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Studentencijfer boomt - NSV is stout - Kris De Bruyne praat

Kort light
Lethargie en Weltschmerz
Een nieuw academiejaar, vol mogelijkheden, gaat van start. Nog steeds zitten wij – en uzelf,
de miskende maar bovengemiddeld begaafde Schamperlezer – ongeneeslijk opgescheept met
de rest van de wereld. Voldoende reden om wat te weltschmerzen en ons comateus te drinken. Een nieuw jaar vol mogelijkheden, en Schamper zal je daarin bijstaan. Tijd voor kort!
LAURENS EN STIJN
ILL. AXOL

Het is al voorbij eens je dit leest, maar
fuck it, ons boekske moet vol geraken.
Op 24 september is het Flikkendag. Niet
dat het iemand interesseert, maar het is
Flikkendag. Weetwel. Flikkendag. *** De
Vieze Gasten organiseren een fototentoonstelling over “Rock voor Specials”.
Het zijn mongolen en ik ga niet eens proberen grappig te zijn. ’t Is wel in de Brugse Puurte dus wees voorzichtig. Je moet
zelf maar eens opzoeken hoe en wat, als
je dan toch wil gaan. Lol. *** Als je echt
niet weet wat te doen, er is meer dan genoeg crapola te beleven voor dreadlockminnende schijtluizen. In de Cirk kan je
in oktober heel wat gezeik aanhoren over
kosmische energie en andere boedhistische, hindoeïstische of whateveristische
crap. Vier keer per maand en nog zwaar
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dokken ook. Ommmmmm. Ommmm.
*** Het moet eens gedaan zijn met al die
belastingsverspilling. Wij hebben soms
zin om te schreeuwen bij al dat onrecht,
en dan scanderen we schamper: waarom
geeft men ons belastingsgeld niet ineens
aan cursussen Tarot voor beginners en
gevorderden georganiseerd door het
OCMW? “Maar, euh,” zegt stad Gent dan:
“je kan net zo’n cursus Tarot volgen in
OCMW dienstencentrum Ten Hove.” En
wel 15 dinsdagen op rij, vanaf 26 september; als je echt geen leven hebt. Wij zijn
niet bitter en pessimistisch, maar zelfs
voor de meest doorwinterde flegmatici
zijn er grenzen! *** Wilt je eens verdraagzaam zijn? Kei-tof. Verdraagzaamheid
maakt van deze wereld een betere plaats
om te leven. Ga dat op 1 oktober bewijzen. 0110 gaat door op de parking van
de NMBS bij Sint-Pieters. Een kutlocatie
als je het ons vraagt, en Helmut Lotti zal

er het beste van zichzelf geven. De mens
had beter moeten weten, aldus Ciske
“schele baardaap” Van Den Eynde. Als ik
de islam achterlijk wil noemen, dan doe
ik dat lekker toch. *** Het Museum voor
industriële archeologie en textiel (MIAT)
houdt een tentoonstelling over hoe consumptieproducten gelinkt worden aan
het geluk van de koper. Noem me gek,
maar dat lijkt effectief interessant. Ze
loopt van 10 tot 29 oktober en het MIAT
is open van tien tot zes behalve ‘s maandags. *** Staat er hier nu godbetert ook
maar één serieuze activiteit of happening
tussen? Wat is dat toch met die Kort?
Wat, trouwens, is het probleem met héél
deze septembereditie van Schamper?
Wij blijven maar vallen in een bodemloze put van futloosheid en lethargie. O,
zoete septemberblues. Il faut continuer,
je ne peux continuer, il faut continuer, je
vais donc continuer. •
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Edito
DOOR MATTHIAS JACXSENS

Al vier jaar vertoeven wij, hoofdredacteur van Schamper, in
deze schone stad aan Lieve en Leie. We zijn ondertussen zo verknocht geraakt aan Gent dat we na een tiental pintjes steevast
’t Vliegerke beginnen te brallen en met een fake huig-r proberen te praten tegen de inheemse bevolking. En toch moeten we
ons vege lijf op acht oktober terug naar de verre West-Vlaamse
polders slepen om een bolletje te kleuren. Op wie we gaan
stemmen weten we begot niet. Daar in de polders komen toch
alleen keuterboeren en vieze middenstanders op. Veel voeling
hebben we niet met die mensen. We zien ze hoogstens een paar
keer per jaar als we om een kartje kilo gekapt of een paar flessen karnemelk gestuurd worden de zeldzame keren dat we met
onze was huiswaarts trekken.
Een paar verwaaide Spiritisten, Jan Roegiers op kop, opperden ooit op een blauwe maandag dat studenten het recht
zouden moeten krijgen om in de stad te stemmen waar ze op
kot zitten. Prego-voorzitter - en voormalig hoofdredacteur van
onze paapse concurrent Veto – Thomas Leys trad zijn moederpartij volmondig bij. Een student die vijf dagen op zeven door
de straten van een stad zwalpt, zou toch zijn zegje moeten kunnen doen over het beleid? Het klinkt al te mooi, maar uiteindelijk bleef het bij loze beloften en holle woorden. En maar goed
ook, denken wij dan.
De Gentse volksmens heeft nu al te lijden onder de gigantische – en immer groeiende – studentenpopulatie. Plasjes kots
op de voetpaden, rumoerige studentenkoten her en der door
de stad verspreid en al dien progressieven klap die dat volkje
uitkraamt, de gemiddelde Gentenaar moet niet veel weten van
onze slag. Een veralgemeend studentenstemrecht zou de wrevel enkel vergroten. Vijftigduizend studenten in een stad van
tweehonderd dertigduizend inwoners, dat is een hoop stemmen. Genoeg om het politieke evenwicht in Gent grondig te
verstoren. Een informele enquête door Prego uit 2005 toonde
aan dat slechts een klein derde van de studenten effectief gebruik zou maken van de mogelijkheid om niet in de thuishaven
te stemmen, maar zelfs een goeie zestienduizend stemmen
kunnen een grote impact hebben en zouden de studenten
meer politieke macht geven dan ze verdienen.

Laat ons wel wezen, de meesten onder ons mogen dan wel
verknocht zijn aan Gent, veel voeling met wat in Groot Gent
leeft hebben we niet. Verder dan faculteit en Overpoort komen
de meesten onder ons toch niet, hoe zouden we dan weloverwogen keuzes kunnen maken over het beleid dat in de tweede
stad van Vlaanderen moet gevoerd worden? Soyons honnêtes,
we mogen dan wel beweren sociaal en politiek bewogen te zijn,
maar dat Roger uit Nieuw Gent verkommert in zijn te kleine en
te vochtige sociale appartement kan ons aan onze reet roesten.
En meestal vertrekken we na vier jaar toch weer naar onze geboortestreek. Pijnpunten waar we wél van wakker liggen – te
hoge kotprijzen en exuberante bierprijzen – kunnen altijd aangekaart worden op het studentenoverleg, de gemeenteraad of
bij onze lieve studentenambtenares. Dáárvoor vijftigduizend
studenten stemrecht geven lijkt ons te gek voor woorden.
En toch hebben we daarom niet meer zin om volgende week
terug naar onze heimat te trekken om lukraak wat bolletjes te
kleuren. En met ons zovele anderen. Studentenstemrecht is
geen goede oplossing, maar men heeft er destijds wel een belangrijk probleem boven water gehaald. Om het meteen weer
kopje onder te duwen. Een kant en klare oplossing die een afweging maakt tussen de verzuchtingen van de student en het
belang van de inboorlingen is er dan ook niet.
Zelf dromen we van een soortement light-versie van de gewone domiciliëring. Een middenweg tussen het willens nillens
met de geboortestreek verbonden blijven en het al te drastisch
doorknippen van de navelstreng die ons met ons hinterland
verbindt. Laat ons geadopteerde Gentenaars een domicilie
nemen op een kotadres zonder dat onze ouders – die het zich
vaak niet kunnen permitteren dat hun studerende kroost niet
meer fiscaal ten laste is – daarbij aan een financiële aderlating
onderworpen worden. Laat die gemeentebelastingen voor wat
ze zijn en val ons niet te veel lastig. Laat ons wel stemmen voor
jullie gemeenteraad.
Het lijkt voor de lokale bevolking al een even slechte deal
als het oude Spiritvoorstel te worden, maar toch biedt het net
dat ietsje meer. Alleen de echten, de goeien, die paar zotten die
verliefd werden op de stad waar ze als achtienjarige snotter aan
het échte leven begonnen zullen overblijven. En door hen dichter bij het bestuur te betrekken vergroot de kans dat ze zich
permanent in hun studentenstad zullen vestigen aanzienlijk.
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De boeiende bouwplannen van de UGent
FACULTEIT ALLITERATIEKUNST GEPLAND “NU ER TOCH GELD VOOR IS”
Door stom toeval hebben we hiernaast in de conclusie eigenlijk al de inleiding op dit artikel
neergepend. Neen, nu liegen we. Eigenlijk hebben we er absoluut geen idee van hoe we in
het vorige artikel elegant moeten eindigen zonder hier niet exact hetzelfde te schrijven. Het
gaat dus over de gebouwen van de UGent en hun toekomst. Een deprimerend begin, maar we
garanderen binnen een goede negenduizend tekens een happy end. Dat is alvast sneller dan
het in werkelijkheid zal gaan.
BREGT

Wanneer we anno 2006 door Gent
wandelen, zien we eigenlijk weinig opvallends dat de aanwezigheid van de
grootste universiteit van het land verraadt. Als student ken je natuurlijk de
verschillende sites, en ook de Gentenaar
weet nog wel de ‘studentendomeinen’
te omcirkelen op een kaart. Maar wat
merkt een argeloze voorbijganger er
meer van dan de uniforme aanduidingsborden op een enkele gevel? Neen, onze
alma mater heeft niet meteen het strijdbare dat je zou verwachten na de enorme expansie van de laatste jaren.
Stellen dat het intern rommelt zou
wat overdreven zijn, maar het is geen geheim dat niet alles naar behoren draait.
Trots de straat op trekken doe je maar
wanneer je zeker bent van je zaak, en
de UGent zit op dat vlak met een knoert
van een handicap: het bestaande patrimonium stevent in sneltempo op verval
af. Veel van de gebouwen die we nu bevolken beginnen de kaap van de halve
eeuw te naderen of zijn daar al voorbij.
Dat er dan links en rechts al eens wat
hersteld dient te worden, is evident. De
verhalen over een instortende boekentoren zijn ondertussen al zo oud dat
niemand eigenlijk nog weet wat er van
waar is. Niet veel, hopelijk, of de Monumentenstrijd zou wel eens erg pijnlijk
kunnen uitdraaien.

WIJ, STUDENTEN
Op het moment dat we dit schrijven
tikken de laatste dagen weg voor de verschillende faculteiten weer hun deuren
opengooien voor nieuwe en oudgediende studenten. Ze tonen het niet allemaal
met evenveel verve, maar zij blijven de
hoeksteen van onze onderwijsinstelling.
Hoe ervaren zij, met dat in het achterhoofd, in welke omstandigheden ze hun
kennis toegestopt krijgen? Even navragen aan een willekeurig specimen:
“Echt een enorm plaatsgebrek is er
niet, neen. Al komt het in de eerste weken van een semester wel degelijk voor
dat simpelweg niet iedereen een plek
vindt om te zitten. Als je geen kwartier
op voorhand verschijnt, kun je dan en-
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kel nog op de trappen terecht of rechtsomkeer maken. Meestal wordt er dan
grappend medegedeeld dat de helft
toch thuisblijft na een week, wat ook
het geval is. Even vaak echter begint er
dan een chaotisch tochtje doorheen verschillende auditoria om pas een aantal
weken later een vaste stek te vinden. Als
je geluk hebt is dat op een bereikbare
locatie, want de unief heeft ook auditoria op plekken waar je anders nooit zou
komen. Een methode die ook al eens
gehanteerd wordt, is het opdelen van de
groepen. In theorie heb je dan maar om
de twee weken les, maar met verlofdagen komt het dan vaak voor dat je een
maand nergens moet komen opdagen.
Flagrant ontoereikend is het allemaal
nog lang niet, maar er zijn wel veel ongemakken.”
Niet alleen de studenten worden geconfronteerd met hinder, ook vanuit
het personeel zelf borrelen er verzuchtingen op. “Om het bondig te stellen: de
Blandijn zit vol.” vertelt decaan Freddy
Mortier van de faculteit letteren & wijsbegeerte ons. “De stijgende studentenaantallen zijn op zich zo geen probleem.
We komen qua auditoria nog wel toe,
al moet er vaak op het laatste moment
nog druk geschoven worden met groepen. Maar met enige vertraging stijgen
ook de medewerkers die het onderwijs
moeten voorzien voor al die studenten,
en daar zitten we ondertussen ver over
onze limiet. Nieuwe medewerkers hebben geen andere keuze dan van thuis uit
te werken, want binnen de vakgroepen
nog meer mensen samenpersen is geen
optie meer.”

DE AANLOOP
Op de vraag hoe we in deze situatie
verzeild zijn geraakt, komen dezelfde
antwoorden een aantal maal opnieuw
terug bij verschillende personen. Rector
Paul Van Cauwenberge somt ze echter
het mooist op, en wij werken voor de
verandering eens tegen een echt krappe
deadline. “Er zijn twee belangrijke redenen voor de huidige problemen. De
eerste en voornaamste is de explosie
van de studentenaantallen de afgelopen
jaren. Een verdubbeling op vijftien jaar

tijd kon niemand voorzien, en de infrastructuur er even snel aan aanpassen is
vrijwel onmogelijk. Die moeilijkheden
heeft men bijvoorbeeld aan de KUL eerder al meegemaakt en ondertussen heeft
men ze opgelost. Een tweede oorzaak is
de jarenlange onderfinanciering van
onze instelling. Het is al vaak herhaald,
maar we kunnen er niet omheen dat we
al jaren te weinig geld krijgen. Door dat
tekort heeft men moeten schrappen in
de uitgaven en het onderhoud van de
gebouwen is daar het slachtoffer van
geworden. Terecht vond men dat het
onderwijs centraal moest blijven staan,
maar het geld daarvoor moest ergens
vandaan komen.”
Bovenstaande wil echter in geen geval zeggen dat men op het rectoraat pas
sinds dit jaar heeft beseft dat het vijf
voor twaalf is wanneer de universiteit
echt grote problemen wil vermijden. Van
Cauwenberge’s voorganger Andreas De
Leenheer had er al aandacht voor, wat
resulteerde in het lopende bouwprogramma. Gespreid over tien jaar, waarvan we nu halfweg zijn, wordt er met dat
programma zo’n driehonderd miljoen
euro geïnvesteerd in de infrastructuur
van de UGent. Duizelingwekkend? Helaas heeft het aanhoudende succes het
plan inmiddels reeds ingehaald en voorbijgestoken. En dan niet voorbijsteken
zoals een dopingvrije renner, maar demarreren en wegblijven zoals een échte
coureur.
Neem nu de Monovolume. Een prestigieuze nieuwbouw vlak naast het rectoraat waarin naast een gigantisch auditorium ook een behoorlijk stuk voorzien
is voor kantoorruimte. Reeds goedgekeurd door De Leenheer zouden hier
eerst verschillende faculteiten voor een
deel een onderkomen vinden. Gezien de
toename van medewerkers is dit ondertussen alweer beperkt tot de dienst onderwijsactiviteiten en enkele vakgroepen van de letteren & wijsbegeerte. “Met
deze nieuwbouw geven we duidelijk aan
dat we zowel met de studenten als de
medewerkers rekening houden.” vertelt
Els van Damme van de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer. Klopt, maar

over heel onze alma mater zal er nog een
extra inspanning nodig zijn.

HET DRAAGKRACHTMODEL
“Als rector heb ik er mijn voornaamste
prioriteit van gemaakt dat onze instelling op termijn een nieuwe en moderne
infrastructuur zal bezitten. Vanuit mijn
positie heb ik in dit eerste jaar van mijn
ambtstermijn een goed inzicht gekregen
in de algemene toestand en ben ik er absoluut van overtuigd dat er een nieuwe
injectie nodig is in ons patrimonium”
klinkt het alvast veelbelovend vanuit het
rectoraat.
Naast het voorgaande bouwplan dat
nog gewoon vijf jaar doorloopt zal er
een nieuw tienjarenplan opgestart worden. Samen zou dit een groot deel van
de problemen voor langere tijd moeten
oplossen. Het zogenaamde ‘draagkrachtmodel’ dat volgend jaar van start zou
moeten gaan, zal in totaal zo’n 250 miljoen euro extra injecteren in de universiteitsplannen. Veel van dat geld zal voorbehouden worden voor de renovatie van
de bestaande gebouwen, die daarmee
weer toonbaar zullen worden gemaakt.
De boekentoren zal zeker de aandacht
krijgen waar Gents vierde toren nu al jaren om schreeuwt, maar evengoed zullen
de Rozier, de Plateau, de site rond de watersportbaan en een aantal andere worden aangepakt. Bij de Ledeganck spreekt
men zelfs van een masterplan. Klinkt
goed, n’est-ce pas?
Voorzichtigheid is echter geboden,
want zowel de bouwcommissie als de
raad van bestuur dienen nog hun fiat te
geven voor het programma dat nu op tafel ligt. Niemand wil het vel van de beer
verkopen voor hij geschoten is, want in
het verleden wilden allerhande procedures en belangen wel eens stokken in de
wielen komen steken. Als het er wel ongehavend doorkomt, mogen de minder
gegoede studenten zich alvast opmaken
voor een gloednieuwe home met zo’n
zeshonderd kamers. Wij nodigen prins
Laurent alvast uit voor de inhuldiging.
Hint? Hint.

WAAR NAARTOE?
Op zich is het nieuwe bouwplan wel
indrukwekkend, maar zulk een enorm
cijfer is eveneens nietszeggend. Renovatie van het bestaande en een paar
nieuwe gebouwen, we kunnen er met
de beste wil van de wereld niet meer uit
opmaken dan wat er staat. Vraag is dus:
waar bevindt de UGent zich binnen tien
jaar, of waar zou het in ieder geval naar
moeten evolueren? Bij wijze van afsluiter
laten we rector Van Cauwenberge zijn visie hierover toelichten.
“Het draagkrachtmodel zou binnen
tien jaar, in 2016, voltooid moeten zijn.

De inschrijvingen in cijfers
Half augustus. Paul Van Cauwenberge gromt tevreden
terwijl hij nog wat verder achterover zakt in zijn lederen bureaustoel. De radio speelt zacht en de eerste inschrijvingscijfers zijn – met reeds meer dan vijfhonderd
nieuwe studenten – erg veelbelovend. Als de trend zich
doorzet mag er ter hoogte van het rectoraat meer dan
in andere jaren van een waar succesverhaal gesproken
worden. ‘Dat verdient vanavond wel een extra glaasje bij
het eten, me dunkt.’
BREGT

Misschien was dat goede humeur
wat voorbarig, want een maand later hebben de cijfers zichzelf weer
in evenwicht gebracht. Weg is de
buitenaardse stijging van 41 procent, hoewel de stijgende lijn van de
afgelopen jaren zich duidelijk nog
doorzet. Een week voor het begin van
het nieuwe academiejaar mogen de
bewindsvoerders zich dan ook stilaan opmaken voor weer wat meer
studenten die de laatste week van
september met fonkelende ogen wat
in het rond en in de weg van iedereen
gaan lopen.

WEER MEER VOLK
First things first: de cijfers. Het
aantal bijkomende studenten dat ten
opzichte van vorig jaar het eerste jaar
gaat bevolken, zit met 491 inschrijvingen nog net onder de magische
grens van de vijfhonderd. Nu al betekent dat een totaalcijfer dat zich een
eind boven de vijfduizend nieuwelingen bevindt, terwijl er nog een drukke
inschrijvingsweek in het vooruitzicht
ligt.
Alle faculteiten kunnen op moment van schrijven betere cijfers dan
vorig jaar voorleggen, maar de ene
springt al wat meer in het oog dan
de andere. Grootste stijgers zijn de
faculteiten psychologie & pedagogie
en rechtsgeleerdheid die elk zo’n honderd studenten extra moeten zien
kwijt te raken. Die tweede moet er
daarenboven rekening mee houden

Vijf jaar na de voltooiing van het eerste
bouwprogramma zouden er dan een
aantal zaken verwezenlijkt moeten zijn.
Een eerste en evident resultaat is dat
de UGent over een nieuwe en moderne
infrastructuur zal bezitten waarvan de
generatie na ons dankbaar gebruik zal
kunnen maken. De huidige problemen
zullen dan voor langere tijd achter ons
liggen. Een tweede is de zichtbaarheid
van onze instelling die erop vooruit zal
gaan. Zonder de complexen aan de rand

dat ook de politieke & sociale wetenschappen langzaam in de richting
van de honderd extra inschrijvingen
opschuift. Het knusse onderkomen
dat beiden delen in hartje Gent begint daarmee definitief helemaal krap
te worden.
De faculteiten geneeskunde en farmacie stijgen een tikkeltje bescheidener, al wordt het ook daar geen makkelijke opgave om elke pillendraaier
van een zitje te voorzien. Dan nog een
geluk dat de letteren & wijsbegeerte
voorlopig ‘maar’ een vijftigtal studenten extra dient te verwelkomen. Nieuwe vloerbekleding ten spijt wordt
het daar weer een onwaarschijnlijk
geschuif met de lesroosters en een
verwonderd afvragen hoe een kleine
tweehonderd man in een vakbibliotheek moeten raken.

ET MAINTENANT?
Het gaat goed met de UGent, dat
blijkt duidelijk uit bovenstaande cijfers. Elke faculteit mag een groter
aantal eerstejaarsstudenten ontvangen, waaronder we zelfs een paar
uitschieters terugvinden. Vraag is of
we daar wel zo blij mee moeten zijn.
Onze alma mater wordt steeds meer
het slachtoffer van zijn eigen succes
door toenemend plaatsgebrek en organisatorische groeipijnen. Dit jaar
wordt het alvast zeker nog berusten
in onmogelijke lesroosters en vechtend door het auditorium rollen voor
een zitje, maar mogen we op iets langere termijn misschien hopen op beterschap? •

van de stad te vergeten, moeten we onze
sites in de binnenstad nog beter integreren. Gent moet duidelijk kunnen zien
dat het een grote, moderne en succesvolle onderwijsinstelling herbergt. Daar
zal heel wat werk en de inspanningen
van velen voor nodig zijn, maar aan het
eind moet er een universiteit staan die,
nog meer dan vandaag, het devies ‘Durf
denken!’ hoog in het vaandel zal kunnen
voeren.” •
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Tsjeven rollen spierballen
VERSLAG VISITATIECOMMISSIE RECHTEN UITGESTELD OM BRUSSELSE DWERG LEVENSVATBAAR TE HOUDEN.
Op 14 september werd bekend gemaakt dat de publicatie van
het verslag van de visitatiecommissie rechten, gepland op 28
september, wordt uitgesteld. Het gebrek aan motivering doet
meerdere wenkbrauwen fronsen. Zeker in Gent staat men te
trappelen om de resultaten bekend te maken. Aan de Gentse
Rechtenfaculteit is het immers een publiek geheim dat ons
Rechtenonderwijs op kwalitatief vlak de concurrentie ver
achter zich laat. Dat resultaat komt ook naar voren in de
vergelijkende studie van de visitatiecommissie.
LAURENS

Cathy Van Acker is facultair coördinator van de visitatie Rechten. Ze is
verontwaardigd over het uitstel. “De
hele visitatieprocedure is aan een strak
tijdsschema gebonden, dit is zeker niet
de normale gang van zaken. Vanuit de
VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad,
nvdr) wordt eerst een objectieve commissie samengesteld. Alle rechtsfaculteiten kunnen kandidaten suggereren,
voornamelijk ex-magistraten, binnenen buitenlandse ex-professoren en onderwijsdeskundigen. Zij gaan naar de
faculteiten om daar het reilen en zeilen
te bestuderen. Alle geledingen worden
bevraagd, gaande van studenten over
profs en assistenten. Met de bekomen
gegevens wordt een verslag opgemaakt.
Vooral belangrijk is het vergelijkend rapport. Daarin worden de verschillende
faculteiten met elkaar vergeleken en
worden ze gequoteerd. Daarop krijgen
alle universiteiten nog een officiële periode om te reageren, alvorens het rapport openbaar wordt gemaakt. Zijn er
misschien faculteiten die er belang bij
hebben dat de openbaarmaking van het
visitatierapport op de lange baan wordt
geschoven?”

MIDGET VERWIKKELD IN
DOODSSTRIJD
Nu is Schamper via betrouwbare
bronnen achter de inhoud van het vergelijkend rapport gekomen. Gent scoort
zeer hoog, Leuven scoort teleurstellend laag. Maar het is vooral de KUB die
rampzalig slecht presteert.
Na het schrappen van enkele opleidingen is Rechten zowat het laatste
houvast van deze universitaire dwerg.
De publicatie van dit rapport zou een
bedreiging vormen voor de inschrijvingen en daardoor ook voor het voortbestaan van de KUB. Uit pure wanhoop
dreigen ze met een rechtszaak, om tijd
te winnen. De bekendmaking uitstellen
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tot later op het academiejaar zou een
uitstroom voorkomen.
De Brusselse tsjeven kunnen pas effectief naar de rechter stappen, eenmaal
de accreditatiecommissie uitspraak
heeft gedaan. Deze commissie moet zich
uitspreken over het voortbestaan van
de opleiding Rechten aan de KUB. Een
negatief visitatierapport zou echter onvermijdelijk leiden tot het opdoeken van
deze richting. Voorlopig lijkt de VLIR
gezwicht voor de juridische dreiging van
de katholieke lobby.
Ook de Decaan van de Gentse Rechtsfaculteit, Eduard Somers, wijst de KUB
met de vinger. “Een aantal faculteiten
hebben bezwaar tegen de inhoud van
het rapport, waardoor het is uitgesteld.
Vooral de KUB had initieel bezwaren,
misschien zijn er nu ook andere faculteiten. Misschien dat het rapport oorspronkelijk al iets te laat gepland was
om invloed uit te oefenen op de inschrijvingen. Als het in augustus was gepubliceerd zou het ongetwijfeld een rol van
betekenis gespeeld hebben. Maar wij
zijn alleszins meer dan gelukkig met het
huidige inschrijvingsaantal. Meer zelfs:
als er nog meer inschrijvingen volgen
zou dat problematisch worden.”
Frank Fleerackers, Somers’ tegenhanger aan de KUB, ontkent dat zijn faculteit machtsspelletjes speelt. “Zoveel
macht moet men de KUB niet toedichten. Ik stel me alleszins vragen bij de
verspreiding van dergelijke geruchten.
Dat neemt niet weg dat wij, samen met
verschillende andere rechtsfaculteiten,
opmerkingen hebben bij het verslag en
het referentiekader van de commissie.”
Het referentiekader aanvallen, het lijkt
op een troef die achter de hand gehouden wordt om elke vorm van objectiviteit in vraag te stellen.

ONDERTUSSEN BINNEN DE
VLIR
Binnen de VLIR is een communicatieverbod uitgevaardigd. Alleen Algemeen Directeur Anne-Marie De Jonghe

was bereikbaar voor commentaar. Ze
deed haar best om aan de telefoon uit de
lucht te vallen. “Uitstel van onbepaalde
duur? Maar daar is helemaal geen sprake van. Het komt wel vaker voor dat de
agenda van de voorzitter niet uitkomt.
Maar dat rapport komt er wel degelijk
aan, we weten enkel nog niet precies
wanneer. Misschien ergens in oktober?
Ze winden zich op in Gent, er is geen
enkele reden om ongerust te zijn. Ik heb
echt geen idee waar men het vandaan
haalt dat de publicatie gepland was op
28 september. Ik heb nog nooit van die
datum gehoord.”
Nochtans ontving Cathy Van Acker
op 31 augustus een mail van een medewerker van De Jonghe. Daarin werd haar
verzocht om 28 september alvast vrij te
houden in haar agenda. Incompetentie
van een medewerker, of schuilt er meer
achter? De Jonghe slaagt er alleszins
niet in om de verdenking van zich af te
schuiven, integendeel.
Ze voelen de bui duidelijk hangen bij
de VLIR. Op 19 september ontvingen ze
immers een mail van Van Acker, die ook
geadresseerd was aan alle personeelsleden en studentenvertegenwoordigers
van de Faculteit Rechten. Daarin wijst ze
hen in niet mis te verstane bewoordingen op hun slinkend krediet. “Indien het
betwisten van de conclusies van de visitatieopdracht, buiten de voorziene procedure, aan de grondslag van dit uitstel
ligt, zijn de gevolgen van dit precedent
niet te onderschatten. Het uitstel van
een goedkeuring zal tot gevolg hebben
dat de autoriteit van elke visitatiecommissie in vraag kan worden gesteld.”

ZIELTJES WINNEN
Dit alles kan niet los gezien worden
van de Leuvense strategie. Rechten
werd reeds aangeboden in Leuven en
in de twee Leuvense satellieten Kortrijk
en Brussel. Op 20 september kwam dan
nog het bericht dat Leuven, in samenwerking met de Universiteit Maastricht,
een Bacheloropleiding Rechten in Hasselt uit de grond zal stampen. Net als in
Kortrijk is daarna een – naar eigen zeggen – naadloze aansluiting voorzien. Het
programma voorziet alle vakken die nodig zijn om direct te kunnen overschakelen op de Master in Leuven. Het lijkt
meer een goedkope manier om zieltjes
aan zich te binden, dan een academische noodzaak. Leuven zendt z’n missionarissen uit.
Nochtans kan men zich echt wel vra-

gen stellen bij deze agressieve tactiek. De
katholieke ambitie om het rechtenonderwijs te monopoliseren komt immers
duidelijk niet ten goede aan de onderwijskwaliteit. Zeker in het licht van het
achtergehouden visitatierapport, waarin
het katholieke net een pover resultaat
neerzet, lijkt een rationalisering zich op
te dringen. De papen hebben er in ieder
geval geen oren naar.
Dirk Heirbaut, prof aan de Gentse
Rechtsfaculteit, stelt zich hier terecht
vragen bij. “Kijk naar de KUB, daar zitten
nu 300 studenten. Er moeten al enkele
opleidingen geschrapt worden en als
ook nog rechten wegvalt, zijn er minder
dan 100 studenten. Heeft dat dan nog
zin, een universiteit met minder dan 100
studenten? Voor hen en voor die andere
kleine universiteitjes is dit dus een strijd
om te overleven, maar wat nu gebeurt,
gaat te ver. Eén universiteit, Leuven, die

op vier plaatsen rechten zal aanbieden,
allez, dat is toch niet normaal? Is dat de
rationalisering die minister van onderwijs Vandenbroucke wil?”
“Nog verontrustender is dat Vandenbroucke onderzoek voorrang geeft op
onderwijs. Het feit dat het Katholieke
net laag scoort op gebied van onderwijs
is daar zeker niet vreemd aan. Ze scoren
laag, dus wat doen ze? Ze veranderen de
spelregels. Maar als een student slecht
werkt en buist, is het toch ook niet de
schuld van de prof ? Kijk bijvoorbeeld
eens naar de nota-Vandenbroucke over
de financiering van het hoger onderwijs.
Daarin staat dat er tot op heden geen
betrouwbare, objectieve indicatoren
bestaan om de onderwijskwaliteit te beoordelen. Waarvoor dienen die visitatiecommissies dan? Wat zullen ze doen als
we ook qua onderzoek Leuven voorbijsteken? De regels nog eens veranderen?”

“Dat is natuurlijk heel pijnlijk voor
proffen die zich zwaar inspannen om de
kwaliteit van hun lessen zo hoog mogelijk te houden. Nu al wordt bij promoties
weinig rekening gehouden met de onderwijskwaliteiten, vooral het onderzoek
wordt in rekening gebracht. Dat komt de
kwaliteit van het onderwijs natuurlijk
niet ten goede.”
In deze discussie is het laatste woord
duidelijk nog niet gevallen. Het is in elk
geval verontrustend om te zien hoe luchtig er omgegaan wordt met de kwaliteit
van ons onderwijs. Mag goed onderwijs
dan niet beloond worden? Eveneens
verontrustend is het academisch imperialisme van de KUL. Waar eindigen de hopeloze pogingen om zieltjes te winnen?
Wanneer wordt er eindelijk opgetreden
tegen kleine, inefficiënte universiteiten?
Rationalisering van het hoger onderwijs:
twee maten, twee gewichten? •
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Boekentoren naar tweede ronde
Monumentenstrijd gestemd
BELVÉDÈRE (BIJNA) GERED?
De Boekentoren is geselecteerd voor de tweede ronde van de Monumentenstrijd. Er staan zo
maar eventjes 1 miljoen ﬂappen op het spel. Die zijn meer dan welkom.

STEFAAN

De Monumentenstrijd is een wedstrijd waarbij het Vlaamse Volk kan
beslissen welk monument extra steun
krijgt voor restauratie en herbestemming. Uit elke provincie werden zes monumenten geselecteerd. De Boekentoren
overleefde de eerste ronde, die liep tot 17
september. Mede omdat de universiteit
zelf via verschillende kanalen opriep tot
stemmen: in de studentennieuwsbrief
én via een – bescheiden – posteractie.
Nu blijven er uit elke provincie nog
drie kandidaten over. Gent telt, met ook
Campo Santo (begraafplaats te SintAmandsberg en bekend van landverrader Staf de Clercq, nvdr) twee genomineerden. Derde Oost-Vlaamse trots
is De Oudenberg van Geraardsbergen,
maar tussen ons gezegd en gezwegen:
hij suckt toch een beetje. Uiteindelijk
komt er een grand finale op 19 februari,
rechtstreeks uitgezonden op Canvas. De
boekentoren – de competitie is bijzonder zwak, al zeggen we het zelf – zal het
daarin opnemen tegen de monumenten
uit de andere vier provincies. En serieus,
als we naar de tegenstand kijken, dan
winnen we dat op één betonnen fundering. De hopcultuur van Poperinge? Een
stoomstroopfabriek? Een uurwerk? Het
zou té schaamlijk zijn om nu nog te verliezen.

ROTTEND PARKET
Voor alle duidelijkheid, het is niet de
volledige Boekentoren die aan de wedstrijd deelneemt. De unief besloot alleen
de Belvédère (de bovenste verdieping
van de Boekentoren, nvdr) te selecteren. Die is dan ook aan een dringende
restauratie toe. Wie tijdens de open
monumentendag (10 september, nvdr)
de benauwende lift naar het Belvédère
heeft genomen zal dat kunnen beamen.
Een rottend eiken parket waarover een
schaamtelijk linoleum is geplakt, gaten
in het plafond, smerige ramen,... Het is
triestig. Gelukkig had uw dienaar geen
scheermesjes bij. De volledige renovatie
van de Boekentoren zal, Belvédère inbegrepen, zo’n 40 miljoen euro kosten. 10
miljoen komt van de Vlaamse overheid.

De rest (40 – 10 = 30) moet de Unief uit
eigen zak zien te betalen.
De inzet van de wedstrijd is niet min.
De winnaar loop met zomaar eventjes
1 miljoen euro naar huis. Aanvankelijk
was het maar 500.000 euro maar een
bijzonder gulle Dirk Van Mechelen
(VLD en Vlaams minister van Financiën
en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
nvdr) besloot er nog eens hetzelfde bedrag uit de Vlaamse begroting van 2007
aan toe te voegen.
Het is niet de eerste actie om de Boekentoren en in het bijzonder de Belvédère te redden. U kon al eerder vierkante
centimeters boekentoren sponsoren of
tredes van de trap die naar het Belvédère leidt. Een aantal handelaars uit de
Nederkouter startten op 26 april een actie waarbij studenten en personeel van
de Ugent 1% van hun aankopen afstaan
ten voordele van de Boekentoren. 23
juni was er een heuse Boekentorenparty.
Examens zorgden helaas voor een geringe opkomst.

Om een goeie opkomst niet te hypothekeren staat er geen zingende rector PVC
op het programma. U kan wel genieten
van de gelegenheidsband SLH en de BearTales, een band die het vooral moet
hebben van The Beatles. Benefietkaarten kosten 5 euro en kan u op voorhand
aankopen in het KBP en het rectoraat.
Ook de avond zelf kan u nog een kaart
kopen. Plaats van gebeuren is de Therminal. U bent welkom vanaf 19u. Als
er maar genoeg broodjes zijn. En goeie
wijn.
Stemmen voor de tweede ronde is pas
mogelijk vanaf 17 januari 2007. U kan uw
stem uitbrengen via de website van Monumentenstrijd. Daarnaast is het mogelijk per sms en via het nummer 0905 56 3
15 te stemmen. Met andere woorden, u
kan drie stemmen per ronde uitbrengen.
Voor wie via sms wil stemmen, het kost u
maar 50 cent ofte de prijs van een blikje
Cara in een nachtwinkel. U hoeft alleen
een bericht te sturen met de boodschap
Stem 15 naar het nummer 3470. U weet
wat van u verwacht wordt.

BENEFIET

HTTP://WWW.MONUMENTENSTRIJD.
BE •

14 oktober is er een benefietavond.
Als u een benefietkaart koopt, kan u de
Belvédère bezoeken. Er wordt voorzien
in muzikale omlijsting van het gebeuren.
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NSV bekladt universitaire gebouwen
KOENE VLAAMSE PATRIOTTEN MOGEN HET UITLEGGEN AAN DE FLIEKEN

DOOR MATTHIAS JACXSENS

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) is altijd
al een beetje een vreemde eend in de bijt geweest. Naar eigen
zegen zijn ze de enige echte radicaal Vlaams-nationalistische
studentenvereniging van het land, en daar zijn ze trots op. Bij
de meeste studenten staan ze echter bekend als “die pipo’s met
hun grijze klakskes” en ook die reputatie is enigzins terecht.
De NSV slaagt er immers telkens weer in om zichzelf in een
negatief daglicht te stellen. Hun jaarlijks betoging - die ieder
jaar een andere studentenstad aandoet - draait ieder jaar uit
op een heuse veldslag.

En twee jaar geleden bezette de Gentse afdeling het toenmalige studentenhuis De Brug in de hoop zo erkend te worden
door de Dienst Studentenactiviteiten. Tevergeefs, het enige
tastbare resultaat van de bezetting was een goeie rammeling
van de flieken en gebroken deur. Van erkenning kwam er niets
in huis en de NSV verspeelde heel wat krediet bij de universitaire overheid.
Toch vingen we de laatste maanden geruchten op dat de
NSV met een nieuw presidium en een schone lei een nieuwe
aanvraag wou indienen bij het Politiek Filosofisch Konvent.
Men fluisterde zelfs dat ze dit keer wel degelijk een goede kans
maakten om de erkenning op zak te steken, ondanks het grote
linkse overwicht binnen het PFK.
De NSV zou natuurlijk de NSV niet zijn mochten ze hun
eigen ruiten niet ingooien noch voor ze goed en wel geplaatst
zijn. Een paar dagen voor het begin van het academiejaar - in
de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 september - trok
een plakploeg van onze nationalistische vrienden door de
straten van Gent. Negen universitaire gebouwen werden het
slachtoffer van hun plakwoede. Vooral de gebouwen van de
faculteit Rechten en studentenhuis De Therminal kregen een
goede beurt. De glazen deuren van beide gebouwen werden
volledig volgeplakt met zwart-witte affiches met de weinig
verhullende slogan “NSV, Vlaams, Radikaal, Studentikoos”.
Een van de nachtwakers van de universiteit zag de wildplakkers bezig aan de Blandijn. Bij het zien van zoveel spieren
sloegen ze echter ijlings op de vlucht. Een tijdje later kreeg
de nachtwaker ze weer in het vizier in het Stalhof. Twee van
hen - petten trots op hun tronie - werden meegenomen voor
verhoor en overgeleverd aan de politie. Dominique Van Acker,
afdelingshoofd van het Facilitair Bureau en verantwoordelijk
voor de orde en tucht op onze alma mater, laat er geen twijfel
over bestaan dat de twee een gepeperde rekening voorgelegd
zullen krijgen. “We treden op tegen alle vormen van wildplakken, wie er ook achter moge zitten. De daders zijn overgeleverd aan de politie en ze mogen er zeker van zijn dat we hen
zullen laten opdraaien voor de schoonmaakkosten.”
De NSV zelf ontsnapt voorlopig aan sancties, maar of ze er
goed aan gedaan hebben om hun nu al barslechte reputatie
nog maar eens te bevestigen valt af te wachten. Wij gokken
van niet.

Gent kiest!
ROELAND

Op 8 oktober delen de burgers van
onze fiere natie in hun thuishaven
weer zitjes uit op de achtbaan van de
gemeentepolitiek. Zo ook in Gent. Zittend socialistisch burgervader Frank
Beke houdt het voor bekeken en zou
graag de fakkel overdragen aan partijgenoot, feestenburgemeester en joviale
volksmensch Daniël Termont. Hij weet
zich geruggesteund door de Spirit-formatie. Zijn voornaamste opponent
voor het burgemeesterschap is Sas van
Rouveroij, voorman van de Gentse VLD
en eveneens gepokt en gemazeld in de
Gentse politiek. Wie de sjerp ook zal
omgorden, het staat vast dat de socialisten en liberalen graag hun coalitie
van goddelozen zouden voortzetten
zonder een derde partij naast zich te
moeten dulden. CD&V schuift nobele
onbekende Filip Van Laecke naar voren
als aanvoerder van de tsjevenlegers, die
gretig zijn om de Gentse reconquista
aan te vatten. Daarbij legt de partij de
nadruk op jeugdwerkloosheid. Kartelpartner N-VA heeft mobiliteit als speerpunt. Vera Dua en Groen! kiezen dan
weer voor het thema – hoeft het te verbazen – ‘leefbaarheid’. Het Vlaams Belang, de grootste partij na sp.a en VLD,
noemt zichzelf bij monde van lijsttrekker Francis Van den Eynde “het enige
alternatief in Gent” en haalt daarmee
uit naar de andere oppositiepartijen die
“geen krachtige oppositie voeren, daar
ze hopen de paarse coalitie te versterken”. De PvdA, ten slotte, lijkt onder de
Gentse bevolking nog geen solide basis
gevonden te hebben voor de revolutie.
Getuige daarvan de uitslag van 0,6%
bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2000. Ook 2006 lijkt niet het jaar van de
doorbraak te worden.
Benevens het design van hondentoiletten, de organisatie van breugheliaanse wijkfeesten en quasi onverholen
nepotisme houdt men zich in sommige
gemeenteraden ook al wel eens bezig
met onderwijs. Hoewel dit in hoofdzaak
een Vlaamse bevoegdheid is, kan een
stads- of gemeentebestuur hierin toch
een zekere invloed uitoefenen. Wat ons
natuurlijk voornamelijk interesseert is
hoe de partijen en politici die naar de
gunst van de Gentse kiezer dingen zich
opstellen ten opzichte van het hoger onderwijs, studentenzaken en het Gentse
culturele en uitgaansleven in het algemeen. Hieronder volgt een beknopt
overzicht van de standpunten die de
grootste partijen innemen ter zake. •
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Er moet een aparte schepen voor studentenzaken aangesteld worden.
Naast het bestaande systeem van nachtbussen wil men tevens een nieuw systeem
van nachtvervoer via goedkope taxi’s op
touw zetten.
De stad moet initiatieven voor studenten
logistiek en ﬁnancieel blijven ondersteunen.
Overleg tussen studenten en buurtbewoners enerzijds en het stadsbestuur en
studenten anderzijds is noodzakelijk om
een goeie sfeer te waarborgen.
Het aanleggen van studentenpleinen
(zoals o.a. gepland in de Sint-Pietersnieuwstraat), die verweven blijven met de stad,
zal ondersteund worden.
Trams en bussen moeten tot 1 uur ’s
nachts iedereen veilig en comfortabel naar
huis brengen. Lijn 1 en 3 moeten de hele
nacht door rijden en om het uur in een
aanbod voorzien.
Studenten krijgen de kans om sport-en
cultuurcheques te kopen.
De rol van de studentenambtenaar en de
schepen voor studentenaangelegenheden
dient nog versterkt te worden om het
studentenleven ruimte te geven zonder de
leefbaarheid van de stad in het gedrang te
brengen.
De studenten krijgen een stem in het
stedelijk beleid via de verkozen studentenraad.

Groen! wil geregeld van gedachten wisselen met de Gentse studenten om het
samenleven tussen de studenten en de
andere stadsbewoners te bevorderen.
Groen! is eveneens voorstander van
projecten die duurzaamheid introduceren
bij de studenten. Daarbij refereren ze naar
het gele ﬁetsen-project van StudentEnMobiliteit.
Er is nood aan meer homes om het opsplitsen van gezinswoningen in studentenkamers te vermijden. De universiteit en de
hogescholen moeten hierin voorzien.

Wat zit waar aan de UGent?
BEZIG BLIJVEN IS DE BOODSCHAP
Aan de Gentse Universiteit wordt niet alleen les gegeven.
Er zijn heel wat diensten die het zware leven van de student
moeten verlichten. Om alle nieuwkomers, en ook de oudjes
die jaren niets anders dan een toog gezien hebben, een startpunt te geven, zet Schamper enkele nuttige diensten op een
rijtje.
DDW, TVDM , MDG EN RE

ADVIESCENTRUM
Er is geen adelaarsblik voor nodig
om het Adviescentrum voor studenten
terug te vinden op Sint-Pietersplein 7. Je
kan er informatie, advies en begeleiding
krijgen in verband met studiekeuze,
overschakelen naar een andere studie,
studieproblemen, werken na je studies,
studeren in het buitenland,... Open van
9u tot 12.30u en van 13.30u tot 17u, telefonisch te bereiken op 09/264.70.00.
http://www.ugent.be/nl/studenten/
studleven/nl/studiekiezers/adviescentrum.html
Eveneens op Sint-Pietersplein 7 vind
je de Studentenartsen terug. Deze huisartsen kennen de studentenproblematiek van dichtbij en zij werken aan een
verlaagd tarief. Van maandag tot vrijdag
(overdag) kan je een afspraak maken
aan de infobalie van het Adviescentrum
of op het nummer 09/264.70.00. Tussen
17u en 19u kan je vrij op consultatie. ’s
Nachts kan je voor een dringende oproep – bijvoorbeeld een hond die je been
heeft afgebeten, een verscheurende haai
in je bad, een sadomasochistisch lief
– terecht bij Home Vermeylen op het
nummer 09/264.71.00. Zij verbinden je
dan door met de dokter van wacht. In
het weekend bel je 09/236.50.00. en kom
je bij de huisartsenwachtdienst Groot
Gent. http://www.ugent.be/portal/nl/
studiekiezers/acsINV/nacsartsen.html

STUDENTENVOORZIENINGEN
Onder de Dienst Studentenvoorzieningen zijn de meeste sociale voorzieningen voor studenten gegroepeerd.

http://www.ugent.be/nl/studenten/
studleven
Om te beginnen zijn er de studentenrestaurants, waar je tegen lage prijzen
een maaltijd of een snack kan krijgen
– tenminste als je een studentenkaart
kan tonen. De resto’s en cafetaria’s liggen
verspreid over de verschillende gebouwen en faculteiten van de UGent. Naast
de menu’s voor de komende maand,
vind je een overzicht op volgend adres
terug.http://www.ugent.be/nl/studenten/studleven/resto
Studenten die met sociale of juridische problemen te maken krijgen,
kunnen advies inwinnen bij de Sociale Dienst voor Studenten (St.-Pietersnieuwstraat 47). Ook voor info over studietoelages en studiefinanciering kan je
daar terecht. Open elke werkdag van 9u
tot 12u, of in de namiddag op afspraak
(09/264.70.74).http://www.ugent.be/nl/
studenten/studleven/socialedienst
Als je nog op zoek bent naar een kot,
of je zit op een studentenhome, maar
je hebt daar problemen, wend je dan
tot de Huisvestingsdienst,
Huisvestingsdienst, Stalhof 6.
Telefoon: 09/264.71.09. of 09/264.71.00.
Veel informatie (en een online lijst van
beschikbare privé-koten) vind je op onderstaande website. http://www.ugent.
be/nl/studenten/studleven/huisvesting

WORKAHOLIC
Een appeltje voor de dorst is ook altijd welkom. Studenten met veel dorst
informeren best bij de Jobdienst. Zowel
tijdens het academiejaar als tijdens
de vakantie kan je er een studentenjob
zoeken. Inschrijven voor de Jobdienst
kan voor universiteitsstudenten via het
Internet; hogeschoolstudenten moeten

zich in persoon naar de Jobdienst begeven. Die bevindt zich in de Sint-Pietersnieuwstraat 47, 09/264.70.74. Open
elke werkdag van 13.30u tot 16.30u. Jobaanbiedingen kan je raadplegen op de
website. http://www.ugent.be/nl/studenten/studleven/jobdienst
En dan is er ook nog de Dienst Studentenactiviteiten (DSA), die alle erkende studentenverenigingen (zoals
Schamper!) aan de UGent overkoepelt.
Voor meer info over de studentenverenigingen, wend je tijdens de kantooruren
tot het secretariaat van Studentenhuis
De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45,
09/264.70.85.http://www.student.ugent.
be

NOG MEER…
Er zijn nog veel meer diensten, zoals
het Academisch Rekencentrum (ARC),
het
http://allserv.ugent.be/helpdesk,
Talencentrum in de Sint-Pietersnieuwstraat 136 om je talen bij te schaven
(http://www.uct.ugent.be), de Centrale
Bibliotheek van de universiteit (Rozier 9,
http://www.lib.ugent.be) en het sportcomplex van het Gents Universitair
Sportbeheer (GUSB) op de Watersportlaan 3. http://www.ugent.be/nl/studenten/studleven/sport
Een goed weboverzicht van de hierboven vermelde diensten is te vinden op
http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/
nkiezersvoorz/view. De nieuwe website
van de UGent (http://www.ugent.be) is
trouwens even wennen. Twee rubrieken zijn belangrijk voor de studenten.
Onder “Studenten” vind je o.a. de studiegids met alle opleidingsprogramma’s
en de academische kalender, links naar
alle faculteiten, de antwoorden op je
administratieve vragen, en een volledig
overzicht van de voorzieningen voor
studenten. Onder “Studiekiezers” zijn
o.a. plattegronden te vinden met de ligging van de universitaire gebouwen, en
iets over Gent als studentenstad.
Laat u vooral niet tegenhouden! •

KORT: TWAALFURENLOOP OPNIEUW IN DE RUNNING
WENDY SCHELFAUT

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar er is een
nieuwe datum gevonden voor de 12-urenloop. Wie zich optimaal wil voorbereiden beschikt echter nog over een zee van
tijd. Hoewel, als je de volle twaalf uur wil lopen én pintjes wil

12

drinken, kan een mens niet vroeg genoeg beginnen. Daarom:
koop jezelf een goeie uitrusting, fiets minstens 2 keer per week
richting Watersportbaan met een zelfgemaakt energiedrankje,
loop minstens één rondje en je kan op 14 maart 2007 de grote
held spelen zonder gezichtsverlies. •

SCHAMPER
ZOEKT MENSEN
EEN INFORMATICUS Je staat in voor het onderhoud van
onze servers en computers (voornamelijk linux-machines en
macs). Je werkt mee aan het verbeteren van de back-end
van de website en onze geautomatiseerde content-management (van eerste versie tot een XML, klaar voor de layoutploeg). Maximaal enkele uurtjes werk per week, minimaal
enkele minuutjes.
DTP LAYOUTERS Je werkt in een semi-professionele omgeving die steunt op alle mogelijkheden die Adobe InDesign biedt om manueel werk
tot een minimum te herleiden en snel resultaat op papier te hebben. Layouten
voor Schamper vergt wel engagement: om de twee weken
zal je een behoorlijk deel van je vrijdag moeten opofferen.
Daar tegenover staat dat je in de praktijk creatief werk leert
combineren met een naderende deadline. Voorkennis is
welkom maar niet vereist.
EINDREDACTEURS De beste wijze om als Germanist ervaring op te doen bij een redactie. Je scherpt je taal aan en
leert veel meer dan een opleiding journalistiek ooit zal kunnen. Je eindredigeert wanneer je zin en tijd hebt.
REDACTEURS Je bericht over het reilen en zeilen binnen de universiteit, je interviewt boeiende persoonlijkheden en ontwikkelt een gevoel voor journalistieke stijl.

Kom eens langs op de redactie op maandagavond. Onze redactievergadering gaat
door elke maandag om 20u in een zaal in de Therminal, of neem gewoon de trap
naar beneden en stap het redactielokaal binnen.

13

Waar kom je
het beste tot je

Recht?
Rechten Masters in Maastricht:
• Nederlands Recht

• European Law School

• Recht, Arbeid en Gezondheid

• Globalisation and Law

• Fiscaal Recht

• Law and Language Studies

• Forensica, Criminologie en Rechtspleging

• Ius Commune and Human Rights Research

Rechten Master’s M
Meer weten? Mail met een student: masters@
www.rechten.unimaas.nl
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Eén jaar PVC
Het is ondertussen al bijna anderhalf jaar geleden dat huidig
rector Paul Van Cauwenberge na een ongemeen spannende
verkiezingsstrijd toenmalig vice-rector Marc de Clercq in het
stof deed bijten. Ondertussen heeft PVC het eerste kwart van
zijn ambtstermijn achter de rug. Hoog tijd om eens te kijken
wat er zoal gebeurd is, daar bovenaan het rectoraat.

ben. Een uithangsbord voor de universiteit. Sommigen hadden het zelfs over
‘een Gentse Oosterlinck’, iemand die
vaak van zich zou laten horen en zo de
universiteit des te meer op te kaart zou
zetten. We zijn nu een jaar verder en we
moeten eerlijk toegeven dat we daar
maar weinig hebben van gemerkt. In
tegenstelling tot zijn collega Vervenne
blijft de rector een nobele onbekende.
Goed binnenskamers, maar veel te weinig gehoord in Belgenland.
Een bittere pil, des te meer omdat de
rector bij zijn aantrede had beloofd de
public relations van de universiteit sterk
te verbeteren, opdat iedereen zou weten tot wat de UGent in staat is. Hoewel
de verantwoordelijke personeelsleden
uitblinken in hulpvaardigheid, lijden
ze een beetje aan dezelfde kwaal als de
rector. Niemand kan écht kritiek hebben op hun zachtaardige inborst, maar
in het medialandschap van vandaag zou
men al eens sneller met scherp mogen
schieten. Vergeleken met Leuven komt
onze universiteit amper in het nieuws,
laat staan dat ze de voorpagina’s haalt.
Wat heb je aan onderwijs en onderzoek
van hoog niveau als de rest van het land
enkel hoort wat er daar aan de Dijle bekokstoofd wordt?

SMERIGE KALOTEN

AJHDB

MINZAAM ALS JEZUS
Laten we wel wezen, onze rector
is een vreselijk sympathiek man. Wie
al eens met PVC gesproken heeft, kan
dat enkel beamen. Hij luistert naar wat
zijn onderdanen te vertellen hebben
en tracht elk hunner problemen aan te
pakken, al ware hij de messias zelve. Het
lijkt er alleszins op dat onze rector zelf
pas contentt zal zijn als hij alle anderen
gelukkig heeft kunnen stemmen. Jammer genoeg is dat natuurlijk niet altijd
mogelijk. Mensen gelukkig maken kost
vandaag de dag nu eenmaal hopen geld,

en geldgebrek is nu net een van de grootste problemen waar onze universiteit
mee te kampen heeft.
Je kan dan ook stellen dat PVC’s legendarische minzaamheid niet enkel
zijn grootste troef is, maar tegelijk ook
zijn belangrijkste gebrek. Dat uit zich
regelmatig bij interne zaken, waar hij
al eens te snel dingen belooft, dat ligt
nu eenmaal in zijn aard. Maar ook naar
de buitenwereld toe heeft de politiek
van de rector te lijden onder zijn veel te
goedaardige karakter.
Toen Van Cauwenberge verkozen
werd, dacht men een aimabel doch
krachtdadig persoon gekozen te heb-

Vorig jaar kwamen meer dan tienduizend Gentse studenten –en menig
personeelslid- op straat om te protesteren tegen de volstrekt oneerlijke financieringsplannen van minister Vandenbroucke. Een duidelijk signaal dat
onze universiteit niet van plan was zich
zomaar naar de slachtbank te leiden.
Uiteindelijk zou de UGent 12 miljoen
euro per jaar extra loskrijgen, waarover
de rector deze zomer verklaarde: ‘Hoewel we recht op meer hadden, mochten
we toch niet teveel vragen, anders krijg
je het deksel op de neus’. Mooie woordkeuze, ware het niet dat niet iedereen
binnen de universiteit het daar mee eens
is. Velen vinden dat de universiteit niet
genoeg op haar strepen heeft gestaan.
Het is inderdaad onmogelijk te ontkennen dat het nieuwe financieringsmodel
Leuven nog altijd enorm bevoordeelt, op
een manier die niet goed te praten valt.
Je kan je dus afvragen of we het spreekwoordelijke deksel niet sowieso op de
neus hebben gekregen.
Met dat in het achterhoofd kan men
zich dan ook al eens vragen stellen bij de
houding van PVC ten opzichte van de
KUL. In een aantal dubbelinterviews met
zijn collega Marc Vervenne maakte de

rector er meermaals een punt van dat al
die concurrentie en ruzie tussen de beide
universiteiten maar eens moest stoppen,
Gent en Leuven moesten onderling een
hechte band kweken. Kortom, hij stak
gemeende en hartelijk de hand uit naar
onze katholieke vriendjes.
Achteraf smaken die woorden echter
erg wrang. Hoewel Leuven de uitgestoken
hand van de rector maar al te graag aanvaardde, bleek al snel dat het weer ging
om een prachtig staaltje van katholieke
hypocrisie. Leuven heeft er vorig jaar alleszins alles aan gedaan om de UGent
zoveel mogelijk tegen te werken in haar
strijd voor een eerlijkere verdeling van de
onderwijsgelden. Tegelijk werd de KULAK verder uitgebouwd, opdat de Westvlaamse student via Kortrijk weer in
Leuven zou terechtkomen, in plaats van
in Gent. Elders in deze Schamper lees
je dan weer hoe Oosterlinck, Vervenne
en hun marionetten zelfs een visitatierapport van Vlaamse Interuniversitaire
Raad trachten tegen te houden omdat
de katholieke universiteiten er niet al te
goed uitkomen. Kortom, van de kant van
Leuven was er eerder sprake van acade-

mische oorlogsvoering dan van samenwerking.
Men kan PVC natuurlijk moeilijk verwijten dat hij het provincialistisch geruzie tussen de stede Gent en het dorpje
Leuven wou overstijgen, maar na de
gebeurtenissen het voorbije jaar is dat
goed nieuws-verhaaltje moeilijk nog langer vol te houden.

KLEINER MANN – WAS NUN?
Bij de opening van het vorige academiejaar riep de rector studenten, alumni
en persoonsleden op om met meer trots
over de universiteit te denken en spreken. We waren het daar volmondig mee
eens, maar zijn sindsdien toch op onze
honger blijven zitten. Het is hoog tijd dat
die mooie woorden omgezet worden in
nog mooiere daden.
De UGent is de grootste, beste en vre
wijstste universiteit van het land, dat weten we hier al lang. Nu komt het erop aan
dat PVC en zijn stoottroepen er ook voor
zorgen dat de rest van het land dat te weten komt. Overspoel de pers, laat andere
instellingen met schaamrood op de wan-

GRATIS CULTUUR OP KOT!
WENDY

Op 5 oktober is er opnieuw een editie
van HouseMusic. Het sympathieke project van het Festival van Vlaanderen is
niet alleen goed voor een avond vol klassieke concerten op 300 studentenkoten,
maar je kan achteraf ook naar een megagitaarconcert – met 100 (!) elektrische
gitaren – in de Vooruit, gevolgd door
een stomende Poplife-party. Alleen wie
door een vriend of kennis uitgenodigd
is, kan een klassiek concert meemaken.

GENT VERKEND
AJHDB

Een nieuw academiejaar betekent
ook een nieuwe Gent Verkend. Deze
jaarlijkse stads- en universiteitsgids
voor en door studenten wordt in de
eerste weken van het academiejaar verspreid over alle faculteiten. Binnenin
vind je walgelijk veel waanzinnig interessante informatie over de prachtige
stede waar je in rondloopt en de buitenaards hippe universiteit waar je af
en toe binnenwandelt. En dat alles voor
de economische prijs van nul euro. Een
mens zou voor minder in dronken euforie doorheen de straten springen en
allerhande mensen, dieren en dingen
bevruchten. •

Anders betaal je 10 euro voor het Vooruit-concert en de fuif achteraf. Als je niet
wil wachten op iemand die je uitnodigt
– de kans is misschien klein dat zoiets
zou gebeuren – is er nog een andere
oplossing. Het Festival is nog steeds op
zoek naar gastheren en -vrouwen. Dus
wie zijn kotdeuren nog wil opengooien
voor een handvol klassieke muzikanten
of wie meer info wil: mailen naar serge@
festival.be of surfen naar festival.be/
gent. •

gen achter, maak duidelijk dat met Gent
en haar universiteit niet te sollen valt.
Als dat betekent dat ministers al eens
geschoffeerd moeten worden en katholieke academici met de staart tussen
de benen dekking moeten zoeken in de
universitaire kapel, dan moet dat maar
zo zijn. Gent heeft Vikings, megalomane
keizers en horden moffen met zwarte
laarzen getrotseerd, waarom zouden we
dus bang zijn van een hoop katholiek
ongeregeld en een paar ministers die
amper hun eigen partij onder controle
kunnen houden?
Zodus, waarde rector, _geefter ne kier
e lap up woar _. •

GSR Startmoment
MATTHIAS

Woensdag 20 september ging de
GSR van start met haar werking en
het was zo knallend dat onze oren nog
nasuizen. De Gentse Studentenraad
wil het dit jaar nóg beter doen dan de
voorbije twaalf maanden, en daarvoor
haalden ze het grove geschut boven.
Gratis pintjes, veel chips en van die
roze snoepjes die zacht zijn vanbinnen,
bweik. En drie spetterende speeches.
Rector Van Cauwenberge was zijn immer sympathieke en weinigzeggende
zelve, maar leukte het gebeuren wel op
met zijn verschijning. Hans Plancke,
de VVS-verantwoordelijke van de GSR,
hield een vurig pleidooi voor een goed
uitgebouwde inhoudelijke werking en
kon daarbij op redelijk wat bijval rekenen. Voorzitter en duivel-doe-al Stijn
Baert riep op zijn beurt ook op voor
een sterke GSR die voluit gaat voor
het belang van de UGentse student. En
daar kunnen we alleen maar blij om
zijn. Kort samengevat: het lijkt er op
dat de GSR eindelijk een echte drukkingsgroep wordt aan de UGent en
geen veredelde praatbarak. Wijs! •
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“Het is nu eenmaal een project waar je
niet tegen kán zijn”
ANT.BLUE EN DE ONWRIKBARE LOGICA
Ook studenten roeren zich al eens. Soms bewegen ze om een comfortabeler manier te vinden om in de goot te
overnachten, soms bewegen ze om de croquemachine in gang te trappen. Hanna Van Parys, laatstejaarsstudente
psychologie, roert zich echter voor 3009, en voor de verdraagzaamheid. En hoewel wij bij Schamper normaal
gezien op deze wereld enkel koud bier en knapperige worstjes verdragen, maakten we dan toch (nog maar eens)
een uitzondering.
GERT

In heel Vlaanderen barst het feest van de verdraagzaamheid op 1 oktober los, in Deinze steken ze een dag tevoren de
lont al aan het kruitvat. 3009 is een lokaal initiatief, dat echter
groot volk trekt. Naast de grote namen treedt ook Ant.Blue op,
de groep waar Van Parys frontvrouw is. Schamper vroeg haar
hoe Ant.Blue kon bijdragen aan een mooiere wereld.
Hoe zijn jullie met Ant.Blue op de 3009-affiche terechtgekomen?

De organisator, Jeroen Meirlaen, mailde me om te vragen
of we dat zagen zitten. We hebben nog geluk gehad: ik had de
mail bijna als spam verwijderd (lacht). Hij vroeg of we interesse
hadden om voor het goeie doel – dus zonder financiële vergoeding – te spelen op een festival in Deinze. Toen al stonden
er behoorlijk wat goeie groepen op de affiche, en wij waren
meteen erg enthousiast. De uiteindelijke line-up is erg sterk:
Madensuyu, Helder, mijn goeie vriendinnen van Souldust… We
hebben onmiddelijk “ja” gezegd.
Zij hebben jullie gevraagd: jullie waren al bekend bij de organisatoren?

Ik kende Jeroen, via via. Hij wist dat ik in een groepje zong,
maar dat alleen volstond niet: bij de selectie werd er ook rekening mee gehouden dat we met Deinze te maken hadden. Ook
Souldust is een band uit de stad, hoewel men voor de grotere
bands uiteraard buiten Deinze moest gaan kijken.
Je hebt het nu vooral over de affiche, maar de boodschap van verdraagzaamheid is uiteraard even belangrijk. Hoe belangrijk is dat
voor jullie als groep?

Wel, ik heb aan elk groepslid gevraagd of ze het zagen zitten om mee te werken aan een dergelijk project. De hele groep
was onmiddellijk akkoord. Om het een
beetje simpel te stellen: het is nu eenmaal
een project waar je
gewoonweg niet tégen kan zijn. Wij zijn
ervan overtuigd dat
verdraagzaamheid
en gelijkheid horen
bij de belangrijkste
zaken die er bestaan.
Vooral na de gebeurtenissen van de voorbije maanden kan je er gewoonweg niet meer omheen.
Denk je dat een geslaagd festival werkelijk een verschil kan maken bij de Deinzenaar?

Ik denk eerder dat de mensen die zich nu al aangesproken
voelen er die dag bij zullen zijn, en dat die mensen op die manier zullen uitdrukken achter het project te staan. Maar of we
daarmee eensklaps heel Deinze zullen overtuigen, daar stel ik
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mij wel vragen bij. Ik denk niet dat het Jeroens doel is om heel
Deinze te mobiliseren. De bedoeling is eerder om gewoon iéts
te doen, en misschien lokt dat dan meer engagement uit bij
anderen.
Je woont ook in Deinze. Heb je gemerkt dat er nood is aan een
3009 in de stad?

Ik woon in Deinze, maar leef overwegend in Gent. Ik kan
er dus maar moeilijk over oordelen, maar ik denk dat het een
algemene nood is. Deinze is niet echt de enige stad waar zo’n
festival nodig is. En de grote steden zijn natuurlijk het belangrijkst.
Jullie hebben met Ant.Blue onlangs een kleinschalig rockconcours
gewonnen en staan nu op de affiche van 3009. Hebben jullie ambitie?

We zijn nu twee jaar bezig, en hebben zeker ambitie. Maar
we kiezen er bewust voor eerst hard te werken in het repetitiekot alvorens we met onze muziek naar buiten komen. We willen eerst een bepaald niveau halen. We werken nu ook aan een
nieuwe demo, en als die af is zul je zeker nog van ons horen.
Als je deelneemt aan iets als 3009 zet je natuurlijk een erg grote
stap, die al eens reacties durft uit te lokken. Hebben jullie daar al
ervaringen mee?

De meeste reacties zijn positief geweest. Rechtstreekse
aanvallen hebben we nog niet meegemaakt, eigenlijk. Ik ben er
zeker van dat onze fans ook voor honderd procent achter het
initiatief staan. •

“Oké, Jongens, zo kan het niet verder”
KRIS DE BRUYNE TREKT DE LIJN
Naast de jonge honden zullen op 1 oktober ook een aantal rijpere artiesten het podium optrekken. Naast Will Tura en Roland speelt ook Kris De
Bruyne het Gentse publiek die dag plat. En wie kan beter de spirit van het
festival verwoorden dan een man die grootgebracht werd in de wierook en
de mantra’s van mei ’68.
GERT
In De Peulschil bezing je met een zekere
gelatenheid de soms harde lotgevallen
die het hoofdpersonage moet ondergaan.
Denk je dat meer gelatenheid de sleutel is
tot meer verdraagzaamheid?

Goh, ik weet niet of je zulke pretenties aan dat liedje moet koppelen, hoor.
Ik heb dat geschreven toen ik 20 was,
en eigenlijk was dat gewoon een liedje
om alles een beetje te relativeren: “Kijk
jongens, we hoeven niet altijd een boodschap uit te dragen, ik ben maar een peulschil.” Natuurlijk is dat de parodische
bovenlaag: misschien wou ik inderdaad
iets uitdrukken dat veel dieper zat. Veel
had waarschijnlijk ook te maken met
eenzaamheid. Maar ik weet het niet,
hoor. Volgens mij bedoelde ik het toen
allemaal heel wat lichtvoetiger.
Maar tegenslagen zijn in ieder geval sowieso deel van het leven, denkt u niet dat het
tot heel wat meer verdraagzaamheid zou
leiden mocht men zich bij die tegenslagen
leren neerleggen, en niet automatisch een
schuldige zoeken?

Nee, absoluut niet. Dat is niet – tussen aanhalingstekens – militant genoeg.
Stel dat iemand z’n kop laat hangen en
in de goot gaat liggen wanneer hij of
zij geconfronteerd wordt met tegenslagen, dan is die persoon helemaal niet
bruikbaar meer voor de maatschappij.
Inderdaad: tegenslagen en verdriet zijn
sowieso vroeg of laat voor iedereen beschoren. Maar als je dan een gelaten
houding aanneemt, dan ben je onvoldoende militant in de positieve zin.
Jij bent een ‘68er, of toch ongeveer…

(onderbreekt) Nee, nee, niet echt. Ik
was dan wel achttien in ’68, maar ’68 is
feitelijk gemaakt door de generatie voor
mij. Ik was achttien in ’68, en heb dus alle
vruchten kunnen plukken van die beweging, maar stond zeker niet aan haar
wieg (lacht). Zeggen dat ik een ‘68er ben
zou geschiedkundig niet juist zijn.
Maar goed, je hebt het dus toch meegemaakt. Vind je dat het activisme van heden
ten dage anders is dan het activisme van
toen? Ik heb de indruk dat het nu allemaal
veel professioneler loopt.

Ja, maar veel heeft ook te maken met
de industrialisering van alles. Toen wij

op straat kwamen hadden we inderdaad
een bijzonder activistisch karakter. Wij
kwamen – nogal rommelig – de straat
op voor allerlei doelen. Dat paste allemaal binnen het mei ’68-kader. We hadden ook altijd een erg “rebellerig” karakter, ook al omdat er toen nog héél veel
werk was. En dus kon onze generatie het
zich permitteren om met de rugzak de
wereld rond te trekken. En dat allemaal
met een habbekrats geld, want mama
en papa stuurden toch centjes door. En
als we na drie, vier jaar uitgewoed waren, dan gingen we onze studies gewoon
afwerken, solliciteerden we en hadden
we meteen werk. Toen was onze milde
rebellie een vorm van luxe. Vandaag de
dag lukt dat niet meer. Tegenwoordig
moet er heel erg hard gewerkt worden,
en dan nog is er onvoldoende werk voor
iedereen. 0110 is volgens mij dan ook
een goed voorbeeld van hoe activisme
inderdaad verandert naargelang de
tijden veranderen. 0110 is ongelofelijk
goed georganiseerd: het manifest blijft
misschien hetzelfde als in ’68, maar de
uiterlijke vorm is gewoonweg veel professioneler. De jongeren die dit op poten
gezet hebben, hebben weet van communicatiescharnieren en marketingtechnieken. Dat was in ’68, of ’78 of ’88 niet
mogelijk (lacht).
Heb je ook het gevoel dat het activisme
ook minder vrijblijvend geworden is? Tenslotte, de instelling van de activisten is momenteel in wezen erg defensief: een conservatieve golf dreigt de verwezenlijkingen
van ’68 helemaal teniet te doen.

Ja, ik vind wel dat het allemaal een
beetje prangender geworden is. 0110
is ook een wanhoopsdaad. Daarmee
bedoel ik dat het ongezien is dat zoveel krachten zich verzamelen voor dit
initiatief: pers, artiesten uit alle lagen
van de maatschappij, de sponsors,... Ik
noem het een wanhoopsdaad omdat al
die mensen een onaangenaam gevoel
krijgen door die kleine minderheid die
voor extreem-rechts stemt. Toen 0110
vorm kreeg, had ik wel het gevoel dat we
allemaal een beetje bang zijn. Voor oudere artiesten speelt dat nog veel sterker: je moet weten dat ik vijf jaar na de
bevrijding geboren ben. Dat oorlogsverleden leefde nog zeer sterk tijdens mijn

(C) JO CLAUWAERT

opvoeding. Wij wisten zeer goed wat er
in Duitsland gebeurd was in 1935 en ’37
en ’38,... Dus ja, er is veel angst. En dat
vind ik verbijsterend: dat één persoon
er negen andere bang kan maken. En uiteraard zijn wij ook onverdraagzaam: ik
ben heel onverdraagzaam tegenover die
onverdraagzamen. Dat zit nu eenmaal
in elke mens. En we willen eendrachtig
laten zien: oké, jongens, zo kan het niet
verder.
Denkt u dat het, ondanks alle voorspelbare
tirades over betuttelende linkse intellectuelen, toch mogelijk zal zijn om mensen aan
te trekken die normaal gezien niet naar
een optreden van Kris de Bruyne zouden
komen?

Mijn aanwezigheid, en de aanwezigheid van zovele van mijn collega’s draagt
totaal niets bij. Ik bedoel daarmee: de
mensen die naar optredens van Kris de
Bruyne komen, die weten waar ik voor
sta. Dat ik op 0110 speel, is voor hen niet
meer dan normaal. Het is voor mij veel
minder moedig dan bijvoorbeeld voor
Koen en Kris (Wauters, van Clouseau,
nvdr.) of voor Will Tura. Dat is een signaal waar die ene politieke partij uiteraard van wakker lag.
Daarom werden zij ook het hardste aangevallen…

Uiteraard! Dat Tom Barman, Kris
de Bruyne en Flip Kowlier tegen hen
strijden, dat is niet meer dan normaal,
en dat berokkent hen ook geen kwaad.
Maar die andere artiesten, die komen
uit die geledingen van de maatschappij
waar die partij juist zo graag wil manipuleren, dat baart hen wel zorgen. Dat is
natuurlijk ook een pad in hun korf. •
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Studentenorkest herboren
Rechtgeaarde elitair ingestelde universiteitsintellectuelen maken niet enkel ingewikkelde
lexicale kettingconstructies, maar ze doen ook aan cultuur, of tenminste aan cultuurwaardering. Voor die studenten bestaat binnen het Activiteitenkonvent (AK), het Gents Universitair
Symfonisch Orkest (GUSO).
ANGDREAS

In het jaar dat de muur viel, ontstond
aan onze universiteit het GUSO. In 1995
werd de naam veranderd naar het studentikozere Tempi Misti, om zo studenten van de universiteit en van de hogescholen aan te trekken. Tevens werd een
professionele dirigent aangetrokken om
de artistieke leiding in handen te nemen.
De studentenvereniging ging zijn gezellige gang, tot het einde van vorig jaar.
Een nieuwe dirigent werd aangetrokken: Steven Decraene, een paar jaar
afgestudeerd aan het conservatorium
en dirigent van het orkest Artis Dulcedo. Daarenboven veranderde Tempi
Misti weer naar GUSO, net omdat het
studentikoze er teveel oplag. “Wij hebben de naam GUSO opnieuw gekozen
omdat die duidelijk refereert aan Gent
en de universiteit. Dat is van belang als
je als uithangbord gaat fungeren voor de
Gentse Universiteit. De uitspreekbaarheid was ook een factor: GUSO is een
mooi acroniem, terwijl Tempi Misti niet
doorzichtig genoeg was. Het kon vanalles zijn”, aldus Decraene.

PLANNEN
Wat zijn nu concreet de plannen?
Decraene: “Eerst en vooral staan al
een aantal stukken gepland om te spelen. Klassiekers – zoals Ravel – en jonge
componisten, die we zo een kans willen geven. Zo staat een stuk van Kris de
Baerdemacker (LOGOS) op de agenda,
dat electro-invloeden met een klassieke
orkest wil combineren. Nooit is het duidelijk waar het orkest begint en waar de
electro eindigt en omgekeerd. Intrigerend stuk. We zoeken ook flamboyante
solisten, maar tegelijk willen we ook een
forum zijn voor beginnende jonge solisten.”
“Om de samenwerking nog beter te
laten verlopen, hebben we ook gekozen
voor uitgebreide stages. In tegenstelling
tot vroeger, heb ik professionele muzikanten uitgenodigd om als coaches te
fungeren. Op termijn is het de bedoeling
om in een uitwisselingsproject te stappen, zodat we naar Valencia en Bologna
kunnen gaan om daar te spelen en omgekeerd, dat die orkesten naar hier komen.”
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En waar halen jullie die fondsen opeens?
Decraene: “De universiteit voorziet
iets meer fondsen, maar daar komen ook
meer plichten bij. Zo is het de bedoeling
dat we af en toe eens een viering – een
eredoctoraat of op Dies Natale [sic, dhr.
Decraene bedoelde ongetwijfeld Natalis,
nvdr.] – gaan opfleuren met onze muziek. De Vlaamse overheid steunt geen
lange termijnprojecten, maar als we een
aantal projecten opzetten, zullen we
daar wel subsidies voor krijgen. Voorts
zoeken we nog naar sponsors buiten de
officiële kanalen. Muziekwinkel Antaris
heeft bijvoorbeeld al toegezegd.”
Gaat door zo’n professionele structuur het studentikoze niet verloren?
Decraene: “Neen, we zijn daar zeer
bewust mee omgesprongen. Het bestuur
is er voor en door studenten. Enkel de
dirigent, ikzelf dus, valt daarbuiten. Studenten krijgen ook in het orkest voorrang. Het is immers de bedoeling om
jongeren te laten experimenteren met
de lay-out van een concert en alles wat
daarbij hoort. Daar wordt dus niet aan
geraakt.”

LEUVEN-SYNDROOM
Waarom heeft de universiteit opeens
dít uithangbord nodig? De verklaring is
niet eenduidig. Ten eerste lijden we nog
altijd aan het Leuven-syndroom: Leuven

heeft al 40 jaar een eigen – prestigieus,
toegegeven – orkest en wij bleven achter
met een bont gezelschap van muzikanten. Achting en ontzag voor wat de KUL
allemaal heeft en doet is een terugkerend fenomeen aan de UGent, en volledig onterecht. Waarom zouden we nog
een voorbeeld nemen aan een universiteit die op de terugweg is? Ten tweede
heeft rector Van Cauwenberge van cultuur een van zijn stokpaardjes gemaakt.

Om die reden heeft hij ook zélf Decraene aangetrokken en om die reden
worden er meer subsidies uitgetrokken
voor het orkest. Tenminste, als het door
de bevoegde commissies geraakt. Want
daar wrong het schoentje in het verleden wel eens: Tempi Misti was een studentenvereniging en studentenverenigingen krijgen nu eenmaal veel te weinig
geld. Het is een veel gemaakte denkfout:
hoe meer geld je tegen iets aansmijt, hoe
beter het wordt. Het is dan ook te hopen
dat dirigent Decraene zijn ambitieuze
plannen kan waarmaken.

HET GUSO ZOEKT NOG GEÏNTERESSEERDE EN GEMOTIVEERDE MUZIKANTEN. CONTACT EN INSCHRIJVEN
KAN VIA DE WEBSITE HTTP://WWW.
GUSO.BE/ •

Check die
cheques!
Het wordt stilaan een traditie. De
Gentse universiteit, de Hogescholen, de
Stad Gent en de cultuurhuizen slaan
de handen in elkaar om studenten van
cultuurcheques te voorzien. Hier een
woordje uitleg voor hen die helemaal
niet vertrouwd zijn met die traditie,
laat staan met wat we onder ‘cultuur’
dienen te verstaan.
SIMON CALCOEN

De bedoeling van de cheques zijn duidelijk: de Gentse student vertrouwd maken met cultuur in Gent en dit
door het goedkoop aan te bieden. Een student betaalt
16 euro voor 10 cheques. Dit betekent concreet dat wij
voor de lachwekkende prijs van één pintje ons tegoed
kunnen doen aan al dat lekkers wat de stad te bieden
heeft. Het begrip cultuur wordt hier vrij breed opgevat:
het kan gaan om een concert in de Handelsbeurs of in
de Vooruit, een museumbezoek, een avondje bioscoop,
een theatervoorstelling, een opera,… kortom voor elk
wat wils. Bevalt je dit idee? Zoek dan je studentenkaart
en rep je als de bliksem naar het studentenhuis de
Terminal. Pour la petite histoire: vorige week hebben
meerdere enthousiastelingen tevergeefs als de bliksem
gerept. Door een technisch foutje was de hele voorraad
cheques verkeerd gedrukt. Voorkanten, achterkanten
rugnummers en plaatsnamen stonden op plaatsen
waar ze niet hoefden te staan (ja, dáár!). Om een lang
en vrij oninterressant verhaal kort te maken: het komt
allemaal wel goed en eens te meer zullen we er als de
kippen bij moeten zijn om ons die cheques te verschaffen. De ervaring leert dat het niet lang duurt vooraleer
de inboedel verkocht is. Op risico van uitverkoop na is
er dus niets dat ons belet om als schijnbaar gesofisticeerde zwijnen te genieten van onze studentenstad.
Geen enkel besparingsplan van Frank Vandenbroucke
–hetzij de minister, hetzij de coureur- kan hier een stok
in het wiel steken. Als je dit niet een klein beetje vrolijk
maakt, gelieve een dokter te raadplegen.

Dinsdag

3 oktober 2006

NEW YORK DOLLS [ROCK]
SUPPORT: REVENGE 88

Donderdag

5 oktober 2006

KILLING JOKE [ROCK]
Vrijdag

6 oktober 2006

LA VIDA DE PABLO
Zaterdag

[FLAMENCO]

7 oktober 2006

BILLIE KING [POP & ROCK]
SUPPORT: THE VIOLENT HUSBANDS

Zaterdag

14 oktober 2006

LLOYD COLE SMALL ENSEMBLE [SONG]
Zondag

15 oktober 2006

SOUTHSIDE JOHNNY
& THE ASBURY JUKES [POP & ROCK]
Dinsdag

17 oktober 2006

KRAAKPAND #2 [NO LOGO]
MET BALTHAZAR, SILVER JUNKIE EN NICO VAN GENDT PROJECT

Drie bands op één avond voor een heel zacht prijsje.

Woensdag

18 oktober 2006

BRISKEY [JAZZ]
SUPPORT: DIJF SANDERS

Vrijdag

27 oktober 2006

MARCOS VALLE [BOSSA NOVA]
SUPPORT: PHILIPPE BADEN POWELL DE AQUINO

VOOR MEER INFORMATIE: HTTP://WWW.CULTUURCHEQUE-GENT.BE/ •

OP DE MEESTE VAN ONZE CONCERTEN ZIJN DE CULTUURCHEQUES GELDIG. CHECK DE WEBSITE VOOR MEER INFO.

INFO & TICKETS: WWW.HANDELSBEURS.BE / T 09 265 91 65
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ADVERTENTIE

“Intelligente” website
helpt je sneller aan het werk
Onlangs ging de nieuwe website
van Arcelor Gent (www.arcelor.
com/gent) online. De site gebruikt
een geavanceerde technologie
die ervoor zorgt dat de site zich
vanzelf aanpast aan de noden
van de individuele bezoeker. Op
die manier vinden studenten en
werkzoekenden bijvoorbeeld nog
sneller alle informatie die ze nodig hebben in hun zoektocht naar
een job. Arcelor Gent (de nieuwe
naam van Sidmar) vervult een
pioniersrol binnen de staalindustrie. Dit hightech bedrijf maakt
deel uit van de Arcelor-Groep en
is een van de grootste bedrijven
in België. Jaarlijks biedt het 250
mensen een contract voor onbepaalde duur aan.
Arcelor Gent koos heel bewust
voor een website die zich maximaal zou aanpassen aan de noden van de individuele bezoeker.
Bij je eerste bezoek aan de website, kan je een profiel kiezen.
Vanaf dan “denkt” de site met je
mee. Hij leidt je als het ware rond
als een gastheer in zijn kasteel.
Er zijn talloze kamers, maar verloren loop je nooit. Daar zorgt
de spitsvondige technologie van
de website voor. Naargelang de
voorkeuren van alle bezoekers
die onder eenzelfde profiel inloggen, wordt de informatie anders
gepresenteerd. Je hebt altijd toegang tot alle informatie, maar er
wordt je flink wat zoekwerk bespaard. Het systeem vraagt je telkens om – vrijblijvend – een score
toe te kennen aan een bepaalde
pagina die je hebt bekeken. De
pagina’s die het best scoren, komen bovenaan in het navigatiemenu te staan. Op die manier heb
je bij je volgende bezoek meteen

toegang tot pagina’s die voor jou
relevant (kunnen) zijn.
Als student overweeg je misschien
een carrière bij Arcelor Gent en
ben je vooral geïnteresseerd in
het staalproductieproces. De intuïtieve navigatie brengt je haast
vanzelf bij een videopresentatie
waarin je letterlijk zelf kunt inzoomen op de verschillende afdelingen. Een extra muisklik levert
je meteen een hoop bevattelijke
achtergrondinformatie op.
Als werkzoekende word je helemaal in de watten gelegd. De site
heeft een ingebouwde profielenzoeker. Die biedt je een antwoord
op vragen als: voor welke functie
kom ik met mijn diploma in aanmerking? Wat doen vrouwen tussen de 30 en 40 zoal bij Arcelor
Gent? Of wat zijn mijn doorgroeimogelijkheden op termijn? Je kan
getuigenissen van werknemers
opvragen, op basis van leeftijd,

diploma, activiteitengebied en geslacht. Als je naar de jobrubriek
surft, vind je doorgaans ook animaties die je een realistisch beeld
geven van wat misschien wel je
dagelijkse werkomgeving wordt.
De nieuwe website van Arcelor
Gent is het recentste middel dat
het bedrijf inzet om zijn imago
van grootste privé-werkgever van
Oost-Vlaanderen in de verf te zetten. Martin Destoop van Arcelor
Gent: “Ons bedrijf biedt jaarlijks
zo’n 250 mensen een vast contract aan, en heeft op die manier
al vele carrières gelanceerd. Met
onze nieuwe website hopen we
dat nog meer sollicitanten hun
weg naar ons vinden.”

Cultuur in Gent - getipt
Ok, je bent hier nu. Fris uit de vakantie gekomen, klaar voor (nog) een jaar studentikositeit.
En toch, om je imago op pijl te houden, wil je ook wat cultuur opsnuiven, alleen weet je niet
goed waar te beginnen. Geen nood, Schamper is je leidraad.
WENDY

Om goed van start te gaan, heb je
jezelf misschien al een pakje cultuurcheques aangeschaft. Want zeg nu zelf,
16 euro voor 10 tickets, da’s geen geld.
Klopt ook, goeie zet dus. Als je er nog
moet kopen, doe het dan liever vandaag
dan morgen, dan heb je nog de keuze
tussen beide boekjes.
Bon. Je beschikt over een schoon pakketje cultuurcheques. Je kan die dan ook
maar beter meteen beginnen opsouperen, want uitstel is afstel – we spreken uit ervaring. Je kan daarvoor eens
surfen naar de websites van alle grote
cultuurhuizen uit je boekje. Of je kan er
regelmatig dit blaadje op naslaan, want
Schamper is zo vriendelijk af en toe wat
verse cultuurtips mee te geven.
Maar eerst het Festival van Vlaanderen, editie Gent. Nee, niet altijd cultuurcheques voor alles wat daar te beleven
valt, dus ook niet altijd spotprijzen. En
toch is het programma de moeite waard.
Daarom: gebruik die zuurverdiende vakantiecentjes voor je eerste culturele ervaringen van het academiejaar. Je zal het
je niet beklagen.
Op maandag 2 oktober kan je om 20u
naar ‘Courage – stemmen uit het prison’
in het Koninklijk Conservatorium aan
de Hoogpoort. Muziektheater van Victoria Deluxe – het socioculturele luik
van Victoria – en ensemble Het Collectief. Een kaartje kost tien euro, maar je
krijgt er wel een heleboel voeling met
het Gentse gevangenisleven bovenop
– en dat lijkt ons onbetaalbaar.
Voor wie ooit de ‘Vespro della Beata
Vergine’ van Monteverdi moest aanhoren
in een les Esthetica of Muziekgeschiede-

COLOFON
Oplage: 5000 exemplaren op
gerecycleerd papier, gratis verspreid
in alle gebouwen van de UGent.
Verantwoordelijke uitgever:
Matthias Jacxsens, Hoveniersberg 24
- 9000 Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke nv,
Savaanstraat 92, 9000 Gent

Hoofdredacteur:

nis toch nog een interessante tip. Choreograaf Alain Platel maakte – eigenzinnig als hij is – een bewerking van het
muziekstuk. Het ongetwijfeld boeiende
resultaat kan je op 6, 7 en 8 oktober om
20u onder de naam ‘Vsprs’ gaan bekijken in de Vooruit. Wel vrij duur (20 euro
voor -26 jarigen), maar hier is het goede
nieuws: voor deze voorstelling kan je wél
een cultuurcheque gebruiken.
De liefhebber van de volkse politieke
satire komt dan weer aan zijn trekken op
7 oktober om 20u in ‘volkscultuurtempel’ Capitole. De beruchte Pierke Pierlala geeft er, samen met ‘acteurs en figuren’ in plat Gents zijn kijk op de nakende
verkiezingen. Amusement verzekerd!
Voor meer experimentele dingen
moet je op zaterdag 30 september om
21u30 in de Vooruit zijn. Daar kan je
gratis naar de performance/lecture van
Crew, een groep mensen die rare – en
af en toe geslaagde – dingen doen met
theater en technologie. Geen volwaardige voorstelling dus, maar vooral een
toelichting bij hun werkwijze en bij de
nieuwe voorstelling (die in februari in
première gaat). Qua versmelting van
theater en techniek zijn de mannen
– tuurlijk, wat dacht je – van Crew voorlopers, dus het kan – let wel: kán – boeiend worden.
En om je een breed scala aan ervaringen te laten opdoen: ook wat muziek.
Want ook Gent blijft niet achter als het
om verdraagzaamheid gaat. Jawel, 0110
strijkt – uiteraard op 1 oktober – vanaf
14u neer op de NMBS-parking aan het
Sint-Pietersstation en voert ‘t Hof van
Commerce, X!NK, Folkkwadraat, Wim
Oosterlinck, Helmut Lotti, Luc De Vos,
Will Tura, Roland, PJDS, Steven De

Matthias Jacxsens
Coördinator:
Axel de Backer
Reclame:
Wendy Schelfaut
Eindredactie: Andreas Faes (chef),
Dries Vrijders, Sara Bossaert

Bruyn, Kamagurka, Gunter Lamoot en
Wouter Deprez ten tonele. Alweer gratis. Voor meer info: lees er het interview
elders in deze Schamper op na.
Het moet natuurlijk niet altijd ‘van
bij ons’ zijn. Eens een ander genre opsnuiven zal je wellicht deugd doen.
Daarom stellen we het concert ‘La Vida
de Pablo’ voor. Op 6 oktober om 20u15 in
de Handelsbeurs. “Vijf flamencomuzikanten zullen aan de hand van een reeks
schilderijen van Goya het leven vertellen van de kleine Pablo”. Klinkt alleszins
boeiend en vooral ontzettend cultureel
verantwoord! En bovendien: voor dit
concert kan je ook weer betalen met een
cultuurcheque.
Om af te sluiten nog een tip op het
Festival van Vlaanderen en dan vooral
voor de mensen die over een auto beschikken. Op 7 oktober kan je in Nederbrakel – zo’n 40 km verwijderd van Gent
– naar ‘MariaPasCallas’, een muzikale
vertelling van de Gentse theatermadam
Pascale Platel in samenwerking met
het Vlaams Radio Orkest onder leiding
van Dirk Brossé. Om 20u in de Sint-Pieterskerk van Nederbrakel. Een koopje,
want het kost slechts 5 euro voor -26 jarigen. De voorstelling is ook te zien op 1
oktober om 11u en om 15u in het Capitole. Helaas is het Capitole niet alleen de
meest ongezellige zaal van Gent, je zal er
ook tussen de kinderen zitten en dat is
nu net niet wat we zoeken. Maar aan jou
de keuze natuurlijk.
MEER INFO: HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VAN HET FESTIVAL VAN
VLAANDEREN VIND JE UITERAARD
OP WWW.FESTIVALVANVLAANDEREN.
BE •

Rien Emmery, Andreas Faes, Jonas
Riemslagh, Wouter Ryckbosch, Bregt
Saenen, Wendy Schelfaut, Eline
Strik, Roeland Termote, Wim Van
Lancker, Dries Vrijders, Fleur Wirtz
Vormgeving: Stijn Debrouwere
(chef), Matthias Jacxsens, Wim Van
Lancker (web)
Cartoons: Axel de Backer

Redactie: Gert Boel, Pieter Bonte,
Sara Bossaert, Simon Calcoen,
Axel de Backer, Stijn Debrouwere,
Bert Dobbelaere, Stefaan Duc,

Foto’s: (vast:) Karel Deknudt, Bert
Dobbelaere (freelance:) Gert Boel,
Stefaan Duc



Reacties, grieven en lofbetuigen
zijn welkom op schamper@
schamper.ugent.be.
De redactie heeft alle recht om
je inzending niet te publiceren,
in te korten of onherkenbaar te
verminken.
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CULTUURAGENDA

KRINGEN EN KONVENTEN

MAANDAG 25 SEPTEMBER
Zauberflöte – Zu Hilfe! Zu Hilfe! Sonst bin ich verloren
Festival van Vlaanderen Gent, NTGent, 20u30

MAANDAG 25 SEPTEMBER
Kring Moraal en Filosofie, Ontbijt/Middagmaal
Blandijn (2de verdieping), 13u-14u
Openingscantus, Vlaamse Biomedische Kring
Twieoo, 20u

DINSDAG 26 SEPTEMBER
Boombal
De Centrale, 20u
Cursus Tarot voor beginners
Dienstencentrum Ten Hove (Begijnhofdries 15), 14u
Gezonder en harmonischer wonen
Het Achterhuis (Diksmuidestraat 41), 20u
WOENSDAG 27 SEPTEMBER
Canvasconcert
Festival van Vlaanderen, Handelsbeurs, 20u15
Film: Ghost in the shell
Vooruit, 22u
DONDERDAG 28 SEPTEMBER
Ciné Central: The Syrian Bride
De Centrale, 20u
Die Zit!
Capitole, 20u30
Film: Gattaca (met inleiding van Johan Braeckman),
Vooruit, 22u15
MAANDAG 2 OKTOBER
Back To Basics : het ultieme verkiezingsdebat
Vooruit, 20u
Plechtige opening academiejaar 2006-2007
Aula Voldersstraat, 15u
DINSDAG 3 OKTOBER
New York Dolls
Arnon Grunberg komt! (gratis)
WOENSDAG 4 OKTOBER
Het leven een droom
Typen (Tiepen)
DONDERDAG 5 OKTOBER
Killing Joke
Strijkkwartetten!

DINSDAG 26 SEPTEMBER
Geografica, Stadsspel 1ste bach
14u-18u
Vlaamse Levenstechnische Kring, Streekbierenavond
Paviljoen, 20u
WOENSDAG 27 SEPTEMBER
Dienst Studentenactiviteiten, Student Kick-Off
Kramersplein, vanaf 12u
DONDERDAG 28 SEPTEMBER
Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond, Verkiezingsdebat
Blandijn aud. E, 20u
Vlaamse Economische Kring, Jungle Party
Yucca, 22u
MAANDAG 2 OKTOBER
Wiskunde Informatica Natuurkunde, Openingsfuif
Twieoo, 21u30
Dienst Studentenactiviteiten, Informatievergadering + receptie
studentenhuis De Therminal, 18u

Handelsbeurs, 20u15
Vooruit, 20u

DINSDAG 3 OKTOBER
Filologica, Minivoetbal (heren)
GUSB
Vlaamse Economische Kring, DJ-Contest
Yucca, 16u
Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring, Cirque
du Vooruit
concertzaal Vooruit, 22u

NTGent, 20u30
Theater Tinnenpot, 20u

WOENSDAG 4 OKTOBER
Gentse Biologische Kring, Spaghettiavond
Plantentuin, 20u

Handelsbeurs, 20u15
De Rode Pomp, 20u30

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

DONDERDAG 5 OKTOBER
Kring Moraal en Filosofie, Verkenning Gent
Chemica, Introductiefuif

Gent, 18u
Tequila, 21u

