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Kort
De vorige Kort heeft wederom de niet te onderschatten maatschappelijke relevantie van deze 
rubriek bewezen. De positieve vibes die in de vorige editie verspreid werden, hebben duide-
lijk inspirerend gewerkt in het kieshokje. Het vreemdelingenlegioen in Gent heeft z’n slag 
thuisgehaald, het VB is gestagneerd. Misschien was het wel schele baardaap meets maatpak 
 Ciske Van den Eynde  die het Gentse blok in de voet schoot, but hey, we zijn niet te beroerd 

 BREGT & LAURENS 

 Politieke correctheid en verdraag-
zaamheid, alleszins twee eigenschappen 
waar Wij, Kort-redacteurs, hoog mee 
oplopen. Maar er zijn grenzen, zeker aan 
dat laatste. Op 24 oktober komen im-
mers weer hippies aller landen naar De 
Centrale afgezakt. Juist ja… het zoveelste 
Boombal. Die  potheads  willen nog maar 
eens bewijzen hoe vredelievend ze zijn 
door vredestekens te maken,  “Give peace 
a chance”  te zingen en collectief dread-
locks in elkanders okselhaar te leggen. Ze 
zouden beter echt aan de vrede werken, 
door zich als levend schild aan fl arden 
te laten rijten in Afghanistan.  Would be 
some damn good television.  ***  Shit , nog 
steeds geen  positive vibes  in déze kort? 
Dan snel de aandacht vestigen op vol-
gend hartverwarmend initiatief: in Dien-
stencentrum De Boei wordt een cursus 
“Tai Chi voor kankerpatiënten” georga-
niseerd. Onze jong-kale medemens mag 
dan wel wegkwijnen onder het juk van 
ongecontroleerd vermenigvuldigende 
cellen, het is hartverwarmend dat het 
 OCMW  ook hen tracht voor te bereiden 
op (eveneens druk kwekende) negers, 
die met stiletto’s in de aanslag hun pad 
zouden kunnen kruisen in ongure steeg-
jes.  Right, who are they kidding?  *** Op 
31 oktober vindt in het Huis van Alijn 
het jaarlijkse spokenbal plaats.  Spook 

Hendrik  nodigt kindjes van vijf tot tien 
jaar vriendelijk uit voor zijn spetterend 
spokenfeest. En spetteren zal het, want 
de leperd heeft zijn zaakjes goed voor el-
kaar.  Th ink about it:  de als spook verklede 
meisjes brengen hun eigen lakens mee 
waarop later hun bloemetjes, onder luid 
gekweel en fonteintjes van bloed, geplukt 
zullen worden. Moeder Hendrik vindt 
het nu niet meteen het meest vruchtbare 
tijdverdrijf voor zoonlief, maar is al lang 
tevreden als hij dit jaar de koff erbak zelf 
uitschrobt. *** Hoe zou het overigens 
nog zijn met  Julie en Melissa ? *** Vrou-
wen waarbij de verdrongen herinnerin-
gen aan hun  rendez-vous dans la Casa d’  
Ome Hendrik de laatste tijd steeds mani-
fester hun weg naar de oppervlakte vin-
den, twee lettergrepen: Pro-zac. Nog niet 

genezen? Onze zweverige vrienden van 
Het Achterhuis bieden een cursus Sahaja 
Yoga aan. Deelnemers vinden volgens 
de brochure ‘rust, harmonie en vrede 
in zichzelf.’ Mannen gepositioneerd in 
een tuinstoel aan de ingang, bewerken 
ondertussen  ‘Bulls on parade’  van  Rage 

Against Th e Machine  tot  ‘Rape  parade’ . 
Geïnteresseerd vrouwvolk dient slechts 
de gezangen naar Diksmuidestraat 41 te 
volgen.  You go, girl!  *** In Dienstencen-
trum Ten Hove organiseert het  OCMW  
een cursus ‘Geld Beheren en Beleggen’. 
Het werd eens tijd dat die margi’s leren 
om te gaan met geld. Maar,  let’s face it : 
een John blijft een John. Als hij geld over-
houdt op het eind van de maand, koopt 
hij er zich toch maar een booster mee. 
 Enfi n , een van de vele tips die u in deze 
zesdelige cursus zult opsteken is niet te 
eten tussen zonsop- en ondergang. Of 
was dat een religie met 1,2 miljard vol-
gelingen? ***  Vuil bruin’n.  *** Onlangs 
waren we nog eens eerlijk met onszelf 
en met de drie ons omringende agenten: 
“Neen, heren, wij weten ook niet wie de 
nieuwe man van  Wendy  wordt.” Onder-
tussen wordt er op de 20ste editie van de 
Lesbiennedag in de Vooruit met onbe-
grip en tranen gereageerd op het nieuws 
dat ze  tout court  een mán wil. Het werd 
godverdomme tijd dat een wijf nog eens 

een vent wou zonder meer. Vroeger kon 
je na een goede pot seks nog een sigaret 
opsteken en naar de herhaling van  de 
foebal  kijken. Tegenwoordig moet je hui-
len bij het klaarkomen en stamelen dat 
het een prachtig geschenk was. Allemaal 
de schuld van die potten met hun emoti-
oneel gezeik. *** Trutten. *** En wat met 
de mensen die het moeilijker hebben om 
“Bukken, hoer!” onder woorden te bren-
gen? Panikeer niet. Vanaf heden loopt 
immers de cursus ‘Seksualiteit en Autis-
me’,  somewhere in  Sint-Amandsberg. On-
danks hun zwakke inlevingsvermogen, 
leren ze in te zien dat vrouwen echt wel 
oprecht pijn lijden wanneer ze in hun 
rectum geramd worden. Vreemd,  the less 
fortunate  aanleren wat een normale man 
met plezier vergeet wanneer een wijf, 
stilletjes wenend, haar kont naar hem 
richt. Over autisten gesproken, wist u 
trouwens dat autisme een straf van God 
is? Neen? Wij ook niet. Gniff el gniff el. 
*** Vanaf begin deze maand loopt in het 
Museum Dr. Guislain de tentoonstelling 
‘Waanzin is vrouwelijk`. Kijk, wij vinden 
dat nu eens  unfair . Zo’n titel is gewoon 
je reinste broodroof. Wat kun je daar in 
godsnaam nog aan toevoegen? Alles is al 
zowat gezegd. *** Beetje gelijk met deze 
Kort.  •
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De universiteit mag dan de laatste jaren overal te koop lo-
pen met haar snelgroeiende studentenpopulatie, soms heeft een 
mens toch het gevoel dat ze haar studenten liever kwijt dan rijk is. 
Dat is toch het gevoel dat je bekruipt als je de pech hebt om in de 
eerste maanden van het academiejaar naar de studentenadmin-
stratie te moeten afzakken. Een mens vertrekt deze dagen beter 
niet zonder een goedgevulde thermos en wat proviand naar het 
rectoraat. U begrijpt dat ondergetekende deze middag een blinde 
paniek overviel toen bleek dat hij zijn herinschrijvingsformulier 
kwijtgespeeld was. 

Met lood in de schoenen, en na een half uur paniekerig zoeken 
tussen de stapels vuil hier op de redactie, vertrokken we ten lange 
leste toch maar richting het rectoraat en onze vrees was volko-
men terecht. Om twee uur des middags trokken we ons nummer-
ke en pas om half vijf was het onze beurt. En dat allemaal voor 
een papierke! Andere redactieleden mochten vorige week zelfs 
hun katerige zelve terug naar hun bedde slepen omdat het tickee-
masjien al om ’s morgens half elf weggehaald was. “Teveel volk”, 
luidde het droogweg. 

Al jaren is de organisatie van de studentenadministratie een 
gigantische ramp. De vriendelijke mensen achter de balie doen 
misschien wel hun best, maar de logistiek laat serieus te wen-
sen over en de dienst wordt in het begin van het academiejaar 
enorm overbelast. Komt daar nog eens bij dat je gemiddeld drie 
keer langs moet gaan omdat keer op keer blijkt dat je de nodige 
formulieren niet mee hebt of je een miezerige handtekening te-
kort komt. Enneuh, we willen geen olie op het vuur gooien, maar 
we hebben horen fl uisteren dat de lunchpauzes wel eens durven 
aanslepen. Het zijn toch sloebers! Over de facultaire studentenad-
minstraties zullen we dan nog maar zwijgen.

Vorig stuurde de Gentse Studentenraad nog een persbericht 
de lucht in waarin ze pleitten voor het oprichten van één centraal 
aanspreekpunt waar de student met al zijn beslommeringen te-
recht moet kunnen. In hun schone stuvertaaltje noemden ze het 
over een Single Point of Contact. De geplande nieuwbouw in de 
Sint Pietersnieuwstraat, het beruchte Monovolume, leek hen de 
perfecte plaats. Alle diensten samen in één spiksplinternieuw, 
motherfucka’ van een gebouw, te schoon om waar te zijn. We kun-
nen dan alleen maar hopen dat naar hen geluisterd wordt. En dat 
de hardnekkige bissers onder ons binnen enkele decennia, als het 
gebouw er eindelijk staat, al die rompslomp bespaard wordt.

Toch moet er ook op korte termijn naar een oplossing gezocht 
worden. De huidige situatie begint onhoudbaar te worden. Stu-
denten moeten urenlang wachten, het personeel raakt overwerkt 
en de hoge gasten van meneer de rector moeten hun makkelijke 
zeteltjes in de inkomhal van het rectoraat afstaan aan ons arme, 
luizige studenten. Niemand weet beter dan wij dat de universiteit 
krap bij kas zitten, maar ergens moeten er toch nog wat centen 
zijn om ons studenten wat te soigneren. Want iemand die dagen-
lang van hot naar her gehold heeft voor een paar papiertjes zal 
waarschijnlijk geen al te positieve herinneringen koesteren aan 
zijn tijd hier in Gent. En dat de UGent dringend goeie vrienden 
nodig heeft, dat staat buiten kijf.

EDITO: Wachten op...



Stuver vs. Vlaams Belang

 B0RT 

 Planet Ugent verzamelt alle blogs die 
wat met de universiteit te maken heb-
ben op één website. Meestal gebeurt 
daar niet zo veel: af en toe post iemand 
een diepzinnige liedjestekst van Metal-
lica of Nightwish, om de week publiceert 
een zekere Jan een artikel over het “zee-
schip van de week” en hier en daar vind 
je foto’s van uit de hand gelopen studen-
tenfeestjes. 

 PUISTENKOP 
 De voorbije twee weken was Planet 

Ugent echter wel amusant om te volgen. 
Kort voor de verkiezingen had stuver 
Joke Renneboog een blogpost geschre-
ven over Lieven Coppens, lijsttrekker 
voor Vlaams Belang in haar thuisge-
meente Sint-Lievens-Houtem. De man 
had vroeger nog bij haar op de middel-
bare school gezeten, waar hij niet met-
een op de meeste voorkeurstemmen kon 
rekenen, getuige hiervan het volgende 
blokje tekst: 

  Ik heb er 5 jaar samen mee op de bus 
gezeten en ik woon ook al 11 jaar in de-
zelfde fi jne (!) straat als hem. ‘t Was in den 
tijd een rasechte nerd met een brilletje en 
een groot aantal jeugdpuistjes. Een geluk 
dat hij nog redelijk goed kon voetballen of 
hij was jammer genoeg een gewillig pest-
slachtoff er geweest; allesbehalve een be-
nijdenswaardig persoontje dus.     

 Verder beschuldigt ze Coppens er nog 
van egopolitiek te voeren en beschrijft ze 
de foto op zijn verkiezingspropaganda 
als verzuurd en “varkensogend”. Op zich 
niet zo bijzonder, in de blogosfeer zijn 
mensen wel vaker erg direct en soms 
ook ronduit beledigend tegen elkaar, ze-
ker wanneer het over dat soort partijpo-
litieke meningsverschillen gaat.  

 KLACHT INDIENEN 
 In plaats van lustig mee te doen met 

de polemiek in de commentaren (zoals 
partijgenoot Tanguy Veys, die blijkbaar 
weinig beters te doen heeft in de pro-
vincieraad), stuurde Coppens echter 
prompt een aangetekend schrijven 

waarin hij Renneboog uitnodigde tot 
een gesprek over de kwestie, en haar ver-
zocht het bewuste artikeltje in tussen-
tijd offl  ine te halen. Erg veel tijd om te 
beslissen kreeg ze echter niet, blijkbaar 
had Coppens net voor of na het verstu-
ren van de aangetekende brief reeds 
klacht bij de politie ingediend wegens 
laster.  

 Naar eigen zeggen heeft hij die klacht 
“preventief ” ingediend, om eventueel 
naar de toekomst toe ook extra bewijs-
materiaal te hebben. Of hij niet op voor-
hand wist dat zoiets contraproductief 
zou werken? “Het was voor mij van meet 
af aan duidelijk dat ze niet mee zou wer-
ken met een constructieve dialoog, daar-
om heb ik die klacht ingediend. Ze hoeft 
zich overigens niet op de blote knieën te 
verontschuldigen, een beetje zelfrefl ec-
tie is voor mij al meer dan voldoende. 
Dan zou ik eventueel zelfs bereid zijn 
om die klacht in te trekken.”  

 EEN VB’ER AAN HET WOORD 
 Coppens vindt niet dat de commen-

taar van Renneboog over vrije menings-
uiting hout snijdt: “Dit is helemaal geen 
discussie over politieke visie. Als het over 
politiek gaat, geloof ik in de vrije me-
ningsuiting, maar zij is in mijn verleden 
gaan wroeten en schendt op die manier 
mijn privacy. Daarnaast speelt ze louter 
op de man, ze tacklet mij op mijn per-
soonlijkheid. Mijn politieke programma 
was klaarblijkelijk niet sappig genoeg”.   

Op de vraag of het Vlaams Belang 
niet even goed de vrije meningsuiting als 
schaamlapje gebruikt voor scheldproza 
op allochtonen, socialisten en ander “ge-
spuis”, antwoordt Coppens dat zij zich 
“niet persoonlijk” aangesproken moeten 
voelen en dat hijzelf geen Filip Dewinter 
is. Naar eigen zeggen koestert hij dat 
soort gevoelens tegenover allochtonen 
niet en zou hij ook nooit uitspraken 
doen als: “Mohammedjes hebben niks te 
zoeken in het Antwerpse politiekorps”. 

 Wanneer de vergelijking met de 
anti-Verhofstadt-affi  ches en –cartoons 
gemaakt wordt, protesteert hij: Verhof-
stadt is een “publiek fi guur”.  Hijzelf zou 

dat niet zijn, omdat zijn kiespotentieel 
slechts 9000 mensen telt.  

De campagne tegen Verhofstadt zou 
ook niet haatdragend geweest zijn. Wie 
zich de reclame-affi  ches met “ VERHOF-
STADT  LIEGT!” nog kan herinneren, 
waarop de premier met uitgerokken 
neus afgebeeld werd, weet ongetwijfeld 
wat daarmee bedoeld wordt. 

 MUCH ADO ABOUT NOTHING 
 De aff aire is de laatste weken explo-

sief gegroeid, van een klein artikeltje op 
een bescheiden blog, tot een interview 
op Studio Brussel en een vermelding op 
de website van De Standaard en pagina 
drie van De Gentaar.   

Coppens vindt dat in zekere zin wel 
spijtig: “Het was nooit de bedoeling dat 
deze aff aire zulke proporties zou aanne-
men, maar Joke is zich in de  slachtoff er-
rol  gaan wentelen en overal gaan rond-
bazuinen welk onrecht haar aangedaan 
is. Ik vind dat jammer, dit had beter in 
der minne kunnen geregeld worden, 
omdat het niemand anders zaken zijn.”  

 Renneboog zelf konden we niet be-
reiken, maar uit haar weblog valt af te 
leiden dat ze voet bij stuk houdt. Ze laat 
naar eigen zeggen nog liever haar twee 
handen afkappen dan toe te geven aan 
de dreigementen van Coppens door het 
bewuste stukje te verwijderen of door 
zich te verontschuldigen. Ze houdt vol 
niks verkeerds gedaan te hebben.   

Coppens’ gedrag vindt ze compleet 
onredelijk en ze verwijt hem dat hij hele-
maal nooit met haar wou praten, anders 
zou hij wel gewacht hebben met het in-
dienen van de klacht. Bovendien woont 
hij nog steeds in dezelfde straat, even 
aanbellen om alles uit te praten had ook 
gekund. 

 Veel poeha om een klein voorval dus, 
maar omdat het in de  blogosfeer  voor-
viel (én over het VB ging) sprongen de 
“hippe” media er meteen op. De enige 
mens die deze aff aire in proportie kon 
plaatsen, leek wel de politieagent bij 
wie Renneboog haar verklaring afl egde. 
Hij wist te vertellen dat de zaak hoogst 
waarschijnlijk direct geseponneerd zal 
worden, wegens nogal triviaal. Werkten 
blogs maar even traag als justitie… 

 BLOG VAN JOKE RENNEBOOG: 
HTTP://WWW.ONNOZELHEIDMAG.
WORDPRESS.COM/ PLANET UGENT: 
HTTP://WWW.PLANET-UGENT.BE  •

Lieven Coppens, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in 
het idyllische Sint-Lievens-Houtem, diende klacht in tegen 
stuver Joke Renneboog na een beledigende blogpost van haar 
hand. Het verhaal van een storm in een heel klein glaasje 
water.
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VVS-voorzitter sp(r)eekt

Onze studentenraden worden overkoepeld door de Vlaamse Vereniging van Studenten (kort-
weg  VVS ), en daar zit nieuws in. Oninteressant en onsexy nieuws op het eerste gezicht mis-
schien, maar wij beloven intrige en lichtelijk gepikeerde jongmensen. Vanaf ergens halver-
wege zo. 

 ANDREAS 

 De  VVS  is de offi  ciële partner waar-
mee de Vlaamse overheid aan tafel gaat 
zitten als het gaat om dossiers waar stu-
denten in betrokken zijn. Onlangs – ei-
genlijk al van in begin juli, maar laten 
we voor de suspens die we aan het op-
bouwen zijn, doen alsof het net gebeurd 
is – werd een nieuwe voorzitter aange-
steld. Blijkt dat de belangrijkste student 
van het hele land van onze universiteit 
komt. Wij stellen voor:  Hans Plancke .  

 We weten dat het een dwaze vraag is, maar 
wat ís de  VVS  nu eigenlijk? 

 “De  VVS  is in feite de offi  ciële koe-
pel voor  bijna  alle studentenraden. Ik 
zeg bijna, want buitenbeentjes zoals 
de Evangelische Th eologische faculteit 
zenden geen vertegenwoordiger. Wij 
wegen op het beleid inzake onderwijs 
en hebben regelmatig een onderhoud 
met minister Frank Vandenbroucke, 
over bepaalde decreten, de inrichting 
van de lerarenopleiding, etc. In één zin: 
 VVS  plaatst het verdedigen van de stu-
dentenrechten in het ruimer kader van 
democratisering van het onderwijs.” 

 Hoe ben je in het stuverwereldje verzeild 
geraakt? 

 “Ik heb pol & soc gedaan en ben in 
het tweede jaar bij de StuRa terechtge-
komen, een goeddraaiende studenten-
raad. Daarna ben ik in de faculteitsraad 
beland, waardoor ik sowieso in contact 
kwam met de  GSR  (Gentse Studenten-
raad). Dan was het nog maar een kleine 
stap naar de  VVS . Voordeel van de  VVS  
is natuurlijk dat ik nu meer contacten 
heb met andere studenten(raden) uit 
andere steden, zoals Antwerpen en Leu-
ven. En ik kom eens in het Vlaams Par-
lement natuurlijk. Persoonlijk zie ik het 
als een stap tot verdere zelfontplooiing. 
We kunnen er maar van bijleren.” 

 Tot daartoe de wollige en positieve 
zijde van het artikel. Er werd intrige be-
loofd, en dat zijn we niet vergeten. Het 
wil immers lukken dat de  VVS  al jaren 
niet meer draait zoals het zou moeten. 
Hier en daar wordt gefl uisterd dat het 
niet meer is dan een veredelde praatba-
rak, die misbruikt wordt door enkelin-
gen.  

 De zwaarste kritieken aan het adres 
van de  VVS  komen ongetwijfeld van 

 Stijn Baert , ofte stuver numero uno. 
“ VVS  toonde zich de afgelopen jaren 
als een onbetrouwbare partner voor de 
studentenraden. Meer zelfs, een ademo-
cratische partner. Het probleem ligt bij 
de bezoldigde en dogmatische stafme-
dewerkers in de Raad van Bestuur (RvB). 
Statutair staat de Algemene Vergadering 
(AV) van de studenten(raden) boven de 
RvB, die enkel uitvoerende bevoegdhe-
den heeft en instaat voor de praktische 
zaken. Die stafmedewerkers eigenen 
zich echter functies toe die in strijd zijn 
met de statuten.” aldus diezelfde Baert. 

 “In feite is het gewoon een kwestie 
van tijd. Die betaalde medewerkers kun-
nen zich fulltime bezighouden met de 
 VVS , terwijl de studentenvertegenwoor-
digers zich met andere zaken – studies 
bijvoorbeeld – moeten bezighouden. 
Daar komt nog bij dat die stafmede-
werkers de enige vorm van continuïteit 
zijn binnen de  VVS  en ze hun eigen dog-
matische idealen hebben, waar ze geen 
compromissen over willen sluiten. Geen 
wonder dus dat ze bepaalde functies 
doorheen de jaren naar zich toe hebben 
getrokken.” 

 “Daar zit het probleem nu net. Er gaat 
altijd wel eens iets mis in een organisa-
tie. Daarom is de  VVS  niet slecht. Als ik 
eens boos ben op een vriend om de een 
of andere reden, dan is de vriendschap 
toch niet opeens voorbij? Dan leg je zo-

iets bij. Wij zijn de duivel niet. Het zijn 
nu eenmaal twee groepen en daartussen 
kan wrevel ontstaan. Het is het eeuwige 
dilemma van de delegeerder en de ge-
delegeerde. Neem nu dat fi nancierings-
dossier: er was maar één studentenraad 
die niet akkoord was. Zo’n probleem kan 
dat dan toch niet zijn? Zelfs op ‘micro-
niveau’ zie je zulke dingen: een decaan 
die de beslissingen van de faculteitsraad 
naast zich neerlegt over een aantal za-
ken. Eigenlijk vind ik de relatie AV-RvB 
nu best ok.” 

 Baert: “En de blunders van het ver-
leden dan? De  VVS  die zich verbindt 
met een standpunt over jobstudenten 
dat de student volledig over het hoofd 
ziet? Of het standpunt over de masters 
in de wetenschappen dat door de AV 
goedgekeurd was en door de RvB als “te 
nuanceren” en “niet-prioritair” wordt 
gelabeld bij de voorstelling aan de com-
missie? En ga zo maar verder.” 

 “Kijk, dat is het verleden. Ik was daar 
niet bij betrokken en kan daar dus ook 
geen uitspraken over doen. Mijn doel als 
voorzitter is om de band met de AV te 
versterken. Ik ben nu al druk bezig om 
de contacten met de buiten- en studen-
tenwereld te verscherpen”, aldus Planc-
ke. Kwestie van er met een positieve 
noot uit te gaan. Lijk cashew. Al ooit ne 
cashew weten neuten misschienst?  •

“WIJ ZIJN DE DUIVEL NIET.”
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 DRIES 

 Terwijl delen van onze delegatie an-
dere uithoeken van het Leuvense aande-
den, schoof ondergetekende alvast zijn 
benen onder een LOKO-tafel voor een in-
terview met mailster Annelies Bollaert, 
studente Godsdienstwetenschappen. 
Inderdaad, een interview in centrum 
Leuven, in de gebouwen van  LOKO , en 
met een godsdienstwetenschapster-in-
spe, veel Leuvenser dan dat zal het niet 
worden. Tijd voor een paar vragen, dus. 

 Waarom is een vak als godsdienstweten-
schappen vandaag de dag nog relevant? 

 Godsdienst is een grondwettelijk er-
kend vak op school, dus is het belangrijk 
dat je goede godsdienstleerkrachten op-
leidt die kritisch kunnen denken en niet 
zomaar alles nabouwen wat de kerk zegt 
– of niet alles afbreken, wat ook vaak 
gebeurt. Anderzijds krijgen wij ook een 
vrij brede opleiding: wij leren redeneren, 
culturen en mensen inschatten. Ik denk 
dat zo’n opleiding, in een tijd waarin cul-
turen en religies samenkomen, erg rele-
vant kan zijn. 

 Hoe kritisch is de opleiding? 
 Ik denk dat onze faculteit erg kritisch 

en vooruitstrevend is. ‘Durf Denken’ is 
misschien een Gentse slogan, maar het 
is ook iets wat wij in Leuven doen. Uiter-
aard zijn er saaie dingen – enfi n, wat ik 
saai vind (lacht) – als Bijbelpassages uit 
het hoofd leren, maar je leert bijvoor-
beeld ook afwegingen te maken, en je 
leert ook kritisch te staan tegenover je 
eigen tradities en die van anderen. In 
onze opleiding wordt er geen probleem 
van gemaakt als je je vragen stelt bij de 
kerk. Het is niet zo dat wij elke dag naar 
de mis moeten voor we les krijgen of 
dat je, als je geen praktiserend katholiek 
bent, niet op onze faculteit terecht kan. 
Als je katholiek zijn defi nieert als klak-

keloos alles aannemen wat de kerk zegt 
en niets in vraag stelt, dan denk ik dat er 
op onze faculteit niemand katholiek is. 

 KERKBASHING 

 Word je als student godsdienstwetenschap-
pen als ‘anders’ aanzien door de andere 
studenten? 

 Voor ze ons leren kennen wel. Ik krijg 
bijvoorbeeld vaak te horen dat ik er niet 
uitzie als iemand die godsdienstwe-
tenschappen studeert (lacht). Mensen 
hebben vaak een enorm verkeerd beeld 
van ons. Het is heel grappig om te zien 
hoe verbaasd ze zijn dat wij ook heel ge-
wone mensen zijn die met twee voeten 
in deze wereld staan, ook tot zeven uur 
’s ochtends gaan fuiven en niet op een 
glas bier of wijn meer kijken. Het nadeel 
is wel dat, hoe later op de avond en hoe 
meer bier er gedronken is, mensen ver-
velende vragen beginnen te stellen over 
de kerk. Dan zeg ik altijd ‘dit is na mijn 
uren, ik doe daar nu niet aan mee’. 

 Vind je het niet je taak om toch ergens 
over religie te praten? 

 Uiteraard, maar dat doen wij ook, 
hoor. Het is echt verbazend om te zien 
hoeveel mensen er naar je toekomen 
met vragen en verhalen over de kerk, en 
als het niet gaat om kerkbashing zoals 
in de nachtelijke uren vaak het geval is, 
dan ga ik daar graag op in. Anders zou 
ik geen godsdienst studeren; ik vind dat 
één van de boeiendste onderwerpen die 
er is. Mensen staan dan vaak verbaasd 
dat wij niet zomaar blindelings de kerk 
volgen en ze kunnen zich vaak vinden in 
hoe wij over geloofszaken denken. Dan 
merk je wel dat religie ergens nog heel 
erg leeft, misschien niet in de rooms-ka-
tholieke traditie waarin wij opgegroeid 
zijn, maar toch.  

 De  KUL  heeft onlangs vrij stevig een stel-
ling ingenomen tegen de Roomse lijn in 

verband met wetenschappelijk onderzoek. 
Terecht? 

 We blijven natuurlijk een katholieke 
universiteit – kardinaal Danneels is nog 
altijd de inrichtende macht – maar ik 
kan mij niet voorstellen dat hij ons zou 
opleggen wat we hier al dan niet mogen 
doceren. Net zoals ik me niet kan voor-
stellen dat morgen onze decaan zou 
rechtstaan en zou gaan proclameren dat 
stamcelonderzoek niet meer mag. 

 LOYAAL 

 Nochtans, eigenlijk zou hij dat wel moeten 
doen. 

 Ja, eigenlijk wel. Maar dat heeft hij 
dus niet gedaan. Integendeel zelfs, hij 
heeft bisschop Léonard vrij hard aange-
pakt.  

 Kan de  KUL  een pad effenen voor andere 
katholieke universiteiten die wel meer aan 
de kerk gebonden zijn? 

 Ik denk dat er hier in Leuven een ge-
zonde relatie bestaat met de kerk. Men is 
hier kritisch, maar ook zeer loyaal. Maar 
we zijn ook niet blind: we weten dat er 
ook zoiets bestaat als wetenschap, en 
dat we daarmee verder moeten als we 
een kennisinstelling willen blijven. Ik 
was bijvoorbeeld twee weken geleden 
op een internationaal congres in Gro-
ningen, en daar waren katholieken van 
een Poolse universiteit. Dat is echt een 
verschil van hemel en aarde. Zij zijn ra-
dicaal tegen euthanasie, radicaal tegen 
abortus en  IVF , terwijl dat voor ons al-
lemaal wel bespreekbaar is.   

Of wij dan een voortrekkersrol moe-
ten spelen? Ik denk dat je moet uitko-
men voor je eigen waarden, maar dat je 
anderen zeker geen waarden moet gaan 
opleggen. De identiteit van mensen, de 
context en de cultuur waarin ze leven, 
zijn allemaal zo verschillend… Het feit 
dat je in dialoog blijft gaan met anderen, 
is belangrijk. Maar om dingen te gaan 
opleggen in een maatschappij waar die 
nog absoluut niet bespreekbaar zijn, dat 
is onmogelijk. Wetenschappelijk kan dat 
misschien wel, maar in de praktijk werkt 
dat niet. Ik ben blij dat ik hier studeer, 
waar men ook afstand durft te nemen 
van de kerk, maar ik kan hun visie ook 
begrijpen. Ik kan maar hopen dat men-
sen onze visie oppikken of er tenminste 
mee in debat gaan. 

 Denk je dat de ‘K’ in  KUL  nog lang zal blij-
ven? 

 Dat is een discussie die heel vaak 
gevoerd wordt. Maar voor mij mag die 
‘K’ van Katholiek echt wel blijven, als je 

Niemand katholiek
EEN GODSDIENSTWETENSCHAPSTER ROERT DE LIPPEN

DOSSIER LEUVEN

De sfeer is soms slaperig op de redactie. Genoegzaam sluimeren de redac-
teurs in de zalige wolken van hun eigen genialiteit. En dan valt er plots 
een mailtje uit de lucht dat de slapende helden uitdaagt om daar te gaan, 
waar geen Schamperredacteur ooit een voet heeft durven zetten: het hol 
van de Paapse leeuw, ook wel bekend als Leuven. De logboeken van deze 
moedige expeditie naar zij, die in speeches aan onze eigen Alma Mater 
weleens smalend ‘de collega’s uit Leuven’ worden genoemd, en de mail 
waarmee dit allemaal begon vindt u op de bladzijden van dit eigenste Leu-
ven-dossier.
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« De uitdaging
Beste redactie van Schamper,

 De concrete aanleiding voor 
deze mail is de aanval in Schamper 443 
op mijn opleiding: GDW. Maar vooraleer 
ik daarover wil schrijven, vraag ik me 
gewoon af waarom jullie elke week op-
nieuw de KUL zo belachelijk maken. Mijn 
spontane reactie zou zijn: pure jaloezie, 
maar daar zou ik jullie niet van durven 
verdenken. Onmacht dan? Maar een univ 
met de meeste studenten hoeft zich toch 
niet onmachtig te voelen? Platte sen-
satie? Maar dat is dan weer niets voor 
Schamper, of toch wel? Invloed vanuit 
hogere regionen: studenten of universi-
taire overheid? Maar jullie zijn onafhan-
kelijk, dus dat zal het ook niet zijn…

 Maar goed, de opleiding Gods-
dienstwetenschappen dan. Ik wil jullie 
feliciteren met jullie opzoekwerk. Er zijn 
er slechts weinigen die het verschil ma-
ken tussen kerkelijk recht en theologie. 
En nog minder mensen is het gegeven 
om het onderscheid tussen theologie en 
GDW te maken. Th eologie is een extra 
jaar, een – nu nog gefi nancierde- mana-
ma. Ik vermoed dat er achter het artikel 
in Schamper 443 een exact wetenschap-
pelijk auteur schuil gaat. In dat geval 
vergeef ik het wantrouwen tegenover 
het wetenschappelijke karakter van mijn 
opleiding. Zo niet vind ik het erg dat een 
humane “wetenschapper”, de weten-
schappelijkheid van een andere humane 
opleiding in twijfel durft te trekken. Voor 
u zich begint te verdedigen en met woor-
den als ‘kerk, bijbel, dogma’s, abortus en 
celibaat’ begint te gooien, in een discus-
sie zonder einde…wil ik eigenlijk alleen 
maar het volgende zeggen:

 Durf eens de trein naar Leuven 
te nemen om hier te komen kijken, om 
van onze opleiding te komen proeven. 
Durf eens iets te schrijven dat uw publiek 
niet meteen verwacht, durf eens een ge-
zichtsveld aannemen dat breder is dan 
Gent, durf eens vernieuwend zijn, durf 
eens gefundeerd uit de hoek komen. Durf 
–misschien- eens iets positiefs in Leuven 
te zien (al is het de Veto)... kortom, durf 
eens denken! Dan komt er eindelijk een 
einde aan deze fl auwe K.U.L.

 Annelies Bollaert •

Katholiek niet gaat zien als perfect de 
lijn van de kerk volgen. Die K staat voor 
zoveel meer dan de kerk, ze brengt een 
soort mensvisie met zich mee: ze wil 
zeggen dat mensen hier ook echt mens 
mogen zijn. Studenten worden in zo’n 
grote instelling makkelijk een nummer, 

maar ik denk dat in die ene letter toch 
het streven zit om dat zo weinig moge-
lijk te doen. Daarom is die K voor mij 
belangrijk. Dat wil natuurlijk niet zeggen 
dat universiteiten zonder K dat niet kun-
nen hebben, verre van.  Die K staat daar 
vaak erg klein, maar ze zit verstopt in 

allerlei documenten, in de opleidingen 
zelf, in de visie van deze universiteit. Het 
zou waarschijnlijk ook zonder kunnen, 
maar de ULeuven, ik zou het nog niet 
zien zitten.  •
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“Wij zijn in de eerste plaats een universiteit wa

Rector Vervenne interviewen is als ruggelings in de Himalaya liggen, terwijl het oor ge-
streeld wordt door een rustig kabbelend bergriviertje vol academische wijsheden en oprechte 
vredesdrift. Wij (dekselse intriganten) poogden vergeefs oorlogszuchtige kreten te ontlokken 
aan de stuurman van het trotse academische karveel aan de Dijle, rector V counterde ze on-

 GERT 

 Het mag duidelijk zijn dat we slechts 
een paar howitzergranaten op oorlogs-
stoker André O.‘s pompeuze privé-bun-
kertje verwijderd zijn van  eternal peace 
in the valley  en vette jaren van vruchtba-
re samenwerking tussen de twee groot-
ste universiteiten van het land. Scham-
per maakte alvast een blauwdruk. 

 De specifi eke aanpak van het wetenschap-
pelijke onderzoek aan de KU Leuven heb-
ben ervoor gezorgd dat uw universiteit een 
voorsprong heeft genomen op andere uni-
versiteiten. Wat zijn nu de voor- en nadelen 
van die aanpak? 

 Ik neem aan dat u met uw vraag ook 
impliciet verwijst naar het verschil met 
de Gentse aanpak. In Gent wordt onder-
zoek veel centraler gestuurd, gezien de 
rector voorzitter van de onderzoeksraad 
is. In Leuven hebben we in de eerste 
plaats stevig geïnvesteerd in onderzoe-
kers en het  ZAP . Bovendien hebben we 
onze werking zeer sterk gedecentrali-
seerd, waarbij we bevoegdheden gedele-
geerd hebben naar de drie groepen, die 
elk onder leiding staan van een vicerec-
tor. De middelen die we hebben, verde-
len we volgens ons allocatiemodel over 
de faculteiten, groepen en departemen-
ten, zodat die hun eigen onderzoeksbe-
leid kunnen voeren. Een derde kernpunt 
van ons onderzoeksbeleid is dat we er 
proberen voor te zorgen dat onze publi-
caties internationaal gericht zijn. Wat 
niet hoeft te betekenen dat we gering-
schattend doen over publicaties in het 
Nederlands. Tenslotte willen we graag 
kwaliteitsvolle doctoraten stimuleren 
die gemakkelijk tot een post-doc kun-
nen leiden. We doen dat door erop toe 
te zien dat een assistent bij ons zeven-
tig procent van zijn of haar tijd besteedt 
aan onderzoek, en de overige dertig aan 
onderwijsondersteuning en dienstverle-
ning. De onderwijsondersteuning wordt 
per faculteit  gepoold , zodat we op dat 
vlak toch niet zouden tekortschieten. 

 Worden de decentralisering en internatio-
nalisering die u hier aanhaalt ook doorge-
voerd in het onderwijsbeleid van de univer-
siteit? 

 De faculteiten kunnen zelfstandig 
hun onderwijs organiseren via onder-
wijscommissies, dus de decentrale aan-
pak is ook daar merkbaar. Dat betekent 

natuurlijk niet dat je vanuit het centrale 
universitaire bestuur niet kan sturen. 
Maar wat betreft onderwijs worden de 
faculteiten zeker gestimuleerd om zelf 
kwaliteitsvolle programma’s op te zet-
ten. En voor gespecialiseerde masters 
en master na masters kijken wij erop 
toe dat deze in een forumtaal gegeven 
worden, en dat er een zeer stevige band 
bestaat met het onderzoek. 

 De bisschop zetelt in de Raad van Bestuur. 
In hoeverre speelt de “K” in de KULeuven 
nog mee in het onderzoek en onderwijs in 
de humane wetenschappen? 

 Er bestaan veel misverstanden over 
die kwestie, en één ervan is dat de bis-
schop in de Raad van Bestuur zou zete-
len. Er is één bisschop-waarnemer die 
afgevaardigd wordt door de inrichtende 
macht, een algemene vergadering die 
jaarlijks samenkomt en over het oprich-
ten of opheff en en de opdrachtverklaring 
van de universiteit beslist. Maar de bis-
schop zetelt niet in de Raad van Bestuur: 
die Raad bestaat enkel uit de rector en 
zijn negen beleidsmedewerkers, en tien 
externe leden. De bisschoppen besturen 
de universiteit dus zeker niet: zij komen 
niet tussen in benoemingen, bevorde-
ringen of het beheer van de fi nancieën. 
Ook over de “K” bestaan heel wat mis-
verstanden: wij zijn helemaal geen con-
fessionele universiteit. De “K” staat voor 
een christelijk-humane identiteit, maar 
wij zijn in de eerste plaats een univer-
siteit waar de wetenschap bedreven 
wordt. Een universiteit waar je aan vrij 
onderzoek doet, waar je kritische vragen 
stelt, waar je vol vuur uitzoekt hoe de 
dingen in de verschillende vakgebieden 
in elkaar zitten. De “K” bepaalt noch 
ons onderzoek, noch ons onderwijs. Het 
is wel zo dat je voor bio-ethische kwes-
ties binnen een bepaald referentiekader 
werkt. Maar dat heb je net zo goed in een 
vrijzinnige universiteit. Dat moet ik toch 
duidelijk maken: dat wij niet – veront-
schuldig mij de uitdrukking – de  tsjeven  
zijn waarvoor men ons houdt. 

 Maar er worden dus wel beperkingen opge-
legd op bio-ethisch vlak? 

 Och ja, maar niet meer dan in Gent 
of Brussel.  Allez , in mijn speech over 
de vrijheid van onderzoek zeg ik toch 
ook dat we dergelijk onderzoek moéten 
voeren, gezien de huidige toestand van 

de wetenschappen, maar dan binnen 
ons levensbeschouwelijk referentieka-
der. Wanneer ik dan vergelijk met Gent, 
Brussel of Antwerpen, merk ik dat we als 
wetenschappers vaak voor 99 procent 
hetzelfde denken. 

 André Oosterlinck, de vorige Leuvense rec-
tor, was niet bepaald wild van studenten-
participatie. Heeft u op dat vlak een koers-
wijziging doorgevoerd? 

 Wel, euh, ik moet niet oordelen over 
rector Oosterlinck. Ik kan wel zeggen 
dat hij – en ik heb dat als vice-rector van 
dichtbij meegemaakt – nooit de dialoog 
met de studenten uit de weg is gegaan. 
Goed, wij verschilden van mening op 
dat vlak, maar…  (stilte)  Kijk, ik heb er 
nooit een geheim van gemaakt dat ik een 
voorstander van volledige participatie 
was. Als vice-rector zorgde ik er dan ook 
voor dat de studenten vertegenwoordigd 
waren in de groepsraad Humane Weten-
schappen. De volledige participatie is er 
vrij snel gekomen tijdens mijn ambtster-
mijn, maar ik ben er zeker van dat rector 
Oosterlinck ook wel op dat punt zou zijn 
uitgekomen. Ik heb zelf erg positieve er-
varingen met studentenparticipatie: een 
universiteit draait rond onderzoek en 
onderwijs, en de studenten staan daar-
bij centraal. Dan is het niet meer dan 
normaal dat zij ook actief participeren 
in de universitaire activiteiten. 

 Op de opening van het Gentse academie-
jaar lanceerde rector Van Cauwenberghe 
het idee van een Vlaamse universiteit die 
de ideologische grenzen zou overstijgen. 
Het idee werd door sommigen vrij koeltjes 
onthaald, maar hoe werd er in Leuven op 
gereageerd? 

 Er werd wel over gesproken bij ons, 
maar nu ook weer niet zo veel. ’t Is ook 
geen nieuw idee, hé: Johan Vandelanotte 
heeft dit idee een viertal jaar geleden ge-
lanceerd. Ik was ook op de Gentse ope-
ning, en uiteindelijk was het idee niet 
meer dan een voetnoot in rector Van 
Cauwenberghes toespraak. 

 Het heeft uiteindelijk wel een aantal voor-
pagina’s gehaald, natuurlijk… 

 Absoluut, men heeft het zeker ge-
hoord. Bon, in Knack hebben we over 
dit idee gediscussieerd waarbij hij pro 
was, en ik contra. Ik denk dat we uit-
eindelijk niet zo ver uit elkaar staan. Ik 
heb in mijn openingstoespraak dezelfde 

RECTOR VERVENNE WEET WAAR HET OM DRAAIT
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waar de wetenschap bedreven wordt”

problematiek aangehaald, maar ik heb 
daarbij beklemtoond dat we moeten 
bouwen aan een universitaire ruimte in 
Vlaanderen die op Europa gericht is. Ten 
dienste daarvan moeten inderdaad een 
aantal samenwerkingsverbanden gecon-
strueerd worden. 

 Samenwerking wordt door beide universi-
teiten steeds aangemoedigd wanneer het 
gaat over ideeën in de verre toekomst, 
maar bij dagdagelijkse materie als de fi nan-
ciering van de instellingen grijpt men dan 
toch vaak terug op botte realpolitik, waarbij 
de confrontatie niet gemeden wordt. Kan 
je dan nog zeggen dat een doorgedreven 
samenwerking überhaupt mogelijk is? 

 Wel, laat mij duidelijk zijn: één Uni-
versiteit Vlaanderen, daar geloof ik niet 
in. Dat heb ik ook in Knack gezegd. Ik 
vind diversiteit een rijkdom. Ten tweede: 
er is wel degelijk samenwerking. Maar 
samenwerking sluit geen competitie uit, 
en competitie kan zich natuurlijk ook ui-
ten in discussies over fi nancieringsmo-
dellen. Maar als ik nu concreet kijk, want 
u heeft een punt wanneer u zegt dat we 
vooral naar de concrete samenwerking 
moeten kijken, dan is er wel degelijk sa-
menwerking tussen Leuven en Gent. In 
de hele discussie rond de fi nanciering 
van het hoger onderwijs merk je dat wij 
scherp en heftig met elkaar kunnen dis-
cussiëren, maar dat wij dat ook op ste-
vige gronden kunnen doen. Als ik kijk 
naar de Vlerick Leuven-Gent Manage-
ment School, waar ik als vice-rector ook 
mee bezig ben geweest, dan zie ik een 
mooi voorbeeld van een instelling waar 
we constructief kunnen samenwerken, 
waar we synergie kunnen vinden. 

 Vorig jaar forumleerde rector Van Cauwen-
berghe het goede voornemen om op een 
vreedzame wijze om te gaan met Leuven. 
Vanuit ons standpunt leek het alsof die 
voornemens meteen getorpedeerd werden 
door voormalig rector Oosterlinck, maar dat 
is uiteraard onze perceptie. Hoe ziet men 
dit voorval in Leuven? 

 Die uitnodiging van rector Van Cau-
wenberghe, die ik overigens net zo goed 
geformuleerd heb bij míjn eerste toe-
spraak, blijft gelden. Op persoonlijk vlak 
vinden wij het erg goed met elkaar, en ik 
geloof dat we ook de bekommernis om 
constructieve samenwerkingsverbanden 
tussen onze twee universiteiten, binnen 
de Europese ruimte, delen. De associa-
ties zijn uiteraard complexe gegevens, 
die samenwerking niet eenvoudiger ma-
ken. Maar bilateraal moet er in eerste 
instantie goed worden samengewerkt 
tussen de universiteiten. Dat is mijn 
overtuiging. 

 Onlangs werd opnieuw een internationaal 
academisch klassement opgemaakt, waar-
in de Vlaamse universiteiten bleven steken 
in de middenmoot. Ziet u mogelijkheden 
om onze positie op internationaal vlak te 
verbeteren? 

 Ten eerste: die rankings zíjn er na-
tuurlijk, er is de Shanghai Ranking en de 
Times Highe Education Rankings, maar 
je moet altijd goed de gehanteerde para-
meters van die klassementen in het oog 
houden. We kunnen er natuurlijk niet om 
heen – er zijn rankings en het is ook goed 
dat universiteiten met elkaar vergeleken 
worden. Maar je moet dat relativeren: de 
universiteiten die écht hoog scoren zijn 
Amerikaanse universiteiten met veel 
middelen en weinig studenten, naast de 
klassieke topuniversiteiten als Oxford en 
Cambridge. Als we de middelen die we in 
Vlaanderen hebben, plaatsen naast onze 
wetenschappelijke performantie, dan 
scoren we vrij goed. Ik zou het jammer 
vinden mochten we ons laten opjagen 
door rankings.  

 Overigens, qua toon en invalshoek lijkt u 
wel vrij sterk overeen te komen met onze 
rector. Komt dat ook naar boven in de dis-
cussies die u met hem voert? 

 Wij spreken zeer regelmatig met el-
kaar, en we kunnen het goed met elkaar 
vinden. We hebben natuurlijk ook ver-
schilpunten, maar dat is goed. Je kan die 
verschilpunten toetsen en met elkaar 
confronteren. Ik voel me goed thuis bij 
hem. 

 Onze rector bezigt zijn zangtalent om de 
banden met de studentenwereld aan te ha-
len, heeft u een vergelijkbare gave? 

 Ik heb geen zangtalent, maar het 
schijnt dat ik nogal handig ben. Ik kan 
goed metselen en timmeren, en derge-
lijke meer. Dat is ook een sociale gave, 
niet? 

 U kan dus het podium opbouwen voor een 
groots interuniversitaire studentenfeest, en 
daarna kan onze rector op dat podium z’n 
ding doen… 

 Inderdaad. Fantastisch! En ’t zal een 
stevig podium zijn!  •
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Daniël Termont Spreekt

De verkiezingsstrijd ligt een dikke maand achter ons, en hoewel de arena er rustig bij ligt, 
ruikt het zagemeel nog naar het bloed van de vernederde christenen en de ineen gehakte 
racisten. Dat alles is grotendeels de verdienste van Daniël Termont. Wij spraken met de 
volksmens uit  Majjakeike , vanaf januari burgemeester van deze schone stede.

 AJHDB EN ROLAND 
 ILL. BERT 

 Een tijdje geleden zijn de coalitiebesprekin-
gen afgerond. U ziet er een zeer tevreden 
man uit. 

 Ja, absoluut. Paars werkt nu al acht-
tien jaar samen in Gent en wou haar 
gezamenlijk project absoluut verderzet-
ten. Met die boodschap zijn we naar de 
kiezer getrokken, en die heeft duidelijk 
laten weten achter ons te staan. Het 
nieuwe beleidsprogramma ligt dan ook 
in het verlengde van het vorige en be-
looft opnieuw een positief en progressief 
bestuur. 

 Een nieuw, progressief bestuur, maar ook 
deze keer zonder Groen!. 

 Inderdaad. Ik blijf het jammer vinden 
dat Groen! nooit met ons in een links 
kartel is willen stappen. Onze beide par-
tijen hebben niet enkel een programma 
dat perfect op elkaar aansluit, als we 
de scores naast elkaar leggen, merken 
we dat we bijna aan een absolute meer-
derheid waren gekomen. Hadden we 
bijvoorbeeld nog wat mensen uit de 
christelijke arbeidersbeweging kunnen 
aantrekken, dan konden we nu in Gent 
pronken met een volstrekte, progres-
sieve meerderheid. Helaas is dat idee 
afgeschoten door het nationale bestuur 
van de groenen. En aangezien we met 
paars een mooie meerderheid behaald 
hebben, was er ook geen nood om hen 
in het bestuur te betrekken. Wat niet be-
tekent dat er geen groente tinten in ons 
programma zitten: wie het leest, merkt 
onmiddellijk dat het duidelijk rood-
groen gekleurd is. 

 Het zetelverlies van het Vlaams Belang 
beschouwt u vanzelfsprekend ook als een 
grote overwining. 

 Hun verlies is volgens mij een com-
binatie van twee zaken: vanzelfsprekend 
heeft het VB in Gent geen enkele com-
petente kandidaat, maar de belangrijk-
ste reden is volgens mij nog steeds het 
goede bestuur van de laatste jaren. De 
mensen merken dat het merkelijk beter 
gaat met Gent en hebben ons daarvoor 
beloond. Mijn hoge persoonlijke score is 
daar een goed bewijs van. Ik merk die te-
vredenheid ook als ik in de volksbuurten 
rondwandel en op café ga in de Muide, 
Ledeberg,… Mensen applaudiseren 

spontaan als ik binnenkom en felicite-
ren ons overal. Mensen appreciëren ook 
dat ik een echte volksmens ben  ik kom 
uit een arbeidersgezin  en merken dat ik 
me daar meteen thuis voel. 

 Het is de Gentenaar ook duidelijk dat 
het VB in Gent geen enkel alternatief 
biedt, maar enkel een boodschap van 
racisme en haat verspreidt. Natuurlijk 
zijn er ook in Gent samenlevingsproble-
men, maar die pakken we wel degelijk 
aan. Met het grote verschil dat wíj dat 
steevast op een positieve, constructieve 
manier trachten te doen. 

 Die politiek van de dialoog uit zich ook in 
de houding tegenover de studenten. Een 
gigantisch verschil met de politiek van uw 
partijgenoot Tobback in Leuven. 

 Louis is een hele goede persoonlijke 
vriend van mij, maar ik ben het inder-
daad niet altijd eens met zijn standpun-
ten. Wij hebben op dat vlak duidelijk een 
andere visie. In Gent hebben we altijd 
getracht een goede verstandhouding te 
onderhouden met zowel de universiteit 
als de studenten, en de gevolgen daar-
van zijn volgens mij duidelijk zichtbaar. 
Het is moeilijk om je een Gent zonder 
studenten in te beelden. Alles heeft ook 
te maken met de geest van de Gentenaar. 
Die openheid, die drang om progressief 
te willen zijn en naar constructieve op-
lossingen te zoeken, dat zit er gewoon 
ingebakken. 

 Is het echter niet zo dat het paarse pro-
ject in Gent altijd heeft geleden onder het 
beleid van de katholieke machthebbers in 
Brussel? Het is geen geheim dat die Gent 
graag over het hoofd zien als het op geld 
aankomt. 

 Dat is inderdaad een pijnpunt. Nu de 
CD&V in Gent weer niet in de coalitie 
zit, bestaat er inderdaad een kans dat 
men in Brussel de geldkraan weer meer 
zal dichtdraaien. De CD&V weet immers 
dat dat geld gebruikt zal worden voor de 
uitvoering van het paarse programma, 
en dat is nu niet echt iets waar ze graag 
aan meewerken, natuurlijk. Hoe dan 
ook, ik hoop dat ze beseff en dat dat geld 
bovenal besteed wordt aan àlle Gente-
naren. Het zou dus  kortzichtig zijn om 
nieuwe investeringen te weigeren.   

We gaan echter niet bij de pakken 
blijven zitten, zeker niet met de fede-
rale verkiezingen van volgend jaar in 

het vooruitzicht. We gaan alle partijen 
duidelijk maken wat we verwachten, en 
klaarheid eisen over wat zij de stad wil-
len toebedelen. En als de CD&V meent 
een politiek spelletje te moeten spelen 
–wat ik hoop dat ze niet gaan doen- dan 
zullen we niet aarzelen dat aan de Gent-
se kiezers te zeggen. Ze verdienen te we-
ten wie Gent steunt, en wie niet. 

 We mogen bovenal niet vergeten dat 
Gent inderdaad lange tijd ondergefi nan-
cierd werd. Een inhaalbeweging is niet 
alleen maar eerlijk, het is zelfs absoluut 
noodzakelijk. Er zijn immers zeer grote 
structuurwerken die dringend moeten 

uitgevoerd worden. Ik denk dan aan de 
vervollediging van de buitenring, aan 
de ondertunneling van de Dampoort 
en Heuvelpoort –twee levensgevaarlijke 
verkeersknooppunten-, de bouwwer-
ken aan de Waalse Krook,… Kortom, er 
dient heel wat te gebeuren, en dat kost 
natuurlijk hopen geld. 

 Een ander groot project zijn de plannen om 
het Sint-Pietersstation grondig te vernieu-
wen. 

 Dat wordt binnenkort helemaal ver-
bouwd. Je mag niet vergeten dat het 
station het grootste aantal reizigers 
per dag ontvangt in heel Vlaanderen. 
De infrastructuur kan dat aantal amper 
nog aan. Daarom gaan we niet enkel het 
station uitbreiden, we gaan ook de be-
reikbaarheid sterk verbeteren. Er komt 
onder andere een rechtstreekse verbin-
dingsweg naar de R4. Tegelijk komt er 
een gigantische hub voor het openbaar 
vervoer, zodat zoveel mogelijk mensen 
zo effi  ciënt mogelijk het station kunnen 
bereiken. We willen er een knooppunt 
creëren dat de hele provincie bedekt.  

Het station zelf wordt echt een mo-
dern station waar de stad trots op kan 
zijn. Zo komt er ondergronds een gigan-
tisch complex met winkels, restaurants, 
cafetaria’s,… Het zal niet meer te verge-
lijken zijn met hoe het er nu nog uitziet.  

 Naast fi nanciële perikelen zijn de vreselijk 

DANIËL TERMONT, DE NIEUWE GENTSE CAPO DI TUTTI CAPI.

ALS IK OP CAFÉ GA, 
APPLAUDISSEREN DE 
MENSEN SPONTAAN
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hoge koop- en huurprijzen één van de pro-
blemen waar Gent mee te kampen heeft. 
Hoe plant het nieuwe bestuur die zaken 
aan te pakken? 

 De belangrijkste oorzaak van dat pro-
bleem is een groot tekort aan woningen. 
Daardoor stijgen de prijzen en betalen 
mensen nu veel meer dan de woningen 
in kwestie waard zijn. Wij willen dat te-
gengaan door het aanbod sterk te ver-
groten, onder andere door meer sociale 
woningen bij te bouwen. Daarbij letten 
we er wel zeer goed op geen nieuwe soci-
ale ghetto’s te creëren. Om dat te vermij-
den, dwingen we private investeerders 
die private woningen bouwen, ook een 
minimum aantal aan sociale woningen 
te plaatsen. Tegelijk moeten ook de so-
ciale huisvestingsmaatschappijen bij het 
bouwen van sociale woningen een mini-
mum aan private woningen bouwen. Op 
die manier vermijd je ghettovorming, en 
krijg je een gezonde sociale mix in de 
nieuwe wijken. 

 Een van de gevolgen van het woningtekort 
zijn de steeds hoger wordende prijzen voor 
studentenkoten. Zal de stad daar iets te-
gen doen? Geld stoppen in het bouwen van 
nieuwe studentenhomes bijvoorbeeld? 

 We moeten daar als stadsbestuur 
zeer omzichtig mee omgaan. Eén van 
de oorzaken van het woningentekort is 
dat veel woonhuizen zijn omgebouwd 
tot studentenkoten. Die brengen de eige-
naars natuurlijk veel meer op. Dat zorgt 
echter ook voor een storing in het soci-
ale weefsel, en leidt tot misbruiken; er 

zijn nog steeds veel onveilige en onleef-
bare koten in de stad. De stad wil dat ten 
eerste tegengaan door Kot@Gent verder 
te promoten en door de kwaliteit van de 
studentenwoningen actief te controle-
ren.  

Daarnaast willen we wel met de 
universiteit spreken om initiatieven te 
nemen voor de huisvesting van de stu-
denten. We snappen beiden dat de ho-
gere inschrijvingscijfers natuurlijk wel 
geweldig zijn, maar nu moeten we ook 
de schaduwzijde durven aanpakken. Ik 
denk echter niet dat mee investeren in 
studentenhomes een taak is van de stad. 

 Meer studentenhomes zouden een deel van 
uw zorgen wel oplossen, natuurlijk. 

 Inderdaad, de studentenhuizing en 
het woontekort zijn twee zaken die niet 
los van elkaar kunnen gezien worden en 
we zullen daar dan ook over in dialoog 
treden met de universiteit. In de komen-
de maanden zullen we kijken hoe we het 
huisvestingsprobleem van studenten het 
effi  ciëntst kunnen aanpakken.  

 Een ander gevolg van de dure woonprijzen 
is dat jonge afgestudeerden minder ge-
neigd zijn zich in de stad te vestigen. Hoe 
plant het nieuwe bestuur die brain drain 
tegen te gaan? 

 We vinden dat zeer belangrijk. We 
gaan er op dat vlak in de eerste plaats 
voor zorgen dat er jobgelegenheden bij-
komen voor de nieuwe, hoogopgeleide 
bewoners. Een van de projecten is er om 
te zorgen dat de universiteit meer en gro-

tere onderzoeksprojecten op poten kan 
zetten, onder andere door haar nieuwe 
terreinen toe te wijzen. Een groot pro-
bleem was dat we daar in het verleden 
te weinig grond aan besteed hebben. 
Het gevolg was dat de universiteit zelfs 
grond ging kopen in Oostende. Of Gentse 
studenten gingen hun onderzoek verder-
zetten in Leuven – dat natuurlijk niets 
tekort komt. We moeten de knowhow 
absoluut hier in Gent kunnen houden. 
Die nieuwe technologieën zullen leiden 
tot nieuwe productieprocessen, die dan 
weer voor de jobs van de toekomst zul-
len zorgen. We moeten ons dan ook fo-
cussen op het ondersteunen van nieuwe, 
hoogtechnologische industrieën. Daar 
ligt de toekomst.  

 Over studenten in de stad houden gespro-
ken, zou gemeentelijk stemrecht voor kot-
studenten in dat opzicht geen goed idee 
zijn? 

 Ik ben daar een zeer groot voorstan-
der van, Gent kan er enkel nog progres-
siever en linkser door worden. Dat is dan 
ook het grootste bezwaar van alle andere 
partijen. Ik vind het niet meer dan nor-
maal dat mensen die hier het overgrote 
deel van hun studententijd wonen, de 
keuze krijgen om te kiezen waar ze gaan 
stemmen. Bedenk daarbij dat de mensen 
die hier kunnen stemmen, ook een hech-
tere band zouden hebben met de stad, 
en dan ook meer geneigd zijn hier te blij-
ven na hun studies.  •
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“We leerden elkaar ken-
nen in het Citadelpark”

 SWAEF 

 “Ik ben gepensioneerd leraar Neder-
lands en Engels”, vertelt  Christiaan . “Ik 
kom hier elke dag eten omdat ik niet ge-
trouwd ben. Als vrijgezel is dat gemak-
kelijk,  eh . Op den duur ken je ook veel 
mensen. De ene persoon komt dan al 
eens bij de andere zitten. Dat is aange-
namer dan alleen thuis te eten.”  

“Ik ben altijd onder het jong volk ge-
weest. Dat is misschien ook een reden 
voor mij om hier te komen zitten. Ik 
zie het jonge volkje graag passeren. De 
meisjes denken waarschijnlijk ‘Wat zit 
 dien oude  daar te doen?’ en daar hebben 
ze gelijk in. Ik zou dat ook denken, maar 
ergens vind ik hier de biotoop terug 
waar ik altijd heb ingezeten. Ik denk dat, 
eens je een beroep kiest, je dat je hele le-
ven trouw blijft. Er zit nog altijd een stuk 
leraar in mij.” 

 AANGENAAM GEZELSCHAP 
 Tegenover Christiaan zit  Frederiek . 

Hij is de jongen die dikwijls een fi ets-
stuur op zijn rug draagt terwijl hij eet. 
“Vandaag ben ik mijn fi etsstuur verge-
ten”, vertelt Frederiek. “Dat stuur dat 
ik altijd bij mij heb, is er één van  Joma 
Sport . Het hoort bij mijn fi ets, die bui-
ten staat. Ik neem mijn stuur mee naar 
binnen voor de veiligheid. Er worden 
fi etsen genoeg gestolen, maar de politie 
doet er niks aan. Ook mijn fi ets is al twee 
keer gestolen.”  

Of Frederiek aangenaam gezelschap 
is, willen we van Christiaan weten. “Aan-
genaam, dat weet ik niet. Er zijn mensen 
die aangenamer zijn”, zegt Christiaan 
waar de jongen bijzit. Of dit zo aange-
naam is, laat ik in het midden. “Hij is 
licht mentaal gehandicapt en gezien 
mijn pedagogische ervaring ontferm ik 
mij een beetje over hem. Maar ik ga mij 
nu ook niet opoff eren om de Nobelprijs 
voor de vrede te krijgen. Hij stoort mij 
niet, maar verder hebben wij geen en-
kele relatie. Dat is een jongen die, als 

je er vriendelijk tegen doet, zich aan je 
vastklampt. Maar verder is er geen en-
kele band tussen ons. Geen familie, geen 
kenissen,… ik weet zelfs heel weinig over 
hem.” 

  Hij stoort mij niet maar verder heb-
ben wij geen enkele relatie.  

 Naast Christiaan en Frederiek schuift 
ook  Johnny  geregeld mee aan tafel. “Ik 
kom hier vooral voor de prijs van het 
eten”, vertelt hij. “Ik heb nu spaghetti 
gegeten voor 2,70 euro, zoek dat maar 
ergens,  eh . In een taverne kost een spag-
hetti al snel 7 à 8 euro. Ik kook nooit, ik 
woon ook alleen. Ik kom hier vooral uit 
gemakzucht eten.” 

 GEEN VRIENDEN 
 En het gezelschap? “Die oudere man 

(Christiaan,  nvdr ) en ik kennen elkaar al 
jaren. Ik heb Christiaan 8 à 10 jaar terug 
ontmoet in het park. We waren bankzit-
ters in het Citadelpark.”  

“Frederiek ken ik ook, ja. Hij is zo-
wat de appendix, zeg maar, die aan de 
compagnie hangt. Maar kennen is een 
groot woord. We komen elkaar hier te-
gen, maar of we ook omgaan met elkaar 
buiten De Brug? Eigenlijk niet. We zijn 
een beetje tafelgeno- ten, 
maar meer niet. 
Ik heb geen 
vrienden. Ook 
de mensen 
die hier zitten 
beschouw ik 
n i e t 

als vrienden. Ik ga nochtans vaak op 
café. Maar de mensen die ik leer kennen, 
willen meestal geen contact met mij on-
derhouden.”   

 SPOT EN EIGENLOF 
 Waar houden de heren zich zoal mee 

bezig overdag? “Overdag lees ik voor-
al”, zegt Christiaan. “Dit boek voor mij 
noemt (heet,  nvdr )  De Pruimelaarstraat  
en is momenteel zeer  in . Het is een boek 
van Louis Van Dievel over de moorde-
naar van Mechelen. Een interessant 
boek, enfi n interessant. Ik heb in mijn 
leven al heel wat gelezen. Louis Van Die-
vel is een hele goede schrijver.”  

Johnny ziet er nog wat jong uit om 
zorgeloos van een pensioen te genieten. 
“Ik ben 44 jaar oud, maar wil er graag 
wat jonger uitzien. Ik heb het geluk dat 
ik een vrij ongeschaafde huid heb”, ver-
klaart hij zijn jonge  look . “Overdag en 
soms ’s nachts ga ik werken. Ik werk in 
ploegen als operator in de chemie.”  

Frederiek houdt zich vooral bezig 
met zijn website. “Je moet zeker eens 
gaan kijken”, vertelt hij. “Op www.gay-
bikes.com vind je foto’s van mij en aller-
lei toff e dingen.”  

 “Wat is de bedoeling eigenlijk?”, wil 
Christiaan nog weten. “Wordt het een 
artikel met de nodige spot  enzo ? Want 
ik lees wel nu en dan Schamper… Jullie 
pakken dat wel goed aan. Zeker met die 
prof vorig jaar die diploma’s uitdeelde. 
Ik vond dat wel goed dat studenten die 
uitwassen en excessen aan het licht 
brachten.”  

Een beetje gezelschap en warmte tus-
sen de stamgasten van de Brug. Dat is 
zoals een Schamperartikel met spot en 
eigenlof: meer moet dat niet zijn. 

  Johnny is een schuilnaam.   •

AAN TAFEL MET DE STAMGASTEN VAN DE BRUG

Het glimmende interieur, het overaanbod aan succulente gerechten en het 
warm menselijk contact met het personeel dat blijft glimlachen terwijl het 
onverstoorbaar verder werkt in het zweet des aanschijns. Dààrom over-
spoelen de hongerige studentenhorden dag na dag De Brug. Alleen stu-
denten? Neen, driewerf neen! Zeer zeker niet. De Brug kent ondertussen 
ook habitués die hun broek niet verslijten op de auditoriumbanken. Wij 
interviewden Christiaan, Frederiek en Johnny, drie mannen die hun hart 
verpand hebben aan de balletjes in tomatensaus en witte plastic bekertjes 
van Gents grootste studentenrestaurant. 
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Jan met de Pet
 Nieuw in Schamper: ‘De stelling van de maand’. Iedere maand verlaten we de heilige muren 
van het redactielokaal om te kijken wat de man (of vrouw) in de straat denkt. Wij stappen op 
studenten (en af en toe een prof) af en gooien hen genadeloos een stelling voor de voeten. 

JON
ILL. JON

“Paul Van Cauwenberge, die sinds vorig jaar aan het hoofd 
van de Gentse universiteit staat, wil een Universiteit Vlaan-
deren oprichten. De rector wil dat de 22 Vlaamse hogescho-
len en de 6 universiteiten —uiterlijk tegen 2013— onder één 
koepel samenwerken in een Universiteit Vlaanderen, waarin 
de geacademiseerde opleidingen van universiteiten moeten 
opgaan.”

LISELOTTE | MTB
“Ik denk dat zo’n universiteit 

enerzijds goed is, omdat je op 
die manier richtingen kan vol-
gen die je anders b.v. enkel aan 
de universiteit van Antwerpen 
zou kunnen volgen. Anderzijds 
verliest een unief daardoor wel een beetje zijn eigenheid. Zo 
zou het moeilijk zijn om de katholieke achtergrond van de KU 
Leuven te verzoenen met b.v. die van de UGent. Daar zou eerst 
heel erg veel gelobby aan te pas komen, hetgeen niet zou luk-
ken tegen 2013.”

MICHIEL | HANDELSINGENIEUR
“Ik vind dat er verschillende universiteiten moeten zijn. Dat 

vergroot de onderlinge competitie en zorgt voor een hogere 
kwaliteit van het onderwijs. Ook acht ik het niet wezenlijk dat 
het samenvoegen van alle universiteiten in Vlaanderen zal lei-
den tot een goede functionering. Daarvoor moet je zo’n goede 
organisatie hebben dat ik het niet 
waarschijnlijk acht dat dit echt 
mogelijk is.”

JUDITH | SOCIOLOGIE
“Ik betwijfel of die samensmel-

ting wel zo’n goed idee is, hoewel 
daar zowel goede als slechte pun-
ten aan verbonden zijn. Een na-
deel is misschien dat de eigenheid 
van een universiteit of een hogeschool zo verloren zou gaan. 
Ook legt een hogeschool meer nadruk op de praktijkgerichte 
onderdelen, daar waar een universiteit meer belang hecht aan 
onderzoek. Ik weet niet of die samengang wel zou lukken. ‘k 
Zou ’t niet doen.”

STEFAAN | POLITIEKE WETENSCHAPPEN
“Ik ben daar eigenlijk tegen. Ik vind de monopolievorming 

van een Vlaamse universiteit geen goede zaak, want er moet 
concurrentie zijn tussen de verschillende universiteiten, het-
geen de kwaliteit van onze stedelijke universiteiten… euh ja… 
omhoog krikt!” (Deze jongen wou snel van ons af  zijn om zijn 
frieten op te eten, nvdr)

SAM | INGENIEURSWETENSCHAPPEN
“Ik vind dat wel een goed idee. Vooral omdat we zo beter 

de concurrentie aan kunnen gaan met universiteiten in het 
buitenland. Ik betwijfel echter of we dat intern zouden kun-
nen regelen. Maar ja, we gaan ‘t wel zien zeker of het lukt ?
”                                                                          

KEITH | HANDELSINGENIEUR
“Het kan mij eigenlijk niet zoveel schelen wat er met de uni-

versiteit gebeurt (bijhorende grijns) ”.

GILLIS | POLITIEKE WETENSCHAPPEN
“Er is diversiteit nodig in Vlaanderen. Een verschillende aan-

pak per unief wat onderwijs betreft, is noodzakelijk. Zo kunnen 
ze trouwens ook leren van elkaar. Overigens is dat voorstel niet 
echt realistisch. Wat zouden we dan b.v. doen met de Islamiti-
sche universiteit? Ik ben dus tegen het creëren van 1 Vlaamse 
universiteit.                                                                                                                                  

PROF. DR. JOHN VINCKE | SOCIOLOGIE 
“Het zou een goed plan kunnen zijn. Als voorbeeld denk ik 

nu aan de situatie in Californië. Deze staat  bestrijkt een zeer 
groot gebied. Er geldt een zeer grote autonomie voor de lokale 
universiteiten. Maar toch is er een overkoepelend verband. Dit 
zorgt er b.v. voor dat die autonome universiteiten rationeler 
omspringen met de beschikbare middelen. Helaas leven wij in 
een veel minder pluralistische maatschappij. In Vlaanderen 
streeft vooral de KU Leuven heel erg naar het behoud van de 
verschillende zuilen.”

BERT | COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN
“Zo’n universiteit zou zowel voor- als nadelen hebben. Zo 

zou er, 
dankzij dergelijk uniform systeem, geen onderscheid meer 

zijn op het gebied van diploma’s. Anderzijds geldt vaak dat, 
wanneer alles gecentraliseerd wordt, je misschien een log or-
gaan verkrijgt (zoals vroeger de centralisatie van de macht 
soms leidde tot problemen in de ganse staat). Toch kunnen 
we daar eigenlijk heel moeilijk een oordeel over vellen; vaak 
moeten we eerst iets ervaren alvorens we iets goed of slecht 
kunnen vinden.”

DORIEN | CRIMINOLOGIE
“Ik vind dat wel een goed idee. Zo 

wordt het waarschijnlijk    gemakke-
lijker om informatie te zoeken, daar 
waar je nu sommige

info enkel in Leuven vindt. Ook 
het onderzoek zou er wel bij varen. 
Onderzoekers zouden beter op elkaar afgestemd zijn en er zou 
een vlottere samenwerking plaatsvinden.”   

RENE | MOLECULAR BIOLOGY
“I don’t think it’s a good idea. Th e output would become 

worse. Teachers and administrators would stop competing 
with their colleagues at other universities. Th is system would-
n’t deliver better students.”  •
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PFK: nieuwe voorzitter, nieuwe dynamiek?

Eind vorig jaar ( zie Schamper 442, nvdr. ) schreven we nog dat  Wouter Ryckbosch  verkozen 
was tot voorzitter van het Politiek en Filosofi sch Konvent ( PFK ). Hij zag echter in tussentijd 
zijn kans schoon om te gaan doctoreren aan de gerenommeerde Universiteit Antwerpen, 
waardoor zijn postje opnieuw vacant werd. Na nieuwe verkiezingen kwam LVSV’er  Caro-
line Huys  als winnares uit de bus.  Insiders bestempelen haar als intelligent en lief en roe-
men haar hart voor liberale vrijheden. Redenen genoeg om haar eens aan de tand te voelen.

 LAURENS 

 Stralend stapt de kersverse voorzit-
ter ons redactielokaal binnen. “Ik ben 
natuurlijk heel tevreden met m’n ver-
kiezing, ik had dit niet 100 procent ver-
wacht. Uiteindelijk was het mijn eerste 
vergadering, terwijl mijn tegenstander 
Bart ( Bart Bleyaert, voorzitter van  CDS , 
nvdr. ) zich toch al een tijd engageert bin-
nen het  PFK . Ik ben dus wel een beetje 
verrast.” 

 ONBEKEND IS ONBEMIND? 
 “Het  PFK  is de overkoepelende ver-

eniging van alle politieke en levensbe-
schouwelijke verenigingen aan de Uni-
versiteit Gent. Wat wij eigenlijk vooral 
doen, is de subsidies verdelen onder de 
verenigingen. Naar buiten toe proberen 
we ook nog wat extra te doen. Zo pro-
beren we jaarlijks een debat te organise-
ren tussen de verenigingen zelf, ook om 
het  PFK  wat bekender te maken bij de 
studenten. Als je aan studenten vraagt 
wat het  PFK  is, zullen de meesten im-
mers antwoorden dat ze er nog nooit 
van gehoord hebben. Verder proberen 
we de verenigingen te ondersteunen in 
hun werking en kijken we of we over de 
grenzen van de verenigingen heen acti-
viteiten kunnen organiseren.” 

 “Of die subsidies niet anders verdeeld 
kunnen worden? Goh, ze zijn er nu een-
maal en er moet een orgaan zijn dat ze 
verdeelt. Ik denk dat het niet zo’n slecht 
idee is om ze te verdelen in samenspraak 
met de verenigingen. Het is beter dat te 
doen via het  PFK  dan via één of andere 
instantie die geen voeling heeft met de 
verschillende verenigingen.” 

 Ondanks alle goede bedoelingen, be-
weren kwatongen nog steeds dat het  PFK  
niets meer is dan een praatbarak. “Er is 
in het verleden nogal wat heen en weer 
geroepen zonder al te veel inhoud, maar 
we gaan daarin verandering proberen te 
brengen. We zijn al op de goede weg. Ik 
denk dat het de bedoeling moet zijn om 
tussen de leden inhoudelijke discussies 
op gang te brengen, niet om op de man 
te spelen. Het is immers de ideale plek 
om tussen de verschillende verenigingen 

wat debat te voeren. Laten 
we eens proberen een inte-
ressante praatbarak te zijn 
( grijnst ).” 

 ACTIVITEITEN? 
 Toch kan men zich vra-

gen stellen bij de zin van 
PFK-activiteiten. Veel ver-
enigingen hebben het zo al 
moeilijk om voldoende acti-
viteiten te organiseren. Het 
wordt best wel belastend 
wanneer ze zich daarbuiten 
ook nog voor het  PFK  moe-
ten engageren. Waarom 
zou het  PFK  eigenlijk ook 
bekend moeten zijn? Men 
kan zich afvragen wat het 
nut voor de modale student 
daarvan is.  

“Elke vereniging beslist 
zelf of ze al dan niet wil-
len meedoen aan grotere 
activiteiten die door het 
 PFK  georganiseerd worden. 
Maar ja, elke vereniging 
probeert natuurlijk zijn ei-
gen activiteiten te organi-
seren en ik snap wel dat er 
dan niet zoveel tijd overblijft om nog iets 
extra te doen. We kunnen maar probe-
ren om met goede ideeën naar buiten te 
komen.”  

“Het belangrijkste is natuurlijk dat de 
studenten de verschillende politieke ver-
enigingen kennen. We moeten natuur-
lijk niet per se zelf bekend zijn, maar ik 
denk wel dat dat een troef zou zijn, om 
zo eventueel ook de lidverenigingen wat 
meer naambekendheid te bezorgen. We 
zullen natuurlijk nooit zijn zoals het FK 
of het SK. We kunnen immers geen gra-
tis fuif in de Vooruit of een massacantus 
organiseren.” 

 EN HET NSV? 
 Jaar na jaar probeert het  NSV  een 

subsidieaanvraag in te dienen. Eerder 
las je al in Schamper dat ze wederom de 
vandalentoer zijn opgegaan. ( zie Scham-
per 444, nvdr. ) Benieuwd of dat invloed 
zal hebben op een eventuele nieuwe 
aanvraag.  

“Als je kijkt naar het verleden, hebben 
ze al een aantal aanvragen ingediend 
die altijd negatief beantwoord zijn. Ik 
denk dat we elke keer opnieuw moeten 
kijken of ze in aanmerking komen qua 
activiteiten die ze organiseren en ook of 
ze hun manier van handelen al dan niet 
aanpassen, opdat ze beter in het  PFK  
zouden passen. Als voorzitter kan ik 
me natuurlijk niet uitspreken over hun 
kansen, dat moet je aan de verenigingen 
vragen. Zij moeten er immers over stem-
men. Ik denk dat het wel logisch is dat 
iedereen een beetje in zijn achterhoofd 
houdt wat voor een vereniging het  NSV  
eigenlijk is. Maar de stemmingen wor-
den altijd correct gehouden en we zullen 
wel zien áls ze een aanvraag indienen, of 
die goedgekeurd wordt of niet.” 

 We moeten in elk geval afwachten 
hoe het  PFK  zal evolueren. Slaagt de 
nieuwe voorzitter erin om verandering 
door te voeren? Of blijft het gewoon die-
zelfde praatbarak?  •

HET PFK HEEFT EEN NIEUWE VOORZITTER GEKOZEN. HET WAT? WE PLOZEN HET UIT VOOR U.
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“Ik zou een goeie advocate zijn, 
want ik heb altijd gelijk”
De klim van de vrouw op de maatschappelijke ladder blijft nog steeds een bijzonder tur-
bulent gegeven. Zij die een poging wagen hun vleugels uit te slaan, storten meer dan eens 
krijsend en brandend ter aarde, na een directe voltreffer van de raketlanceerder van  The 
Fortress of Male Chauvenism .

BERT & GERT
ILL. BERT

Schamper kan en wil dit niet langer aanzien. Daarom gin-
gen we op zoek naar inspirerende studentes aan onze univer-
siteit, duwden hen een microfoon onder de neus en beloonden 
hen met een verrukkelijke doos bonbons en een keimooie bos 
bloemen. En waar konden we beter beginnen dan in de facul-
teit Rechten? Hier wordt de toekomstige elite van de natie 
gesmeed en Nathalie Van de Wynkele en Yasmin Capitaine 
komen er ook in aanraking met de krachtige smeedhamer van 
de rechtenproff en.

Bij Yasmin was de drang om rechten te studeren reeds in 
het middelbaar erg levendig: “Ik zat op Sint-Bavo, en daar or-
ganiseerden we soms debatten over de werking van de over-
heid, en zo. Dat interesseerde me altijd enorm. De stap naar 
deze opleiding was dus vrij logisch. Wat ik met mijn diploma 
wil gaan doen, weet ik nog niet.” Voor Nathalie is de advoca-
tuur niet echt de eerste keuze: “Ik wil geen advocaat worden, 
maar ik zou wel een goeie advocaat zijn. Ik weet namelijk altijd 
vree goeie argumenten te bedenken, en heb ook altijd gelijk. 
(korte stilte) Misschien word ik toch maar advocate.” Yasmin: 
“We zullen wel zien wat de toekomst brengt, Nathalie.”

De faculteit Rechten is volgens beide studentes niet meteen 
een erg seksistische faculteit. “Ik merk daar toch niet veel van, 

neen. Bij het VRG durven ze op cantussen wel te roepen dat 
’alle tetten nu moeten zingen’. En de skireis van het Rechtsge-
nootschap is naar het schijnt altijd één grote orgie. De man-
nelijke laatstejaarsstudenten gaan er gewoon heen om eerste-
jaars te stekken.” 

Onlangs werd de opleiding rechten met een eerste eredame 
in de Miss Belgian Beauty-verkiezing bedacht. Of Nathalie en 
Yasmin ambities hebben in die richting? “Neen, dat wil ik ze-
ker niet gaan doen. Ik ken wel veel mensen die daar hun kans 
wagen.”

Zodra de stu-
dies afgerond 
zijn, wacht elke 
moderne vrouw 
opnieuw een 
hinderpaal: de 
combinatie van 
het werk en het 
m o e d e r s c h a p . 
Yasmin verwacht 
dat ze dan wel nog met discriminatie te maken zal krijgen: “Ik 
hoorde onlangs nog iemand zeggen dat hij bij de keuze tus-
sen verschillende kandidaten voor een job bewust niet voor de 
jonge vrouw gekozen had. Ik vrees dat dit altijd zo zal blijven: 
de vrouw zal immers altijd meer tijd in het gezin steken dan 
de man.” Nathalie is dan ook van plan hier later rekening mee 
te houden: “Ik ben van plan eerst een paar jaar keihard aan 
mijn carrière te werken, en daarna pas kinderen te krijgen. Ik 
zou het het wel geen probleem vinden mocht mijn echtgenoot 
meer verdienen dan ik.”

Wat ons naadloos bij het feminisme brengt – álles brengt 
ons naadloos bij het feminisme. Is het feminisme nog relevant? 
“Interessant dat je dat vraagt,” zegt Yasmin, “want gisteren ver-
telde een prof ons nog dat de verworven rechten niet defi nitief 
de onze zijn. Het feminisme blijft dus zeker nodig.” Nathalie 
klinkt wat zwartgalliger: “We leven in een mannenwereld, en 
dat zal altijd zo blijven. Mannen zijn gewoonweg fysiek ster-
ker.” Zelf wil Yasmin geen engagement opnemen in de eeuwige 
strijd tussen man en vrouw: “Maar als ik zie hoe mannen zich 
misdragen op straat zal ik wel eens durven tussenkomen. Zo-
lang ze niet met teveel zijn, anders ben ik bang dat ik bokken 
krijg.” •

OP VRG-CANTUSSEN 
ROEPEN ZE SOMS: 

“ALLE TETTEN 
MOETEN NU ZINGEN!”
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Wij houden van dieren.

Balthazar is een rijzende ster aan het fi rmament der muzikale ambassadeurs die Vlaande-
renland rijk is. 

 MAARTEN EN SARA 
 ILL. JA (2 ZELF) 

 Het vijftal is slechts een tweetal jaar 
bezig en nu al hebben deze piepjonge 
muzikanten de nationale Kunstbende, 
Westtalent (West-Vlaams rockcon-
cours) en de publieksprijs van Humo’s 
Rockrally op hun palmares staan. On-
langs brachten ze een eerste EP uit. Zelf 

omschrijven ze hun doen en laten als 
‘muziek maken, dieren liefhebben en li-
ters ice-tea drinken’. Benieuwd naar wat 
ze nog meer te vertellen hebben … 

 Alles goed met de kat waar de band naar 
genoemd is? 

 Patricia (viool): Het gaat niet bijster 
fantastisch met haar. Ze stapt nogal 
moeilijk, wat vrij logisch is aangezien ze 
maar drie poten heeft.   

Jinte (gitaar): We baseren onze num-
mers eigenlijk op hoe Balthazar (de kat, 
 nvdr ) zich voelt. Hoe slechter ze zich 
voelt, hoe melancholischer de ballads 
worden.   

Patricia: Ze begint toch oud te wor-
den, dus misschien vervangen we haar 

binnenkort door een slang zonder kop 
of zo…  

Jinte: Dan kunnen we meteen ook 
van naam veranderen. 

 Vorige week stonden jullie in de Gentse 
Handelsbeurs, naar aanleiding van de 
Kraakpand concertreeks voor jonge, belof-
tevolle bands. Fijn optreden gehad? 

 Maarten (zang en piano): Zeker. De 
Handelsbeurs is een erg gezellige zaal en 

het geluid was perfect gemixt, helemaal 
anders dan in kleinere zalen.   

Patricia: De mensen luisterden ook 
echt, wat in jeugdhuizen veel minder het 
geval is. Daar neemt men het ‘bandje’ 
dat staat te spelen er gewoon bij als een 
leuke achtergrond. 

 Live klinken jullie een pak energieker en 
steviger dan op de (pas verschenen) EP. Is 
dat bewust? 

 Jinte: Het klopt wel dat we heel braaf-
jes klinken op de EP. Alles is dan ook 
apart opgenomen en qua mix was het 
nog wat zoeken hoe en wat… Live speel 
je sowieso wat hardere nummers, omdat 
je merkt dat zoiets meer losmaakt bij het 

publiek en het ook als groep veel leuker 
is om dergelijke dingen live te brengen.  

Maarten: Het is nu ook niet dat we 
het zachte werk gaan laten vallen. De 
tegenstelling zacht-hard tussen de ver-
schillende nummers zal normaal wel 
blijven bestaan.  

 BUITEN DE LIJNTJES 

 De frontman (Maarten) zit bij jullie links op 
het podium. Is dat bewust om op die ma-
nier meer als ‘band’ naar voren te komen? 

 Maarten: Een pianist in het midden 
is nogal belachelijk en Patricia is nu ook 
niet bepaald lelijk, dus is het mooi mee-
genomen als je dat kan uitspelen door 
haar in het midden te plaatsen.  (lacht)  
Nu ja, het is inderdaad wel belangrijk 
dat we ons profi leren als band en niet 
als iets Ozark Henry-achtigs naar voren 
komen.   

Patricia: Tijdens de repetities wordt 
wel naar ieders mening geluisterd en is 
er ook niemand die echt het voortouw 
neemt of de leider gaat spelen. Live 
hoeft zich dat dus ook helemaal niet te 
vertalen in een band die in de schaduw 
van de frontman speelt. 

 Het laatste nummer op de EP, ‘In her melo-
dy’ stopt wel héél abrupt, of heb ik gewoon 
een verkeerd geperst exemplaar gekocht? 

 Patricia: We hadden gewoon geen 
goed einde.  

Maarten:  (vlug)  Neen, neen, dat was 
de bedoeling. Dat einde sluit vrij goed 
aan bij de thematiek van het nummer: 
een op de klip gelopen relatie. En net 
zoals er aan die relatie een abrupt einde 
komt, stopt het nummer plots. Op die 
manier merk je ook pas écht dat de cd 
gedaan is, wat veel minder het geval is 
wanneer je langzaam outfadet. 

 Hoe zit het met de plannen voor een full 
album? 

 Patricia: Momenteel hebben we ge-
woon nog niet genoeg nummers daar-
voor. Of in elk geval nog niet genoeg 
nummers die we goed genoeg vinden om 
op cd te zetten. We willen eerst rustig 

INTERVIEW MET BALTHAZAR
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aan nieuw materiaal werken, die dingen 
live uitproberen en daarna zien we wel.  

Maarten: We zijn er ook nog niet echt 
mee bezig. De EP is net uit, we hebben 
veel optredens en we willen ons eerst 
daarop concentreren. We zijn ook nog 
maar 19, dus het zou een beetje voorba-
rig zijn om nu al grote toekomstplannen 
te maken genre ‘die richting willen we 
uit’. We weten gewoon nog niet waar we 
binnen zoveel jaar zullen staan. 

 Jinte en Maarten studeren productie aan 
het conservatorium hier in Gent. Al veel bij-
geleerd dat je kan gebruiken bij Balthazar? 

 Maarten: Ergens wel, maar we zitten 
nu pas in ons tweede jaar, dus het is niet 
zo dat die studies al veel invloed op ons 
hebben gehad.  

Jinte: Het interessantste aan conser-
vatorium is natuurlijk dat je voortdúrend 
met muziek bezig bent.  (Maarten fl uit 
gitaarsolo ‘Sultans of Swing’ behoorlijk en-
thousiast mee en Jinte schiet in de lach)   

Maarten  (terug op aarde) : Het is be-
langrijk dat je bij die studies je naïviteit 
niet verliest. Je leert een bepaald ‘vak’ 
volgens de regels, maar de kunst bestaat 
erin om die zaken met je eigen creati-
viteit te combineren. Je moet toch nog 
steeds buiten de lijntjes kunnen kleuren 
en zo nu en dan wat averechts doen. 

 ICE TEA 

 Jullie worden heel vaak met Sioen verge-
leken. Volgens jullie gaat die vergelijking 
echter niet echt op … 

 Maarten: We zijn allemaal sterk be-
invloed door verschillende bands en 
genres. Ok, de vergelijking met Sioen be-
grijp ik wel, maar toen we begonnen, had 
niemand van ons al van hem gehoord en 
toen deden we ook al wat we nu doen.   

Jinte: Het instrumentarium van je 
band bepaalt gewoon voor het grootste 
deel het geluid van je muziek. Zowel Si-
oen, Absynthe Minded als wij maken 
sterk gebruik van viool en piano. Van-
daar natuurlijk dat we sterk op die bands 
lijken. 

 Onlangs traden jullie op in het kader van de 
Jonge Helden-reeks van Poppunt. Verschil-
lende jonge bands speelden toen covers 
ter ere van Raymond Van Het Groenewoud. 
Wat vond de peetvader van de Vlaamse 
rock van jullie bewerking van zijn nummer 
‘Gelukkig zijn’? 

 Maarten: Geen fl auw idee. We hebben 
hem wel gesproken, maar je kan hem 
moeilijk vragen ‘wat vond je van onze 
bewerking?’ Waarschijnlijk zou hij toch 
gewoon antwoorden dat het goed was.  

Patricia: Hij zei dat ik goed viool 
speelde, maar niks over de cover zelf. 
Het leuke aan dat project was dat al die 
jonge bands (Th e Germans, Blackbox 
Revelation, Tomàn,…) daar waren. Th e 
Germans willen zelfs een reünie houden 
in de karaokebar in de Overpoort.  

Jinte: Alle ‘zever’ over concurrentie 
tussen bands valt dan ook volledig in 
het niets. Het meest fantastische was 
gewoon dat je plots met veel meer men-
sen bent om na het optreden onnozel te 
doen. 

 In Zone 09 stond er dat jullie iets tegen 
stedelijk chauvinisme hebben, waarom pre-
cies? 

 Patricia: Ze hebben ons antwoord op 
die vraag gewoon compleet verdraaid, 
maar soit.  

Maarten: Het is gewoon belachelijk 
dat men in zo’n klein landje muziek-
groepen dan nog eens speciaal wil gaan 
binden aan een bepaalde streek of stad. 
Onze bassist is van Oostrozebeke en hij 
had toevallig Humo’s Rockrally aange-
schreven en zodus waren wij plots Bal-
thazar uit  f*kin’ Oostrozebeke . 

 Verder nog rock-’n-roll anekdotes? 
 Jinte: Patricia heeft al met drie van 

de vier (mannelijke) bandleden een one-
nightstand gehad.  

Patricia: Het was onder invloed van 
Ice-Tea! 

 WWW.BALTHAZARBAND.BE, VOOR 
LUISTERFRAGMENTEN EN CONCERT-
INFO VAN DE BAND. U KAN ER OOK 
DE EP BESTELLEN, EN LAAT ONS EER-
LIJK ZIJN: 8€ IS VLUG SLECHTER BE-
STEED… 

  Alleen de drummer heeft nog geen 
one-nightstand gehad met Patricia.   •
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Filmfestivalfi lms!
 AJHDB 

 Een van de grootste blikvangers van 
het festival was ongetwijfeld  Th e Foun-
tain , het nieuwste project van de cul-
theld Darren Aronovsky. Waar Requiem 
For A Dream en –in mindere mate- Pi 
nog enigszins ‘normale’ fi lms waren, 
heeft Aronovsky er nu voor gekozen om 
voluit voor het ongerijmde te gaan. Th e 
Fountain is een zeer persoonlijk werk-
stukje geworden.  

  De fi lm bestaat uit drie paral-
lelle verhaallijnen –het verleden, het he-
den en de toekomst- waarin telkens de 
noodlottige liefde tussen een man (Hugh 
Jackman) en een vrouw (Rachel Weisz) 
centraal staat. In één fi lm krijgen we zo 

een verhaal over Spaanse conquistado-
res, hedendaagse kankerspecialisten en 
een halfnaakte astronaut. Zware symbo-
liek en indrukwekkende fotografi e bindt 
de drie verhaallijnen. Spannend. 

  Misschien zijn er inderdaad 
wel personen die in vervoering raken 
als ze een halfnaakte Hugh Jackman in 
een gigantische luchtbel door de ruimte 
zien zweven, enkel vergezeld door een al 
even gigantische appelboom, maar de 
meeste mensen fronsen bij zulke onzin 
even de wenkbrauwen, zuchten eens 
diep en krabben vervolgens geïrriteerd 
aan hun kruis.   

Hugh Jackman die met tranen in 
de ogen stukjes boomschors eet in zijn 
ruimtebubbel, of na het drinken van 
een levenselixir plots verandert in een 
mooi bloembedje, het zal allemaal wel 
erg symbolisch staan voor waanzinnig 
diepzinnige emoties, zeker?  Th e Foun-
tain  werd bij zijn première in Venetië be-

loond met luid gejouw en gefl uit van het 
aanwezige publiek, en dan mocht  den 
Darren  vooral blij zijn dat fi lmliefheb-
bers in het algemeen ongewapend zijn. 

  Het is vreemd hoe De Palma 
er blijft in slagen de hele wereld ervan 
te overtuigen een geweldig regisseur te 
zijn. Want eerlijk gezegd, sinds Carlito’s 
Way (1993) heeft de man de ene middel-
matige fi lm na de andere afgeleverd.  Th e 
Black Dahlia  is geen uitzondering.  

Gebaseerd op een boek dat een fi c-
tionele verklaring geeft voor de gruwe-
lijke moord op een Hollywood-starlet 
in de vroege jaren ’40, had de fi lm noch-
tans potentieel. Het was immers van 
LA Confi dential geleden dat Hollywood 

nog eens een echte fi lm noir afl everde. 
Wat kan een mens nu meer wensen van 
een fi lm dan kettingrokende en van tes-
tosteron overlopende fl ikken en dozij-
nen moordgrieten in nood? Zeker als 
die moordgrieten niemand minder zijn 
dan Scarlett Johansson, Hilary Swank 
en Josh Hartnett. Maar looks zijn helaas 
niet alles.  

Niet dat ze hun best niet doen, Scar-
lett knippert een paar keer verleidelijk 
met haar blauwe kijkers en Hartnett 
slaagt er zelfs bijna in te overtuigen een 
echte man te zijn, maar al dat jong ge-
weld heeft duidelijk niet het talent om 
zo’n fi lm te dragen.  

  Niet dat het met andere ac-
teurs zoveel beter zou geweest zijn, 
daarvoor is de plot gewoon te pover. 
De Palma moet duidelijk gedacht heb-
ben dat een fi lm met een echte verhaal-
lijn niets voor hem is. De hele fi lm lang 
blijft de plot immers gewoon stilstaan 

en zit je gewoon –enigszins gegeneerd- 
te kijken naar Hartnett die twee uur lang 
zijn boze, mannelijke blik oefent en wat 
vrouwen bij in bed krijgt. Très manne-
lijk.   

Voor de rest staat iedereen de tijd 
gewoon vol te lullen, tot Hartnett een 
kwartier voor het einde besluit dat het 
genoeg is geweest. In een paar minuten 
ontdekt hij de ware toedracht, confron-
teert hij schuldigen en zinkt uiteindelijk 
gelukkig weg in de armen van zijne ware 
liefde.   

Laten we eerlijk zijn, zonder namen 
als De Palma, Johansson en Swank, was 
dit een  straight-to-dvd -productie gewor-
den, die na enkele maanden ergens ach-
teraan een videotheek mocht verbleken 
onder de TL-lampen. De Palma is er met 
Th e Black Dahlia dan wel in geslaagd om 
de herinneringen aan het geniale L.A. 
Confi dential op te wekken, maar dan en-
kel om het publiek eraan te herinneren 
hoe het wél zou moeten.  

  Perfume, Th e Story of a Murde-
rer, is de verfi lming van het gelijknamige 
boek van de excentrieke mof Patrick 
Süskind. Het werk werd onverfi lmbaar 
geacht door legendes als Kubrick, Bur-
ton en Scorsese, maar dat was buiten de 
Duitse cultregisseur Tom Tykwer (_Lola 
Rennt_) gerekend. Hoogmoed, of niet?   

Het verhaal is gekend: Grenouille, 
een lelijke eenzaat die begiftigd is met 
een buitengewone reukzin, gaat op zoek 
naar het ultieme parfum, en besluit 
daarom een goed dozijn vrouwen te ver-
moorden. Classy. Het grootste probleem 
met de adaptatie was natuurlijk hoe de 
beschrijving geuren over te brengen van 
papier naar het witte doek. Althans, dat 
zou je toch denken. Tykwer heeft zich 
daar alleszins maar weinig van aange-
trokken. Geuren overbrengen? Close-
ups van bewegende neusvleugels  27 in 
het eerste half uur!  en wat snelle close-
ups van de zaken die Grenouille ruikt, 
en we zijn er. Al die poëtische en literai-
re onzin heeft dus mooi plaats gemaakt 
voor typische Duitse Gründlichheit.   

Het gevolg is wel dat je gedurende 
de hele fi lm op geen enkel ogenblik ook 
maar een beetje onder de indruk komt 
van de magie van geur, het omgekeerde 
is eerder waar. Zelfs de meest cruciale 
scenes lijden onder deze inspiratieloze 
aanpak. Wanneer Grenouille een mees-
ter-parfumier –een pijnlijk slechte Du-
stin Hoff man- tracht te overtuigen van 
zijn kunnen door puur op gevoel een ge-
weldig parfum te creëren, denk je onbe-
wust vooral terug aan al die afl everingen 
van Teleshopping over keukenrobots. 
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“Hup en hup en hup, en klaar! Hahaa! 
Geweldig!”, Terwijl de knullige co-host 
Hoff man aan de zijlijn verbaasde kreet-
jes zit te slaken, gaat een dolenthousias-
te Grenouille volledig uit de bol: “Hup en 
hup en hup, en klaar! Hahaa! Geweldig!”. 
Helaas viel er hier niet weg te zappen. 

  Het was al zes jaar geleden 
–sinds het gefl opte  Hollow Man - dat Paul 
Verhoeven nog eens een fi lm had ge-
draaid. Met  Zwartboek  keert onze noor-
derbuur terug naar het thema waarmee 
hij internationaal is doorgebroken: We-
reldoorlog II in Nederland.  Nazis sell , dat 
spreekt.   

Hoewel Zwartboek misschien het ni-
veau niet haalt van Soldaat van Oranje, 
is het wel een geweldige oorlogsfi lm 
geworden, die alles heeft wat je van het 
genre verwacht. Boosaardige nazi’s met 
dikke, zweterige varkenskoppen, Joden 
in nood, moedige studenten-verzetsstrij-
ders, verraders, tonnen dode moff en,…
Kortom, alles waar Verhoeven goed in is. 
Dat de plot vaak erg ongeloofwaardig is, 
vergeef je hem dan ook graag. Twee uur 
lang pretentieloos entertainment, daar 
kan niemand iets op tegen hebben, ook 
al komt het van een Hollander. Zeker als 
je weet dat Vlaanderens nieuwste super-
productie gaat over een oranje helikop-
tertje. En Jelle van Spring!   

  Temidden al het elitaire, zich-
zelf verheerlijkende indie-geweld, waren 
er ook enkele echt goede kleine produc-
ties te zien. Topper was zonder twijfel 
 Brick , van de al even onbekende als 
geniale Rian Johnson. Brick neemt het 
concept van de fi lm noir (een detective/
antiheld, een onopgeloste misdaad, een 

 damzel in distress , een femme fatale,…) 
en plaatst dat alles in een doordeweekse 
Amerikaanse high school-setting. Onor-
thodox, maar wel geweldig. Het resultaat 
is een heerlijk brutale thriller vol razend-
snelle, scherpe dialogen, waarin de geest 
van klassiekers als Th e Maltese Falcon en 
Th e Big Sleep nazindert. 

  Robert Downey Jr. was tot vijf 
jaar geleden vooral bekend omdat hij 
lustig alle mogelijke verboden middelen 
in zijn aderen pompte en wat zat rond te 
springen in  Ally McBeal . Nu hij clean is 
en niet meer hoeft te acteren tegenover 
vrouwen die bijna doorzichtig zijn, kiest 
hij af en toe nog eens een geweldig script 
uit.  A Guide To Recognizing Your Saints  
is een semi-autobiografi sche fi lm –ge-
baseerd op het gelijknamige boek- over 
de jeugd van een arbeiderszoon van Ita-
liaanse afkomst in het New York van de 
jaren ’80. Zoals het elke degelijke coming 
of age-fl ick betaamt, is ook deze door-
spekt met drugs, foute vrienden, geweld-
dadige  cholo’s  en hopeloze jeugdliefdes. 
En een waanzinnige homoseksuele jun-
kie die aan de kost komt door hondjes uit 
te laten. Niets op aan te merken. 

  Voordat ze het behang werd 
van een betonnen pijler in een Parijse 
tunnel, was Diana niet veel meer dan een 
verveeld prinsesje met te veel tijd en geld 
. Een luide knal en wat ambulancesirenes 
later werd ze eensklaps een wereldgeliefd 
icoon van liefde en altruïsme, en zorgde 
ze postuum voor één van de grootste cri-
ses die het Britse koningshuis ooit heeft 
meegemaakt. Die pijnlijke dagen na haar 
dood zijn nu in een fi lmjasje gegoten.   

 Th e Queen  is dan wel niet het meest 

aangrijpende koningsdrama dat ooit ge-
maakt is en mist de ballen om eens goed 
tegen de schenen te schoppen, maar 
blijft wel goed overeind. Dat is niet in het 
minst te danken aan Helen Mirren, die 
hier een grandioze prestatie neerpoot. 
Oude vrouwtjes kunnen zo te zien toch 
meer dan koekjes bakken en bang naar 
de politie bellen als een enge man in de 
straat met de daklozenkrant loopt te leu-
ren. 

   Princess  is ongetwijfeld door 
de meeste mensen overgeslagen. Niet dat 
dat hoeft te verrassen. Een experimen-
tele, Deense tekenfi lm over een priester 
die het dochtertje van zijn overleden zus 
–een beroemde pornoqueen- onder de 
hoede neemt, dat spreekt niet echt tot 
de verbeelding. En dat is niet eens volko-
men onterecht.   

Het lage budget druipt werkelijk 
van het scherm: de animaties zijn vaak 
schokkerig en de 3d-intermezzo’s lijken 
ineen gestoken door het veertienjarige 
neefje van de regisseur. Toch bezit Prin-
cess een zekere charme. Ondanks de 
stroeve animaties spreekt de tekenstijl 
toch erg aan, nog nooit hebben we zo’n 
assortiment aan hilarisch lelijke men-
sen mogen aanschouwen. De sterkte van 
 Princess  is echter de brutale eerlijkheid 
waarmee het verhaal verteld wordt: ta-
boes en goede smaak worden met veel 
plezier met de voeten getreden. Hoogte-
punt is ongetwijfeld de scène waarin de 
priester de verkrachter van zijn nichtje 
tegen de grond klemt, terwijl de kleuter 
met een gigantische koevoet de edele de-
len van de arme pedofi el tot gort slaat. 
Tarantino is er niets bij.  •
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O heerlijke cultuurtips!

WENDY

 Wie zich schuldig voelt omdat 
hij niet naar het fi lmfestival geweest is, 
heeft een kans om het goed te maken. 
Zoals in de vorige editie vermeld, is er 
nog steeds de Kubricktentoonstelling 
in het Caermersklooster, maar je kan 
jezelf ook verplaatsen richting S.M.A.K.. 
Daar loopt nog tot 21 januari 2007 een 
tentoonstelling rond ‘grand dame’ van 
de Nouvelle Vague Agnès Varda. Deze 
regisseuse kreeg tijdens het afgelopen 
fesival een Joseph Plateau Lifetime Achie-
vement Award, dus dat wil toch al wat 
zeggen, nietwaar?

 En om in het genre van het 
audiovisuele te blijven: in het Huis van 

Alijn kan je tot 17 juni 2007 naar de ten-
toonstelling Het dagelijks leven in bewe-
gend beeld. Natuurlijk gaat het hier dan 
niet om het fi lmpje van je nonkel die 
koste wat het kost twee jaar geleden op 
de saaist mogelijke manier de commu-
nie van zijn dochter voor de eeuwigheid 
wilde vastleggen. Wél werden fi lmpjes 
van de jaren ’40 tot de jaren ’70 van on-

der het stof gehaald. Akkoord, er worden 
ook hoogtepunten van ‘familiegeluk’ ge-

toond, maar net zo goed fi lms over fees-
telijke gebeurtenissen in dorp en stad.

 Iets helemaal anders dan, voor 
studenten die hun oogkleppen willen af-
zetten en de Blandijnbuurt even achter 
zich willen laten. Zij kunnen grote do-
sissen ‘culture locale’ gaan opsnuiven tij-
dens het tiendaagse Festival Deluxe. Van 
1 t.e.m. 11 november resideert Victoria 

Deluxe in de 19de eeuwse gordelwijk 
Ham. En omdat veel van de geplande 
evenementen in de Centrale doorgaan, 
kan je zelfs met een cultuurcheque be-
talen. Interessant lijkt ons alvast het 
Mexicaans getinte Feest van de Dood op 
1 november, mét bijhorende processie!

 Van 2 november t.e.m. 2 de-
cember kan je in de Vooruit terecht voor 
de Soap van het eigenwijze theatergezel-
schap Ontroerend Goed. Er zijn vijf af-
leveringen, inclusief clichés. Elke week 
kan je op donderdag, vrijdag of zaterdag 
om 20u afzakken naar het kunstencen-
trum om de nieuwste afl evering vol in-
triges te bekijken. Een uniek concept, 
dus grijp die kans met beide handen. Als 
je te weinig geld, tijd of zin hebt om we-

kelijks te gaan, kan je 
met je cultuurcheque 
ook gewoon één afl eve-
ring meepikken.

 Maar het 
moet natuurlijk niet 
altijd binnen de vei-
lige, hippe muren van 
de Vooruit zijn. Verleg 
je grenzen en verken 
ook de andere cultuur-
tempels! Je kan bijvoor-

beeld naar het intrigerende werk van 
Marijs Boulogne, op 8 en 9 november 
om 20u30 in het Nieuwpoorttheater 

(en nu moet het belletje ‘cultuurcheque’ 
stilletjesaan vanzelf beginnen rinkelen). 
Excavations: Pas belooft een “poëtische 
verkenning” te worden met de baby 

waaraan Boulogne gedurend een paar 
jaar geborduurd heeft, maar die niet kon 
leven omdat er een steekje los zat.

 Om kennis te maken met het 
bastion van de Hoge Cultuur is er een 
uitgelezen gelegenheid op vrijdag 10 no-
vember om 20u. Die avond proberen een 
aantal kunstzinnigen, waaronder An De 

Donder (voor zover u bekend) onder de 
titel De Gelukkige Prins de sprookjeswe-
reld van Oscar Wilde op te roepen in 
de enige echte Vlaamse Opera. Er zul-
len vertellingen, muziek (van Schubert, 
Mozart en Gubaidulina), tekeningen 
en videobeelden zijn. Ok, het is eigenlijk 
theater voor kinderen vanaf 8 jaar, maar 
laat dat je voor een keer niet afschrik-
ken.

 En als je dan toch plant om 
dat weekend eens niet in de armen te 
vallen van je moeder, kan je meteen van 
de gelegenheid gebruik maken om op 
zaterdagavond 11 november rond 20u 
richting Concertzaal De Bijloke te fi et-
sen. Daar waagt het Collegium Vocale 

Gent zich met Mein Verlangen aan vier 
cantates van Bach. Th ema van de avond 
is de relativiteit van het aardse bestaan 
en hoe dit in Bachs werk wordt weer-
spiegeld. Geen luchtig avondje ontspan-
ning, dat spreekt voor zich, maar Bachs 
muziek zou je op “ongeëvenaarde wijze” 
troost en bemoediging moeten bieden. 
Als dat niet net is wat we nodig hebben 
in deze donkere, gure herfsttijden…

Het niet afl atende en uiterst interessante Gentse cultuur-
aanbod inspireerde ons andermaal tot een reeks cultuurtips. 
Te nemen of te laten.

Bijkomende informatie vanwege onze 
gewaardeerde huiscriticus Wendy
Agnès Varda: www.smak.be 
Huis van Alijn: www.huisvanalijn.be 
Festival Deluxe: www.victoriadeluxe.be 
Soap: www.ontroerendgoed.be 
Marijs Boulogne: www.nieuwpoorttheater.org 
De Gelukkige Prins: www.vlaamseopera.be 
Collegium Vocale: www.debijloke.be 
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  MAANDAG  3O  OKTOBER   
Vereniging voor Natuurkunde, Quiz, Trechterzaal De Th er-
minal, 19u30  
Chemica, Filmavond, De Th erminal, 20u  
Christen Democratische Studenten, Halloweentocht, McDo 
Korenmarkt, 21u 

   DINSDAG  31  OKTOBER   
Filologica, Salsa, De Th erminal, 20u  
 DSA , Vergadering van Konventsvoorzitters, De Th erminal, 
19u  
Vlaamse Geneeskundige Kring, Minivoetbal, Revalidatiecen-
trum, 22u 

   WOENSDAG  1  NOVEMBER   
Vlaamse Diergeneeskundige Kring, Rolling, Dolle Koe, 19u 

   MAANDAG  6  NOVEMBER   
Vlaamse Levenstechnische Kring, Bloedserieus, Kinepolis, 
15u  
Kunsthistorische Kring, Petanque, St-Pietersplein of Zuid-
park, 18u  
Senioren Konvent, Openzangavond, De Th erminal, 20u 

   DINSDAG  7  NOVEMBER   
Vlaamse Levenstechnische Kring, Bloedserieus, Ledeganck, 
11u30  
Vonk, Marxisme en Islam, Plenaire Vergaderzaal De Th ermi-
nal, 20u  
Geografi ca, Foute Fuif, Tequila, 20u 

   WOENSDAG  8  NOVEMBER   
Vlaamse Levenstechnische Kring, Bloedserieus, Boerenkot, 
10u30  
Vlaams Rechtsgenootschap, Pleitoefening Burgerlijk Recht, 
Rechtbank, 20u  
Wiskunde Informatica Natuurkunde, Brouwerijbezoek Palm, 
Steenhuff el, 11u  
Groene Alternatieve Studenten, Lezing “Mijnbouw vs. ecolo-
gie”, De Th erminal 

   DONDERDAG  9  NOVEMBER   
Vlaamse Levenstechnische Kring, Bloedserieus, Fac. Econ-
omie, 11u  
Overleg Noord Zuid, Ska Reggae Gipsy Night, Podiumzaal 
De Th erminal, 18u  
Gentse Biologische Kring, Fuif, Tequila, 21u  •

  MAANDAG  30  OKTOBER   
Title, Art Cinema Off  Off , 20u  
Salsa Danslessen, Zaal Cocteau, 19u 
  DINSDAG  31  OKTOBER   
B-Live, Culture Club, 23u  
Filmvoorstelling van  MS-LIGA   GENT  (gratis),  ICC , 19u30  
M – Eine Stadt sucht einen Mörder, Film-Plateau, 20u 
  WOENSDAG  1  NOVEMBER   
Herdenkingsplechtigheid 1 november, Westerbegraafplaats, 
11u  
Ilse Monkerhey en Guy Slabbinck: schilderijen en tekenin-
gen, Norbertijnerkapel Patershol, 14u  
Ron Sexsmith, Vooruit, 20u30 
  DONDERDAG  2  NOVEMBER   
Forza, Nieuwpoorttheater, 20u30  
Made in Gent – A creative event – Support your local tal-
ent,  UCO  Toren, 20u  
Tomàn (gratis), Vooruit, 22u 
  MAANDAG  6  NOVEMBER   
Maandagconcert: Hermitage (gratis), Muziek & Th eatercafé 
Trefpunt, 21u  
Voedingspraatjes: voeding in de actualiteit, Lokaal Dien-
stencentrum Ten Hove –  OCMW  Gent, 14u 
  DINSDAG  7  NOVEMBER   
Citizen Kane, Film-Plateau, 20u  
Meesterlijke Monteverdi – Vernieuwend en expressief, De 
Cirk (vorming), 10u 
  WOENSDAG  8  NOVEMBER   
Waarom dieren belangrijk zijn, Prof. Dr. Johan Braeckman, 
 EVA  (Vegetarisch Infocentrum), 19u30  
Single zijn, Vormingplus – Volkshogeschool Gent-Eeklo, 
19u30  
Tom Lanoye & Antjie Krog – Kaap die Goeie Woord, 
Vooruit, 20u 
  DONDERDAG  9  NOVEMBER   
Colloquium ‘Buiten de Muren’ –  ISTF , De Buurtloods, 10u  
Frankilizer live, Tijuana, 21u30  
Dwazen, Th eater Tinnenpot, 20u 
  ZONDAG  12  NOVEMBER   
Herdenking Kristallnacht, Lindenlei, 11u  •

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

CULTUURAGENDA KRINGEN EN KONVENTEN
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