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Kort
Grafrede voor een Korte Vriend.

 ROELAND, LEILA EN GERT 
 Vandaag de dag wordt de mensheid 

geplaagd door uitspattingen van exces-
sief geweld, zoals daar zijn: homicidale 
goudvissen die verbeten vechten om Le-
bensraum in hun benepen bokalen, chi-
cano’s die je reeds tot op het bot verzuur-
de oma knipmesgewijs van haar handtas 
ontdoen en gestrenge huisvaders die al 
eens een knoestige vuist laten neerdalen 
op de knolneus van hun al-geruime-tijd-
niet-meer-zo-lieftallige echtgenotes. En 
dat terwijl de oplossing al die tijd bin-
nen handbereik ligt: com-mu-ni-ca-tie. 
En waar leer je beter communiceren dan 
op de Volkshogeschool Gent-Eeklo, waar 
alle docenten een bul van de  University 
of Utter Crapiola, Texas  op zak hebben. 
Een voorliefde voor betekenisloze buzz 
words als “ik-boodschappen” en “posi-
tieve terugkoppeling” is een pluspunt. 20 
november. 40 euroots.  

 Wie een heerlijk warme gloed voelt 
opwellen bij de gedachte aan de onvol-
prezen bio-biet, kan daarover gedachten 
wisselen met gelijkgestemden op de Bio-
babbel van de Stichting Lodewijk Deraet. 
Eveneens op 20 november. Zucht. Kreun. 
Steun. 

 Louis Paul Boon. De Grote Literator 
uit de vuilig-bruine-met-vet-doordrenk-
te Ajoinenstad, blijft een bron van inspi-
ratie. Niet in het minst voor Vlaemsche 
huisvrouwen. Het “Forum van Vlaamse 
vrouwen” organiseert drie culinaire 
avonden in het teken van Boons mag-
num opus “Eten op zijn Vlaams”. How 
about them apples, bio-teven? 16, 20 en 
23 november, in De Walpoort. Rochel, 
spuug, zand in de motor…  

 Verhip! Wat is er van deze ooit zo 
sprankelende, spitante rubriek vol wilde 
geestesexperimenten geworden? Een 
nuffi  ge humorfabriek, ontdaan van alle 
schwung, geschreven door kantoorsla-
ven met holle ogen en uitgeteerde vin-
gertoppen. U bent meer waard dan dat, 
lieve lezer, en daarom zullen wij het in 
het tweede deel van deze Kort radicaal 
over een andere boeg gooien!  

 Kort is dood. Leve Kort. Dat komt aan, 
he. U had waarschijnlijk verwacht elke 
dag tot uw teraardebestelling te kunnen 

stoff eren met de pulp die doorgaans op 
deze pagina rondslingert.  WELL   FOOK  
THAT! Of toch niet. Baant daar een eer-
ste schuchtere zonnestraal haar weg 
door het wolkendek? Zie, het zijn Michel 
Vandenbosch, een roedel Anderlechtse 
veehandelaren en een batterij mishan-
deld slachtvee die samen vrolijk de polo-
naise dansen. Ultrageheime proefcentra, 
verscholen diep in de Noord-Koreaanse 
wouden, waar  innocent lachende wees-
jes tot raketbrandstof verwerkt worden, 
exploderen plots in een wolk van made-
liefjes. 

 Wat volgt wordt een geestdriftige po-
ging om, gewapend met niets dan onge-
breidelde levenslust, het alom heersende 
cynisme aan het wankelen te brengen. 
Want, soyons honnêtes, het leven is ge-
weldig. Kijk bijvoorbeeld naar Saddam. 
Ondanks zijn benarde toestand laat de 
jolige Irakese ex-politicus de moed niet 
zakken en heeft hij ons gevraagd de groe-
ten over te maken aan alle mensen van 
goede wil in het algemeen en de Gentse 
studenten in het bijzonder. Hij moedigt 
hen bovendien aan om pieus te stude-
ren en enkel monogame relaties aan te 
gaan.  

 Over volkshelden gesproken: groot 
was de verbazing toen op de redactie 
plotsklaps een kaartje van Ratko “doe mij 
maar een dagschotel en een genocide” 

Mladic kwam binnenwaaien. Ratko laat 
weten dat de Radovan nog steeds  ne zot-
ten ond  is en  da ‘t gisteren weer keer vree 
zot was  in hun nieuwe residentie, aan de 
boorden van de Adriatische Zee. Sinds 
hij de geneugten van een goeie Baklava 
en een spies lamsvlees ontdekt heeft, 
scheurt hij elke dag uitbundig lachend 
op zijn Vespa naar de burelen van  Th e  
Banja Luka Morning Star , het enige reste-
rende regimekritische dagblad, waar de 
redacteurs nog aan keiwetenschappelijk 
verantwoorde zelfbevraging doen. Heer-
lijk ad rem geschreven en beslist staats-
gevaarlijk, die horoscoop van Ratko. 

 Zo mogelijk nog staatsgevaarlijker is 
onze vriend Th omas B. Maar ook hij be-
waart zijn geloof in de ware ziel van de 
volksgemeenschap, die één dezer dagen 
wel eens als een feniks uit haar as zou 
kunnen herrijzen. Ondertussen houdt 
hij zich in de bajes onledig met hier en 
daar wat schnabbels. Th omas bakt pan-
nenkoeken als geen ander, geeft blijk van 
een ongeëvenaard enthousiasme tijdens 
de doosvouwsessies en is een adept van 
Malinese science fi ction geworden. En in 
ruil voor een kratje antipersoonsmijnen 
wil Potige Jimmy uit Blok C hem elke vrij-
dagavond wat graag in de armen sluiten 
voor een warme, deugddoende knuff el.  

 Mooi? Mooi.  •
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DOOR: Matthias Jacxsens

 Schamper zorgt met regelmaat van de klok voor opschudding 
in de gelederen van de Gentse studentenvertegenwoordigers. We 
zijn dan ook lompe boeren die weinig snappen van de subtiele 
machtsverhoudingen die er onder hun gelederen heerst. Laat 
staan dat we er ooit rekening mee houden. Vorig jaar vergeleken 
we de toenmalige voorzitster van de Sociale Raad met een cactus 
en nog voor de inkt goed en wel droog was werden de toortsen en 
het pek aangesleept. Vorige week laten we in een interview met 
VVS-voorzitter Hans Plancke, Stijn Baert wat kritiek spuien op 
de  VVS  en de poppen zijn weer aan het dansen. 

 Baert zijn harde – maar niet volledig onterechte – kritiek op 
de stafedewerkers van de  VVS  schoot oud-stuver aan de UGent 
en huidig VVS-loonslaafje Harko Vande Loock in het verkeerde 
keelgat. Dat Vande Loock niet op zijn mondje gevallen is, bleek 
uit de harde riposte op zijn blog. De opmerkingen van Baert wa-
ren volgens hem “om op de grond te rollen van het lachen”. Wat 
volgde was een interessante scheldpartij in de commentaren van 
de blog. De details zullen we je besparen. Zo vresleijk interessant 
is dat nu ook weer niet. Je kan het altijd zelf nalezen op Planet 
UGent. 

Soit, los van de inhoudelijke discussie vinden wij het altijd 
fl aterend als we er in slagen mensen aan het ruzieën te krijgen. 
Het is echter schrijnend dat ons vermogen oproer te kraaien zich 
de laatste tijd beperkt tot dergelijke akkefi etjes. Grote Th ema’s 
vinden hun weg de laatste tijd minder hun weg naar deze blad-
zijden. Voor kameraad Vande Loock de ideale aanleiding om 
ons op zijn blog meteen een paar tips te geven. Helaas raakt hij 
- gevangen in zijn stuverlogica - ook niet verder dan het herkau-
wen van dossiers die ondertussen al jaren aanslepen. En dat legt 
bloot waar het schoentje echt wringt.

Corporatisme, eigenliefde en hopeloze irrelevantie teisteren 
de studentenpolitiek. Stuvers - zeker aan de UGent - doen hun 
best de belangen van de studenten te verdedigen. En vaak slagen 
ze er in om dankzij hun inzet een wezenlijk verschil te maken. 
Maar de vonken vliegen er al lang niet meer af. 

Het is de Catch 22 van het medebestuur: omdat je als verko-
zen studentenvertegenwoordiger dezelfde verantwoordelijkheid 
krijgt als de andere bestuurders van de universiteit moet je al te 
vaak dezelfde politieke spelletjes spelen die niet noodzakelijk 
bijdragen tot het democratisch gehalte van het inspraakproces. 
Het komt de vlotte werking van de instelling vaak ten goede, 
maar het reduceert studentenpolitiek ook grotendeels tot een 
politque politicienne. In de salons van de Aula en op de zachte 
stoeltjes in het Pand worden deals gesloten, stemmen geronseld 
en stemmen geruild. We geloven best in de goede bedoeling van 
die brave mensen, maar op tafel wordt al lang niet meer geklopt, 
laat staan gesprongen. 

 En de Grote Th ema’s? Het Grote Verzet? Van maart vorig jaar 
geleden. Bijna tienduizend studenten op straat, dat betekent al 
iets. Maar was het toeval dat net toen het belang van de universi-
teit ook een keertje het belang van de student was?   •

Edito: Dikke Boel
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Ben je die hele week of enkele dagen beschikbaar? 

Mail de dagen dat je kan werken en je telefoonnummer naar: 

jobs@boekenfestijn.com of bel: 03 820 72 58. 

KOM WERKEN OP HET 
BOEKENFESTIJN 
IN FLANDERS EXPO!
Van 11 t/m 17 december

 BERT 

 Google Cache is een systeem waarbij 
websites die Google aan haar database 
toevoegt, ook automatisch gekopieerd 
worden naar haar eigen servers. Op die 
manier is de zoekmachine zeker dat be-
langrijke informatie op het Internet niet 
verloren gaat en kunnen websites die 
even plat liggen, vaak toch nog geraad-
pleegd worden.   

Het moge duidelijk zijn dat politici en 
bedrijven die iets te verbergen hebben 
daar niet blij mee zijn, om nog maar te 
zwijgen van kranten die geld vragen voor 
hun archieff uncties. Met Google Cache 
kan je immers zonder veel problemen 
verwijderde/ gecensureerde pagina’s op-
vragen, of pagina’s die naar een betalend 
gedeelte verhuisd zijn. De enige vereiste 
is dat ze ooit openbaar geweest zijn en 
dat de Google-robot gedurende die peri-
ode is langsgeweest.  

 Google Cache zorgt ook soms voor 
problemen bij slecht beveiligde websi-
tes. Wanneer een privé-persoon zo een 
website kan binnendringen, is dat een 
vervelende zaak, maar na het dichten 
van het lek zou de data weer veilig moe-
ten zijn. Google maakt echter een kopie 
van de “beveiligde” inhoud en zet die 
online voor iedereen die erin geïnteres-
seerd is.  

 Dat is meteen ook wat er met de be-
veiligde delen van de FPPW-studiedienst 
gebeurd is. Sommige studenten die zich 
in 2003, 2004 of 2005 ingeschreven heb-
ben voor de proefexamens, veranderen 
dan ook beter hun wachtwoorden zo 
snel mogelijk: wie een beetje handig is 

met Google vindt ze in geen tijd. 

 Studenten die hun centrale wacht-
woord van de Ugent gebruikten, lopen 
al enige tijd geen gevaar meer: het  DICT  
(de computerpeten van de unief, nvdr.) 
stelde de wachtwoorden van alle betrok-
ken studenten eind oktober opnieuw in 
en de betrokkenen kregen een brief.   

Diegenen die echter hun eigen wacht-
woorden ingesteld hadden, moeten we-
ten dat die ook te vinden zijn. Mensen 
die bijvoorbeeld de hotmail account van 
Bert B. kennen, zijn volledige naam zul-
len we om duidelijke redenen niet pu-
bliceren, weten na het raadplegen van 
Google Cache dat ze waarschijnlijk ook 
daar kunnen inloggen met het wacht-
woord “woef2blaf ”. Er zijn overigens 
nog wel meer grappige, al dan niet sek-
sueel getinte wachtwoorden te vinden in 
de lange lijsten. Denk maar aan: “stier-
tje”, “matthiaslul”, “holdmenow”, “ba-
naantje”, “ikbenhappy”, “mamapapa” en 
het om de een of andere reden bijzonder 
populaire “cecemel”. 

 Gevraagd om een reactie, kon het mo-
nitoraat van de  FPPW  niet veel nieuws 
vertellen. Ze wisten enkel dat het om 
een inschrijvingssysteem voor proefexa-
mens gaat dat in de jaren 2003-2004-2005 
gebruikt werd en dat ter vervanging van 
“iets van het  DICT  dat niet meer werkte” 
geïmplementeerd is. Wel konden ze ons 
gerust stellen dat de inschrijvingen in 
het vervolg via Minerva zullen verlopen 
en dat verdere problemen op die manier 
vermeden zullen worden. 

 Althans, in de FPPW… Het  DICT  heeft 
natuurlijk geen controle over alle script-
jes die door diensten/ professoren/as-

sistenten gebruikt worden: “Wij kunnen 
pas ingrijpen wanneer de problemen 
ons ter ore komen, en dan is het meestal 
al te laat. Zelfs dan kunnen we eigenlijk 
alleen uitdrukkelijk vragen om de veilige 
code die wij ter beschikking stellen te 
gebruiken. Die checkt de wachtwoorden 
enkel met onze eigen server, waar ze in 
zogenaamde  hashes  worden opgeslagen. 
De wachtwoorden zijn dus ten allen tijde 
versleuteld, ze worden niet in tekstvorm 
opgeslagen en niemand kan er zomaar 
aan. Zelfs als ze de rauwe data zouden 
onderscheppen, kunnen ze er nog niks 
mee doen.” 

 De veiligheid van de studentenwacht-
woorden lijkt dus nog steeds gedeeltelijk 
af te hangen van de computergeletterd-
heid van het academische personeel. 
Veilig omspringen met je wachtwoord 
lijkt dan ook geen overbodige luxe. 

 Hoe hou ik mijn wachtwoord geheim in 5 
stappen:  

1. Gebruik alle tekens op je toetsen-
bord. Een wachtwoord in de vorm van 
‘!W8w0ord!’ is nog steeds betrekkelijk 
eenvoudig om te onthouden, maar veel 
minder makkelijk om te raden dan wan-
neer je gewoon ‘wachtwoord’ gebruikt.  

2. Verwissel af en toe van wachtwoord en 
gebruik er meerdere tegelijk. Studenten 
die meerdere wachtwoorden hebben 
en ze af en toe veranderen, hebben veel 
minder kans op problemen wanneer 
ze betrokken raken in een lek zoals hi-
erboven.   

3. Vermijd namen van vrienden, huis-
dieren of liefjes. Die vallen bijzonder 
makkelijk te raden.  

4. Wees extra voorzichtig wanneer je 
surft op gedeelde computers, of die nu 
op je kot staan of van de universiteit zijn. 
Voor je het weet laat je persoonlijke data 
achter.  

5. Een goeie tip: Plaats de eerste letters 
en tekens van beroemde citaatjes ach-
tereen, plaats er hun auteur achter als 
het wachtwoord minder dan acht tekens 
kent. “Elementary, my dear Watson!” 
door Sherlock Holmes wordt dan: 
“E,mdW!SH”.  •

Door een slordig beveiligde database lagen de wachtwoor-
den van enkele duizenden studenten psychologie en peda-
gogische wetenschappen maandenlang voor het grijpen. Wie 
wat handig is met Google Cache, kan ze overigens nog steeds 
opvragen.

FPPW-wachtwoorden 
openbaar gemaakt
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 LAURENS 

 Vroeger werd je automatisch gede-
libereerd als je gemiddeld 55 procent 
haalde en tegelijkertijd maximum twee 
buispunten had. Twee keer een 9 of één 
keer een 8 werd dus kwijtgescholden. Nu 
zal je echter maar één buispunt krijgen, 
op voorwaarde dat je 60 procent haalt, 
een 9 kan dus nog net vergeven worden. 
In de Masters verdwijnen ze helemaal. 
Deliberatie wordt dus uitermate moei-
lijk gemaakt, pech als je een uitschuiver-
tje maakt. 

 De studentenvertegenwoordigers 
pikken de nieuwe regeling niet. Op nau-
welijks twee dagen tijd hebben ze 1200 
handtekeningen verzameld. Maandag 
13 november (na het ter perse gaan van 
deze editie, nvdr.) komt er een gezame-
lijke actie van de Rechtenstuvers en het 
 VRG . Met gratis bier en gratis hotdogs 
trekken ze naar de Universiteitstraat om 
daar de lessen te belemmeren. 

 Stuver  Jonas Riemslagh  hoopt zo 
alsnog een heroverweging af te dwingen. 
“De laatste jaren is het aantal studenten 
met een tweede zit drastisch gestegen, 
omdat de examenregeling steeds stren-
ger en strenger is geworden. Vroeger 
kreeg je nog drie buispunten, dat is dan 
afgebouwd naar twee en nu blijft er nog 
één over. Dat geeft minder speling aan 
de proff en. Vroeger was het zo dat wan-
neer je een slecht examen afl egde – dat 
toch nog niet zo schabouwelijk was dat 
men je ervoor wilde laten bissen- men 
je nipt buisde. Op die manier kon je nog 
gedelibereerd worden als de andere vak-
ken in orde waren. Nu herleidt men die 
keuze bijna tot geslaagd of niet-geslaagd. 
We zijn bang dat dit meer tweede zit en 
meer GIT’s (de vroegere cumuls en IAJ’s, 
nvdr.) zal opleveren.” 

 “Sommige proff en zeggen dat het 
nieuwe systeem eenvoudiger is, maar 
dat klopt niet. De regeling is sowieso 
mechanisch, een computerprogramma 

rekent alles uit en de proff en keuren dat 
goed. Het enige resultaat is dat studen-
ten gestraft worden met minder vakan-
tie. Ook al blijft er nu nog een beperkte 
buispuntenregeling, van de essentie van 
deliberaties schiet nog amper iets over. 
Die zijn er immers om uitschuivers van 
goede studenten te compenseren. Sinds 
dit jaar krijgen onze studenten al na het 
eerste semester hun punten. Als je dan 
al ziet dat je een acht hebt zal de moti-
vatie kleiner zijn om nog eens alles te 
geven in de tweede examenperiode.” 

 “Voorstanders van de nieuwe rege-
ling argumenteren ook dat men in het 
nieuwe BaMa-systeem niet meer in ja-
ren, maar in credits moet redeneren. 
Hetgeen nu alleen zou tellen, zijn de cre-
ditbewijzen die je haalt bij het succesvol 
afl eggen van een examen. Maar ook dat 
is een slecht argument. Je opleiding blijft 
een geheel. En het nieuwe Onderwijs- en 
Examenreglement, aangepast aan de 
BaMa-hervorming, laat duidelijk ruim-
te voor deliberaties. Kort samengevat: 
streng maar rechtvaardig zijn is goed, 
maar enkel streng zijn, levert niet nood-
zakelijk goed onderwijs op.”  •

De Gemeenschappelijke Examencommissie van de opleiding 
Rechten heeft, net als in de Blandijn (zie kolom hiernaast, 
nvdr.), besloten om het buispuntensysteem af te bouwen. Tot 
grote woede van de studenten.

 MATTHIAS 

  Timothy Van Raemdonck , studen-
tenvertegenwoordiger in de faculteits-
raad, hoorde in de opleidingscommis-
sie Geschiedenis voor het eerst over de 
plannen. “Daardoor werden de studen-
ten natuurlijk voor een voldongen feit 
geplaatst. De beslissing was al gevallen 
in de examencommissie – waarin geen 
studenten zetelen.” Ook de gemiddelde 
student bleek na een korte en informele 
rondvraag van uw redacteur volledig uit 
de lucht te vallen. Slechte communica-
tie van de faculteit? We trokken op on-
derzoek. 

 Bij professor  Eddy Moerloose , voor-
zitter van de examencommissie, horen 
we een volledig ander verhaal. “Ondui-
delijkheid? De beslissing staat al sinds 
halfweg september op de portaalsite 
van de faculteit.” En bij nadere inspectie 
lijkt dat ook te kloppen. Moerloose staat 
ook volledig achter de beslissing van de 

commissie. “Ik heb de drempel voor het 
slagen jaar na jaar lager zien gaan. Vroe-
ger kreeg je pas een vrijstelling vanaf  
14, dan werd dat verlaagd tot een 12 en 
met het BaMa-systeem werd de drempel 
nog maar eens verlaagd. Nu heb je een 
vrijstelling vanaf een 10 en hoef je maar 
gemiddeld 500 punten op 1000 meer 
halen om als geslaagd geproclameerd 
te worden. In dat licht lijkt het mij niet 
onredelijk om van de student te vragen 
om minstens de helft van zijn punten te 
halen voor alle vakken.” 

 Moerloose denkt ook niet dat de stu-
dent de dupe zal worden van de nieuwe 
regeling: “Integendeel, in het nieuwe 
systeem wordt bij een diploma een lijst 
met alle behaalde credits gestopt. Een 
student die voor een vak gedelibereerd 
werd, zal aan zijn toekomstige werkge-
ver geen creditbewijs kunnen voorleg-
gen. En net zoals u en ik niet staan te 
trappelen om onze auto toe te vertrou-
wen aan een garagist die zijn vak niet 

eens voor de helft onder de knie heeft, 
zal een werkgever ook twee keer den-
ken voor hij iemand aanneemt die een 
paar leemtes op zijn curriculum heeft.” 
Als we Moerloose mogen geloven, zal 
de student alleen maar wel varen bij de 
nieuwe regeling. Al geeft hij de critici op 
één punt gelijk: “Vroeger gaf een prof af 
en toe een negen om mensen die een on-
gelukkige uitschuiver maakten op een 
examen niet meteen een tweede zit te 
bezorgen, nu valt die mogelijkheid weg. 
Maar al bij al staat de student er nu be-
ter voor dan dertig jaar geleden.” 

 De regeling lijkt sowieso defi nitief. 
Van een grootscheepse studentenactie 
is bij het drukken van deze Schamper 
nog geen sprake. Studenten doen er in 
elk geval goed aan om tijdens de ko-
mende examens voor een keertje van 
hun luie reet te komen, want gokken op 
een initiatief van de stuvers is altijd een 
beetje riskant.  •

Vergeef ons onze zonden!
BUISPUNTENREGELING VERSTRENGD, STUDENT DE DUPE.

Blandijn Bibbert

Ook in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft de examencommissie beslist om voortaan 
geen oogje meer dicht te knijpen voor de uitschuivers van studenten. Enkel over de graden 
wordt voortaan nog gedelibereerd.

OOK DE STUDENTEN L&W KUNNEN FLUITEN NAAR BUISPUNTEN.
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Collega’s onder elkaar

 LAURENS 

 Vrijdagmiddag halfvijf. Schaamte-
loos stormen we de redactievergadering 
van Veto binnen. Eenmaal onszelf voor-
gesteld, bedekt de verzamelde Vetore-
dactie haar verbazing onder de mantel 
der collegiale liefde. Op één lawaaierige 
redacteur na integreren we ons al snel 
in de lopende vergadering. Wat opvalt, 
is de ijzeren hand waarmee de debat-
ten geleid worden, tekenend voor het 
professionalisme van onze Leuvense te-
genhanger. 

 SCHAMPER / VETO 

 Waarin verschilt Veto eigenlijk van 
Schamper? Hoofdredacteur  Simon 

Horst  breekt er zijn hoofd over. “We 
hebben natuurlijk een andere opzet. 
Schamper is een tijdschrift, terwijl wij 
proberen een echte krant te zijn, zowel 
vormelijk als inhoudelijk. Ons nieuws 
moet dan ook actualiteitsgebonden zijn, 
wat bij Schamper traditioneel gezien 
minder noodzakelijk is. Op zich is het 
natuurlijk ook niet gemakkelijk om elke 
week echt nieuws te brengen. Verder 
schopt Schamper liever tegen de sche-
nen. Niet dat wij geen sappige artikels 
willen schrijven, maar soms lijkt het 
alsof jullie contrair doen om contrair te 
doen.”  

“Vanwege onze geschiedenis wor-
den wij, denk ik, vaker gelezen in hoge 
onderwijskringen. Ik heb er wel geen 

zicht op of onze bladen anders liggen 
bij de studenten. Veto kent een oplage 
van 9000 exemplaren waarmee we niet 
elke student kunnen bereiken; maar de 
exemplaren die in de auditoria en de 
resto’s liggen, zijn meestal wel allemaal 
weg.” 

 ONAFHANKELIJKHEID 

 “Veto behoort tot de Leuvense stu-
dentenkoepel  LOKO . Dat heeft z’n voor-
delen en z’n nadelen. Het voordeel is dat 
informatie makkelijker doorstroomt. Het 
nadeel is dat we misschien afhankelijker 
lijken. In de statuten staat nochtans dat 
Veto redactionele onafhankelijkheid 
heeft. Ze hebben wel een voorafgaand 
inzagerecht bij artikels die over  LOKO  
gaan, maar meer ook niet. Het is zeker 
niet zo dat mensen van  LOKO  voor Veto 
mogen schrijven.”  

“Ook ten aanzien van de instelling 
zijn we onafhankelijk. Voormalig rector 
 Dillemans  zei wel eens tegen een redac-
teur: ‘Manneke, gij moet hier nog afstu-
deren hé’. De nieuwe rector  Vervenne  is 
echter een minzaam man. Autoritair is 
hij zeker niet. Het ergste wat hij kan zeg-
gen is: ‘Ik ben teleurgesteld.’ Toch blijven 
we de strijd opzoeken, we willen immers 
zeker niet geïdentifi ceerd worden met 
het  establishment .” 

 OBJECTIVITEIT 

 “Schamper en Veto schrijven allebei 
vanuit hun eigen optiek, de Gentse en 
de Leuvense. Allebei proberen we objec-
tieve artikels te schrijven, maar daar sla-
gen we beiden nooit helemaal in. Maar 
dat is niet erg, hé. Zo is Veto nu eenmaal 
het Leuvense studentenblad, niet het 
Vlaamse.”  

Met deze wijze woorden in gedach-
ten verbroederen we nog wat verder op 
het terras om de hoek.  •

Wekelijks ontvangen we op de redactie de studentenkrant 
Veto. Als we er dan toch zijn, kunnen we evengoed eens ken-
nis maken met onze Leuvense lotgenoten. Wat schuilt er ach-
ter al dat zwart-wit krantenpapier? Schamper trok op onder-
zoek.
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 LAURENS EN GERT 

 De begeleidende aspirant-landbouw-
ingenieur zijgt naast de koe ter aarde en 
huilt luidop. Twee leden van de Univer-
sitaire Parochie troosten de man echter, 
en wijzen erop dat hij nog rapenzaad in 
de jaszak heeft, en dat hij er nog steeds 
het beste van kan maken. Als herboren 
springt de man op, om vervolgens ge-
grepen te worden door een trein uit de 
tegenovergestelde richting. 

 Ondanks deze (licht gedramatiseer-
de) tegenvaller, blijven de mannen en 
vrouwen van de Universitaire Parochie 
zich onversaagd inzetten om de zielen-
rust van de universitaire ingezetenen 
te verzekeren. Generalissimo van de 
universitaire herders is Eerwaarde Heer 
Johan Van Pee, vroeger leerkracht gods-
dienst, fysica en wiskunde en nu dus 
hoofdman van de Universitaire Paro-
chie. Een gesprek. 

 Wat is de functie van een studentenparo-
chie in een katholieke universiteit? 

 Het is een bewuste keuze van de uni-
versiteit om hier een parochie te behou-
den, die uit twee delen bestaat. Enerzijds 
is er de studentenparochie, wiens acti-
viteiten vooral tijdens de week plaats-
vinden. Daarnaast is er ook nog een 
weekendparochie, die je een beetje kan 
vergelijken met een klassieke parochie: 
we verzorgen daar misvieringen, dopen, 
begrafenissen en huwelijken. 

 

 OPEN KERK 

 En komen oud-studenten soms terug naar 
de parochie, wanneer ze bijvoorbeeld wil-
len trouwen? 

 Zij zijn uiteraard welkom. Andere pa-
rochies worden afgebakend door terri-
toriale grenzen, wij worden afgebakend 
door het lidmaatschap van de univer-
sitaire gemeenschap. Maar onze Kerk 
staat uiteraard open voor iedereen, dat 
spreekt voor zich. 

 Een universitaire parochie draagt natuurlijk 
een levensbeschouwelijke paradox in zich. 
Jullie zijn de zielenherders van wetenschap-
pers die soms zaken onderzoeken die fun-

damenteel botsen met de opvattingen van 
het geloof en de richtlijnen uit Rome. Hoe 
gaan jullie daarmee om? 

 Die spanningen manifesteren zich 
vooral in Amerika. Ik moet zeggen: hier 
in de parochie ervaar ik die confrontatie 
niet. Ik denk dat de  clash  ook een beetje 
opgeschroefd wordt. In Amerika waagt 
de religie zich op het terrein van de we-
tenschappen, en dan krijg je uiteraard 
botsingen. Om het cru te stellen: religie 
is er niet om de waarheid over het heelal 
te proclameren. De wetenschap vertelt 
ons dat wel, religie is er vooral om te 
leren leven. Religie vertelt ons hoe we 
moeten omgaan met elkaar, met onszelf, 
met het milieu en de maatschappij, en-
zomeer. Ze vertelt ons niet of de aarde in 
zeven dagen of miljoenen jaren gescha-
pen is. Een markant feit is bijvoorbeeld 
dat het klassieke scheppingsverhaal 
in het Hebreeuws een gedicht is! En de 
Amerikaanse gelovigen halen het in hun 
hoofd om zoiets volledig uit de context 
te rukken, en als wetenschappelijk trak-
taat te zien. Je moet wel Amerikaans zijn 
om dat te kunnen  (lacht) . 

 Maar probeert u niet een klein beetje het 
morele geweten van de universiteit te 
zijn? 

 Onze rol heeft zeker met ethische 
overwegingen te maken: de voorschrif-
ten over het omgaan met milieu en 
maatschappij zijn morele voorschriften. 
Maar religie gaat breder dan dat: gods-
dienst heeft ons zeker zinnige dingen te 
vertellen over hoe we moeten omgaan 
met verdriet, rouw en rijkdom. Maar het 
Christendom heeft, zoals elke religie, een 
bredere basis dan enkel het ethische. 

 Maar mocht de universiteit plots erg im-
moreel onderzoek uitvoeren, zou u dan uw 
stem verheffen? Of bent u er toch vooral 
voor studenten op zoek naar zingeving? 

 Ik hou mij eigenlijk liever bezig met 
studenten die met levensvragen zitten. 
Anderzijds: ik werk hier nog maar pas, 
maar die vraagstukken rond ethiek inte-
resseren mij zeker wel. We hebben een 
ethische commissie aan onze universi-
teit, en ik ben zeker van plan daarheen te 
trekken. Ik zal daar wel niet alleen zijn: 

er zullen ook proff en fi losofi e en theolo-
gie zijn. De ethische basis van onze uni-
versiteit kent een breed draagvlak. 

 STAMCELONDERZOEK 

 Als rector Vervenne in zijn openingsspeech 
beweert dat hij af en toe botst met Rome 
over stamcelonderzoek, dan doelt hij dus 
ook niet op de universitaire parochie. 

 Inderdaad. Ik moet u ook eerlijk zeg-
gen: wij zijn uiteindelijk een bescheiden 
groep, hé. Wij zijn geen professoren, wij 
zijn niet bezig met dat fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek. Weten-
schappelijke zelfbevraging is voor ons 
dus ook niet evident. Wij willen gewoon 
de modale student helpen wanneer die 
vragen heeft op het vlak van religie en 
zingeving. Het komt bij ons niet op een 
vermanend vingertje richting universi-
teit op te steken. 

 Een gewaagde afsluiter: vindt u dat de 
Gentse studenten ook een Universitaire 
Parochie nodig hebben? 

  Nodig  is natuurlijk een zwaar woord, 
maar zo’n parochie zou misschien wel 
zinvol zijn, ja. Religieuze dienstverlening 
lijkt misschien niet erg goed in de markt 
te liggen, maar je zou ervan versteld 
staan hoeveel studenten hiervoor vra-
gende partij zijn. Wij onderhouden hier 
elke woensdagavond een eucharistievie-
ring. Die viering wordt mooi verzorgd, 
en de teksten die voorgelezen worden 
zijn vlot begrijpbaar. Daar komt toch al-
tijd zo’n zeventig man op af. Ik weet ook 
wel dat dat geen stormloop is, maar de 
vraag bestaat bij de studenten.  •

STUDENTENPASTOR JOHAN VAN PEE FLUIT INQUISITIE TERUG!

Wanneer we Vlaams-Brabant binnenrijden, wordt onze elek-
trische locomotief losgekoppeld en vervangen door een ver-
vaarlijk blazende stoomlocomotief. Net voor de Leuvense 
stadmuren rijdt het gevaarte een afgedwaalde koe aan. 

“Religie is er niet om de waarheid over 
het Heelal te proclameren”
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“Sint-Pietersplein moet st

Na het eerste studen-
tenoverleg van dit aca-
demiejaar kondigde de 
Gentse schepen van On-
derwijs en Opvoedkunde 
Rudy Coddens (SP.a) aan 
dat het Sint-Pietersplein 
voortaan ‘the place to be’ 
moet worden voor stu-
dentenactiviteiten. Dat 
liet hij weten via een ar-
tikel in De Standaard.

LEILA & JON

Tevens maakte hij vage allusies op 
‘goede’ afspraken omtrent deze evene-
menten en het eventueel oprichten van 
een ‘studentenmonument’ op het plein 
om de Gentse studentengeist aan te 
wakkeren. Wat de rudy hier precies mee 
bedoelde, pluist de schamper voor U uit 
in het volgende interview. 

Hoe wilt u het Sint-Pietersplein aantrekke-
lijker maken voor studenten?

Tijdens het studentenoverleg werd 
het voorstel gedaan om grootscheepse 
studentenactiviteiten, zoals de mas-
sacantus en ‘Th e Student Kick-Off ’, in 
de toekomst op het Sint-Pietersplein te 
laten doorgaan. Het college van burge-
meester en schepenen bevestigden dat 
dit inderdaad dé aangewezen locatie 
is voor dergelijke evenementen. Er zijn 
echter voorwaarden aan verbonden: zo 
mag er bijvoorbeeld niet tot stukken in 
de nacht gefeest worden en mag de mu-
ziek niet te hard staan. Dit om geluids-
overlast te beperken. 

Staat het Sint-Pietersplein dan vrij ter be-
schikking van studentenorganisaties?

Het is niet de bedoeling dat er elke 
week een activiteit doorgaat op het Sint-
Pietersplein. Kleinschalige ‘intiatiefkes’ 

wimpelen wij af. Wij zien vooral evene-
menten die reeds een traditie binnen het 
studentenleven hebben als kandidaat 
en nieuwe ideeën zullen geëvalueerd 
worden op duurzaamheid. Een overeen-
komst met de doelstellingen van de stad 
is ook belangrijk, zoals bvb. bij de Stu-
dent Kick-Off .  

Hans Pijpelinck van de dienst studenten-
activiteiten streeft bij de inrichting van 
het Sint-Pietersplein de populariteit van 
de Gras -en Korenlei na. Wat is uw visie 
daarop? 

Er zijn al een paar cafeetjes op het 
plein, maar een uitbreiding daarvan 
kunnen wij niet stimuleren, da komt er 
of da komt er nie. Een kaal plein is trou-
wens voor studenten veel onaantrekke-
lijker dan de Gras-en Korenlei: ik zie ze 
er bijvoorbeeld nog niet met hun matjes 
naartoe trekken om te pick-nicken.

Momenteel zijn er op het plein ban-
ken voorzien. Jammergenoeg hebben 
wij wekelijks te kampen met vandalisme 
waarbij enkelingen het nodig vinden die 

banken (stenen banken van zo’n 350 kilo 
(!) n.v.d.r.) te versleuren of omver te du-
wen.

In De Standaard maakte u ook gewag van 
de oprichting van een studentenmonu-
ment, zoals het Leuvense beeld van ‘De 
kotmadam’. Zijn daar al concrete plannen 
voor?

Het idee van een monument kwam 
tevens voort uit het studentenoverleg. 
Het Sint-Pietersplein leek wederom de 
goede plaats om het te vestigen. Maar 
als schepen kan ik hier niet alleen over 
beslissen, allerlei adviezen zijn immers 
nodig. Ik zal het wel op de agenda van 
het college laten plaatsen. Ik bemoedig 
dit leuke idee en ik vind ook dat het 
beeld alleszins in de buurt van het plein 
moet komen, maar natuurlijk er niet 
middenop: een plein moet een plein blij-
ven en de activiteiten die er zullen door-
gaan hebben voldoende ruimte nodig. •
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studentenplein worden”

Jan Met Pet
JON & LEILA

Dit keer slechts een ‘Jantje’ met het 
‘petje’ met relatief weinig interviews. 
Hoofdreden hiervan is het staalharde 
feit dat  Dhr. Coddens de andere helft 
van deze pagina’s volbrabbelt. Bijkom-
stige reden, aldus critici, zou de systhe-
matische ‘uitstel-tot-op-de-deadline-po-
litiek’ van ondergeschreven redactielid 
zijn. Geheel onterecht natuurlijk, beste 
lezers. 

KELLY (1E JAAR POL EN SOK)

Ik vind dat er hier meer bankjes 
moeten komen, net als een extra lading 
‘groen’. Ook zouden er meer evenemen-
ten georganiseerd moeten worden want 
dit is zo’n groot plein; hier kan je veel 
meer mee doen.

JOLIEN (1E JAAR INTERIEURAR-
CHITECTUUR) 

Dit plein straalt inderdaad absoluut 
nog niets uit van wat ik me bij een stu-
dentenplein voorstel. Er ontbreekt nog 
iets, maar ik kan er niet echt een vinger 
op leggen. Laat ik het zo zeggen; ik vind 
het nogal ‘leeg’. Ook gebeurt er hier ei-
genlijk nog niet genoeg. 4 à 5 activiteiten 
per jaar vindt ik veel te weinig om het 

Sint-Pietersplein een ‘studenplein’ te 
noemen. Zo verkrijgt dit plein nooit een 
‘studentenplein-imago’.

ITTAES (1E JAAR BURGERLIJK 
INGENIEUR)

Ik vind het al een goed begin dat men 
er zich mee bezig houdt. Natuurlijk is 
er nog meer nodig om van een echt stu-
dentenplein te kunnen spreken maar in 
de loop der tijd zou dit wel eens positief 
kunnen evolueren. Een paar extra cafe-
tjes zouden overigens wel welkom zijn.

AUDRY & JULIE (1E BACH COM-
MUNIECATEWETENSCHAPPEN)

A: Ik vindt het Sint-Pietersplein in-
derdaad vrij kaal. Toch ziet het er wel 
een studentenplein uit. Als hier veel aan 
gewerkt zou worden, zou het  hier in de 
zomer wel ‘neig’ gezellig kunnen zijn.

J: Een kunstwerk zou ook wel op het 
Sint-Pietersplein moeten komen.

A: Jaaah een fonteintje!!

J: Nee, een soort kunstwerk. En een 
paar terrasjes zouden er ook nog moe-
ten komen.

A: Jaaah terrasjes!!

STEVEN (LAATSTE JAAR BUR-
GERLIJK INGENIEUR)

Volgens mij moet er een beetje meer 
groen op dit plein komen.

Ik heb wel gezien dat ze eerder al bo-
men hebben proberen te planten maar 
dat die nadien weer werden uitgetrok-
ken. Toch vindt ik het Sint-Pietersplein 
momenteel veel te leeg.

Ook zouden ze hier meer sportfacili-
teiten kunnen zetten. Een paar voetbal- 
of basketdoelen zouden hier niet mis 
staan.

TONY (BARMAN ÉN DJ IN DE 
PI-NUTS)

Ook ik vind dat er hier meer groen 
moet komen. Ook een paar concerten 
zouden hier perfect een onderkomen 
vinden. Een openluchtbioscoop zie ik 
eigenlijk ook wel zitten.

Vroeger was het ook een gewoonte 
hier volksspelen te organiseren. Die zou-
den hier zeker opnieuw mogen plaats-
vinden; het plein is er groot genoeg voor 
en biedt een prachtige setting.

Laatst moeten natuurlijk ook de 
Gentse Feesten hier een echt studenten-
plein van maken. •
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Asbest geen gevaar voor 
gezondheid in de Blandijn?
Tijdens de onderhoudswerken die deze zomer werden uitgevoerd in de Blandijn, konden studenten in de kelder 
een bord met daarop ‘Opgepast. Asbest.’ zien hangen. Moeten de verschillende studentenkringen die er huizen 
zich ongerust beginnen te maken, of hebben we met een dode mus te maken?

 BREGT 

  André Desmet , verantwoordelijke 
 for all things asbestos  aan de UGent, stelt 
ons meteen gerust: “We zijn momen-
teel bezig met de inventarisatie van de 
aanwezigheid van asbest in onze ge-
bouwen. Nog niet alle gebouwen, zoals 
bijvoorbeeld de Blandijn, waren volledig 
in kaart gebracht en dat zijn we nu aan 
het verhelpen.” Hij benadrukt dat hierin 
geen accuut gevaar voor de gezond-
heid gezien mag worden. “Zo’n inven-
taris omhelst drie stappen. Eerst is er 
een rondgang in de gebouwen. Daarna 
worden er op risicoplaatsen stalen ge-
nomen. De derde en laatste stap is het 
opstellen van een beheersprogramma 
op basis daarvan.” 

 Het is pas in dat programma dat het 
lab aanbevelingen maakt over de oppor-
tuniteit om de isolatie te vervangen. Vol-
gens de huidige planning moet het hele 
zaakje tegen half 2007 rond zijn. Onder-
tussen houdt een arbeidsgeneesheer de 
situatie in de gaten en wordt er frequent 
gecommuniceerd met de verschillende 
diensten. 

 Wat de Blandijn betreft, is de kans 
erg klein dat er grote ingrepen gaan 
volgen. In de kelders bevindt de asbest 
zich voornamelijk in de isolatie rond 
de leidingen. Volgens de verslagen zijn 
daar nergens beschadigingen of conta-
minaties bij vastgesteld, wat wil zeggen 
dat niemand speciaal moet omlopen om 
binnen dertig jaar niet in de problemen 
te komen met zijn longen. En dan nog, 
tegen dan kunnen ze dat toch allemaal 
genezen. 

 HUMAN INTEREST 

 Gevaar geweken, in uw kot zit er nog 
steeds meer asbest verwerkt dan in de 
Blandijn. Nu niet meteen de grootste 
verrassing, van het tegendeel hadden 
we immers veel sneller vreemd opge-
keken. Gecontamineerde asbest in een 
van hele generaties jongeren omgeven 
gebouw zou een tikkeltje te mediage-
niek zijn geweest voor die goede oude 
Blandijn. Een rots in de branding, dat 
zeker, maar sinds de muren een week 
na de opening al wat scheef begonnen 
te trekken, is er niet veel aandacht meer 
aan besteed. Nog een geluk dat er geen 
gordijnen hangen, of we hadden hier 

iets geschreven over ouders die tijdens 
openingsdagen “Ha, hierzie, nog steeds 
dezelfde gordijnen zie ik?” net iets te fre-
quent laten optekenen. Geen nieuws, u 
mag naar huis gaan. 

  Alas , dit boekje raakt niet vol zon-
der ons, dus gooien we het maar over 
een andere boeg. U heeft waarschijnlijk 
al wel gemerkt dat Schamper sinds dit 
jaar opvallend enthousiast het popu-
lisme heeft omarmd. “Laat er  human 
interest  zijn!” orakelde de jonge horde 
op de redactie, en wat viel daar tegen 
in te brengen? Je kunt maar op zoveel 
manieren de blunders van de unief be-
schrijven voor er begeerlijk naar andere 
onderwerpen wordt uitgekeken. In fact: 
waarom het zogenaamde ‘harde nieuws’ 
over de UGent vanaf de volgende editie 
niet gewoon in tabelvorm presenteren? 
 Th e good, the bad  en met een semi-lollige 
cartoon ook  the ugly . Evenveel informa-
tie, minder grammaticale lijken die ei-
genlijk alleen maar wat liggen te stinken 
in het riviertje naast onze lokalen. 

 We hadden het over  human interest . 
Een begrip dat begin jaren negentig ge-
meengoed werd toen Pieken Paultje, 
verbazend analoog met onze huidige 
redactionele koers, de overstap naar de 
 VTM  maakte. De gewone man moest 
al lang niets meer van groots opgezette 
shows hebben, de gewone man was zelf 
ook wel interessant genoeg om naar te 

kijken.  Enfi n , dat werd toch gezegd. Dat 
er in tien jaar tijd niemand eens “Tiens?” 
heeft gedacht bij beelden van een seniele 
oude gek die een pan eieren met zijn kat-
ten deelt, ontgaat ons toch een beetje. 

 GELE BRIEFKAART 

 Diepgaande interviews in het genre 
‘wie zijn ze en waar komen ze vandaan’? 
Geen idee, laat ons met rust. Na twee 
vragen gaan ze toch wel weer over ho-
moseksualiteit of andere afwijkingen. 
Wat ons dát moet kunnen verrekken, het 
blijft een raadsel. Hetzelfde kan evenwel 
gezegd worden over artikels over digita-
le studentenkaarten die opvallend veel 
geld kosten om niet te bestaan, of een 
paar digitale ongelukjes met paswoor-
den. We zeiden het al: blunders van de 
unief, ze wennen.  

 Tijd om af te ronden, er moet hier 
ergens nog een lollige cartoon bij kun-
nen. Tekst zonder tekeningen,  the previ-
ous frontier ! Laat ons anders eens weten 
wat ons doelpubliek – helaas: u – ervan 
denkt: meer  human interest , of boeren 
we met ons boekje nog zo slecht niet 
de laatste jaren? Schamper@schamper.
ugent.be, daar moet u wezen. Verwacht 
er wel niet veel van, geen rekening hou-
den met oplage- en verkoopcijfers bevalt 
ons meer dan gezond is voor een redac-
tie.  •

DODE MUS VOORLOPIG ENIGE SLACHTOFFER. DOM BEEST.
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Gezocht: goede vrienden (m/v)

 MATTHIAS LAEVENS EN STIJN BAERT 

 Bovendien kan het niet enkel bij deze 
vaststelling blijven, oplossingen dienen 
gezocht te worden en wel dringend. Geef 
nu toe: een leven zonder vrienden is zo-
als een student zonder zijn of haar pint: 
het gaat, maar het is niet leuk. Bizar is 
dat de oplossing eigenlijk voor een stuk 
al in de verklaring zit… 

 De Universiteit Gent is een pluralisti-
sche instelling en daar zijn we best trots 
op. Op gepaste tijdstippen halen we 
graag uit met ons niet-politiek of niet-
ideologisch gebonden karakter. Terecht, 
want is het niet veel logischer onderwijs 
te verschaff en zonder dat katholieke 
dogmablok aan je been? Toch lijkt deze 
troef ook meteen op “amicaal” gebied 
ons grootste nadeel te zijn: we zijn van 
iedereen en toch ook weer van niemand, 
in grote tegenstelling tot de situatie van 
de  VUB  en K.U.Leuven, waar, bij bedrei-
gingen, de vrijzinnige en katholieke zuil 
meteen de rangen sluiten. Daarenboven 
draagt de UGent haar verleden van echte 
overheidsinstelling, de Rijksuniversiteit 
Gent, mee en zeg nu zelf: welke goede 
(lees: belangrijke) vriend lag daar nu 
van wakker? Het was immers bijzonder 
makkelijk: de beleidsmakers in Brussel 
moesten niet luisteren naar wat Gent te 
zeggen had, nee, Gent zou luisteren naar 
wat men in Brussel te zeggen had. 

 De tijden zijn ondertussen gelukkig 
wat veranderd, maar toch lijkt de UGent 
niet veel meer vrienden gemaakt te heb-
ben. En voor de goede verstaander: on-
der vrienden verstaan we in de eerste 
plaats mensen uit de politieke, sociale, 
culturele en bedrijfswereld. Heel wat 
mensen uit die milieus hebben noch-
tans hun studies aan de UGent afge-
maakt. Doe maar eens de volgende test: 
welke van onze Nederlandstalige minis-

ters zijn niet in Gent afgestudeerd? En 
zij zijn zeker niet de enigen die een band 
met onze Alma Mater hebben: jaarlijks 
studeren er immers duizenden mensen 
af aan de UGent. We stellen echter vast 
dat maar weinigen de weg naar onze 
alumnivereniging vinden. Zo verliest de 
Universiteit jaarlijks honderden poten-
tiële goede vrienden. En dat is jammer, 
want het is net daar dat de UGent haar 
vriendschap zou kunnen onderhouden. 
Onze alumniverenigingen moeten meer 
een plaats voor actieve netwerking wor-
den en de Universiteit Gent moet daar-
naast in haar netwerk durven investe-
ren.  

 De Universiteit is het grootste bedrijf 
van West- en Oost-Vlaanderen. Grote 
private bedrijven van een dergelijke om-
vang beseff en zeer goed hoe belangrijk 
een uitgebreid netwerk buiten het be-
drijf is en ze zijn maar al te graag bereid 
om daarin een fl inke duit te investeren. 
Daarenboven kennen de internationaal 
het meest gerenommeerde universi-
teiten stuk voor stuk een uitgebreid en 
degelijk onderhouden (alumni)netwerk. 
Zelfs universiteiten die niet tot de we-
reldtop behoren, kennen er wat van. 
Neem nu de K.U.Leuven: overal, op elk 
Vlaams en federaal kabinet, in elk be-
langrijk bedrijf, hebben onze Leuvense 
vrienden wel ergens een nuntius zitten 
die maar al te graag zijn of haar vriend, 
de K.U.Leuven, een plezier wenst te 
doen. We mogen er geen karikatuur van 
maken, de UGent heeft wel degelijk een 
aantal goede vrienden; maar in een we-
reld waarin lobbyen en informatieverga-
ring en -doorstroming belangrijk is, kan 
je er nooit genoeg hebben. Die vrienden 
moet je dus onderhouden. Maar daar-
onder mogen we niet verstaan dat we 
ze enkel mogen opzoeken als we slecht 
nieuws hebben en we bijgevolg hun hulp 

wel eens zouden kunnen gebruiken, zo-
als bij het rechttrekken van onze struc-
turele onderfi nanciering.  

 Doet de UGent dan momenteel hele-
maal niks met haar voormalige studen-
ten? Toch wel. Er bestaat een overkoepe-
lende alumnivereniging, met een aantal 
voortrekkers die echt wel hun best doen 
en de alumni meenemen op gesmaakte 
excursies naar Aken of het Provinciaal 
Domein Raversijde en Leopold II, of op 
een fi etstocht door de Parijse binnen-
stad. Ook nodigt de UGent haar voor-
malig afgestudeerden elk jaar uit in het 
Film-Platteau en op een concert van het 
Festival van Vlaanderen. Je zal er echter 
vaak dezelfde gezichten aantreff en. Als 
we ook de andere beoogde doelgroepen 
willen aanspreken, zou het volgens ons 
net dat tikje méér, dat tikkeltje exclusie-
ver mogen zijn. Mocht de UGent haar 
te koesteren alumni eens uitnodigen in 
een VIP-tent op het Filmfestival aan de 
Kinepolis of hen wat frequenter uitnodi-
gen op activiteiten met enige grandeur, 
zoals bijvoorbeeld op de Gentse Florali-
en, dan zou de respons er misschien wel 
zijn. In elk geval moet de UGent ernstig 
investeren in haar netwerk, al was het 
maar voor het geval een nieuwe onder-
wijs- of innovatieminister zou besluiten 
zijn of haar middelen te herverdelen.  

 Om alle misverstanden te vermijden: 
ook die mensen die zich niet in de duis-
tere wereld van de gangpolitiek schuil-
houden, verdienen een goed alumni-
beleid op maat. Hoe groter immers het 
netwerk, hoe interessanter het wordt 
om er als afgestudeerde deel van uit te 
maken. Net zoals we onze politici niet 
enkel mogen contacteren wanneer we 
hulp nodig hebben, zo mogen we onze 
alumni evenmin pas proberen te berei-
ken als we hun portefeuille nodig heb-
ben, bijvoorbeeld om onze Boekentoren 
te renoveren. De Rector en de Univer-
siteit zijn zich gelukkig van deze tere 
plek bewust en hebben dan ook beloofd 
inspanningen te leveren. Men heeft het 
door: uit het oog is uit het hart…  •

“De Universiteit Gent heeft veel kennissen, maar weinig 
vrienden” wist Rector Van Cauwenberge te vertellen in zijn 
rectorale rede bij aanvang van het nieuwe academiejaar. 
Ontkennen gaat moeilijk, het is zo. Belangrijker dan het ma-
ken van deze vaststelling, is echter het zoeken naar een ant-
woord op de vraag hoe dit komt. 

OPINIE
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Carl Devos over links en rechts

 WIM VAN LANCKER & MAARTEN HANS-
SENS 

 Professor Devos, graag een reactie op vol-
gende uitspraken van VLD-voorzitter Bart 
Somers: ‘Begrippen als links en rechts zijn 
meer iets voor aardrijkskundigen dan voor 
politici’ en ‘Een conservatieve liberale par-
tij bestaat niet’. 

 In mijn aardrijkskundelessen werd 
er in ieder geval niet gesproken in links-
rechtstermen. Wij werkten met wind-
richtingen.  (lacht)  Maar goed, Bart So-
mers ontkent met deze uitspraken de 
links-rechtstegenstelling gewoon, omdat 
die zijn partij op dit moment niet dient, 
o.a. doordat een aantal rechtse protago-
nisten de  VLD  onlangs verlaten hebben.  
Natuurlijk kan je niet van twee walletjes 
eten, want tezelfdertijd zegt Somers dat 
zijn partij zich in het centrum bevindt. 
En een centrum impliceert dat er zich 
iets langs beide uiteinden daarvan be-
vindt, langs de linkerkant en langs de 
rechterkant. Die tweede uitspraak is ook 
niet juist: een liberale partij hoeft niet 
per sé progressief te zijn. Misschien is 
dat wel het geval in Vlaanderen, maar 
in andere landen zijn er voorbeelden 
genoeg van conservatieve liberale par-
tijen. 

 In welke mate is ‘progressief’ dan niet ge-
woon een synoniem voor ‘links’? 

 Dat is zeker niet het geval. Heel wat 
linkse partijen zijn de dag van vandaag 
echt conservatief, in die zin dat ze willen 
 conserveren . Zo zijn daar de sociale wel-
vaartsvoorzieningen, die ze willen be-
schermen tegen wat in hun ogen sociale 
afbraak is. Progressief betekent ‘veran-
deringsgezind’, dingen willen verande-
ren. Als dit de  ware  defi nitie van pro-

gressief is, dan is het Vlaams Belang dat 
ook. Wanneer die partij aan de macht 
zou komen, zouden ze heel wat dingen 
veranderen: meer ‘law and order’, de in-
tegratiecriteria wijzigen… Dat is in hun 
ogen de maatschappij op de toekomst 
voorbereiden. Als dit dus ook progres-
sief is, dan is het een totaal hol begrip 
geworden. Progressief en conservatief 
zijn eigenlijk gewoon containerbegrip-
pen waar iedereen kan instoppen wat 
hij wenst, met als resultaat dat ze op het 
einde van de rit niks meer betekenen. 

 Zijn links en rechts dan ook niet gewoon 
twee containerbegrippen? 

 Je weet inderdaad niet wat iemand 
precies bedoelt als hij zegt ‘ik ben nog-
al rechts’ op 35 verschillende thema’s. 
Links en rechts zijn wel  oriënterende  
begrippen. Ze geven een zekere richting 
aan. Links en rechts zijn de uiteinden 
op twee breuklijnen: een sociaal-eco-
nomische en een sociaal-culturele. Zo 
kan iemand perfect rechts zijn op soci-
aal-economisch vlak en links op sociaal-
cultureel vlak, bijvoorbeeld mensen die 
vinden dat iedereen zelf verantwoorde-
lijk is voor zijn eigen welvaart en die an-
derzijds voorstander zijn van het homo-
huwelijk. Als richtinggevende begrippen 
hebben links en rechts dus zeker nog 
een waarde. 

 Is het niet beter om het aantal breuklijnen 
waarop je links en rechts kunt positioneren 
uit te breiden? 

 Neen, want dan verdwijnt het rich-
tinggevende gewoon en wordt alles veel 
te verwarrend. Om de zoveel tijd vinden 
politici wel zelf een nieuwe breuklijn uit, 
waarop ze zich dan aan het positief uit-
einde positioneren. Dat is wat Somers 
nu ook doet: ‘wij zijn de meest progres-

sieve partij van Vlaanderen’. Het is nu 
ook niet dat ik een enorme aanhanger 
ben van die links-rechtsterminologie. 
We hebben gewoon vastgesteld dat die 
begrippen heel vaak gebruikt worden. In 
het inleidende hoofdstuk van ons boek 
geven we een korte bloemlezing van re-
cente voorbeelden. Maar wat ons prik-
kelde, was de vraag of er nog een reële 
grond voor die begrippen was. Vanwaar 
komen ze, waarnaar verwijzen ze? 

 Vanwaar komt die impuls dan om te be-
weren dat links en rechts dode begrippen 
zijn? 

 Meestal zijn het de centrumpartijen 
die dat beweren. Sp.a en Vlaams Belang 
zouden die termen bijvoorbeeld nooit 
verwerpen. Centrumpartijen hebben 
het daar moeilijker mee, want zodra die 
zich voor een bepaald ‘rechts’ thema uit-
spreken, hebben ze de linkervleugel te-
gen en vice versa. Dus ontkent men die 
lijn gewoon, én creëert men een nieuwe 
breuklijn om zich daarop dan heel dui-
delijk te profi leren. 

 Is het niet zo dat ook sp.a de termen links-
rechts gaat vermijden in hun discours om-
dat zij een partij ‘voor alle mensen’ zijn 
en ze zich dus meer in het centrum moet 
ophouden? 

 Het klopt inderdaad dat de sp.a naar 
het centrum is opgeschoven. Maar het 
woord ‘iedereen’ verwijst niet noodza-
kelijk naar het centrum, maar werd als 
antwoord geformuleerd op de ‘hard-
werkende Vlaming’ van de  VLD . De sp.a 
stelde daarop: “wij kunnen vanuit een 
links verhaal een maatschappij bouwen 
die voor  iedereen  goed is”. Dat sluit na-
tuurlijk niet uit dat er binnen de sp.a 
heel wat mensen met wat meer centru-
mambities het woord ‘links’ wat verve-
lend vinden. Ik denk zelfs dat men om 
strategische redenen het woord socialis-
tisch minder gebruikt dan links. De zo-
genaamde  bobo’s  in Antwerpen zijn daar 
het perfecte voorbeeld van: mensen met 
een rechtse portefeuille maar een links 
hart, een bourgeois-leefpatroon gecom-
bineerd met sociaalvoelendheid. Zij 

OVER LIBERALEN, BOBO’S EN ANDERE WORSTEN

Carl Devos, de immer in het publieke debat aanwezige politi-
coloog van onze Alma Mater, heeft samen met twee collega’s 
een nieuw boek geschreven: “Op het kruispunt van de poli-
tiek: links en rechts in Vlaanderen”,  Jef Nys it ain’t . Scham-
per keek naar links én naar rechts, stak de straat over en 
wou er het fi jne van weten.
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zouden afgeschrikt worden van de stem-
pel ‘socialist’. 

 Is er niet zowat een revival van de ideologie 
met o.a. de  VLD  die zich herpositioneert, 
Dedecker die schreeuwt om een rechts-li-
berale partij, de kleine extreem-linkse par-
tijtjes die zich zouden groeperen tot één 
blok… 

 Af en toe worden termen als links-
rechts, conservatief-progressief… weer 
opgehaald om even later opnieuw te ver-
dwijnen. Men heeft ooit beweerd, bij de 
val van de Muur, dat de geschiedenis ten 
einde is en dat het liberalisme gewonnen 
heeft, maar dat bleek niet waar te zijn. 
Om te beginnen kwam daar het  islam-
terrorisme , waardoor men het weer over 
waarden en normen begon te hebben. 
Zo durven mensen nu ook weer te ge-
loven in iets, wat een tijdlang compleet 
 not done  was. En het klopt inderdaad 
dat momenteel heel wat partijen weer 
op zoek  gaan naar hun roots. 

 Zorgen de ‘nieuwe’ bewegingen in de poli-
tiek, zoals sp.a-Rood, voor een betere profi -
lering van de verschillende partijen? 

 Mocht dat zo zijn, dan zou ik daar 
bijzonder blij om zijn. De macht van de 
kiezer is immers sowieso beperkt en als 
alle partijen op elkaar gelijken heeft de 
kiezer helemààl niets meer te vertellen. 
Wanneer er in de supermarkt vier ver-
schillende worsten op dezelfde manier 
verpakt worden, is er ook geen sprake 
meer van keuzevrijheid voor de consu-
ment. De kiezer zou dus met een betere 
profi lering van de partijen wat meer in-
vloed kunnen uitoefenen op het beleid. 
Het nadeel is wel dat het voor de partijen 
dan moeilijker wordt om compromissen 
te sluiten. Zij zullen beter moeten uitleg-
gen waarom ze met een andere partij in 
zee gaan, en de kiezer zal moeten aan-
vaarden dat er sowieso compromissen 
gesloten moeten worden. 

 Om af te sluiten: kan een nieuwe partij van 
Dedecker een leemte vullen in het partij-
politieke landschap, en zou dat gevolgen 
kunnen hebben voor de resultaten van het 
Vlaams Belang? 

 Goh, daar kan ik eigenlijk weinig op 
zeggen. Het succes van zo’n nieuwe par-
tij, die er overigens nog niet is, hangt van 
verscheidene factoren af: de reacties van 
de pers, analisten en de andere partijen, 
de communicatie van de partij zelf, de 
andere fi guren naast Dedecker, de sfeer 
in de maatschappij, enzovoort. Nu, in 
theorie klopt het wel dat een rechts-libe-
rale partij zowel kiezers van het Vlaams 
Belang als van de  VLD  kan afsnoepen, en 
wie weet zelfs van de rechterfl ank van de 
CD&V. Maar zoals met alles: eerst zien 
en dan geloven. Zelf geloof ik alvast niet 
dat het Vlaams Belang sterk achteruit 
zou gaan door zo’n partij.  •
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SPECTACULAIR BOEKENFESTIJN!

The best travel guide ever. 
675 pagina's met gedetailleerde
informatie, 2000 foto's,
plattegronden en opengewerkte
tekeningen in kleur.

NU

➧ROMANS ➧ATLASSEN ➧SOFTWARE&TOPGAMES ➧MULTIMEDIA
➧DRAMA ➧ARCHITECTUUR ➧BUSINESS ➧KUNST ➧MUZIEK ➧REIZEN
➧MENS EN MAATSCHAPPIJ ➧HOBBY ➧WOORDENBOEKEN ETC. ETC. 

ZE ZIJN ER ALLEMAAL:
Allende · Aspe · Brusselmans · Dan Brown ·
Claus · Van Dis · Fredriksson · French ·
Gaarder · Giphart · Grisham · Grünberg ·
King · Kinsella · Lanoye · Ludlum · Mansell
· Mulisch · Rankin · Rushdie · Slaughter ·
Zafon · Zwagerman · enz. enz. enz. 

NU

T O P  L I T E R A T U U R

STUDENTEN OPGELET: DIKKE PILLEN VOOR EEN PRIKKIE

8.95

Sint&Kerstmarkt
Extra

SALADIN
3e editie. Schitterend geïllustreerd,
incl. toegang tot online resources.
Meer dan 1000 pagina’s.
Gebonden 14.95

Paperback

ANATOMY&PHYSIOLOGY

PROFITEER VAN ENORM VEEL VOORDEEL
Wetenschappelijke boeken, dvd’s en cd-roms
tegen spotprijzen. U vindt het allemaal op het
Boekenfestijn van 14 tot en met 17 december in
Flanders Expo. Profiteer 4 dagen lang van
boekenvoordeel en een groot actueel aanbod.
Een half miljoen boeken, cd’s, multimedia en
spelletjes liggen overzichtelijk uitgestald.
Speciaal voor studenten is er een ruime keus
aan wetenschappelijke boeken en literatuur.
Gratis toegang en parkeren! Waar vindt u dat
nog? Snuffel op uw gemak rond en laat u over-
tuigen. Kunt u niet direct vinden wat u zoekt? 
De informatiebalie helpt u graag verder.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

EYEWITNESS

SPAIN

5.95

9.99

6.75
NU

De klassieke oudheid is een schatkamer van
verhalen. Goden, halfgoden, helden, reuzen,
nimfen, koningen en boeren. Lees over het
ontstaan van de wereld, Rome en de
Trojaanse oorlog. 
Ruim 316 pag. 
dikke bundel.

GRIEKSE EN ROMEINSE 
MYTHEN EN SAGEN

TO
P

20
5 jaar

WHY PAY MORE?

DARWIN
Waar het allemaal mee begon.

NU

THE ORIGIN OF SPECIES

· BESTSELLER ·

4.95

REIZEN&LANDEN

DOUGLAS ADAMS
Alle over deze filmproductie in
een bundel van 5. In fraaie 
cassette.

NU

S F & F A N T A S Y  S T U N T S

HITCHHIKER TRILOGY

Professioneel pokerspel, luxe
uitvoering. Incl. handleiding,

grote kaarten, fiches én
unieke ansichtkaarten. 

POKERSPEL

7.50

7.95

NU

A Brand-new major atlas.
The first complete look of
the earth - The beginning
of solar systeem to the
present.

Uitgebreid hulpmiddel
voor het oplossen van
problemen bij het
gebruik van Linux.
Heldere omschrijving en
help desk. 

LINUX TROUBLESHOOTING
BIBLE

JE SLAAGT ALTIJD VOOR EEN LAGE PRIJS

Kortingen tot 90%

9.95NU

PHILOSOPHY
THE QUEST FOR TRUTH
Experts geven antwoord op 19
sleutelvragen. Met diepgaande
pro/con dialogen en negen nieuwe
artikelen.

NU

HONDERDEN
STRIPS

ALLE SUS EN WIS1.25

12.50NU

CASSELL’S ATLAS OF
EVOLUTION

· ALLEEN OP DE BEURS ·
JOHN GRISHAM

NU
vanaf

4.95



12.50

4.95

SCIENTIFIC&
COMPUTER BOOK
SALE

4 dagen lang verplaatst De Centrale Boekhandel het complete
magazijn naar Gent. Dit unieke jaarlijkse evenement trekt
duizenden bezoekers. Alles gaat weg voor een 
fractie van de oorspronkelijke prijs. Soms verkleurd 
of met ezelsoor; het voordeel spreekt boekdelen.

3.95

STUDENTENWALHALLA 
Literatuurlijsten welkom! 
Vele bekende uitgevers nu voor bodemprijzen. 
- Williams - McGraw Hill - Saunders -  Oxford - 
- Prentice Hall - Wiley - Mosby -
- Addison Wesley - etc. etc. etc. -

Laatste nieuws!

De Centrale Boekhandel is organising a huge
scientific book sale. Lots of special offers.
Thousands of titles in every specialism.
Textbooks, manuals, atlasses, dictionaries -
too much to mention here! 
Prices make a world of difference.

★ AGENDA’S ★ SCHRIFTEN ★
★ KALENDERS ★

★ KERSTKAARTEN★ 
★ DUMMYBOEKEN ★

★ SPELLEN ★ PUZZELS ★ 
★ ETC. ETC. ETC.★

★ Kerst&Cadeaumarkt ★EXTRA

NU

LONGSTAFF
Een tijdloos textbook voor iedere
geneeskunde student. Unieke
illustraties, 436 pagina’s met
ruime index.

NEUROSCIENCE

HETBOEKENFESTIJN
BOOKFESTIVAL

WHY PAY MORE?

COËLHO
27e druk.
Het ‘Rode boekje’ voor de medische
terminologie.

7.50

New 16th ed. Dit is hem:
de bijbel voor PC-
gebruikers! Vergeet alle
andere.
Normaal US $ 49.99

NU

➧ROMANS ➧ATLASSEN ➧TOP10 LITERATUUR ➧MULTIMEDIA 
➧DRAMA ➧ARCHITECTUUR ➧JEUGDLAND ➧BUSINESS ➧KUNST
➧MUZIEK ➧REIZEN ➧MENS EN MAATSCHAPPIJ ➧HOBBY
➧WOORDENBOEKEN ETC. 

14.95

Z A T / S A T

16
D E C .

10-18 H

Z O N / S U N

17
D E C .

10-18 H

V R I J / F R I

15
D E C .

10-21 H

FLANDERS EXPO
GENT

Hal 8 · 10.000 m2

Bus 76·77·78
Snelweg E40 uitrit14
www.boekenfestijn.com

03 820 72 58
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VOORVERKOOP
KOM MET DEZE BON 

NAAR DE AFD. ‘PREMIE’. 
Kies uit 3 fraaie titels 

(het aantal per titel is beperkt). 
Eenieder is welkom 

op DONDERDAG 14 DECEMBER
van 10 tot 21 uur.

DUBBEL LEZERSVOORDEEL 

VOOROPENIN
G&

GRATIS
 B

OEK 

Heerlijke 
soepgerechten

U heeft de soep nog 
nooit zo lekker gegeten!

Bijzondere recepten
waarmee u uw familie/vrienden verrast.

Motti Wind  
Maxim Biller
Biller richt opnieuw ravage aan,
onbesuisder en eerlijker dan hij
ooit deed. Scherpzinning en
provocerend.

De Goddeloze Amor 
Hans-Ulrich Treichel

Een wonderlijk mooie, ironische maar
ook treurige liefdesgeschiedenis. 

Een verhaal vol desillusies, er valt
veel te lachen om de anti-held.

DISCOUNTS UP TO 90%

10.000 Muziek cd’s&dvd’s
Extra

National Geographic staat op een-
zame hoogte. Uniek systeem met
tijdbalken en uitklap platen. Ruim
6000 jaar geschiedenis in 665 pag. 
Nieuwste editie 

NU

VISUAL HISTORY OF THE  WORLD

Het verhaal van een contro-
versiële theorie. In een vlotte,
uiterst toegankelijke en zeer
brutale stijl schetst Magueijo zijn
eigen denkprocessen. Of de
‘gevaarlijke’  ideeën bewezen
kunnen worden, zal de tijd
leren.

SNELLER DAN DE SNELHEID 
VAN HET LICHT 

NU

NU

UPGRADING AND
REPAIRING PCs

TOP10 TITELS
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

T I JDE L I JK  AAN WEGGEEFPR I JZEN

VOORVERKOOP/PRESALE
D O N / T H U 14 D E C . 10-21 H• •

SAHARA

6.95

MICHAEL PALIN
Dit is Palin op z’n best. Beleef het
mee in dit prachtige boek over een
uniek stukje aarde.
Normaal $ 29,95 

NU· CADEAUTIP ·





Uit met Schamper!
Omdat u het beu was het wilde, maar hoogst oninteressante relaas 
van uw kotgenoot over zijn uitgaansleven te moeten aanhoren, 
sloeg u zojuist Schamper open. Maar wat treft u aan? Het 
verslag van een avondje uit met Schamper.

 RUBEN 

 ETEN IN DE SLEEPSTRAAT: GOK-
KEN OP GÖK 

 Lieve lezer, zoals het uw status van 
student nu eenmaal betaamt, hebt u 
deze zomer op verantwoorde wijze de 
Graslei onveilig gemaakt tijdens het Polé 
Polé-festival. Of was u op dat moment 
het beest gaan uithangen op een eilandje 
nabij Spanje? Het staat niettemin buiten 
kijf dat u zichzelf af en toe wel eens trak-
teert op een authentiek Italiaanse pizza 
van Pizza Hut, of op een bioscoopje 
voor een – stel je voor – Aziatische fi lm, 
mogen we aannemen? Kortom, u bent 
niet vies van wat multiculturaliteit nu 
en dan? Laat u dan meetronen naar de 
Sleepstraat, Turkse entiteit op studen-
tenmaat gesneden. 

 Want niet alleen zijn de prijzen lach-
wekkend laag (of hebt u al vaak op res-
taurant uw buikje volgegeten voor een 
luttele vijf euro?), je krijgt er héél wat 
voor terug. Zoals daar zijn: een snelle 
bediening met gevoel voor humor (Cola 
in een Pepsi-glas: wil iemand ons nù uit 
onze breuk komen redden!?), een spijs-
vertering stimulerende übervorm van 
muzak (wij dachten dan ook op een cd 
achter de toog iets als “Müzäk, Vol. IV” 
te ontwaren) en gratis rookgenot (be-
dankt, disgenoten: centen uitgespaard 
én minder lang op deze aardkloot moe-
ten ronddwalen!). Maar alla, genoeg 
gelold: u wilde een serieuze bespreking 
lezen (en hebt per abuis de Schamper 
opengeslaan i.p.v. de zone 09/), dus 
krijgt u nu (een beetje) waar voor – nou 
ja – uw geld.  

 In de Sleepstraat staan “Pizza Gül-
han”, “Gök 1”, “Gök 2” en anderen broe-
derlijk naast elkaar. Allen bieden ze een 
gevarieerde menukaart aan(van bro-
chetten over calameres en börëk tot gril-
lades), waarop je al héél goed moet zoe-
ken om een schotel boven de tien euro 
te vinden. Bovendien gaat de doorsnee 
Sleepstraatcrasher er simpelweg een 
Turkse pizza scoren. Een excellente keu-
ze: men is achteraf aardig gevuld maar 
allesbehalve gerold. Laat u bij het bekij-
ken van de kaart echter niet misleiden 
door internationaal aandoende namen 
als “American met groenten” of “Maison 
2”, dit is op en top Turks, en vooral héél, 

héél erg lekker. 

 En o ja, wij ko-
zen het etablis-
sement “Gök 2” 
uit. Weet wel: 
de meeste eet-
gelegenh eden 
zijn volkomen 
i n w i s s e l b a a r. 
Maar een res-
taurant met zo’n 
naam, vlak naast een 
– wij zweren het op uw 
moeder en de onze – voet-
balweddenschapskantoor, 
verdient niet minder dan onze 
zuurverdiende trainerspree. En de uwe? 

 EEN VIOLIST OP XTC: FINAL 
FANTASY 

 Homo’s aller landen, onthoud u: “Ik 
doe het het liefst alleen.” 

 Wie ons die avond echter géén geld 
vroeg voor het lekkers dat ze serveer-
den, was de Vooruit. Op donderdag 
19 oktober gaf Final Fantasy (néén, de 
groep heeft niets met het videospel te 
maken, maar ja, het klinkt queer, en in-
derdààd, Owen Pallett is homo) name-
lijk een gratis concert in het Kafee. En 
wat voor één! 

 Op de redactievergadering kregen 
we echter felle tegenkanting toen we 
een stuk over Final Fantasy opperden. 
Zo zou Owen Pallett (stichtend én enig 
lid van Final Fantasy) het allemaal te 
arty-farty aanpakken, ként überhaupt 
niemand deze lichtelijk fantastische 
groep (behalve de enkele honderden 
muziekliefhebbers in La Maison op de 
jongste editie van het Dourfestival) en 
moet er in Schamper plaats komen voor 
een metalgroep. Niet dus. Owen Pallett 
schreef de strijkersarrangementen voor 
het – toegegeven – nóg betere Arcade 
Fire, en u kent ‘m misschien van de pa-
nic-folk-band Les Mouches of van het 
voorprogramma van An Pierlé, maar u 
dient hem vanaf nu vooral met zijn ei-
gen groep te associëren. En met He Poos 
Clouds, zijn laatste, prachtige worp, die 
u nù gaat kopen (okay, downloaden…) en 
volledig uit uw hoofd zal kennen tegen 
het volgende concert. Waardoor u overi-
gens in vervoering zal worden gebracht 
door ‘s mans ingewikkelde eenvoud.  

 I n -
g e w i k k e l d , 
want: Pallett speelt een begeleidings-
themaatje, neemt het op en loopt het 
vervolgens. Maar à la limite blijft Final 
Fantasy een man, zijn stem, zijn viool, 
en enkele pedals. En af en toe een Aziati-
sche die slides komt projecteren van zelf 
getekende ridders en natuurtafereeltjes. 
Pallett achteraf: “It was her idea!”. No 
further questions. Daarvoor had hij ons 
reeds toevertrouwd dat hij liefst alleen 
tourt en optreedt. Zijn muziek zou door 
collega-strijkers te pathetisch bevonden 
worden, en bovendien improviseert hij 
te graag. Een cover van Bloc Party’s Th is 
Modern Love? No problemo! “Ik hou van 
hun muziek, en ik zie ze graag spelen. 
Daarom dat ik deze zomer waarschijn-
lijk met hen door de  VSA  zal touren. Al-
len daarheen!”  

 Alvorens u de daad bij het woord gaat 
voegen, verlangt u van ons nog enige 
namedropping, zegt u? Welaan dan: wij 
dachten aldoor aan Sufjan Stevens (gaat 
dat zien op vijf november in de Vooruit!), 
maar dan veel zuiniger gearrangeerd, en 
we lazen in de vakpers grote namen als 
Divine Comedy, Antony & Th e Johnsons, 
David Bowie en Scott Walker. Allmusic 
maakt zelfs melding van Serge Gains-
bourg en Jacques Brel (regelrechte klas-
sebakken, net als Pallett, daar niet van, 
maar die vergelijking gaat volgens onze 
bescheiden mening niet op). 

 Zo. Ga in vrede (naar de betere pla-
tenwinkel/concertzaal).  •
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OPEN BRIEF
Open brief aan de GSR

 DE REDACTIE 

 AAN WIE HET AANBELANGT, 
 Al een half jaar lang leven we in vreed-

zame coëxistentie, broederlijk naast 
elkaar in de lagere regionen van stu-
dentenhuis Th erminal. Een vriendelijke 
knik bijwijlen, een gezellige babbel af en 
toe en een schalkse opmerking bijtijds… 
het hoort bij een studentikoze samen-
werking. Daarover horen jullie ons niet 
klagen. Interpersoonlijk zit het zo goed 
als het ooit zal zitten tussen Schamper 
en de  GSR . Interhygiënisch zit het echter 
helemaal niet goed.  

 Het valt ons al een paar maanden 
op dat de  GSR  zijn broek veegt aan de 
meest elementaire regels van de toile-
tetiquette. Een aantal ‘lichte’ infracties  

op deze morele code – quota-overschrij-
ding van de toegestane hoeveelheid pa-
pier/anus, vergetelheid inzake de toilet-
deodorant na een bezoek, etc. – kunnen 
toegeschreven worden aan eenvoudige 
nonchalance. Daar doen we dan ook 
niet overdreven moeilijk over. De door-
gedreven weigering echter om de rem-
sporen van zeer hardnekkige kaka op 
te kuisen, duidt op een minachting van 
de verwachtingen van de mannelijke 
Schamper-redactie. 

 Niets mis met eens een avondje door-
zakken – wij drinken immers ook graag 
eens een batida, pisang of fi ero – maar 
wij weigeren om nog langer de gijzelaar 
te zijn van verstoorde darmfl ora.  

 Hoogachtend,  •

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

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

Drukkerij: Drukkerij Vyncke nv,  
Savaanstraat 92, 9000 Gent

Hoofdredacteur: Matthias Jacxsens

Coördinator & reclame: Axel “mijn boek 
is maar een fl auw excuus om niet te drinken” 
de Backer

Eindredactie: Andreas Faes (chef), Dries 
Vrijders, Sara Bossaert, Katrien Depecker, 
Maarten Hanssens, Julie Van Walleghem

Redactie: Gert “zotte ma” Boel, Pieter “zotte 
praat” Bonte, Sara “zotte loezen” Bossaert, 
Simon “zotte VN” Calcoen, Axel “zotte 
commie” de Backer, Frederik “zotte jezuïet” 
De Swaef, Stijn “zotte dwerg” Debrouwere, 
Bert “zotte indie” Dobbelaere, Stefaan “zot” 
Duc, Rien “zotte drugs” Emmery, Andreas 
“zotte boebel” Faes, Matthias “zotte buik” 
Jacxsens, Wouter “zot wijf” Ryckbosch, 
Bregt “zotte Limburger” Saenen, Wendy 
“zotte thesis” Schelfaut, Roeland “zotte 
albino”Termote, Wim “zotte margi” Van 
Lancker, Dries “zotte pomo” Vrijders, Laurens 
“zotten aap” Lavrysen, Ruben “zotte ref” De 
Winne, Leila “zotte muil” Demarest, Julie 
“zotte kuren” Vanwalleghem, Niels “zotte 
benen” Strobbe, Maarten “zot groepke” 
Hanssens, Francis “zotte libero” Beeckmans, 
Jon “zotte shit” Burke, Simon “zotte yup” 
Leenknegt, Sanne “zotte rosse” Huysmans

Vormgeving: Stijn Debrouwere (chef), 
Matthias Jacxsens, Gert Boel, Pieter Bonte, 
Wim Van Lancker (web)

Cartoons: Bruno Claeys, Axel de Backer

Foto’s: (vast:) Karel Deknudt, Bert 
Dobbelaere, Pieter Morlion

 LAURENS 

 Donderdag 23 oktober om 18u30 organiseert het Internationaal Studentenforum 
een lezing in auditorium 2 van de Ledeganck. Na Jaap de Hoop Scheff er en Jacques 
Rogge is het deze keer de beurt aan Peter Piot. De man is directeur van  UNAIDS , het 
aids-programma van de VN, en assistent secretaris-generaal van diezelfde organisa-
tie. Hij komt allerlei vree interessante dingen zeggen over vieze ziekten. Voor wie dat 
niet volstaat: achteraf is er een receptie voorzien in het Peristilium. Gratis drank en 
gratis hapjes, allen daarheen!  •

Peter Piot komt!



WENDY

Een eerste tip is al meteen even gratis 
als dit prachtblad: de eerste Gentse mu-
seumnacht, op donderdag 16 november. 
Voor een keertje mag je van 18 tot 24h 
binnen in de grote Gentse musea: De-
sign Museum, Wereld van Kina, Sint-Pie-
tersabdij, MIAT, Museum dr. Guislain, 
S.M.A.K., Museum voor Schone Kunsten 
en STAM (het stadsmuseum in opbouw). 
Een mooie selectie musea, die allemaal 
hun eigen programma hebben.

Daar houden we het niet bij: er is nog 
meer gratis cultuurplezier in Gent dezer 
dagen. Het (universiteits)_museum voor 
de Geschiedenis van de Wetenschap-
pen_ organiseert een jubileumtentoon-
stelling. Daarop kan je een overzicht van 
de voorbije tijdelijke tentoonstellingen 
en de belangrijke nieuwe aanwinsten 
bewonderen. Je vindt het museum op de 
universiteitscampus aan De Sterre. Tot 
22 december dagelijks open van 10u tot 
12u en van 14u tot 17u. En zoals gezegd: 
gratis toegang. Het kost je alleen een rit-
je naar de van het bruisende stadsleven 
afgesneden campus.

Omdat het op theatervlak maar een 
kalme periode is – afgezien van de fel-

gehypte ‘Soap’ van Ontroerend goed 
– , blijft er niet veel keuze over om u te 
tippen wat u wél kan doen. Van donder-
dag 16 tot en met zaterdag 18 novem-

ber speelt ‘Mefi sto for ever’ in de Voor-
uit. Een voorstelling van Guy Cassiers, 
Tom Lanoye en het Antwerpse cultuur-
bastion Het Toneelhuis. Onder meer 
Dirk Roofthooft, Gilda De Bal en Vic 
De Wachter maken hun opwachting in 
dit verhaal over een succesvolle Duitse 
theateracteur die zich tot het nazisme 
bekeert om zijn carrière te vrijwaren. De 
voorstelling begint om 20u en is cultuur-
cheque-proof.

Voor een praatje met fi lmregisseur 
Lieven Debrauwer – herinner u ‘Pau-
line en Paulette’ en ‘Confi tuur’ – moet je 
op donderdag 30 november om 20u in 
het Huis van Alijn zijn. Daar toont de 
langharige regisseur onomwonden en 
zonder al te veel schaamte de fi lmpjes 
die hij maakte toen hij 15 jaar was. De 
fi lmpjes beloven kleurig, fantasierijk en 
sprookjesachtig te worden en worden 
telkens keurig door de man zelf ingeleid. 
Er is zelfs de mogelijkheid om achteraf 
in de museumherberg na te kletsen. Een 
kans die je dus niet mag missen. Kost-
prijs: 5 euro (al kan je ook proberen je 
cultuurcheque te gebruiken bij je reser-
vatie).

Wie opgescheept zit met een cul-
tuurcheque voor ‘jeugdtheaterhuis’ De 

Kopergietery, kan die op-
souperen vanaf zaterdag 
24 november. Dan start na-
melijk de nieuwe voorstel-
ling van Eva Bal, een grote 
dame in het kindertheater. 
De titel alleen al zal velen 
onder u aanspreken: ‘De 
wanhopige… liefde’. Een 
voorstelling voor 4+. Wees 
er echter snel bij, want er 
zijn al verschillende avon-

den uitverkocht.

Natuurlijk moet het niet altijd thea-
ter of een museum zijn. Een avondje fi lm 
is ook meer dan op zijn plaats in deze 

opsomming. We begeleiden u niet bij de 
programmatie van de Studio Skoop of 
de Sphinx – daarvoor zijn er onze fi lm-
recensies – maar een beetje aandacht 
voor het universitaire Film-Plateau 
kan geen kwaad. Want zeg nu zelf: een 
prachtig zaaltje waar je voor geen geld 
klassiekers uit de fi lmgeschiedenis kan 
bekijken, waar vind je dat nog?

Zo staat op 30 november om 20u ‘Th e 
Usual Suspects’ geprogrammeerd. De le-
gendarische thriller van Brian Singer uit 
1995 kon rekenen op acteurs als Kevin 
Spacey, Gabriel Byrne, Stephen Bald-
win en Benicio Del Toro en is absoluut 

de moeite om te bekijken. “Bryan Singer 
zet de kijker voortdurend op het ver-
keerde been in deze uiterst spannende 
misdaadfi lm die wordt gedragen door 
een monstercast”, zo vertelt de website 
van het Film-Plateau ons. Een waarheid 
als geen ander.

Je hebt een kaartje voor 2,50 euro, 
maar je kan er ook betalen met cultuur-
cheques. Het leven kan schoon zijn!

Als afsluiter nog een gebalde tip voor 
een permanent pionierscentrum – zo 
stellen ze zelf – op het vlak van heden-
daagse cultuur en actuele kunstedu-
catie: De Witte Zaal (verbonden aan 
Sint-Lucas). Meer weten? “De Witte Zaal 
is een presentatieplatform voor jonge, 
nationale en internationale beeldende 
kunstenaars wiens werk ingepast wordt 
in eigentijdse projecten waaraan een 
theoretisch concept ten grondslag ligt”. 
Zo, een betere inleiding konden wij niet 
geven.

Nog tot 22 december is er een ten-
toonstellingsproject met werken van 
Frank Depoorter en David Delforce. 
Bijkomend weetje: op maandag 27 no-
vember kan je naar een gratis lezing 
van Frederik De Preester (museum 
dr. Guislain) over schizofrenie in de 
beeldende kunst, helemaal in het kader 
van de lopende tentoonstelling. Locatie: 
Posteernestraat 64. Open op werkdagen 
van 12u30 tot 18u en op zaterdag van 
14u tot 17u. 

Omdat we er rotsvast van overtuigd zijn dat we ondertus-
sen een schare trouwe lezers opgebouwd hebben, gaan we 
door met het gratis en vooral belangeloos verspreiden van 
een mooi pakketje cultuurtips.

Huiscriticus Wendy informeert:
Museumnacht: www.gent.be/museumnacht
Wetenschapsmuseum: www.mhsgent.ugent.be
Vooruit: www.vooruit.be
Huis van Alijn: www.huisvanalijn.be
Kopergietery: www.kopergietery.be
Film-Plateau: www.fi lm-plateau.ugent.be
De Witte Zaal: www.wittezaal.be

Een vers streepje cultuur
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“Wij zijn geen novelty band!”

Cracker is een groep van vele gedaanten, maar steeds hebben ze de verstandiger muzieklief-
hebber weten te beroeren met hun mengeling van alt.country, punk en messcherpe ironie. 
Begin november speelden ze in de Cactus in Brugge, en Schamper moést hen gewoon voor de 
microfoon krijgen.

 GERT 

 De groepsleden moeten zowat de 
meest stoïcijnse muzikanten ter we-
reld zijn. Terwijl gitarist  Johnny Hick-

man  verstrengeld zit in een avontuur 
met sterke  Spinal Tap -trekjes (bagage 
kwijtgeraakt op Schiphol), vertelt bas-
sist  Sal Maida  met een brede glimlach 
hoe hij ooit auditie deed bij  Iggy Pop , en 
de voorman van de  Stooges  (stomdron-
ken om tien uur ‘s ochtends) zonder ook 
maar een woord te wisselen besloot dat 
Sal een “asshole” was, zijn gsm greep en 
zijn manager opdroeg om het gesprek 
af te handelen – “’cause I don’t wanna 
talk to this motherfucker!” Ook front-
man  David Lowery  bewaart de kalmte 
terwijl Hickman (hopelijk) naar Brugge 
spoort, en spreekt met plezier over mu-
ziek in het algemeen en Crackers muziek 
in het bijzonder. 

  Greenland , jullie nieuwe album, bevat een 
aantal bijzonder zware  grooves , veel min-
der speels dan ander Cracker-materiaal. 
Vanwaar dit nieuwe geluid? 

 Goh, ik kan dat niet echt zo zeggen, 
maar ik denk dat het vooral komt om-
dat ik in de stemming was voor zulke 
muziek. Niet alle songs liggen zo zwaar 
op de hand, maar dingen als  Gimme One 
More Chance  hebben inderdaad vrij tra-
ge, stevige gitaarlijnen en drumritmes. 
Ik denk dat ik zin had in zulke muziek 
omdat ik net een plaat met Camper Van 
Beethoven  (Lowery’s eerste groep, waar 
hij samen met Johnny Hickmans in speel-
de, nvdr.)  opgenomen had. Die plaat was 
overigens ook zwaarder dan gewoonlijk. 
Het voelde gewoon vrij natuurlijk aan 
om dat soort songs te schrijven. 

 Maar het zijn vaak de lichtvoetige Cracker-
songs die het makkelijkst blijven hangen. 

 Erm, ja en nee. De song die in Noord-
Amerika vaak als onze grootste hit wordt 
beschouwd,  Low , is duidelijk één van de 
zwaardere Crackernummers. Misschien 
spelen ze de lichte nummers wel vaker 
op de radio.  But I’m not really sure…  Het 
ding met Cracker is dat men in verschil-
lende delen van de Verenigde Staten 
andere types nummers appreciëert. Op 
 Th e Golden Age  staat  Th e Big Dipper , een 
erg trage ballade. En om de ene of an-
dere reden was die song erg populair op 
de radio in een afgelegen Zuid-Oosterse 

streek van de VS, terwijl het nergens an-
ders  on air  kwam. Maar ja, het klopt wel 
dat onze lichtere nummers vaak popu-
lairder zijn. 

 In  Something You ain’t Got  zing je hoe je je 
liefdesverdriet verdrinkt in sloten bier. Hoe-
veel ironie en hoeveel oprechte  bohémièn  
pathetiek zit er in die songs? 

 Goh, alle fi ctie is autobiografi sch,  no 
matter how hard you try . Maar in dit geval 
hebben we het wel over een erg vreemde 
song  (lacht) . We hebben het nummer 
niet zelf geschreven: het is oorspronke-
lijk van een erg obscure groep uit West-
Virginia. Ik hou erg van het nummer 
omdat het bijzonder  corny  frasen brengt, 
die zo typisch zijn voor de country, maar 
toch niet té ver gaan in die clichématige 
thematiek. Daarom hebben we er ook de 
opener van gemaakt.  

 Is het nodig dat je dergelijke pathetiek 
even relativeert door er een ironische toets 
aan toe te voegen? 

 Jazeker. Ik zou nooit een hele plaat 
vol zelfmedelijden kunnen opnemen. Ik 
moet met mezelf kunnen lachen – dat 
past ook beter binnen de verhaallijnen 
die ik altijd al gebracht heb als songwri-
ter. 

 Heb je zelf al pathetische slemppartijen 
meegemaakt waarbij je net zo goed had 
kunnen fi gureren in één van je eigen 
songs? 

  (aarzelt even)   Yeah, well , een groot 
deel van dit album heb ik geschreven 
terwijl mijn vrouw en ik uit elkaar aan 
het gaan waren, na zestien jaar huwelijk. 
Maar dat is niet de belangrijkste reden 
waarom ik zo graag die pathetiek in mijn 
teksten verwerk: ik hou er gewoon ook 
van. Ik vind rock op z’n best wanneer 
het in een vaste vorm gegoten wordt. En 
één van de stijlvolste  topics  van de rock 
is dat van de hartenpijn en de verloren 
liefde. Ik speel erg graag met een erg rigi-
de vorm: ik verander die vorm een klein 
beetje of ondermijn hem. 

 Tijdens jullie vorige tournee gingen jullie 
als  Ironic Mullet  door het leven, en speel-
den jullie  Up Against the Wall, Redneck 
Mothers  in allerlei countrybars. Ooit in de 
problemen geraakt toen een paar snug-
gere rednecks in de mot kregen waarover 
de song eigenlijk ging? 

  (lacht)  Ze kennen de song allemaal 
wel, maar geen enkele van hen begrijpt 

de ironie. Er zijn mensen die enorm be-
zield  Born in the USA  meezingen, terwijl 
dat nummer eigenlijk een erg duister 
verhaal over Amerika brengt. 

  Up against the Wall, Redneck Mothers  laat 
natuurlijk minder aan de verbeelding over 
dan  Born in the USA ... 

 Het is gewoon een feit dat ze van het 
nummer houden: we hebben dat num-
mer als afsluiter gespeeld toen we open-
den voor  Lynyrd Skynyrd  in Little Rock, 
Arkansas, en we kregen er een staande 
ovatie van het publiek  (lacht) . 

 En zijn er dan rednecks die je komen be-
danken omdat je over hun moeders zingt? 

 Nee, maar ze willen het nummer wel 
écht horen. Als we het live spelen, dan 
veranderen we vaak de woorden van het 
gesproken deeltje na de solo. We veran-
deren dat dan in  M is for Mullet, O is the 
oil that we fi ght for in the Middle East, 
H is for Halliburton, E is Dick Cheney’s 
middle initial, and R is for Redneck . E is 
trouwens helemaal niet de initiaal van 
Cheney’s tweede voornaam,  but we just 
thought we’d go with that anyway   (lacht) . 
Toen we Up Against the Wall in Nor-
folk – een grote marinebasis in Virginia 
– speelden, kwamen er na het optreden 
vijf marineoffi  cieren backstage. Ze wa-
ren erg enthousiast over het optreden, 
en zeiden:  “R’s not for Redneck, man, R is 
for Rumsfeld!”   (lacht)  Maar de song heeft 
ons zeker nog nooit in de problemen ge-
bracht. 

 Los van alle ironie, schijnt het wel zo dat 
het publiek op het platteland veel enthou-
siaster en warmer is dan in de stad. 

  Oh yeah, always!  We spelen in erg veel 
steden in de VS. We zijn er best trots 
op dat we, niet enkel met Ironic Mullet 
maar ook met Cracker, altijd coole bars 
weten te vinden om in te spelen. En in 
die afgelegen plekken vind je meestal de 
betere toeschouwers. 

 Veel Crackersongs proberen muzikaal een 
zeker landschap weer te geven. In Dr. Ber-
nice zorgt de ijle slidegitaar er bijvoorbeeld 
voor dat je je oprecht in een woestijnland-
schap waant. Doen jullie dat  bewust? 

  Absolutely ! Op de nieuwe plaat staat 
Sidi Ifni, een nummer over een stadje 
in Marokko. Hoewel het nummer muzi-
kaal eerder naar Pink Floyd en de vroege 
psychedelische spacerock neigt, klinkt 

CRACKER ZET DE PUNTJES OP DE I
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de melodie erg mediterraan. Na het 
verschijnen van de cd begonnen we op 
Myspace  (een website waar groepen hun 
muziek online kunnen zetten, waarna ie-
dereen de muziek kan becommentariëren, 
nvdr.)  plotsklaps enorm veel berichten 
van Marokkaanse universiteitsstuden-
ten te krijgen. Ze waren er absoluut ze-
ker van dat we bij het schrijven van dat 
nummer enorm veel geluisterd hadden 
naar één of andere compleet onbekende 
Marokkaanse spacerockband uit de ja-
ren ’70. Toen ik die groep zelf opzocht, 
bleek inderdaad dat we erg vergelijkbare 
muziek brengen. Totaal toevallig natuur-
lijk, aangezien ik nog nooit van die groep 
gehoord had  (lacht) . Nu goed, ik neem 
aan dat ik soms ook totaal verkeerde 
indrukken creëer bij een bepaald land-
schap. Ik ben ook nog niet op elke plek 
waar ik over zing, geweest. 

 Wat is de favoriete plek waar je ooit al een 
nummer over geschreven hebt? 

 Het zou best wel eens Sidi Ifni kun-
nen zijn. Ik was daar in 1990, en op dat 
moment was slechts één derde van de 
huizen in het dorpje bewoond. De Span-
jaarden waren er al sinds 1977 weg, maar 
ze hadden wel prachtige  art déco -huizen 
achtergelaten. De plek was in de jaren ’20 
erg populair, toen er veel mineraalmij-
nen waren. Toen ik Sidi Ifni bezocht, was 
het een verlaten plek met een groot ver-
leden. Ik hoor dat het ondertussen een 
trekpleister voor toeristen geworden is, 
maar toen ik er was, kon je gewoon door 
de huizen lopen. Sommige huizen had-
den prachtige  bougainville  wijnranken. 
Gabriel Garcia Marquez had over zo’n 
plek kunnen schrijven. De stad was ook 
erg aantrekkelijk door haar gemengde 
Spaanse, Arabische en Berberse verle-

den. Ik was dus erg onder de indruk van 
Sidi Ifni  (lacht) . 

 In  Fluffy Lucy  bezing je de typische  teen 
angst  van een kind uit de middenklasse. Ik 
kan me voorstellen dat die angst in de VS 
groter is dan in Europa, gezien Amerikaanse 
jongeren vandaag de dag het gevaar lopen 
naar Irak gestuurd te worden, en… 

  Actually, that’s a song about my dogs, 
man.   (lacht)  Ik heb dat nummer geschre-
ven over mijn twee honden, die intussen 
dood zijn. Ik heb mijn honden in dat 
nummer gewoon in jonge meisjes veran-
derd, en heb toen een nummer geschre-
ven over hun persoonlijkheid. Vraag me 
ook niet waarom  (lacht) . Maar het waren 
wel erg onrustige honden, dus misschien 
hadden ze wel last van een beetje  teen 
angst   (lacht) . 

 Maar is de Amerikaanse jeugd vandaag de 
dag erg onrustig? 

 Jammer genoeg moet ik vaststellen 
dat de Amerikaanse jeugd helemaal geen 
benul heeft van wat op haar afkomt. Mijn 
generatie zou  very upset  geweest zijn 
over de toestanden rond de Irak-oorlog. 
Misschien worden de hedendaagse jon-
geren nog onrustig wanneer ze opge-
roepen worden door het leger, maar hoe 
slechter het met de economie gaat, hoe 
meer vrijwilligers zich aanmelden. Het 
systeem werkt dus. En de jongeren zijn 
zeker onvoldoende bezorgd om hun toe-
komst. 

  Low  is feitelijk een metasong: je zingt over 
de ego’s van muzikanten. Zijn zulke songs 
niet erg gevaarlijk, omdat ze erg makkelijk 
te onsubtiel kunnen worden? 

 Sommige nummers die ik schrijf, ver-
wijzen inderdaad erg sterk naar de posi-
tie en het karakter van de songschrijver. 

Ik denk dat je het gewoon juist moet 
aanpakken.  Kurt Vonnegut  betrekt de 
schrijver ook altijd erg vaak bij zijn ver-
haallijnen, maar hij blijft ook zijn ver-
haal vertellen. In  Breakfast of Champions  
tekent hij ook erg mooi allerlei persona-
ges, maar je bent er je steeds van bewust 
dat je de creaties van een schrijver aan 
het ontdekken bent. Hij laat het werken, 
ik hoop dat ik hetzelfde doe. Maar ja, het 
is inderdaad best gevaarlijk om zulke 
songs te schrijven. Hetgeen waar ik als 
songwriter altijd mee geworsteld heb, is 
dat mensen die slechts één Crackersong 
horen misschien geneigd zullen zijn te 
denken dat we een  novelty band  zijn, zo-
als  Th e Presidents of the USA . Maar dat 
zijn we dus niet. 

 Wanneer we terugkomen in de Cac-
tus is  Hickman  ondertussen ook gear-
riveerd. Hickman is medestichter van de 
groep en draagt met zijn vurige fi nger-
picks en countrylicks in grote mate bij 
aan de sound van de groep. 

 Je houdt duidelijk erg veel van countrygi-
taar. Wie zijn je grootste gitaarhelden in dat 
genre? 

  Hickman : Ik heb er drie:  Mark Knop-

fl er ,  Jeff  Beck  en  Chet Atkins . 

  Lowery : Eigenlijk kun je jouw stijl 
nog beter vereenzelvigen met die van 
Jerry Reed. 

  Hickman : Inderdaad! Reed is een gi-
tarist die graag fi ngerpicket, maar ook 
erg hard aan z’n snaren plukt. Hij is zo 
Zuiders dat hij speelt als een zwarte, zo-
als de Afro-Amerikaanse banjospelers. 
 He pops his strings like bass players 

do , maar dan op een gitaar. Hij laat de 
snaren zo hard knallen dat de gitaar bij-
na klinkt als een waanzinnige kip. En dat 
vind ik  very cool   (lacht) .  •
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Flags of Our Fathers
BIJ NIEUWE FILMS VERWACHT MEN MEESTAL EEN HELE HORDE VOLK IN DE ZAAL. NIETS 

VAN DAT ALLES BIJ DE NIEUWE FILM VAN CLINT EASTWOOD,  FLAGS OF OUR FATHERS . 
BIJ AANKOMST, LUTTELE MINUTEN VOOR DE FILM BEGON, WAREN ER NOG 197 ZITJES 

VRIJ. NIET ECHT VEEL DUS VOOR DEN DECASCOOP. 

 SIMON 

 Nu ja, misschien hebben mensen het 
de laatste tijd niet meer zo voor Ame-
rikaanse fi lms over Amerikaanse din-
gen; het risico bestaat dat u uw mooie 
centjes hebt versluisd aan een fi lm vol 
plompe propaganda. Als de regisseur 
dan nog eens Clint Eastwood heet en er 
vroeger voor bekend stond een rechtse 
rukker te zijn, dan is enig wantrouwen 
wel gegrond, niet?   

Mispoes! Wie fi lms als Million Dollar 
Baby heeft gezien, weet dat Eastwood 
een grote zin heeft voor realisme en 
naturalisme (brol als Space Cowboys 
even buiten beschouwing gelaten). Niet 
dat de fi lm volledig vrij is van pathos, 
vooral naar het einde toe, maar het dra-
ma achter de zogenaamde helden van 
Iwo Jima krijgt een menselijk gezicht. 
En dát is juist de sterkte van het ver-
haal: geen heroïsch patriottisme, maar 
gewone soldaten die het geluk hadden 
niet omver te worden geknald. Het ver-
haal vertrekt vanuit de beroemde foto 
van GI’s die anno 1944 de Amerikaanse 
vlag hijsen op het Japanse eiland Iwo 
Jima. Eastwood baseerde zich voor zijn 
verfi lming op een boek dat niet toeval-
lig werd geschreven door de zoon van 
één van de overlevende soldaten die op 
de foto staat. Men krijgt een mooi beeld 

van de propagandamachine die na de 
foto op gang kwam en hoe de soldaten in 
kwestie worstelden met de hele situatie. 
Enerzijds worden ze verteerd (de één al 
meer dan de andere) door het hypocriete 
van hun heldenstatus, anderzijds zien ze 
de noodzaak van de foto als middel om 
de oorlog te winnen in. Bovendien doen 
hun oorlogstrauma’s (de lichaamsdelen 
vliegen occasioneel in het rond) en het 
racisme van de Amerikanen (één van de 
soldaten is een indiaan) er ook al niet 
veel goeds aan.   

De fi lm weet goed de aandacht naar 
zich toe te trekken door handig te knip-
pen en plakken in het tijdsverloop van 
de gebeurtenissen. Ook het degelijke ca-
merawerk is zeker het vermelden waard. 
Spijtig genoeg begint  Flags of our Fathers  
naar het einde toe wat te slabakken en 
ietwat melig te worden. Niettemin levert 
Clint Eastwood hier een onderhoudend 
oorlogsdrama af dat zeker meer bezoe-
kers verdient.   

Oja, begin 2007 brengt hij de Japanse 
tegenhanger uit.  •

PATRIOTTISTISCHE PULP OF NIET?

Eet je rijk

Het leven kan schoon zijn. 
Niet alleen kan je sinds dit 
jaar ook ‘s avonds kroketjes 
eten in het resto, maar vanaf 
nu kan je ook nog eens goed-
koop naar de Kinepolis dank-
zij onze alma mater.

MATTHIAS

Het principe is simpel: na de degus-
tatie van je dagelijkse portie prak met 
frietjes trek je met je kassaticket naar 
de Kinepolis en als bij toverslag kost een 
avondje fi lm opeens maar vijf euro meer. 
In deze barre economische tijden is dat 
altijd leuk meegepikt voor ons arme 
studenten. En dat onding van een kas-
ticket dat de overijverige, maar immer 
charmante, cassières altijd op je plateau 
gooien krijgt opeens nog een nut ook.

Ben je een van die eikels die neerkijkt 
op het eten van het resto en de arme 
luizen die er gaan eten? Geen nood, ook 
jij kan twee golfballetjes besparen op je 
fi lmticket. Besprenkel die maagdelijk 
witte zakdoek van je met wat lavendel-
water, knoop ze kunstig voor je welge-
vormde mond en aristocratische neus, 
begeef je tussen het plebs en koop een 
portie mayonnaise (tien cent). Iedere 
aankoop, hoe klein ook, is immers vol-
doende om een korting uit de branding 
te slepen.

Te mooi om waar te zijn? Misschien, 
maar - laat ons wel wezen - de gladde 
marketingboys van de Kinepolisgroep 
willen natuurlijk een compensatie voor 
al die vrijgevigheid. Enkel voor de mooie, 
golvende haren en de schone ogen van 
Marc Bracke, directeur Studentenvoor-
zieningen, doen ze het heus niet. Schrik 
dus  de volgende keer je eten gaat niet als 
je overstelpt wordt met reclame voor de 
nieuwste blockbusters, want dat was de 
andere kant van de deal: reclame voor de 
Kinepolis in de restaurants. De commies 
onder onze lezers die de drang voelen 
om Marc Brackes auto te gaan beklad-
den met “HOER VAN HET KAPITAAL” 
en revolutie-in-het-Spaans-maar-dan-
met-spellingsfouten doen er echter goed 
aan om volgende volkse wijsheid in acht 
te nemen: “zelfs een smeuïge drol kan 
lekker smaken als ze wordt geserveerd 
op de tronie van ons Scarlett”.

VOOR EEN PRIKJE 
NAAR DE FIEM DANKZIJ 
RESTO’S UGENT
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Urgent.fm, 
uw studentenradio dagelijks 
op 105,3 FM

WOENSDAG 15 NOVEMBER
De Nieuwe Keuken: Marleen Van Moeren, Kunsthal Sint-Pieter-
sabdij, 10u
November Music 2006, de Bijloke, 20u

DONDERDAG 16 NOVEMBER
Smaak-je-Zaak-je - culinaire ontdekkingswandeling in Gent, 
Belfort, 10u
Brussels Jazz Orchestra & David Liebman, Handelsbeurs, 20u15
Jimi Tenor & Big Band, De Centrale, 20u

MAANDAG 20 NOVEMBER
Biobabbel, Stichting Lodewijk de Raet, 19u30
International Super 8 Film Festival, Art Cinema Off  Off , 20u

DINSDAG 21 NOVEMBER
La Dolce Vita, Film-Plateau, 20u
Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran. De eetcultuur van 
Joden en moslims, Buurtcentrum Nieuw-Gent, 19u30
Waanzin is vrouwelijk (gratis), Vooruit, 20u

WOENSDAG 22 NOVEMBER
Boombal voor jeugd en senioren, De Centrale, 14u
Meestersnacht, Nieuwpoorttheater, 20u30

DONDERDAG 23 NOVEMBER
Atoomdag, Caermersklooster, 10u
Russian Ark, Film-Plateau, 20u

MAANDAG 27 NOVEMBER
Gemeenteraad Gent, Stadhuis, 19u
Van ridder Boudewijn, Th eater Tinnenpot, 20u

DINSDAG 28 NOVEMBER
Boombal, De Centrale, 20u
Caveman, Capitole, 20u

WOENSDAG 29 NOVEMBER
Het Grote Ongeduld!, Film-Plateau, 19u

DONDERDAG 30 NOVEMBER
Kaizers Orchestra, Handelsbeurs, 20u15
Seks verkoopt! Waarom safe sex niet? (gratis), Vooruit, 20u

KOOP NU JE CULTUURCHEQUES!
Rep je naar de balie van 
Studentenhuis de Therminal
Der zijn er nog duust!

WOENSDAG 15 NOVEMBER
SeniorenKonvent, Gravensteenfeesten, Gravensteen, 11u
Oosterse Afrikaanse Kring, Citytrip Brussel, Brussel, 9u
Slavia, Café Pouchkine, De Salamander, 20u

DONDERDAG 16 NOVEMBER
Lombrosiana, Dropping, Père Total, 19u
Vlaamse Geschiedkundige Kring, Filmavond, Therminal, 
19u50
Klassieke Kring, Klassieke fuif, Sioux, 21u

MAANDAG 20 NOVEMBER
Vlaamse Economische Kring, Cantus, Salamander, 21u

DINSDAG 21 NOVEMBER
Filologica, Salsa, Therminal, 20u
Gentse Farma Kring, Quiz-avond, FFW, 18u
Politeia, Wieler6-daagse, ‘t Kuipke, 19u

WOENSDAG 22 NOVEMBER
COMAC, Bezoek: Fort van Breendonck, vertrek: Dampoort, 
13u
Wiskunde Informatica Natuurkunde, Sprookjescantus, 
Canard Bizar, 20u30

DONDERDAG 23 NOVEMBER
Vlaamse Rechtsgenootschap, Debat met prof. dr. Peter 
Piot, Ledeganck aud. 2, 18u30
Vluchtelingen Aktie Komittee, Literaire Avond, Thermi-
nal
FaculteitenKonvent, FK-fuif, Vooruit, 22u

MAANDAG 27 NOVEMBER
Chemica, Jeneveravond, Porterhouse, 21u40
Vlaamse Biomedische Kring, Cantus, Twieoo, 20u

DINSDAG 28 NOVEMBER
Christen Democratische Studenten, Avantpremiere “Ba-
mako”, Sphinx, 19u45
Gentse Biologische Kring, Kroegentocht, Overpoort, 
19u45

WOENSDAG 29 NOVEMBER
Vlaamse Logopedische en Audiologische Kring, Post It 
Party II, Twieoo, 22u
Politeia, Dansles, Therminal, 19u

DONDERDAG 30 NOVEMBER
Kring Moraal en Filosofie, Karaoke, Stalhof, 21u
Geologica, Cocktailfuif, Porter House, 22u

KRINGEN EN KONVENTENCULTUURAGENDA
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