal niet echt om je te profi leren 
door de brede consensus erover, dus de 
desinteresse valt wel te begrijpen.  

 Hebben we dat Europese verhaal dan nog 
nodig? 

  (twijfelt)  Het is niet meteen evident, 
maar als je het mij vraagt: ja, absoluut! 
Veel problemen stoppen immers niet 
aan de grenzen, maar het besef van de 
meerwaarde van de Unie is steeds met 
vallen en opstaan gebeurd. In de jaren 
zestig en zeventig waren er ook twijfels 
over één grote interne markt. Pas na veel 
gestuntel van elk land apart, heeft men 
ingezien dat het zo niet verder kon, wat 
uiteindelijk tot het ‘Europa ’92’-project 
heeft geleid. 

 Ook op dit moment heb je nieuwe uit-
dagingen en zie je weer dat er twijfel is 
over het nut van Europa. Bij de Belgische 
elite klinkt dat als vloeken in de kerk en 

staat het nut van dit project boven elke 
verdenking, maar in andere landen is die 
vraag echt wel aanwezig. Men vraagt zich 
af of men veiligheid, sociale zekerheid, 
etc. niet beter nationaal zou aanpakken. 
Ik denk dat wij gelijk hebben en de din-
gen inderdaad beter samen aanpakken, 
maar als de rest niet volgt, sta je daar 
alleen in. Misschien hebben we wel nog 
een aantal crisissen nodig voor men dat 
ook in andere lidstaten zal beseff en. 

  WELKE TOEKOMST?  

 p class=”Vraag”>Welke uitwegen ziet u 
naar de toekomst van de Unie? Ziet u bij-
voorbeeld voortrekkers opstaan om terug 
aan de kar te trekken? 

 Nauwelijks, noch bij de commissie, 
noch bij de lidstaten. Die eerste heeft net 
aangekondigd om de refl ectieperiode 
tot 2007 te verlengen. Ten eerste omdat 
de Verdragen van Rome vijftig jaar oud 
zullen zijn en daar veel festiviteiten rond 
opgezet zullen worden. De Unie spon-
sort dat – je kunt bijvoorbeeld subsidies 
krijgen wanneer je iets in de Th erminal 
organiseert  (hilariteit)  – en hoopt dat er 
een hele positieve sfeer uit zal voortko-
men bij de bevolking. Dat is allemaal wel 
goed bedoeld, maar ik zie die geest er nu 
niet plotseling komen. 

 Een andere reden waarom 2007 erg 
belangrijk is – en de commissie zegt dit 
natuurlijk niet met zoveel woorden – is 
dat er verkiezingen zijn in Nederland en 
Frankrijk. Ik probeer me daar dan iets 

bij voor te stellen. In Frankrijk komt wel-
licht  Sarkozy  aan de macht, die is nog 
veel kritischer en cynischer dan  Chirac . 
In Nederland  Wouter   Bos , is dat dan 
een bevlogen Europeaan? Over de toe-
komst van Europa heb ik een pessimis-
tisch verhaal: ik zie niets bewegen, geen 
draagvlak, geen leiding. Eigenlijk is er 
niets. Ik zie de Commissie die soms iets 
zegt, maar je kunt eigenlijk niet anders 
dan daar een beetje mee lachen. Aan de 
andere kant heb ik ook een optimistisch 
verhaal. Op een bepaald moment kan je 
niet anders meer dan vooruit gaan. Welk 
van mijn twee verhalen het zal halen, 
moet de toekomst uitwijzen.  

 p class=”Vraag”>De commissie stelt voor 
de refl ectieperiode te verlengen omdat een 
consensus nog niet mogelijk lijkt, maar ver-
vallen we dan niet in een eindeloos wach-
ten op hét goede moment? 

 Dat is precies mijn pessimistische 
scenario. Waar gaat dat draagvlak van-
daan komen? Het is bijna Pinksteren, 
moet dat dan een Heilige Geest zijn die 
plots over ons neerdaalt en iedereen de 
Europese gedachte doet ontdekken? Ik 
zie dat allemaal niet. Valt daarmee dan 
het hele Europese project in elkaar? 
Krijgen we weer grenscontroles in Sluis? 
Rollen er straks misschien weer Duitse 
tanks door onze straten? Neen, in dat 
soort apocalyptische scenario’s geloof 
ik ook niet. Maar de uitdagingen die er 
op dit moment zijn op het vlak van glo-
balisering, zal je dan ook niet kunnen 
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beantwoorden. Van mij mag de ambitie 
nog wel wat verder reiken dan enkel één 
grote interne markt creëren.  

 Stel dat de Unie terug gelanceerd raakt, 
wat zouden dan de onmiddellijke prioritei-
ten moeten zijn? 

 Ik denk dat dat een aantal hele 
concrete dingen zijn. Op sociaal-eco-
nomisch vlak bijvoorbeeld het verder 
uitbouwen van een sokkel sociale regel-
geving en vooral ook van de fi scaliteit. 
Zeer sexy klinkt dat natuurlijk niet als 
concreet project, maar het is de sleutel 
tot een aantal zaken. Centraal- en Oost-
Europa werken met een lage loonbelas-
ting, waardoor veel bedrijven eff ectief de 
neiging krijgen om naar ginds te vertrek-
ken. Dat terwijl de bedrijfsterreinen gin-
der zijn aangelegd met Europese struc-
tuurfondsen, zodat we eigenlijk dubbel 
betalen. Een hervorming in die sector 
lijkt me dan ook een absolute hoofdpri-
oriteit. 

 Daarnaast lijkt me een behoorlijke 
hervorming van het landbouwbeleid 
nodig, waarbij het parlement meer zeg-
genschap krijgt. Een stem in de wereld is 
ook zoiets. En dan alles wat met samen-
werking op justitieel vlak te maken heeft, 
maar dat is iets wat sowieso wel aan het 
bewegen is. 

  INTERNATIONAAL TONEEL  

 De rest van de wereld is ondertussen niet 
gestopt met draaien. Hoe wordt de Unie 
van buitenaf gepercipieerd? 

  (denkt diep na)  Eigenlijk is de Unie 
een succesverhaal, ondanks alle huidige 
miserie. Europa is misschien niet het 
continent van melk en honing, maar het 
gaat hier, in vergelijking met de rest van 
de wereld, toch wel goed. Economisch 
zijn we niet het meest competitief, maar 
we doen het ook niet slecht. De levens-
verwachting is hoger dan waar ook ter 
wereld en we hebben de beste sociale 
bescherming. Het is geen toeval dat ie-
dereen uit onze omgeving erbij wil, van 
Centraal-Europa tot Georgië.  

 Dat is iets heel merkwaardigs. In de 
hele geschiedenis was ongeveer het erg-
ste wat een land kon overkomen, opge-
slokt worden door de buren. Hele oorlo-
gen zijn daarvoor uitgevochten. Met de 
EU is dat nu net omgekeerd. Het grootste 
kwaad dat wij onze buren kunnen aan-
doen, is hen afwijzen. We hebben een 
enorme aantrekkingskracht. Van buiten-
af kijkt men naar de Europese Unie met 
het idee “Wel, dat werkt daar toch goed, 
de mensen zijn daar vrolijk en gelukkig. 
Ze hebben in ieder geval reden om geluk-
kig te zijn, ze leven daar lang en als ze 
werkloos worden, krijgen ze een uitke-
ring.”  (lacht)  Aan de andere kant, als er 
iets gebeurt in de wereld, slagen we er 

niet in om met één stem te spreken. Het 
buitenlandse beleid is een fi asco. 

 Is er wel plaats voor de Europese Unie op 
het internationale toneel? 

 De Europese Unie is niet echt geba-
seerd op één cultuur. Maar we zijn wel 
een politieke gemeenschap van waar-
den. Niet iedere individuele Europeaan 
is aanhanger van die waarden, maar ze 
zijn wel op democratische manier vast-
gelegd door de politieke instellingen. 
Het gaat dan om gelijkheid man/vrouw, 
het belang van een sociale politiek, ver-
draagzaamheid, etc. Die algemene basis-
waarden houden politieke keuzes in. Als 
je bij de club wilt komen, moet je ook die 
waarden onderschrijven.  

 Dat zijn waarden die ook op het in-
ternationale vlak betekenis kunnen heb-
ben, zonder meteen missionaris te spe-
len. Het zou al te gek zijn als de bakermat 
van het kolonialisme plots de wereld zou 
willen scheppen naar eigen beeld en 
gelijkenis, maar wij geloven in een aan-
tal zaken. Niets houdt ons tegen om die 
op wereldvlak te gaan promoten. Dat is 
een dissidente stem in de wereld: China 
en India zijn met andere zaken bezig en 

de Amerikanen hebben een heel andere 
aanpak. 

 Wat doet u volgende week dinsdag op ne-
gen mei? 

 Ik heb hier de negende van Beethoven 
liggen en vermoedelijk zal ik die wel eens 
opzetten voor de collega’s.  (lacht)  Neen, 
ik denk eigenlijk, niet zoveel bijzonders. 
Wanneer ik de blauwe vlag met de gele 
sterren zie, gaat mijn hart niet plots snel-
ler slaan. Ik heb dat ‘Wij, Europeanen!’ 
gevoel niet echt. Een identifi catiegevoel 
met België en met Vlaanderen, dat nu 
nog wel. Dat is niet zeer rationeel, maar 
zeker bij sportwedstrijden voel ik wel 
wat wanneer  Tom   Boonen  of  Kim   Clijs-
ters  winnen.  

 Europa is voor mij een politiek pro-
ject en niet iets waar ik mij emotioneel 
zwaar mee verbonden voel. Een aantal 
landen die het voor de economie, het mi-
lieu, de consumenten, etc. beter vinden 
om een aantal dingen samen te doen. 
Het Europa gevoel zelf… tja. Fijn als het 
er ooit komt, maar op dit moment is die 
er niet. Dus negen mei zal wel weer een 
dag zijn zoals zovele.  ¬

14

IN T ERVIEW: PROFE SSOR VOS



www.tochiemanddiehemleest.be



“Ik kant me steeds meer tegen pointes”
We weten niet wie zo ziek is lijstjes bij te houden van mediagenieke ex-Schamperredacteurs, 
maar via deze weg geven we even mee dat Wouter Deprez hieraan mag toegevoegd worden. 
We ontmoeten elkaar in het landelijke Torhout voor een interview dat zich, geheel conform 
de streek, in het plat West-Vlomsch afspeelt. Geen paniek, we hebben het vertaald in dat wat 
sommigen onder ‘algemeen’, ‘beschaafd’ en ‘Nederlands’ categoriseren.

 SIMON CALCOEN 

 Laten we het eens over je universitaire 
kleerscheuren hebben. 

 Ik heb in mijn kandidaturen pol en 
soc gedaan. Dat deed ik niet zo graag 
omdat in die eerste jaren alles nogal 
anoniem was. Je zit in de aula met 600 
man en om wat mensen te leren kennen 
moet je bijna in een studentenclub (met 
bijbehorende toestanden) aangesloten 
zijn. ‘k Vond daar mijn draai niet. Ik zat 
toen in home Astrid – ook niet bepaald 
in het centrum – waar het er toch weer 
op aankwam al wat mensen te kennen. 
Mijn eerste twee studentenjaren ver-
schilden nogal met het beeld dat ik in 
het middelbaar van Gent had als ‘baker-
mat van de vrijheid’. Enfi n, ik vond het 
nu ook weer niet verschrikkelijk, maar 
ik had er toch meer van verwacht. Die 
eerste 2 jaren heb ik vooral zitten lezen. 
Pas later leerde ik ook wat mensen ken-
nen. In de licenties heb ik dan cultuur-
wetenschappen gevolgd en dat deed ik 
veel liever.  

 Heb je in je studententijd al podiumerva-
ring opgedaan? 

 Ik speelde vroeger wel een beetje gi-
taar, maar niet in een groepje of zo. Op 
school speelde ik mee in een toneel-
groepje. Ik heb in die periode ook dictie 
en voordracht gevolgd. Toen trad ik op 
voor drie leerkrachten en een tiental 
leerlingen, en dat was het zo’n beetje. 
Maar eigenlijk heb ik dat tijdens mijn 
vier studentenjaren laten liggen. Nadien 
ben ik beginnen schrijven en optreden. 
Ik liep toneelschool in het conservato-
rium in Gent, maar dat deed ik ook niet 
graag: de sfeer was er nogal suf, er kwam 
niet veel uit die mensen en ik was nogal 
ongeduldig. Aan de universiteit volgde 
ik dan nog de helft van de vakken the-
aterwetenschappen. Dat was dan weer 
te theoretisch naar mijn zin. Het prak-
tijkvak vond ik wel  vree  geestig. Dat 
kwam neer op samenspel in groep on-
der begeleiding van  Vivian De Munck,  
een madam met charisma van hier tot 

in Parijs. Maar dat heb ik dus ook niet 
uitgezeten.    

 Valt het beroep van komiek te leren of 
moet het gewoon in je zitten? 

 De  goeste  om het te doen is belang-
rijk. Als je denkt op het podium te willen 
staan, kan het nuttig zijn dat eerst eens 
voor een publiek uit te proberen. Hier 
in Vlaanderen zijn er genoeg mogelijk-
heden om eens een optredentje van 10 
minuten op te zetten. Voor het meren-
deel moet je zelf ontdekken wat je ligt 
en waar je je goed bij voelt. Het kan dus 
geen kwaad eens goed op je bek te gaan. 
Achteraf kan het dan zinvol zijn wat ad-
vies te vragen of een workshop te volgen. 
Mensen proberen het soms in de omge-
keerde volgorde: vlug een workshop vol-
gen en dan denken ze dat ze hierdoor de 
 courage  gaan krijgen om voor een pu-
bliek te staan. 

 Met ‘de bovenste plank’, ‘Comedy 
Casino’ en ‘in de ban van Urbanus’ lijkt 
stand-up-comedy volledig in. Heb je een 
verklaring voor deze plotse interesse 
van de media?  

 Het ligt niet aan de gasten die nu 
spelen, want die zijn allemaal al pakweg 
vijf à zeven jaar bezig. Als er voordien al 
interesse was van de televisie, was dat 
meestal van “kom eens in ons program-
ma zitten en vertel eens een kluchtje”. 
Ja man,  alstjeblieft, zè ! Wat al die gasten 
goed kunnen, is op een podium hun ding 
doen, en dat is iets heel anders dan te-
levisie. Tv-makers zijn daar heel debiel 
in. De opdrachten alleen al die ik soms 
binnenkrijg: “Doe eens grappig over de 
actualiteit van die week”. Veel kans dat 
er die week gewoon geen fl uit gebeurt en 
dat ik daar dan ook geen gratuite klucht-
jes over wil vertellen. Zo een kluchtje om 
het kluchtje is gewoon belachelijk. Nu, 
voor het eerst zijn er nu een aantal pro-
gramma’s waarbij de makers begrepen 
hebben dat ze beter datgene in beeld 
brengen waar we ons mee bezighouden: 
in een zaal optreden met een show die 
goed is uitgewerkt. Het is dan nog maar 
de vraag of dat wel goede televisie is. Je 
verliest als komiek de mogelijkheid om 

onmiddellijk in te spelen op reacties 
vanuit het publiek. Meestal is het ook 
helemaal niet zo grappig op tv als in de 
zaal. Het voordeel is dat er hierdoor een 
groter publiek is dat hiermee kennis kan 
maken. 

 Nu Hans Teeuwen gestopt is en er zoveel 
goede komieken van eigen bodem op tv 
komen, krijgt de kijker het gevoel dat we 
de Nederlanders aan het inhalen zijn. 

 Daar is niets van aan. In Holland heb 
je een drie- of vierhonderdtal stand-up 
comedians. De hoeveelheid en gemid-
delde kwaliteit ligt daar nog altijd hoger 
dan hier. Ze benijden ons alleen omdat 
er hier meer eigenheid speelt, omdat 
onze traditie uit meer verschillende 
hoeken komt: vanuit het theater, de va-
riété, het Franse cabaret,… terwijl zij 
meer voortbouwen op een traditie van 
 Toon Hermans ,  Wim Sonneveld ,… 
Als er daar gepraat wordt over Vlaamse 
cabaretiers, dan hebben ze het over een 
vijftal mensen – waaronder  Kommil 
Foo ,  Wim Helsen  en ikzelf. Laat ons 
zeggen dat ik er pakweg een honderdtal 
shows heb gedaan, in zaaltjes van 100 
à 200 man. Geen kat die me daar kent, 
behalve een handvol recensenten en ca-
baret-nerds. Om daarom te spreken van 
een Vlaamse golf in de Nederlandse ca-
baret…  jajaot , als je  goe chanse ‘et  kan je 
één avond op honderd naar een Vlaming 
gaan kijken.  (grijnst)  

 Je mijdt politieke boodschappen in je show. 
Is dat een bewuste keuze? 

 Ja. Hier in Vlaanderen is er geen in-
steek voor goede satire. Je hebt wel ac-
tualiteitskomieken zoals  Geert Hoste  
en  Raf Coppens , maar die draaien het 
principe op zijn kop: die shows moeten 
sowieso gevuld zijn met actualiteits-
mopjes – ook als er op zich niet veel ge-
beurt. Mocht het echte satire zijn, dan 
zou men eerst uitgaan van een moreel 
standpunt, om van daaruit mopjes te 
maken om dat standpunt te verdedigen. 
De Belgische politiek ligt niet direct bin-
nen mijn interessesfeer. Ik vind meer 
algemene mondialiseringstendenzen 
en dergelijke vrij boeiend, maar dat is 
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nog iets heel anders dan zeggen “ Bush  
is een dommen en hij is lelijk”. En dan 
iedereen: “ jajaot, das wo! En wieder zyn 
de goeie! ”. Wie dat doet, moet het publiek 
een inzicht kunnen bieden, en daar ben 
ik niet  clever  genoeg voor, en ook niet 
voldoende geïnformeerd. Het heeft ook 
iets theatraals. In feite zeg je “ik heb hier 
iets heel slims over te zeggen, jullie gaan 
mij allemaal gelijk geven, en dan kunnen 
we samen met onze kerk van het goede 
geloof naar buiten treden”. Maar auto-
matisch botst dit met de rol van komiek, 
want de rol van grote gelijkhebber moet 
dan ook weer juist uitgekleed zijn. 

 Waarom stappen zo weinig vrouwen het 
podium op? 

 Ik denk dat dit komt omdat optre-
den iets scoring-achtigs heeft. Stand-up 
comedy heeft, in tegenstelling tot ac-
teerwerk, iets binairs: ofwel vinden de 
mensen het grappig, ofwel niet. Je moet 
echt goesting hebben om je te willen be-
wijzen, zeg maar: over een zekere vorm 
van kinderachtigheid en mannelijkheid 
beschikken. Het is blijkbaar een soort 
van streverigheid dat maatschappelijk 
minder van vrouwen verwacht wordt. 
Vrouwen moeten meer barrières over-
winnen. 

 Om even de fi losofi sche toer op te gaan: 
wát is humor?  

 Het hangt van ongelofelijk veel af, 
maar meestal heeft het iets te maken 
met een ‘storing’. Er loopt iets niet vol-
ledig volgens de normale gang van zaken 
of volgens een bepaalde logica. Meestal 
is het kluchtig als het onverwacht is, in 
die zin dat het ook iets ‘thrillerachtigs’ 
kan hebben. Deze middag keek ik naar 
Raging Bull. Toen plots iemand in elkaar 
geslagen werd, begon ik hard te lachen. 
Tijdens een andere geweldsituatie ver-
ging het lachen me. Het eerste moment 
was kluchtig omdat het een klein ventje 
was dat een grotere kerel in elkaar sloeg, 
en telkens wanneer je dacht dat het ge-
daan was, kwam er nog een stuk dat nóg 
erger was. Bij het stuk dat ik niet grap-
pig vond, wist je dat het erg ging worden 
en werd het ook expliciet zo in beeld 
gebracht. De humor zit hem, denk ik, in 
het niet zien aankomen van een situatie. 
Het is als het ware een uitwegje. Humor 
vormt dan een soort eiland dat buiten de 
echte wereld staat, waarop blijkt dat het 
allemaal niet zo serieus is.  

 Hoe baken je zelf die grenzen af bij het ma-
ken van je show? 

 Het hangt af van de omstandigheden. 
Gisteren waren er technische problemen 
en gingen er tijdens de voorstelling min-
stens 15 GSM’s af. Op zulke momenten 
zijn mijn improvisaties een stuk venijni-
ger dan anders. Als ik zie dat iemand van 
nature beschaamd is, ga ik die persoon 

ook niet keihard afkraken, dat zou bela-
chelijk zijn. Als het onderwerp wat deli-
caat is, kan je maar beter maken dat het 
een ongelofelijk goeie klucht is. Grappen 
moeten niet gratuit zijn, anders is het 
gewoon  dwoas . De manier waarop je iets 
brengt maakt ook veel uit. Mocht  Hans 
Teeuwen  zijn tekst met minder energie 
brengen, zou het alleen grof zijn en niet 
grappig. 

 Tenslotte: wat vind je van mijn slotvraag? 

  (lacht)  oh, je moet er zoiets insteken 
zoals bij de Humo en de Focus. Dan lees 
je zo’n Humo-interview en denk je “man, 
die gast was in dit interview toch totáál 
niet spits, en van het ene moment op het 
andere lijkt het alsof hij welbespraakt 
wordt tot en met!”. Eigenlijk zouden die 
redacteurs gewoon eerlijk moeten zijn 
en schrijven “ik wist op dat moment 
eigenlijk gewoon niet wat te zeggen”. 
En dan afwerken met een ‘lacht’ tussen 
haakjes. Vind je ook niet dat er in inter-
views ongelofelijk veel gelachen wordt? 

 (onverstoord)  Of neem nu de  Serge Si-
monart- truc, zo van “kijk eens wat ik al-
lemaal tegen die persoon durf zeggen!”, 
“ooh wauw, Serge!” 

 Voel je je niet geroepen om zelf voor de 
pointe te zorgen? 

 Neen, ik weiger! Ik kant mij steeds 
meer tegen pointes. Een pointe is wel 
leuk als je verwacht dat die ergens naar-
toe gaat, maar die dan ineens van koers 
wijzigt. Maar bij voorgeprepareerde 
moppen in de zin van “er was eens een 
Zwitser, een Fransman,…”, liggen alle 
mogelijke pointes al op voorhand binnen 
de verwachtingen. 

 Nochtans had je daar in ‘De Slimste Mens’ 
minder problemen mee. Je las mopjes let-
terlijk van briefjes af. 

 Die briefjes kwamen uit een show van 
mij, waarin verduidelijkt werd hoe debiel 
dergelijke gefakete spontaniteit wel niet 
is. In ‘De Slimste Mens’ kwam dat dan 
over alsof ik een goeie klucht wou vertel-
len. Dat was een slecht idee.  ¬
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Kiesfraude aan UGent

Twee maand geleden vonden aan onze universiteit verkiezingen plaats, en die verliepen 
opvallend netjes. Er was geen noemenswaardig moddergooien tussen de kandidaten en be-
schuldigingen van fraude bleven uit. Nieuwe onthullingen dreigen dat schijnbaar smetteloze 
blazoen echter te besmeuren.

 LAURENS & BERT 

 Bij een recente testvlucht van het mi-
niatuurvliegtuigje  UGMAV  ( zie Scham-
per 438 ) achter de loodsen van de facul-
teit Toegepaste Wetenschappen, kwam 
het ding in de problemen. Na een vlucht 
van amper veertig seconden stortte het 
vliegtuigje neer, en kwam het terecht 
in wat struikgewas aan de oevers van 
de Schelde.  Hu Lang , sinds kort klus-
jesman aan de universiteit, maakt het 
verhaal af: “Nadat professor Vandamme 
buitengewerkt was, kon ik nergens meer 
terecht om mijn diploma te behalen. Ik 
ben dan maar als klusjesman beginnen 
werken, maar dat valt dik tegen. In feite 
zadelen ze mij slechts op met de vuilste 
karweitjes. Neem nu dat voorval met die 
UGMAV. Dat ding stort neer en komt in 
een struik terecht. Ik heb daar helemaal 
níks mee te maken, maar men belt mij 
wel om het terug te halen. Blijkbaar 
voelen sommige academici zich te goed 
om in de modder te ploeteren. Op zulke 
momenten voel ik mij de neger van de 
universiteit.” 

 “Eventjes dacht ik geluk te hebben. In 
de buurt van de crash lag een hoopje af-
val, en daartussen zag ik een grote doos 
met “ Noedels ” erop liggen. Ik had al een 
tijdje niet gegeten, en noedels zijn mijn 
lievelingsgerecht. Bij nader inzien bleek 
die doos enkel plastic kaartjes met het 
logo van de universiteit erop te bevatten. 
Zoetzure saus of niet, dat krijg ik niet 
door de keel.” 

 “Die avond vertelde ik over mijn ont-
dekking aan  Christophe Devalckere , 
een vriend die mijn belastingen in orde 
brengt. Hij mompelde iets over fraude 
en verkiezingen, maar ik begon schrik 
te krijgen voor zijn tandengeknars dat 
bijzonder hevig werd. Ik heb hem toen 
maar snel die doos gegeven, en ben met-
een vertrokken”. De volgende ochtend 
nam Devalckere contact op met onze 
redactie, met de melding dat hij min-
stens 500 verduisterde stemmen voor 
zijn persoon gevonden had. Het bleken 
er uiteindelijk nog meer te zijn.  

 600 VERLOREN STEMMEN 
 De bewuste stemmen bleken afkom-

stig te zijn van de faculteit Economie, op 
een boogscheut van de vindplaats. Na 
verder onderzoek bleek dat de 600 verlo-
ren stemkaartjes, op enkele uitzonderin-
gen na, allemaal een stem bevatten voor 
Devalckere die opkwam voor de Raad 
van Bestuur bij de voorbije studenten-
verkiezingen. 

 Devalckere reageerde niet meteen 
verontwaardigd, maar wel verbolgen: 
“Het zou mij niet verbazen dat  Leon 
Pint  ( één van de verkozenen voor de RVB 
– nvdr ) en zijn vriendjes van Animo hier-
achter zitten. Van bij het begin hebben 
die mij immers geboycot, onder meer 
door een volslagen idiote dubbelganger 
van mij naar allerlei auditoria te sturen. 
Hun fake fl yers waarop stond dat ik zo-
gezegd iPods en printers zou verloten, 
ontdeden mijn campagne van elke sé-
rieux, en die Playboy-photoshop was 
beneden alle peil. Bovendien had hij de 
nacht voor de verkiezingen overal trot-
toirs bevuild en er mijn naam onder ge-
schreven. Ik kwam over als een freak en 
moest uiteindelijk zélf nog zijn smurrie 
opruimen ook.” 

 “Alsof dat allemaal nog niet genoeg 
was, hackte Pint mijn mailbox, zodat 
hij in mijn naam naar elke student een 
spam-mail kon sturen, waarin “ik” mij 
weer compleet belachelijk maakte. Alsof 
ik echt deel uit zou willen maken van 
een janettenclubje als Mensa, zoals de 
mail benadrukt. Gelukkig blijkt nu dat 
de studenten van de faculteit Economie 
zich niet door dat soort vuilspuiterij lie-

ten leiden. Met in totaal bijna duizend 
stemmen en keiharde bewijzen voor 
fraude begaan door Pint, heb ik een 
ijzersterke zaak. Hij mag zijn bureau be-
ginnen opruimen, ík zetel vanaf septem-
ber in de RvB.” 

 Grove beschuldigingen aan het 
adres van Leon Pint, die ze echter in 
alle toonaarden ontkent: “Ik respecteer 
Christophe en betreur het feit dat hij 
niet verkozen werd, maar hij is nu toch 
te ver gegaan. Ik hoop dat hij beseft dat 
een illegale Chinees en vijfhonderd on-
getwijfeld vervalste stemkaartjes géén 
bewijs vormen. Hij stopt maar beter met 
mijn naam door het slijk te halen. Ik eis 
excuses, en wel zo snel mogelijk.” 

 HET ONDERZOEK 
 De studentenvertegenwoordiging, 

die al langer met een imagoprobleem 
kampt, wordt wederom geconfronteerd 
met een bedreiging van de legitimiteit. 
Ondanks de zware inspanningen van de 
kandidaten om de student-met-de-pet 
warm te maken voor de studentenver-
kiezingen, was de opkomst bedroevend 
laag. Nauwelijks 20% van de stemge-
rechtigden getroostte zich de moeite om 
naar de stembus te trekken. 

 Stuver  Stijn Snor , eveneens verkozen 
voor de Raad van Bestuur, deelt deze be-
zorgdheid. “Dit is natuurlijk een bijzon-
der pijnlijke zaak voor het imago van 
de stuvers en voor de universiteit in het 
algemeen. In tegenstelling tot anderen 
ga je mij echter geen straff e uitspraken 
horen doen. De Centrale Kiescommis-
sie is nu belast met het onderzoek en in 
afwachting van hun conclusies moeten 
we ongegronde beschuldigingen vermij-
den.” 

 Zoals Snor aanhaalt, nam Devalc-
kere geen genoegen met het louter be-
kendmaken van zijn vondst. Hij stapte 
gelijk met een klacht naar de Centrale 
Kiescommissie. Dit orgaan houdt zich 
normaliter enkel bezig met de organisa-
tie van de verkiezingen, maar gezien de 
uitzonderlijke aard van deze omstandig-
heden stelt het een discreet onderzoek 
ten gronde in. Wordt ongetwijfeld ver-
volgd…  ¬

NIEUWE ONTHULLINGEN BRENGEN LEGITIMITEIT STUVERS IN GEDRANG.
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Kiesfraude aan UGent

Twee maand geleden vonden aan onze universiteit verkiezingen plaats, en die verliepen 
opvallend netjes. Er was geen noemenswaardig moddergooien tussen de kandidaten en be-
schuldigingen van fraude bleven uit. Nieuwe onthullingen dreigen dat schijnbaar smetteloze 
blazoen echter te besmeuren.

LAURENS & BERT

Bij een recente testvlucht van het mi-
niatuurvliegtuigje UGMAV  ( V zie Scham-  
per 438 ) achter de loodsen van de facul-8
teit Toegepaste Wetenschappen, kwam
het ding in de problemen. Na een vlucht
van amper veertig seconden stortte het
vliegtuigje neer, en kwam het terecht
in wat struikgewas aan de oevers van
de Schelde.  Hu Lang , sinds kort klus-g
jesman aan de universiteit, maakt het
verhaal af: “Nadat professor Vandamme
buitengewerkt was, kon ik nergens meer
terecht om mijn diploma te behalen. Ik 
ben dan maar als klusjesman beginnen
werken, maar dat valt dik tegen. In feite
zadelen ze mij slechts op met de vuilste
karweitjes. Neem nu dat voorval met die
UGMAV. Dat ding stort neer en komt in
een struik terecht. Ik heb daar helemaal
níks mee te maken, maar men belt mij
wel om het terug te halen. Blijkbaar
voelen sommige academici zich te goed
om in de modder te ploeteren. Op zulke
momenten voel ik mij de neger van de
universiteit.”

“Eventjes dacht ik geluk te hebben. In
de buurt van de crash lag een hoopje af-
val, en daartussen zag ik een grote doos
met “ Noedels  ” erop liggen. Ik had al eens
tijdje niet gegeten, en noedels zijn mijn
lievelingsgerecht. Bij nader inzien bleek 
die doos enkel plastic kaartjes met het
logo van de universiteit erop te bevatten.
Zoetzure saus of niet, dat krijg ik niet
door de keel.” 

“Die avond vertelde ik over mijn ont-
dekking aan  Christophe Devalckere, 
een vriend die mijn belastingen in orde 
brengt. Hij mompelde iets over fraude 
en verkiezingen, maar ik begon schrik 
te krijgen voor zijn tandengeknars dat 
bijzonder hevig werd. Ik heb hem toen 
maar snel die doos gegeven, en ben met-
een vertrokken”. De volgende ochtend 
nam Devalckere contact op met onze 
redactie, met de melding dat hij min-
stens 500 verduisterde stemmen voor 
zijn persoon gevonden had. Het bleken 
er uiteindelijk nog meer te zijn.  

600 VERLOREN STEMMEN
De bewuste stemmen bleken afkom-

stig te zijn van de faculteit Economie, op 
een boogscheut van de vindplaats. Na 
verder onderzoek bleek dat de 600 verlo-
ren stemkaartjes, op enkele uitzonderin-
gen na, allemaal een stem bevatten voor 
Devalckere die opkwam voor de Raad 
van Bestuur bij de voorbije studenten-
verkiezingen. 

Devalckere reageerde niet meteen 
verontwaardigd, maar wel verbolgen: 
“Het zou mij niet verbazen dat  Leon 
Pint ( één van de verkozenen voor de RVB 
– nvdr ) en zijn vriendjes van Animo hier-r
achter zitten. Van bij het begin hebben 
die mij immers geboycot, onder meer 
door een volslagen idiote dubbelganger 
van mij naar allerlei auditoria te sturen. 
Hun fake fl yers waarop stond dat ik zo-
gezegd iPods en printers zou verloten, 
ontdeden mijn campagne van elke sé-
rieux, en die Playboy-photoshop was 
beneden alle peil. Bovendien had hij de 
nacht voor de verkiezingen overal trot-
toirs bevuild en er mijn naam onder ge-
schreven. Ik kwam over als een freak en 
moest uiteindelijk zélf nog zijn smurrie 
opruimen ook.” 

“Alsof dat allemaal nog niet genoeg 
was, hackte Pint mijn mailbox, zodat 
hij in mijn naam naar elke student een 
spam-mail kon sturen, waarin “ik” mij 
weer compleet belachelijk maakte. Alsof 
ik echt deel uit zou willen maken van 
een janettenclubje als Mensa, zoals de 
mail benadrukt. Gelukkig blijkt nu dat 
de studenten van de faculteit Economie 
zich niet door dat soort vuilspuiterij lie-

ten leiden. Met in totaal bijna duizend 
stemmen en keiharde bewijzen voor 
fraude begaan door Pint, heb ik een 
ijzersterke zaak. Hij mag zijn bureau be-
ginnen opruimen, ík zetel vanaf septem-
ber in de RvB.” 

 Grove beschuldigingen aan het 
adres van Leon Pint, die ze echter in 
alle toonaarden ontkent: “Ik respecteer 
Christophe en betreur het feit dat hij 
niet verkozen werd, maar hij is nu toch 
te ver gegaan. Ik hoop dat hij beseft dat 
een illegale Chinees en vijfhonderd on-
getwijfeld vervalste stemkaartjes géén 
bewijs vormen. Hij stopt maar beter met 
mijn naam door het slijk te halen. Ik eis 
excuses, en wel zo snel mogelijk.”

HET ONDERZOEK
 De studentenvertegenwoordiging, 

die al langer met een imagoprobleem 
kampt, wordt wederom geconfronteerd 
met een bedreiging van de legitimiteit. 
Ondanks de zware inspanningen van de 
kandidaten om de student-met-de-pet 
warm te maken voor de studentenver-
kiezingen, was de opkomst bedroevend 
laag. Nauwelijks 20% van de stemge-
rechtigden getroostte zich de moeite om 
naar de stembus te trekken.

 Stuver  Stijn Snor , eveneens verkozen 
voor de Raad van Bestuur, deelt deze be-
zorgdheid. “Dit is natuurlijk een bijzon-
der pijnlijke zaak voor het imago van 
de stuvers en voor de universiteit in het 
algemeen. In tegenstelling tot anderen 
ga je mij echter geen straff e uitspraken 
horen doen. De Centrale Kiescommis-
sie is nu belast met het onderzoek en in 
afwachting van hun conclusies moeten 
we ongegronde beschuldigingen vermij-
den.” 

 Zoals Snor aanhaalt, nam Devalc-
kere geen genoegen met het louter be-
kendmaken van zijn vondst. Hij stapte 
gelijk met een klacht naar de Centrale 
Kiescommissie. Dit orgaan houdt zich 
normaliter enkel bezig met de organisa-
tie van de verkiezingen, maar gezien de 
uitzonderlijke aard van deze omstandig-
heden stelt het een discreet onderzoek 
ten gronde in. Wordt ongetwijfeld ver-
volgd…  ¬
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Van keisnijding tot prozac

 STEFAAN 

 Het museum is genoemd naar de 
Gentse psychiater  Joseph Guislain  
(1797-1860).Die beoogde, naar het voor-
beeld van zijn Franse collega  Philippe 
Pinel  ( 1745-1826, bekend van de Salpê-
trière, nvdr. ), een menswaardige behan-
deling van de geesteszieken. Hij staat aan 
de oorsprong van de wet op de krankzin-
nigen (1850). Als uk bezocht hij het Ge-
raard de Duvelsteen, een 13de eeuwse 
burcht waar zwakzinnigen opgesloten 
zaten. Danig geschokt door wat hij daar 
zag, besloot hij geneeskunde te gaan 
studeren. Na zijn studies leert hij de ka-
nunnik  Petrus-Jozef Triest  (  1760-1836 , 
 stichter van de Zusters en Broeders van 
Liefde ,  nvdr. ) kennen. Guislain wordt, op 
voorspraak van Triest, hoofdgeneesheer 
van de Gentse krankzinnigeninstellin-
gen. Samen met Triest zal hij schrijven 
aan een nieuw intern reglement voor de 
instellingen,dat bepaalt hoe men op een 
menswaardige en verantwoorde wijze 
moet omgaan met de patiënten. La-
ter wordt hij hoogleraar aan de Gentse 
universiteit. Na zijn overlijden wordt 
hij bijgezet op Campo Sancto te Sint-
Amandsberg. Daar bevindt hij zich in 
het gezelschap van onder meer  Staf de 
Clercq . Dankzij  Bertjen Erikson , de 
schaambal. 

 SCHEDELTREPANATIE 
 Het museum is ondergebracht in 

de voormalige instelling en bestaat al 

sinds 1986. Het gebouw, waarvan de 
plannen door de Gentse gemeenteraad 
in 1852 zijn goedgekeurd, is een ont-
werp van Guislain zelf. Vanaf 1857 werd 
het in gebruik genomen. Het gebouw 
straalt de visie van Guislain uit : de pa-
tiënten moeten opgevangen worden in 
een omgeving die de rust van het plat-
teland uitstraalt. Vandaar dat het oude 
gebouw maar twee verdiepingen heeft. 
Nadat u het complex binnenstapt, ziet u 
aan uw rechter- en linkerzijde de oude 
woonsten van de hoofdgeneesheer en 
het geestelijke hoofd van de instelling. 
U loopt verder langs de kapel en even 
later kan u het museum binnenstappen. 
Daarna overhandigt u enkele fl appen 
aan de vriendelijke dame van de infoba-
lie en u krijgt een ticket. 

 Het museum bestaat uit een perma-
nent luik en tijdelijke tentoonstellingen. 
Het permanente gedeelte is onlangs uit-
gebreid met een vleugel outsiderkunst. 
U begint uw museumbezoek best op 
de tweede verdieping. Daar begint een 
rondleiding die u doorheen de geschie-
denis van de psychiatrie moet loodsen. 
Het verhaal begint met de oud-Griekse 
visie op de psychiatrie, waarin onder 
meer de lichaamssappenleer van  Hip-
pocrates  aan bod komt. Hoe men tegen 
geestziekte aankijkt, bepaalt in hoge 
mate de therapie. Dat blijkt onder meer 
uit de Middeleeuwse therapieën, zoals 
de schedeltrepanatie en de keisnijding. 
Men geloofde dat de ziekte veroorzaakt 
werd door een boze geest in het hoofd 

van de zieke. Een trepanatie en een snij-
ding gaven die geesten de kans om het 
lichaam te verlaten. 

 Als psychiatrie een bepaalde ideo-
logie moet dienen, dan is misbruik niet 
uitgesloten. Voor dergelijke zaken is er 
ook plaats in het museum. Onder meer 
het T-4 programma van de nazi’s komt 
aan bod. Dat was er op gericht gees-
teszieken te euthanaseren teneinde de 
ontwikkeling van het Herrenfolk niet 
in de weg te staan. Ook de na-oorlogse 
psychiatrie is niet vrij van misbruik of 
onmenselijke behandeling. Tot voor 
kort werden therapieën als de insuline-
schocktherapie, waarbij de patiënt in 
een kunstmatige coma werd gebracht, 
en de koortstherapie toegepast. Dat niet 
alleen somatische therapieën een ge-
vaar kunnen inhouden voor de patiënt, 
wordt geïllustreerd door het verhaal 
van de psychoanalyse. De rondleiding 
doorheen de geschiedenis eindigt met 
de medicamenteuze therapie. Een kast 
illustreert het ruime aanbod aan mid-
delen die een menselijke behandeling 
mogelijk moeten maken. 

 OUTSIDERKUNST 
 Tot zover het historische luik. Als u 

de binnenkoer oversteekt, kan u aan het 
andere en nieuwe luik van het museum 
beginnen, namelijk dat van de outsider-
kunst. Het museum bezat al een ruime 
collectie van dergelijke kunst, onder 
meer afkomstig van de Nederlandse 
Stichting Collectie De Stadshof. Het is 
echter wachten tot 2005 eer er een apar-
te vleugel voor gereserveerd wordt. Daar 
is een onderdeel van de Nederlandse 
collectie ondergebracht:  Spelmakers . 
De collectie toont niet alleen werk van 
mensen met psychische problemen, 
maar van iedereen die op een onconven-
tionele wijze met kunst omgaat. Regel-
matig vinden er in het museum tijdelijke 
tentoonstellingen plaats. Tot voor kort 
was er nog  Pijn . Op 3 juni starten de 
tentoonstellingen  Het kabinet van dok-
ter Hahneman  (is de hedendaagse kunst 
ziek?),  Zwartwit  (kunst van gedetineer-
den) en  Dwaze wijzen en wijze dwazen  
(wijsheid en dwaasheid in kunst, religie, 
wetenschap en waanzin). Voor een vol-
ledig overzicht kan u de agenda op de 
website van het museum raadplegen. 

 MUSEUM DR. GUISLAIN: GUISLAIN-
STRAAT 43, 9000 GENT. PRIJS 2,5 
EURO (REDUCTIETARIEF VOOR ON-
DER MEER STUDENTEN). GESLOTEN 
OP MAANDAG. VOOR BIJKOMENDE IN-
LICHTINGEN KAN U DE WEBSTEK VAN 
HET MUSEUM BEZOEKEN: HTTP://
WWW.MUSEUMDRGUISLAIN.BE/  ¬

Even buiten het centrum van Gent ligt het museum Dr. Guis-
lain. Het biedt een historisch overzicht van de psychiatrie. Er 
is ook plaats voor Entartete kunst.
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Gentse psychiater Joseph Guislain
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Pinel  (1745-1826, bekend van de Salpê-
trière, nvdr.), een menswaardige behan-
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raard de Duvelsteen, een 13de eeuwse
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voorspraak van Triest, hoofdgeneesheer
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gen. Samen met Triest zal hij schrijven
aan een nieuw intern reglement voor de
instellingen,dat bepaalt hoe men op een
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moet omgaan met de patiënten. La-
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sinds 1986. Het gebouw, waarvan de 
plannen door de Gentse gemeenteraad 
in 1852 zijn goedgekeurd, is een ont-
werp van Guislain zelf. Vanaf 1857 werd 
het in gebruik genomen. Het gebouw 
straalt de visie van Guislain uit : de pa-
tiënten moeten opgevangen worden in 
een omgeving die de rust van het plat-
teland uitstraalt. Vandaar dat het oude 
gebouw maar twee verdiepingen heeft. 
Nadat u het complex binnenstapt, ziet u 
aan uw rechter- en linkerzijde de oude 
woonsten van de hoofdgeneesheer en 
het geestelijke hoofd van de instelling. 
U loopt verder langs de kapel en even 
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Daarna overhandigt u enkele fl appen 
aan de vriendelijke dame van de infoba-
lie en u krijgt een ticket. 
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nent luik en tijdelijke tentoonstellingen. 
Het permanente gedeelte is onlangs uit-
gebreid met een vleugel outsiderkunst. 
U begint uw museumbezoek best op 
de tweede verdieping. Daar begint een 
rondleiding die u doorheen de geschie-
denis van de psychiatrie moet loodsen. 
Het verhaal begint met de oud-Griekse 
visie op de psychiatrie, waarin onder 
meer de lichaamssappenleer van  Hip-
pocrates aan bod komt. Hoe men tegen 
geestziekte aankijkt, bepaalt in hoge 
mate de therapie. Dat blijkt onder meer 
uit de Middeleeuwse therapieën, zoals 
de schedeltrepanatie en de keisnijding. 
Men geloofde dat de ziekte veroorzaakt 
werd door een boze geest in het hoofd 

van de zieke. Een trepanatie en een snij-
ding gaven die geesten de kans om het 
lichaam te verlaten.

 Als psychiatrie een bepaalde ideo-
logie moet dienen, dan is misbruik niet 
uitgesloten. Voor dergelijke zaken is er 
ook plaats in het museum. Onder meer 
het T-4 programma van de nazi’s komt 
aan bod. Dat was er op gericht gees-
teszieken te euthanaseren teneinde de 
ontwikkeling van het Herrenfolk niet 
in de weg te staan. Ook de na-oorlogse 
psychiatrie is niet vrij van misbruik of 
onmenselijke behandeling. Tot voor 
kort werden therapieën als de insuline-
schocktherapie, waarbij de patiënt in 
een kunstmatige coma werd gebracht, 
en de koortstherapie toegepast. Dat niet 
alleen somatische therapieën een ge-
vaar kunnen inhouden voor de patiënt, 
wordt geïllustreerd door het verhaal 
van de psychoanalyse. De rondleiding 
doorheen de geschiedenis eindigt met 
de medicamenteuze therapie. Een kast 
illustreert het ruime aanbod aan mid-
delen die een menselijke behandeling 
mogelijk moeten maken.

OUTSIDERKUNST
 Tot zover het historische luik. Als u 

de binnenkoer oversteekt, kan u aan het 
andere en nieuwe luik van het museum 
beginnen, namelijk dat van de outsider-
kunst. Het museum bezat al een ruime 
collectie van dergelijke kunst, onder 
meer afkomstig van de Nederlandse 
Stichting Collectie De Stadshof. Het is 
echter wachten tot 2005 eer er een apar-
te vleugel voor gereserveerd wordt. Daar 
is een onderdeel van de Nederlandse 
collectie ondergebracht:  Spelmakers. s
De collectie toont niet alleen werk van 
mensen met psychische problemen, 
maar van iedereen die op een onconven-
tionele wijze met kunst omgaat. Regel-
matig vinden er in het museum tijdelijke 
tentoonstellingen plaats. Tot voor kort 
was er nog  Pijn  . Op 3 juni starten de 
tentoonstellingen  Het kabinet van dok-  
ter Hahneman  (is de hedendaagse kunst 
ziek?),  Zwartwit  (kunst van gedetineer-t
den) en  Dwaze wijzen en wijze dwazen  
(wijsheid en dwaasheid in kunst, religie, 
wetenschap en waanzin). Voor een vol-
ledig overzicht kan u de agenda op de 
website van het museum raadplegen.
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lain. Het biedt een historisch overzicht van de psychiatrie. Er 
is ook plaats voor Entartete kunst.
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Goedkoop eten in Gent: Deel IIDeel II

McDonald’s
 DRIES 

 Tussen al dat etnische eetgeweld in de 
stad (Chinezen! Italianen! Zelfs een Afri-
kaan godbetert!) zou een mens nog ver-
geten dat hij pas echt lekker én interna-
tionaal eet in good ol’ McDonald’s. In ons 
ouwe getrouwe Big Macmenu proefden 
we zo-maar-even vier (vier!) continenten 
in één piepschuimen doosje: sappig rund 
uit de VS waar de wilde smaak van Bra-
ziliaanse soja subtiel in speelt, krokante 
frieten vers uit de Nederlandse klei en 
daarbij een sprankelende cola waarin 
Afrikaanse suikers de boventoon voeren. 
Culinaire multicul, en dat voor minder 
dan zes euro. 

 Bovendien is de keuze gevarieerd – wij 
telden zeven basismenu’s, aangevuld met 
desserts en speciale promoties – en kan 
je eindeloos combineren. Aangezien vet 
in de meeste elementen de basis vormt, 
zijn smaakfl aters toch zo goed als uitge-
sloten. Toegegeven, de salades konden 
beter, maar wie gaat er ook naar de Mac-
Donalds om groensels te eten? Onnoze-
laars! 

 En dan is er nog de ligging: pal in het 
historische centrum van Gent, en dien-
tengevolge makkelijk te bereiken met het 
openbaar vervoer. Ideaal voor de obese 
mens met excursieplannen. Voor het in-
terieur moet je er niet bepaald zijn, maar 
met dit weer zet je je toch gewoon te vre-
ten aan de Graslei. Enfi n, om kort te zijn: 

 + degelijke, calorierijke bik, met op tijd 
en stond wat experimenten die meestal 
genadeloos afgestraft worden door het 
publiek 

 + makkelijk te bereiken  
 - salades in de McDonalds. Who do 

they think they’re kidding? 
 - lelijke inrichting en bijpassend per-

soneel  ¬

De Papegaai
 BREGT 

 Gent, we moeten daar eerlijk in zijn, is 
nu ook weer niet over de hele lijn fantas-
tisch. We zijn groter dan Leuven, zitten 
aan de juiste kant van het politieke spec-
trum en in het St. Pietersstation hebben 
wij ons nog nooit bedreigd gevoeld. Maar, 
vrienden, hebt u tijdens een kotfeestje 
nog nooit de fl ikken op uw dak gekregen 
door verzuurde buren? Slaat de verkrot-
ting hier niet even ongenadig toe? En 
dendert uw fi ets ook niet belachelijk hard 
over de scheefgetrokken kasseien van het 
centrum? We dachten het al,  quoi . 

 Toch zal er gedenderd en gebotst die-
nen te worden om tot bij één der verbor-
gen pareltjes van de Gentse eetcultuur 
te komen: frituur De Papegaai. In onze 
vorige editie las u nog dat er iets heel erg 
mis is wanneer u nog nooit strontzat ‘een 
Julienke’ gedaan hebt in het holst van de 
nacht, en dat klopt natuurlijk. Nuchter 
moet u er echter niet wezen. U bent im-
mers eigenlijk niet zo zot van  de foebal  – 
dat eeuwige gezaag van Julien! – en Wen-
dy staart toch ook maar wat verlept naar 
u vanaf de muur. Neen, nuchter zoekt u 
liever aangenamere oorden op, en dan is 
daar De Papegaai. 

 Waarom? Omdat de bediening er 
vriendelijk is en aan een waanzinnig 
hoog tempo gebeurt, de porties meer dan 
royaal zijn, de prijzen zich beestig laag 
bevinden en de stoofvleessaus zowat de 
beste van West-Europa is. Kortom: alles 
wat een normaal mens van een frituur 
verwacht, en net dat ietsje meer. 

  De Papegaai, Annonciadenstraat 17, 
open van 11:30 tot 22:00   ¬

Wok a Way
 STIJN DEBROUWERE 

 In mijn lijstje van “weet je wat er 
suckt?” staan faux-hippe etablissemen-
ten ergens bovenaan. Een reden om niet 
naar de Wok Away te gaan op de Koren-
markt. Heus, bediening door  twats  met 
walkietalkies en oortjes – What. Th e. En 
de rot-anime die er speelt op de televisie 
is, wel, anime. 

 Maar je kan slechtere keuzes maken 
op zoek naar snel voedsel, slenterend 
door het historische centrum. Behalve 
dan een  Big Mac  bij de lokale McDo-
nald’s – die zijn ook wreed goed. Wok 
Away heeft een menukaart, maar laat je 
ook toe zelf een schotel samen te stel-
len met vlees, vis of tofu en een variëteit 
aan sauzen en groenten. De pikantste 
sausjes bieden mogelijkheden tot inte-
ressante eetwedstrijden zoals “wie eerst 
dood in zijn woksel valt, verliest”. Bij 
bepaalde gerechten die wat fl etser zijn, 
is dat niet eens zo’n slecht idee. Andere 
schotels zoals de “Shanghai Syndrome” 
of de loempia’s zijn  bijgot  nog zo slecht 
niet. Om niet te zeggen: echt het eten 
waard. 

 Je zal bij Wok Away gemiddeld 8 à 10 
euro betalen. Daar zou wel een kleine 
euro afmogen voor de student, is mijn 
gedacht. Je kan in het restaurant zelf 
eten of de ingepakte porties meenemen 
voor dezelfde prijs. 

 + Op een aantal keuzes na krijg je een 
grote en vrij lekkere portie wok 

 + Ook meeneem 
 - Noem uw gerechten eens niet 

“Shangai Syndrome”, margi’s. 
 - Kan goedkoper 

 WOK AWAY: KORENMARKT 11, 09 
233 9000  ¬

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

Verantwoordelijke uitgever: 
Matthias Jacxsens, Sint-
Pietersnieuwsstraat 45 - 9000 Gent

Drukkerij: Drukkerij Vyncke nv,  
Savaanstraat 92, 9000 Gent

Hoofdredacteur: Matthias 

Jacxsens

Coördinator & reclame: Wendy 
Schelfaut

Eindredactie: Andreas Faes (chef), 
Dries Vrijders, Sara Bossaert, Eline 
Strik, Katrien Depecker

Redactie: Gert Boel, Pieter Bonte, 
Sara Bossaert, Simon Calcoen, 
Axel de Backer, Katrien Depecker, 
Frederik De Swaef, Stijn Debrouwere, 
Bert Dobbelaere, Stefaan Duc, Rien 
Emmery, Andreas Faes, Matthias 
Jacxsens, Laurens Lavreysen, Jonas 

Riemslagh, Wouter Ryckbosch, Bregt 
Saenen, Wendy Schelfaut, Eline Strik, 
Roeland Termote, Wim Van Lancker, 
Dries Vrijders, Fleur Wirtz
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Wim Van Lancker (web)

Cartoons: Bruno Claeys, Axel de 
Backer
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�
Reacties, grieven en lofbetuigen 

zijn welkom op schamper@
schamper.ugent.be.

De redactie heeft alle recht om 
uw inzending niet te publiceren, 
in te korten of onherkenbaar te 

verminken.
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Bier, nu op 297 plaatsen verkrijgbaar
Het defi nitieve bewijs is geleverd: er is een uitgaansleven buiten de Overpoort. En nee, we 
hebben het niet over de Therminal, waar je tot middernacht kan feesten. Het nieuwe Café-
plan van Use-It is nu uit.

 ELINE 

 Caféplan, maar zo’n ding hangt toch 
al in onze keuken? Ja, maar in de enige 
stad die écht nooitslaapt, rijzen cafés als 
paddestoelen uit de grond, en verdwij-
nen ze soms met de noorderzon. Van-
daar dat Use-It in tien jaar wel zeven ca-
féplannen uitbracht. Wij van Schamper 
zijn verwoede verzamelaars, maar tot nu 
toe is de laatste versie onze favoriet. Dit 
is voornamelijk te wijten aan het feit dat 
deze editie zich richt op de luxebeesten 
onder de cafégangers. Een zwarte ach-
tergrond met veel bling-bling: zou de 
hiphop opgang maken in Gent? Heuglijk 
feit is dat Gent nu 297 cafés telt, negen 
établissementen meer dan in de vorige 
editie. 

 Notoir alcoholieker Tim Van der 
Mensbrugghe van Use-It: ‘Nee hoor, het 
was geen excuus om nachtenlang aan 
de toog te hangen. Het lijkt misschien of 
we op ons gemak kunnen zuipen, maar 
meestal bekijken we alles snel en zijn 

we weer weg. Tenzij men ons een pintje 
aanbiedt, natuurlijk.’ Wat bij nader in-
zien vaak blijkt te gebeuren. ‘Vooral in 
volkscafés gebeurt dat tamelijk veel. Op 
andere plaatsen willen ze ons zo rap mo-
gelijk buiten hebben.’ 

 Het hoeft niet te verrassen dat stu-
denten de grootste afnemers zijn. Het 
idee vande student die alleen maar in de 
Overpoort de stoep met zijn restjes pita 
bekleedt, is achterhaald. Natuurlijk is er 
nog altijd een forum voor degenen die 
veel van dansen, zuipen en commerciële 
muziek houden, maar studenten vind je 
in bijna alle Gentse cafés. Meer dan ooit 
trekken ze naar de Vlasmarkt, altijd al 
één van de pijlers van het Gentse nacht-
leven.Die blijft samen met het succes 
van de Gentse muziekscène groeien. Dat 
de student al eens graag een optredentje 
meepikt, blijkt verder uit het succes van 
nieuwe cafés als de Hot Club de Gand 
(jazz) en El Negocito (Chileens). 

 Een persoonlijke favoriet kan Van der 
Mensbrugghe maar moeilijk kiezen in 

onze levendige stad. Om te relaxen, moe-
ten we volgens hem in de Rococo zijn. ‘Je 
kunt daar met wat stamgasten onderuit 
zakken en tot een uur of zeven discussië-
ren over de revolutie en het kunstenaar-
schap.’ Allen daarheen voor aangenaam 
kaarslicht, een piano in de hoek en een 
sympathieke gastvrouw. Bij de nieuwko-
mers gooit de White Cat hoge ogen. ‘Dat 
is een middeleeuwse kelder met seven-
ties interieur, waar fl ink gejamd wordt. 
Het ziet er in ieder geval heel chique uit.’ 

 Wij gaan je niet vertellen waar u 
de White Cat en de Rococo vindt. Dat 
moet je zelf maar opzoeken op het plan, 
tiens. Dat kan je gratis afhalen bij Use-
It, naast de Vooruit. De afgelopen tijd 
kwam er dagelijks een dozijn studenten 
tevergeefs langs. Snel erbij zijn, is dus de 
boodschap. Van der Mensbrugghe be-
looft ons persoonlijk alle koten te komen 
controleren om te kijken of er wel een 
plan hangt.  ¬

Het Museum Dr. Guislain exposeert
 van 3/06/2006 tot en met 3/09/2006:

Arnulf Rainer 
Het werk en de verzameling van de Oostenrijkse kunstenaar Arnulf Rainer zijn 
sterk verbonden met de wereld van de waanzin en de psychiatrie. De kwaliteit van 

zijn collectie art brut/outsiderkunst is indrukwekkend.

Dwaze wijzen en wijze dwazen 
Wetenschap in Wonderland
Via een encyclopedische wandeling worden wonderlijke 
instrumenten, modellen van een holle aarde en andere 
dwaze/wijze beweringen tentoongesteld. De ‘theorieën’ 
worden geïllustreerd met plaatjes en mysterieuze schema’s. 

Het kabinet van dokter Hahneman 
Een tentoonstelling met werk van beeldend kunstenaar Koen 
Broucke.

Zwartwit (gasttentoonstelling)
In de gevangenissen van Gent en Ruiselede werken de gedetineerden in verschillende ateliers rond het thema zwartwit.  

Museum Dr. Guislain Openingsuren:
Jozef Guislainstraat 43 van dinsdag tot vrijdag: 9-17h
9000 Gent, België zaterdag en zondag: 13-17h
tel: +32(0)9/216.35.95 Gesloten op maandag
fax: +32(0)9/216.35.35 Prijzen: €5/€2,5
e-mail:info@museumdrguislain.be
website: www.museumdrguislain.be
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FILM-KORT

INSIDE MAN

 AJHDB 

 Hollywood is een vreemd 
schepsel. Op het moment dat 
de Westerse wereld loodrecht 
onder de zon komt te staan 
en we als een bende lem-
mings naar buiten stormen 
om te genieten van die paar 
weken zon die men ons gunt, 
wordt de ene blockbuster na 
de andere gereleast.   

The Da Vinci Code  is de eerste in het 
rijtje. Langverwacht bij die miljoe-

nen mensen die maar niet genoeg kre-
gen van de oppervlakkige personages en 
de absurd slechte plot van   Dan Brown. 
Ooit zou de Katholieke Kerk, als reactie 
op zijn heidens boekje, een regiment po-
tige, baardige Spanjaarden naar diens 
woonst gezonden hebben om zijn gezin 
te verkrachten en el maestro zelf kennis 
te laten maken met de vele fi nesses van 
de brandstapel. Nu blijft het bij een half 
ontbonden kardinaal die met beverige 
stem zegt dat het een ‘stout, stout boek’ 
is. Hoe ze die misdienaars al die decen-

nia in bedwang hebben kunnen houden, 
het blijft een immens raadsel. * Geef ons 
dan maar  X-men: Th e Last Stand . Een fi lm 
met vliegende, spontaan ontbrandende 
en de elementen controlerende super-
helden. Toch, vergeleken met de onge-
loofwaardige quatsch van Dan Brown 
komt het over als een sociaal drama van 
Ken Loach-achtige proporties. * Die an-
dere koning van het Europese drama, Al-
modóvar, heeft ook weer van zich laten 
horen. Na prenten over travestieten, ver-
krachtende verplegers en homoseksuele 
schooljongetjes, waagt hij zich in  Volver  
aan een komedie. Nu is elke fi lm met Pe-
nelope Cruz in de hoofdrol sowieso een 
groteske grap, dus echt moeilijk kon dat 
wel niet geweest zijn.* Een weekje later 
verschijnt  Marie-Antoinette , de nieuwe 
fi lm van Sofi a Coppola. Coppola ging 
oorspronkelijk zelf de echtgenote van 
Louis XVI spelen, tot bleek dat het guil-
lotinemes bij de essentiële executiescene 
keer op keer blokkeerde en brak op haar 
titanisch reukorgaan. Een beetje zoals 
het potentieel van  Th e Godfather Part 
3  dus. In allerijl werd Kirsten Dunst als 
vervangster opgetrommeld. Verwacht 
wordt dat deze fi lm voor haar een beetje 

wordt wat  Titanic  was voor Di Caprio: 
horden mensen die zich uren ergeren en 
bij de sterfscene in extatisch gejoel uit-
barsten. Niettemin, respect voor Kirsten, 
niet iedereen kan een middelmatige 
fi lmcarrière combineren met een job als 
dochter van Bëelzebub * Ondertussen 
blijft de derde  Mission: Impossible  we-
reldwijd cinemagangers teisteren. Het is 
niet dat we Tom Cruise zijn succes niet 
gunnen, maar af en toe dient een acteur 
eens met beide voeten op de grond gezet 
te worden. En met grond bedoelen we 
dan ‘de bodem van de Marianentrog’. * 
Echte horror komt er met de remake van 
de klassieker  Th e Omen , over een moord-
lustige kleuter die het op zijn ouders ge-
munt heeft. Voor al die mensen die den-
ken dat anticonceptie ook nadelen heeft. 
* Middenin de examens is er dan plots 
 Th e Way to Guantanamo , een op ware fei-
ten gebeurde prent over een stel Arabi-
sche vrienden die onschuldig in Guanta-
namo terechtkomen. Een lichtvoetige 
komedie over de noodzakelijkheid van 
een harde aanpak van terrorisme dus. 
Enfi n, dat dien je er alleszins in te zien. 
 Otherwise, the terrorists win.    ¬

 PIETER DEM BONTE 

 S cene 1: met uitgestreken gezicht 
vertelt Dalton Russell ( Clive Owen ) 

de kijker dat hij en zijn roversbende één 
van de grootste bankovervallen ooit zul-
len uitvoeren: het pluimen van de Man-
hattan Trust. Nadat de bad guy zijn zegje 
heeft gedaan, steekt de nieuwste Spike 
Lee joint van wal met een bonkende 
Indische hiphop-groove die je diep de 
knitty gritty van NY insleurt. Punjabi MC 
is er niets bij, en hier en daar in de fi lm-
zaal konden mensen een  headbop  niet 
bedwingen.  

 Enter  Denzel Washington , sterrende 
als rechercheur Keith Frazier, een ambi-
tieuze macho-fl ik die hogerop wil in het 
leven en tussendoor de bedes van zijn 
krolse vrouw naar “big Willy and the 
twins” probeert in te willigen. Wanneer 
hij de melding krijgt dat de Manhattan 
Trust net is overvallen door een bende 
meesterdieven, grijpt Frazier zijn kans 
om een paar extra strepen te verdie-
nen. Ondertussen is ook bankdirecteur 
Arthur Case op de hoogte gebracht van 
de kraak. Meneer de directeur trekt lijk-

bleek weg, want in die bank ligt zijn per-
soonlijke kluis met niet alleen kostbare 
diamanten, maar vooral een geheim 
document over een duister verleden. 
Hij belt Madeline White ( Jodie Foster ) 
op, een professionele lobbyiste voor de 
machtigen der aarde, die men kan inhu-
ren om in alle discretie hun minder frisse 
zaakjes af te handelen. 

 En dan beginnen de poppen te dan-
sen. De kijker krijgt al snel te weten 
dat de roof is gelukt, en nee: dit is geen 
spoiler. Door slimme montage en een 
cryptisch plotverloop heb je er het raden 
naar  hoe  ze het in godsnaam hebben ge-
fl ikt, en dat is waar het in Inside Man om 
draait. Frazier, Russell en White proberen 
elkaar steeds met nieuwe listen de das 
om te doen en tot op het einde blijft het 
gissen wie aan het kortste eind zal trek-
ken. Inside Man is niet alleen ingenieus 
en spannend, de fi lm is doorspekt met 
oneliners van de bovenste plank. Nadat 
hij zwaar   in de zak gezet is door bank-
overvaller Russell, bekent Frazier tegen 
zijn partner: “I’ve got him right where I 
want him” “Where’s that?” “Behind me 

with my pants around my ankles, but it’s 
a start.”  

 Spike Lee schreef deze keer niet zelf 
het script, maar voegde kwistig eigen ac-
centen toe waardoor de sociale kritiek 
niet kan uitblijven. Een bankdirecteur 
heeft bloed aan zijn handen, de burge-
meester van New York laat zich chan-
teren, joden roven de diamantkluis leeg 
en zowat elke Jan Lul is een doortrapte 
opportunist. In het midden van de fi lm 
zit Russell in een gigantische bankkluis 
naast een gegijzeld jongentje. Die is druk 
in de weer met zijn videospelletje waar-
uit “Kill dat nigga! Pow Pow!” opstijgt. 
Russell vraagt of alles ok is. Het kereltje 
zou niet weten waarom niet. Hij geeft 
de bankovervallers respect en citeert de 
Willem Vermandere   van de States, de 
doorwinterde woordensmid  50cent : “It’s 
like my man fi fty says: get rich, or die try-
ing.”  ¬

FILM
�
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CULTUURAGENDA KRINGEN EN KONVENTEN

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

MAANDAG 22 MEI
Anarchistisch Kollectief, “SPIN: Retoriek in dienst van het overtui-
gen” (Jan Ardui), Sparrestraat 1a, 20u
Verkeerd Geparkeerd, VG-café, Casa Rosa (Salon), 20u

DINSDAG 23 MEI
Vlaamse Geschiedkundige Kring, Film: “Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind”, Th erminal, 20u

WOENSDAG 24 MEI
Vlaamse Geschiedkundige Kring, Zwanezangcantus, Salamander, 
20u30

DONDERDAG 25 MEI
Studentenfanfare, “Oostende voor Anker”, Salamander, 12u

MAANDAG 29 MEI
Anarchistisch Kollectief, “De Axenroos” (Christine Du Pont), Spar-
restraat 1a, 20u

DINSDAG 29 JUNI
Studentenfanfare, Zomernacht, Salamander, 16u

DINSDAG 4 JULI
WINA, Zwanenzang, Canard Bizar, 20u
Vlaamse Levenstechnische Kring, BBQ en BBQ-fuif, Tent achter 
blok B / Paviljoen, 18u30

WOENSDAG 5 JULI
Slavia en OAK, Preproclamatiefuif, Tequila, 22u

MAANDAG 22 MEI
Opera: “Die Dreigroschenoper”, Operastudio Vlaanderen, 20u
Concert: Lupa Luna (Greet Garriau en Tom Th euns), Trefpunt, 
21u

DINSDAG 23 MEI
Boombal, De Centrale, 20u
Th eater: “Gili: Geboeid!”, Tinnenpot, 20u
“Het vergeten: het gat in ons geheugen”, Vooruit, 20u

WOENSDAG 24 MEI
Harddance Event Bassleader, Flanders Expo, 20u
Concert: La Sonora Cubana/John Watts/Steve Harley, De Bijloke, 
19u
Strijkkwartetten, De Rode Pomp, 20u30
Th eater: “Holoceen 2 – Iqaluit”, Kopergietery, 20u

DONDERDAG 25 MEI
Concert: “ Th e Smyths”, Vooruit, 21u
Th eater: “Luit en Duidelijk”, Kopergietery, 20u
Th eater: “Robinson Crusoe, de vrouw en de neger”, NTGent, 
20u30

MAANDAG 29 MEI
Concert: Maarten Van Roozendaal, Trefpunt, 21u
“Morgen Beter” (Canvas), Vooruit, 19u

DINSDAG 30 MEI
Concert: Bløf, Vooruit, 20u
Toestanden (boekpresentatie – debat): “Werklieden bemint uw 
profi jt”, Vooruit, 20u
Th eater: “Gili: Geboeid!”, Tinnenpot, 20u

WOENSDAG 31 MEI
Studentenrecital, Operastudio Vlaanderen, 20u
Artistieke Zelfmoord, Operastudio Vlaanderen, 20u01

DONDERDAG 1 JUNI
Concert: Pianotrio Argandi Trio, De Rode Pomp, 20u30
Th eater: “Wordt vervolgd - deel 1”, La Barraca, 20u
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