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Kort

KORT: kweenie hoe grof weer
Schamper wil met deze editie en de twee volgende, drie
beloftes maken: seks, drugs
and rock & roll. Wij van Kort
willen die beloftes in licht
gewijzigde vorm nu alle drie
waarmaken: child rape, gin
and hitting djembe-players.
Kazaam.

ANDREAS EN AJHDB

Sportnetwerk Gent Noord organiseert
wekelijks op donderdag de snelcursus
‘wandelen voor senioren’, speciaal voor
should be-geëuthanaseerden. Hoe ga ik
om met dat looprek? Waarover praat ik
met de mensen? Wat als ik mijn heup nóg
eens breek? Dát en meer! Ook wekelijks:
‘niet in de rolstoel kakken voor andersvaliden.’ * Reddie Teddy organiseert dagelijks in het zwembad van het UZ Gent
de cursus ‘watergewenning voor baby’s,
peuters en kleuters’. Wat achtergrondinformatie: Reddie Teddy heette vroeger
gewoon Eddy Verbauwhede, nonkel Eddy
heeft ‘seriële kinderverkrachting’ op zijn
strafblad staan en er wordt niet aan water, maar aan chloroform en glijmiddel
gewend geraakt. Enkel kinderen tot vijf
jaar. “Vanaf zes krijgen ze kapsones”, aldus Reddie. * Euthanasie: check. Anale
kinderverkrachting: check. Gène Bervoets een mes tussen de ribben duwen:
soon. * Op 8 maart organiseert Verkeerd
Geparkeerd Open & Bloot. Afspraak aan
de chocobar. Eddem? * De Vlaamse Biomedische Kring organiseert op 12 maart
in de Twieoo een Datecantus. Of hoe zet
ik met mijn vereniging de Lebensborn
te kakken. * Op 26 februari wordt in het
Ghuislain de cursus ‘Het Jodendom. De
geschiedenis van een volk’ gegeven. Terzelfdertijd wordt door het NSV de cursus
‘Het Jodendom. De geschiedenis van een
volk zoals het zou moeten zijn.’ gebracht.
Nabespreking in het joodse ghetto van
Gent. * Heb je dreadlocks? Studeer je
aan de Letteren & Wijsbegeerte? Goed
nieuws! ‘Djembe op woensdag’ met Seny
Toure is terug! Nu kan JIJ die irritante
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kutalterno aan de Graslei zijn die MIJN
drankervaring volledig ontregelt door op
een trommel te slaan. * Ooit was de Halfvastenfoor het teken om langzaamaan
cursussen te verzamelen en aan blokken
te beginnen denken, maar sinds het onvolprezen BaMa-systeem is dat allemaal
verdwenen. Nu is de foor helemaal niets
meer dan een vreselijk tentenkamp vol
mensen die al even lelijk als luid zijn. En
wij maar denken dat je daarvoor in de
zomer naar de Ardêche moest trekken.
Liefhebbers van de betere oliebol kunnen vanaf tien maart afzakken naar het
Sint-Pietersplein. * Eveneens terug op
zijn oude locatie: de Twaalfurenloop, op
28 februari. Twaalf uren lang loopt het
kruim van de studentikoze gemeenschap
rondjes, in de hoop die saggy mantits om
te vormen tot een perfect gesculpteerd
lichaam, met spieren strak als vioolsnaren. Of voor de gratis jenever, natuurlijk.
Hoe dan ook, ga en aanschouw het menselijk lichaam in al zijn hypnotiserende,
heen-en-weer waggelende schoonheid.
En loop misschien zelf ook eens een
rondje, vetbol. * Op zeven maart orga-

niseren onze cabrones van radio Urgent
weer hun Superkotfuif, waarbij ze gratis
drank leveren aan mensen die hun kot
openstellen aan de fuivende collegae.
Gratis dingen weggeven om reclame te
maken, daar zouden wíj nooit aan meedoen. Maar wie dus eens in een andere
gang dan de zijne wil pissen of toevallig
in de badkamer van het meisje van hiernaast wil binnenvallen, weet weer wat
gedaan. Je moet natuurlijk wel naar radio Urgent luisteren, maar omdat de dj
de volgende dag vroeg les heeft, is het
al om middernacht gedaan. Iedereen
tevree! * Diezelfde avond organiseert de
geschiedkundige kring een lezing over
middeleeuwse literatuur. Wie heeft ooit
durven te beweren dat historici niet weten wat feesten is? Mensen die dan toch
zo nodig intellectueel willen doen omdat
ze toevallig aan de universiteit studeren,
kunnen op 28 februari de lieve mensen
van het LVSV volgen naar een debat over
Iran. Of hoe de vrije markt ervoor zal
zorgen dat vijfjarige Fatma haar schaamlipjes mag houden. •

SCHAMPER N° 449
Edito: dikkie mieten
MATTHIAS JACXSENS

Politieke debatten zorgen al sinds mensenheugenis voor controverse aan de Universiteit Gent. Toen enkele jaren geleden de
komst van kopstukken van het Vlaams Belang – destijds nog het
Vlaams Blok – keer op keer uitdraaide op geweldadige protestacties, besloot de universiteit dat het welletjes geweest was. Het
trieste sluitstuk van de acties vond plaats ter gelegenheid van een
debat tussen Filip Dewinter en Patrik Vankrunkelsven, in maart
2004 door het Katholiek Hoogstudentenverbond georganiseerd.
Onder druk van de dreiging met tegenacties gelastte toenmalig
rector De Leenheer de activiteit af, maar na een procedure voor
de Raad van State mocht het debat toch doorgaan. Ware het niet
dat de gebouwen aan de Universiteitsstraat ondertussen al belegerd waren door linkse tegenbetogers.
De acties waren niet zomaar het werk van een paar verloren
gelopen krakers die het Cara drinken beu waren, maar genoten
ook de actieve medewerking van menig Actief Linkse Student –
een erkende vereniging binnen het Politiek Filosofisch Konvent.
Van alle kanten werd dan ook geschreeuwd om een schorsing
van die laatsten. De Leenheer besloot echter de hete aardappel
naar zijn opvolger door te schuiven en liet bedijen.
Ook Paul Van Cauwenberge bleek niet in staat om fors en
daadkrachtig op te treden. De ALS kwamen uiteindelijk weg met
een flink pak voor de broek en een forse berisping. Om toch iets
te doen aan de onhoudbare situatie werd een commissie van
wijzen opgericht om een ethische code op te stellen waaraan
verenigingen zich in het vervolg zouden moeten houden bij het
houden van politiek gevoelige activiteiten. Na veel gebakkelei
werd er uiteindelijk een voorlopig charter aan het Bestuurscollege voorgelegd. Toen dat uit veel hoeken kritiek kreeg, nam de
rector zelf het heft in handen. Hij overlegde met alle betrokken
partijen, dacht eens diep na en herschreef het document eigenhandig.

Schamper presenteert:
Rector bijna dood
Monumentenstrijd verloren
Itv: prof Taelman
Wetenschap: zotte antilichamen
Seksshop!
Cinema ABC!
Sabrina, schamperbunny!
De biologie van de seks!
Snelle proffen!
12-urenloop
De Therminal: een jaar later
Cultuur Schmultuur
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Commentaar? Lezersbrieven zijn welkom op
schamper@schamper.ugent.be

De versie van het ethisch charter dat nu circuleert stuitte op
veel kritiek binnen het Politiek Filosofisch Konvent. Het PFK
stemde dan ook bijna unaniem – links en rechts broederlijk verenigd – tegen de belangrijkste punten van het voorstel. Begrijpelijk, want als het aan de rector ligt mag een debat over een thema
dat aan de vage omschrijving “voor contestatie vatbaar” voldoet
enkel als het plaatsvindt met “sprekers [...] van een duidelijk verschillende strekking”. Volgens die logica moet ‘t Zal Wel Gaan
in het vervolg priesters uitnodigen op haar kruisverbrandingen
en het LVSV arbeiders op hun kaas- en wijnavonden. Ongehoord
en totaal overbodig natuurlijk. Laat links links wezen, en rechts
rechts. Papen papen en groenen zo groen als ze dat zelf willen.
Het LVSV hield vorige week, nogal provecerend, een debat
met Filip Dewinter om te bewijzen dat een debat altijd tegensprekelijk is als er kritische studenten in de zaal zitten. Dat was
niet meteen de indruk die wij kregen – Dewinter voerde gewoon
zijn gebruikelijke one man show op wars van een paar zeldzame
kritische noten – maar het hele gebeuren verliep wel sereen. Dat
bewijst dat een ethische code beperkt kan worden tot één enkele
regel: “heb respect voor de activiteiten van de andere verenigingen.” De verenigingen en de studenten hebben dat ondertussen
al ingezien.
Nu het rectoraat nog. •
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NIEUWS

De rector is dood. Leve de rector.
Begin januari bereikte een onaangename tijding de redactielokalen van Schamper: “Rector
Paul Van Cauwenberge is opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte”. Heel erg sneu
natuurlijk, maar de enige vraag die aan onze cynische breinen ontsproot was de volgende:
wat met onze Alma Mater als de rector zou sterven? En ook wel een beetje: hoe gaat het nu
met onze rector? Schamper trok op onderzoek.
WIM VAN LANCKER

Laten we de feiten even op een rijtje
zetten. Na een CVA, wat een lichte vorm
van beroerte is, werd de rector opgenomen in het Universitaire Ziekenhuis, met
als enig merkbaar gevolg een tijdelijk
zichtsverlies. De artsen schreven hem
een drietal weken platte rust voor, en
de vice-rector nam alle taken van hem
over. So far so good, maar intussen zijn
we anderhalve maand verder. Hoe is de
huidige situatie? Isabel Paeme, woordvoerster van de Ugent, kan ons niet veel
verder helpen: “De rector is aan de beterhand en is reeds voor de helft à 3/4e
aan het werk, maar zal pas op 1 maart
al zijn activiteiten hervatten. Meer kan
ik daar eigenlijk niet over vertellen”.
Schamper begaf zich dan maar – op eigen risico – naar de nexus van de macht:
het rectoraat.
Vice-Rector Luc Moens bevestigt
het verhaal van Paeme: “De gezondheid
van de rector gaat met rasse schreden
vooruit. Deze morgen nog heeft hij de
bestuursraad voorgezeten, van 9u tot
13u30, wat toch niet niks is. Natuurlijk
is hij nog wat vermoeid, maar dat is normaal. Voorlopig teken ik ook nog alle documenten, omdat de rector nog niet elke
dag aanwezig is. Ook zijn reisplannen
heeft hij niet geschrapt, met steun van
de artsen, wat toch wel een bevestiging
is van zijn goede gezondheidstoestand.
Een volledig herstel komt er – zonder
onvoorziene omstandigheden natuurlijk – binnen enkele maanden.” Goed
nieuws, maar daarmee hebben we nog
geen antwoord op dé prangende vraag
waar wij mee worstelen: wat mocht het
herstel van de rector niet zo voorspoedig verlopen? Neemt de vice-rector dan
definitief de dagelijkse leiding van de
universiteit op zich? “Oei. Dat is een wel
zeer verschikkelijke gedachte. Bij tijdelijke afwezigheid van de rector is het
duidelijk: alle taken worden met onmiddellijke ingang overgenomen door de
vice-rector. Maar eerlijk gezegd heb ik
er nog niet bij stilgestaan wat er moet
gebeuren als de rector definitief afwezig
zou zijn. Ik heb er simpelweg geen idee
van. Het lijkt me logisch dat er dan een
soort overgangsperiode zou intreden,
waarna definitieve beslissingen worden
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genomen. En het lijkt me ook normaal
dat de vice rector niet automatisch rector zou worden. Maar nu ben ik puur
aan het gissen.”
Misschien leert het “Bijzonder decreet

moeten er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen komen.”, vertelt Kristof De
Moor van de juridische dienst. “In de
tussenperiode neemt de vice-rector natuurlijk wel het volledige takenpakket

betreffende de Universiteit Gent” van 26
juni 1991 ons meer. De Universiteit Gent
is immers een openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid, wat concreet wil
zeggen dat de statuten bij decreet worden vastgelegd. Artikel 8 stelt: “De vicerector staat de rector bij en vervangt
hem bij verhindering of afwezigheid.
Daarenboven kan het bestuurscollege
hem met bijzondere opdrachten belasten.” Over een mogelijk overlijden wordt
met geen woord gerept. Ruikt dit naar
een juridisch vacuüm? Schamper zou
Schamper niet zijn, als wij niet zouden
volharden in de boosheid. Welaan dan,
op zoek naar de ontknoping! En die vonden we, jawel, bij de juridische dienst
van de universiteit.
“Er bestaat geen officiële procedure
of intern reglement in zo’n geval. Maar
van een juridisch vacuüm is er geen
sprake, want decretaal is bepaald dat de
rector verkozen moet worden. Wanneer
de rector bijgevolg definitief zou wegvallen, is het niét zo dat de vice-rector
automatisch zijn plaats inneemt, maar

van de rector over, maar dat is een tijdelijke overgangsmaatregel. Het is wél
zo dat ook de vice-rector zich kandidaat
kan stellen voor de rectorsverkiezing.
Haalt hij het niet, dan neemt hij gewoon
zijn plaats als vice terug in. Wordt hij
echter verkozen tot rector, dan rijst een
nieuw probleem, want dan is er geen
vice-rector meer. (lacht) Maar zo’n situatie is nog nooit voorgekomen.” En stel nu
dat de rector én de vice-rector het loodje
leggen? “Dan spreken we – als ik het zo
mag zeggen – van een onthoofde unief,
en moeten er zo snel mogelijk verkiezingen worden georganiseerd. In de tussenperiode moeten de lagere echelons, de
beheerders, de leiding van de universiteit dan op zich nemen. Maar nogmaals,
een officiële procedure bestaat daar niet
voor.”
Gebuisde studenten of zelfmoordterroristen die de universiteit in totale
chaos willen storten weten – naast het
opblazen van de Boekentoren – wat hen
te doen staat. •

Boekentoren verliest
Monumentenstrijd
Je kon er als student aan de UGent de voorbije weken niet naast
kijken: de Boekentoren was genomineerd voor de monumentenstrijd en sleepte zelfs een ﬁnaleplaats in de wacht.
BERT

Helaas moest onze architecturale trots
het afleggen tegen een stroopfabriekje
uit Limburg en een vermolmde cinema:
qua vernedering kan dat tellen, wist ook
Nic Balthazar. Ondanks de grootschalige promotiecampagne van de universiteit en talloze lokale vedettes (waaronder
de immer diepzinnige Gabriel Rios en
de oerhollandse Hans Pijpelink), zal ons
monument waarschijnlijk geen aanspraak
kunnen maken op de begeerde half miljoen
euro extra subsidies. Dat is spijtig, want op
die manier zal de belvedère (de hoogste
verdieping) niet in de nabije toekomst gerenoveerd worden.
Zelfs met het overschotje dat nog vrijkomt voor de Boekentoren, zal het gros van
het geld van de universiteit en de verantwoordelijke overheden moeten komen. De
125 000 euro die in de pers de ronde doet, is
immers veel te weinig: volgens een recente
studie is een dikke veertig miljoen euro nodig om het gebouw in haar vergane glorie
te herstellen. Ook als de Boekentoren de
wedstrijd gewonnen had, hadden we met
dat half miljoen euro dus niet zóveel kunnen aanvangen. Het is nog niet eens genoeg om de belvedère te herstellen, werken
waarvoor de kosten op 1,25 miljoen euro
geschat worden.
Voorlopig heeft de unief in haar begroting dertig miljoen euro vrijgemaakt en de
overige tien miljoen zouden van Monumentenzorg komen. Het feit dat de voornaamste subsidiëring van de universiteit
moet komen, zorgt er ook voor dat we opnieuw een stapje verder van de belvedère
als publieke ruimte verwijderd zijn. De
Ugent zal immers vooral investeren in de
boekenverzameling, het “culturele erfgoed”
en de leeszalen, voor haar is het uitzicht op
de bovenste verdieping slechts van secundair belang.
Misschien heeft de monumentenstrijd
de ogen van de Gentenaren en studenten
geopend en wordt er alsnog een grootschalige subsidiëringsactie van de belvedère
op poten gezet, maar die kans is klein. Als
er dan toch zo’n groot maatschappelijk
draagvlak gegroeid is voor de “lachende
toren”, zoals in De Standaard van 19 februari gesuggereerd wordt, waarom werd de
Boekentoren dan pas derde?
Het kan natuurlijk te maken hebben
met de overdaad aan promotie, een toestand die de lezersbrief verderop in Schamper aanklaagt. Of misschien dacht iedereen

dat de Boekentoren toch sowieso zou winnen van een minifabriekje en een cinema
van regionaal belang? Een moderne versie
van het fabeltje met de haas en de schildpad? Sylvia Van Peteghem van de Universiteitsbibliotheek was alleszins erg verrast
dat de Boekentoren niet naar de tweede
ronde doorstootte. Ze haalt als belangrijke
redenen ook nog de krokusvakantie aan,
het feit dat de stad Gent het midden moest
bewaren tussen de Boekentoren en Campo
Santo en het handige gebruik van het Limburggevoel door Steve Stevaert.
Wat de verklaring ook moge zijn, de derde plaats van de Boekentoren is voornamelijk een symbolisch verlies, voor de universiteit is en blijft het een gezonde financiële
investering. De gemaakte kosten voor de
flyers, de grote banner aan de Boekentoren
en ander promotiemateriaal komen neer
op ongeveer 15 000 euro, héél wat minder
dan de 125 000 euro die de universiteit uit
de subsidiepot zal ontvangen. Als je dan
nog de reclame en zendtijd meerekent en
weet dat er nog extra subsidies komen van
het kabinet van minister Van Mechelen,
dan blijkt dat de universiteit haar investering dubbel en dik zal terugverdienen.
Ook vice-rector Luc Moens benadrukt
in (alweer) een mail naar alle studenten
het feit dat de Boekentoren uit het verdomhoekje gehaald is dankzij de actie, iets wat
op zich al van onschatbare waarde is. Tom
De Smedt, van de dienst communicatie,
nuanceert de financiële kant van de zaak:
de promotiecampagne liep voor een groot
stuk op vrijwilligerskracht, vooral de mensen van de universiteitsbibliotheek hebben
onnoemelijk veel vrije uren in het project
gestoken. Had de universiteit al die werkuren moeten vergoeden, dan had het totale
kostenplaatje er waarschijnlijk heel anders
uitgezien.
Op dit moment valt er dus niet veel meer
te doen dan te wachten op initiatief vanuit
de UGent en de bevoegde overheden. Er
wordt deze zomer een architectenbureau
aangesteld dat de renovatie zal moeten
leiden. Het is een goed begin, laten we hopen dat een doorgedreven restauratie van
de Boekentoren er nu eindelijk van komt,
zodat de boeken in de bibliotheek veilig
worden gesteld en de belvedère binnenkort
weer publiek toegankelijk wordt. En zodat
één van de belangrijkste architecturale erfenissen van Gent kan overleven. •

Vista en
Ofﬁce ´07
legaal en
gratis
BERT

Sinds enkele weken vallen de
nieuwe versies van Windows en Office te downloaden via MA3D.com, het
downloadplatform voor studenten.
De release verloopt echter niet zonder
problemen. Om te beginnen waren er
enkele weken vertraging, daarbij komt
nog dat het zelfs op het moment van
schrijven bijzonder lastig is om aan je
software te raken. Overbelaste servers
zorgen ervoor dat elke klik opnieuw
een beetje gokken is, onze ervaring
leert bijvoorbeeld dat je vóór drie uur
‘s nachts betrekkelijk weinig kans hebt
op een succesvolle download. Het beste is dus om steeds opnieuw te beginnen en het kleine popup-kader open te
laten staan tot ofwel je download komt,
wat best lang kan duren, of tot er een
server error tevoorschijn komt. Daarmee blijft de stroom van technische
en structurele problemen die MA3D
plagen verder duren (zie Schamper
448). Signpost, het bedrijf dat MA3D
uitbaat, blijkt echter op de hoogte te
zijn van het probleem en werkt eraan.
Vervelend is ook dat je een mailtje
moet sturen naar info@ma3d.com om
een activatiecode te krijgen voor de te
downloaden software. Het is op zijn
zachtst gezegd knullig dat dit nergens
duidelijk vermeld wordt, zelfs niet in
de FAQ. Nog knulliger is het feit dat
de codes blijkbaar op het moment van
schrijven nog niet eens in het bezit zijn
van Signpost, ze zijn in aanvraag bij
Microsoft.
Eens je de download aan de praat
gekregen hebt en je activatiecode ontvangen hebt, zal alles echter helemaal
in orde zijn. Zowel van Office ´07 als
van Vista krijg je de professionele versie, volledig legaal en gratis, een cadeautje van de universiteit. Wie zich
dus nog niet ingeschreven heeft voor
MA3D moet dat dringend doen, zelfs
als je computer te licht uitvalt voor de
nieuwe generatie software. Ook Windows XP en Office ´03 vallen immers
nog te downloaden, samen met Frontpage ´03 en Visual Studio .NET ´03. •
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IN T E R VIE W

“Laat het academiejaar beginnen
op 1 september”
ONDERWIJSDIRECTEUR PIET TAELMAN SPREEKT.
Sinds eind november is Piet Taelman, docent Procesrecht, de nieuwe directeur van de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) van de UGent. Hij laat z’n licht schijnen op informatisering, internationalisering en een mogelijke hervorming van het academiejaar.
MATTHIAS EN LAURENS
Waarom heeft u de stap gezet van onderwijzer naar onderwijsdirecteur?

In 1995 werd ik benoemd aan deze
faculteit, ik ben dus al iets meer dan 10
jaar bezig en ik was al een tijdje aan het
dromen over jobhoppen. In de industrie
zie je een CEO van de ene functie naar
de andere springen, maar binnen de
universitaire wereld is dat zo goed als
ondenkbaar. Toen de rector mij contacteerde – hij wist natuurlijk niet waar ik ’s
nachts van droomde – dacht ik: waarom
ook niet?
Wat wilt u als onderwijsdirecteur bereiken?

Als je ministers vraagt wat ze gaan
doen in hun legislatuur antwoorden
ze: “geef me honderd dagen”. Ik ben in
functie getreden op 22 november, dus
m’n honderd dagen zitten er bijna op.
Ik denk dat er vooral veel werk aan de

de credits. In het verleden gaf een prof
vaak een 9, zodat een student gedelibereerd kon worden als hij voor de andere
vakken voldoende scoorde. Wie in een
creditsysteem, waarbij de punten als
supplementen bij de diploma’s zullen
gevoegd worden, zoiets denkt, moet gewoon een 10 geven. Het is een realiteit
dat heel wat achten en negenen eigenlijk verdoken tienen zijn. Het probleem
is dat heel wat professoren nog met een
historisch geheugen kampen, velen komen zoals ik uit het systeem waarin een
14 vereist was. Om die gevoeligheden
goed aan te voelen heeft de UGent er
ook voor gekozen om een academicus te
benoemen tot hoofd van de DOWA.
Blijft er naast het omzetten van regelgeving dan wel genoeg tijd over voor kwaliteitszorg?

Kwaliteitszorg moet zeker een punt
van blijvende aandacht zijn, al kunnen
we op dat vlak in vergelijking met ande-

identiteitskaart. Dat is nu nog niet het
geval omdat de IT-ondersteuning van
de studentenadministratie hopeloos
verouderd is. Op dit moment plant men
een nieuw systeem, dat tegen de zomer
van 2009 operationeel zou moeten zijn.
Dat een aantal ontwikkelingen niet eerder hebben kunnen plaatsvinden, hangt
natuurlijk samen met de structurele onderfinanciering van de UGent.
Ook de studenten die al ingeschreven zijn
hebben problemen, denk maar aan de
rompslomp bij creditcontracten…

Binnenkort komt er voor de studentenadministratie een elektronische verdeler voor ticketjes. Nu is het nog steeds
zoals bij de slager om de hoek: een ticketje nemen en wachten tot het je beurt
is. Administratieve vereenvoudiging is
bon ton tegenwoordig, we hebben er
zelfs een staatssecretaris voor (lacht),
maar ik wil daar zeker ook werk van maken. Zo moet men zich de vraag durven

TAELMAN: HET IS EEN REALITEIT DAT HEEL WAT ACHTEN
EN NEGENEN EIGENLIJK VERDOKEN TIENEN ZIJN.
winkel is om de universitaire structuren en het denken aan te passen aan de
steeds complexere regelgeving. Na het
bestuursdecreet, de participatie en de
flexibilisering zit er een nieuwe financiering aan te komen, het landschap is
dus volop in beweging. Dat kadert allemaal binnen de Lissabon-strategie: we
moeten performant en concurrentieel
worden. Dat is niet evident, zeker als je
ziet dat vrije toegang en democratisering bij ons prioriteiten zijn, terwijl het
er bij onze Amerikaanse “concurrenten”
fundamenteel anders aan toe gaat.
We moeten proberen om de ontwikkelingen in de regelgeving goed te
laten doordringen bij het academisch
personeel, denk bijvoorbeeld maar aan
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re Vlaamse instellingen al een behoorlijk
palmares voorleggen. Zo hebben we een
goed uitgewerkt systeem van studentenevaluaties, dat binnenkort geüniformiseerd zal worden over de ganse instelling
en elektronisch zal plaatsvinden. Ook
hebben we de studietijdmeting, waar we
heel ver mee gevorderd zijn.
Dringt een informatisering van de inschrijvingen zich niet op als je kijkt naar de lange wachtrijen?

De inschrijving van generatiestudenten gebeurt nu grotendeels manueel. In de toekomst zou men dat met
de elektronische identiteitskaart online
moeten kunnen doen, wat dan zou leiden tot het prompt afleveren van de studentenkaart met dezelfde foto als op de

stellen of het zinvol is dat een student
voor een creditcontract bij de prof om
een handtekening en bij de vakgroep
om een stempel moet gaan, terwijl het
even goed via mail opgelost zou kunnen
worden.
Komt er een Single Point of Contact (SPOC),
waar de student met al z’n problemen terecht kan?

Men zal in maart beginnen met de
bouw van het Monovolume, de ingebruikname is voorzien voor de zomer
van 2009. Daarin zal zeker een SPOC
voorzien zijn. We hoeven echter niet zo
lang te wachten om zo’n SPOC vorm te
geven. Het is volgens mij niet realistisch
om één iemand te hebben die alles onmiddellijk kan afhandelen, dat zou een

bolleboos moeten zijn die van alles verstand heeft. Wel moet er zo snel mogelijk
één aanspreekpunt komen, waar men
adequaat doorverwijst naar de juiste
balie, liefst in de onmiddellijke nabijheid. Binnenkort worden de vacatures
verspreid voor de projectleiders van de
SPOC. Het zal een moeilijk werkje zijn,
maar een belangrijke stap is dat men de
meest voorkomende problemen van de
studenten in kaart zal brengen, zodat er
een standaardprocedure ontwikkeld kan
worden voor het beantwoorden van die
vragen.
Worden de mogelijkheden van Erasmus
voldoende benut?

Op gebied van studentenmobiliteit
is er nog heel wat werk aan de winkel.
Dat komt onder andere omdat we met
een aantal zaken pas later begonnen zijn
dan onze concurrenten, denk maar aan
het semestersysteem. Op het vlak van
het verstrekken van informatie kan er
nog veel gebeuren, zo moeten we duidelijk schetsen wat de voordelen van zo’n
uitwisseling zijn, niet alleen voor het
onderwijs maar ook voor de persoonlijkheid. De confrontatie met een vreemde
taal en een vreemde omgeving is immers

enorm verrijkend. De UGent heeft wel
een uitgebreid netwerk, maar ik vrees dat
we dat netwerk niet ten volle benutten.
Misschien houdt het matige succes van
Erasmus ook wel verband met de kerktorenmentaliteit, waar we in Vlaanderen
dringend vanaf zouden moeten raken…
Liggen de examens niet te dicht bij de eindejaarsperiode, nu het academiejaar een
week vervroegd is?

Volgens mij staat dat systeem nog altijd niet op punt. Door de inhaalactiviteiten voor de kerstvakantie te leggen, is de
kerstvakantie de naam vakantie eigenlijk
niet meer waard. Het ballonetje dat m’n
Leuvense collega Melis in jullie zusterblad heeft opgelaten was wel aantrekkelijk. (het academiejaar vervroegen, zodat
de examens voor de kerstvakantie zouden vallen, nvdr.) Ik ben zelf vader en ik
ondervind de nadelen van dat systeem:
als je een kind hebt aan de universiteit
wiens vakantie geen vakantie meer is,
weegt dat hoe dan ook op de familiale
sfeer. Een reis maken of zelfs Kerstmis of
Nieuwjaar vieren is niet meer evident.
Hoe kan je dat veranderen? De meest
voor de hand liggende oplossing is het
naar voren schuiven van het eerste se-

mester. Concreet zou men het academiejaar net zoals het schooljaar op 1
september kunnen laten beginnen. Dan
heb je nog steeds het probleem dat je in
de periode tussen 1 september en 22 december, waar we nu gestopt zijn, de examenperiode niet helemaal kunt proppen. Misschien kunnen we dat oplossen
met assymetrische semesters: in plaats
van twee semesters van 12 weken zou
dat in de toekomst een verhouding 10/14
kunnen zijn, waarbij de vakken bijvoorbeeld ook volgens een 2/3-verhouding
verdeeld zouden kunnen worden.
Eigenlijk kijk ik met weemoed terug
naar de tijd waar de student zich in de
eerste maanden van het academiejaar
met andere dingen kon bezighouden
dan met studeren alleen, dat is ook voor
het mens worden heel belangrijk. Spijtig
genoeg is het semestersysteem noodzakelijk voor Erasmus en het is ondenkbaar om de klok nog terug te draaien.
Dat is ook de zwakte van m’n idee om het
academiejaar te hervormen: als het semestersysteem overal op dezelfde leest
geschoeid is, wordt studentenmobiliteit
meer aangemoedigd.

7

WETENSCHAP

Antilichamen aangemaakt in plantenzaad
BAANBREKEND BIOTECHNOLOGISCH ONDERZOEK AAN DE UGENT
Wanneer je in slaap sukkelt
bij het aanhoren van de zoveelste saaie prof of als je je
afvraagt wat ze in de Brug
in godsnaam met de tomaten hebben uitgehaald, zou
je haast vergeten dat er aan
onze universiteit ook goed
werk geleverd wordt. Kijk
maar naar het Vlaams Instituut voor Biotechnologie
(VIB), een interuniversitair
onderzoeksinstituut dat zijn
hoofdzetel in Gent heeft.
LAURENS

Vorsers van het VIB zijn er recent
in geslaagd om antilichamen uit plantenzaad te winnen. Antilichamen zijn
eiwitten die het lichaam aanmaakt om
pathogenen, zoals virussen en bacterieën, te neutraliseren. De kunstmatige
productie ervan biedt enorme perspectieven op medisch vlak. Volgens onderzoeker Geert De Jaeger kadert z’n
onderzoek binnen wat men molecular
farming noemt. “Moleculair tuinieren is
gebaseerd op transgentechnologie: het
genetisch modificeren van gewassen. In
dit geval werd Arabidopsis of zandraket
– dat is zo’n beetje de muis voor plantenbiologen – gemodificeerd op basis van
de bacterie Agrobacterium.”
“Om een antilichaam te maken, moet
je eerst op zoek gaan naar het gen dat
de code bevat voor dat antilichaam. Een
antilichaam bestaat uit vier eiwitstukken die aan elkaar hangen: twee lange
ketens en twee korte ketens. De lange
en de korte ketens worden elk door een
apart gen gecodeerd. We hebben eigenlijk antilichaamvarianten gemaakt,
die gecodeerd worden door slechts één
gen. Dat gen hebben we met behulp van
Agrobacterium in het genoom van de
plant geplaatst. De varianten die we zo
verkregen hebben, benaderen zeer dicht
de natuurlijke antilichamen.” Proeven
met Hepatitis A toonden aan dat deze
antilichaamvarianten er even efficiënt
in slagen om dat virus te neutraliseren
als natuurlijke antilichamen.

PRODUCTIECAPACITEIT
“Het gen wordt op zó’n manier in het
genoom van de plant geplaatst, dat de
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plant die er uitkomt in elke cel het gen
van dat antilichaam draagt, dus ook in
de zaden. De substantiële bijdrage die
we met ons onderzoek aan het vakgebied geleverd hebben, is net het zeer
hoge accumulatieniveau in het zaad.
Reeds eerder zijn we er met onze technologie in geslaagd om een niveau van
meer dan 30 procent aan eenvoudige
antilichaamvarianten in het totale zaadeiwit te verkrijgen. Nu kunnen we ook
complexe antilichaamvarianten in zaad
aanmaken, waarbij we een niveau van
ongeveer 10 procent bereiken. Van zandraket kun je per hectare rond de 500 kg
zaad oogsten, waarmee je ongeveer 10
kg antilichamen kunt produceren. Dat is
fenomenaal veel, als je bedenkt dat een
patiënt hoogstens een paar gram nodig
heeft voor therapie.”
“We stellen nu vast dat ongeveer de
helft van de antilichamen die we uitproberen, dergelijke niveaus bereiken. De
andere helft is lager, maar er zijn ongetwijfeld technieken om er uiteindelijk
in te slagen tegen elke ziekteverwekker
antilichamen te maken die bovendien
op grote schaal in planten kunnen geproduceerd worden. Op dit moment
zijn er twee in planten geproduceerde
antilichamen in klinische trials. Zo zijn
er in de Verenigde Staten proeven aan
de gang, gericht tegen een bacterie die
tandbederf veroorzaakt. Dankzij deze
transgentechnologie kan men in grote
hoeveelheden antilichamen in planten

produceren, om die dan te gebruiken
in tandpasta. Wanneer de klinische trials positief blijken te zijn, zal men tot
de productie kunnen overgaan. Binnen
10 jaar zal dat product waarschijnlijk in
tandpasta verwerkt worden.”

DE TOEKOMST
“We kunnen dus al zeer complexe antilichaamvarianten, die bijna helemaal
met natuurlijke antilichamen overeenstemmen, aanmaken. De kleine stap die
we nu nog moeten zetten – klein is natuurlijk relatief, het zal wel weer enkele
jaren duren – is onze technologie zó aan
te passen, dat we ook bij authentieke
natuurlijke antilichamen dergelijke accumulatieniveaus kunnen bereiken. Ook
proberen we onze technologie in grootzaadgewassen toe te passen, waarbij de
zaadoogst per hectare vijf à tien keer
hoger ligt. Zandraket moet je volledig
in serres kweken, maar met een grootzaadgewas kun je naar buiten. Volgens
mij zou dat dan het best een graangewas
zijn dat niet in de voedselketen verwerkt
wordt.”
De Jaeger en z’n collega’s Ann Depicker en Bart Van Droogenbroeck
hebben Gent nog maar eens op de internationale kaart van de biotechnologie
gezet. Alle studenten die, gebukt onder
het studentenleven, lichamelijk aftakelen mogen weer even gerust ademhalen:
de medische wetenschap heeft weer een
stap vooruit gezet. •

SEKS
Heden vol seks, zo belooft Schamper. Leest voort,
draaien die pagina!
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“De meeste porno is vooral gericht op
EROYIN.BE – OF HOE NIET ELKE STUDENT VOETBAL ALS HOBBY HEEFT
Overdag staat ze in het UZ in je mond te prutsen als studente tandgeneeskunde, ’s avonds
bladert ze door catalogen op zoek naar de nieuwste dildo’s. Evelyn De Bruecker heeft een
eigen seksshop op internet. “Persoonlijk ben ik het meest into vibrators.”
SWAEF

“De site was een idee van mijn mama
en haar beste vriendin. Twee, drie jaar
geleden zat ze op café met die vriendin
en daar ontsproot het idee om een online sekswinkel te starten. Ze vertelde
me erover en samen hebben we dan
doorgezet. Aan een site is er niet zoveel
werk, dus het plan kon vlug gerealiseerd
worden. Mijn papa heeft de site dan ontworpen.”
Een echt familiebedrijf dus?

“Ah ja, mijn papa onderhoudt de site
en mijn mama, haar vriendin en ik houden ons dan weer bezig met de praktische kant van de zaak. We zijn naar verschillende beurzen geweest, ondermeer
in Duitsland. Ik heb vooral de lingerie
gekozen. Ik was op zoek naar exclusieve
erotische lingerie en zo heb ik La Fille
d’O ontdekt. Dat was net op het moment
dat La Fille d’O bekend werd in Vlaanderen en zo zijn we dan de exclusieve
onlineverdeler van het merk geworden.

Mama en ik kiezen het hele gamma van
de site. We passen ook alles zelf in verschillende vormen en maten zodat we
klanten goed kunnen adviseren. Wij zijn
altijd al open-minded geweest als het
over seks gaat.”
Vanwaar komt de sitenaam eroyin.be?

“Na rijp beraad en verschillende ver-
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gaderingen aan onze keukentafel kwamen we uit op een samenvoegsel van
eros en yin. Eros is de god van de liefde
en yin is het vrouwelijke deel van yin en
yang.”

VROUWVRIENDELIJK
Wat is het verschil tussen jullie ‘vrouwvriendelijke’ seksspeeltjes en die uit een
gewone seksshop?

“Wij verkopen meestal aparte modellen van de gekende seksspeeltjes. Vibrators in sekswinkels zijn van die echt grote piemels met aders die erover lopen en
dergelijke meer. Ik vind dat die er niet
echt appetijtelijk uitzien. Wij hebben
dildo’s en vibrators met natural contours.
Voor wie het verschil niet kent: een dildo
trilt niet, een vibrator wel. Wij verkopen
enkel design modellen die er veel mooier
uitzien en ook beter aanvoelen.”
En daar hebben echte mannen model voor
gestaan?

“Nee, want dat zijn geen vibrators die

je inbrengt. Die dienen enkel voor clitorisstimulatie. Dit zijn speciale modellen
in alle vormen en maten. Zo hebben we
er in de vorm van rupsjes, we hebben
gouden vibrators… maar het zijn allemaal esthetisch mooie modellen. En
alleen maar dingen voor vrouwen, die
je natuurlijk samen met je man kunt ge-

bruiken. We hebben geen dingen énkel
voor mannen.”
Ik zag ook zwepen op de site staan. Is dat
dan nog vrouwvriendelijk?

“Ja, ik denk het wel. Ik heb dat al eens
geprobeerd en het is heel moeilijk om
iemand daarmee pijn te doen. Allez, ik
vind dat toch zeer moeilijk om hard genoeg te slaan om iemand pijn te doen.”

VIBRATORS IN
SEKSWINKELS ZIJN
ECHT GROTE PIEMELS
MET ADERS EN ZO
Wat verkoopt er eigenlijk het best?

“De lingerie van La Fille d’O wordt het
meest verkocht, al is het redelijk duur.
Daarnaast verkopen de handige kleine
vibratortjes die je in je handtas kan steken ook goed. We hebben bijvoorbeeld
een model in de vorm van een lippenstift

dat zeer gegeerd is.”
Wat verkoopt er minder?

“Vibrators die er nogal bizar uitzien.
Die eigenlijk niet meer herinneren aan
het feit dat ze een penis zouden moeten
voorstellen. Natural contours vibrators
die te kronkelig zijn, zijn misschien wel
mooi om naar te kijken, maar verkopen

SEKS

op dikke borsten en penetratie”
niet goed. Zo hebben we een model dat
180 graden draait. Dat ziet er wel geestig
uit, maar het verkoopt niet.”
De site bestaat ook in het Engels en het
Frans. Zijn er veel buitenlandse klanten?

“Ja, er zijn heel veel buitenlands klanten. Vooral uit landen waar seksspeeltjes
niet algemeen aanvaard zijn. Hier is het
niet zo moeilijk om aan een dildo te raken. Ze verkopen ze bij wijze van spreken in de Aldi. In moslimlanden ligt dat
moeilijker. Wij hebben dus veel klanten
uit moslimlanden en ook uit Australië.”

STUDENTEN
Behoren studenten ook tot het cliënteel?

“Minder, wat niet zo eigenaardig is,
rekening houdend met het budget waarover je toch moet beschikken om zulke
artikelen te kopen. Afgaande op de namen van onze klanten schat ik dat vooral
mensen vanaf dertig jaar seksspeeltjes
kopen.”
Je organiseert ook upperdare parties. Al
eentje met vriendinnen uit de tandheelkunde gehad?

“Het is de bedoeling dat het er dit
jaar eens van komt, maar ik ben wel een
beetje bang dat ze gaan denken dat het
om te lachen is, terwijl onze producten
oprecht bedoeld zijn om vrouwen een
beter seksleven te bezorgen.
We hebben er al twee georganiseerd
in een studentencafé in Brussel. De gastvrouw zorgt voor champagne en hapjes
en dan stellen we enkele productjes voor.
In ruil krijgt de gastvrouw 10% van de
opbrengst van de avond.”
Wat kochten die studenten dan zoal?

“Meestal één ding, zoals bijvoorbeeld
een vibrator. Je hebt al een goed exemplaar voor ongeveer veertig euro en dat
kan er nog net af bij studenten. Daarnaast kunnen ze ook goedkopere dingen
kopen zoals pasta’s in de vorm van een
penis of een zweepjessleutelhanger. Ook
de vibrerende eendjes waren een tijdje
in. Maar nu je ze overal kan krijgen, is
dat wel een beetje het vuil van de straat
aan het worden.”

IK DOE DEZE
SEKSSHOP VOORAL
OM DE MOEDERDOCHTERBAND AAN TE
HALEN

bruikt en vond dat wel leuk.’ We wisselen
dus nooit persoonlijke ervaringen uit. Ik
kom door deze site niet meer te weten
over het seksleven van mijn ouders dan
ervoor.” (lacht)

EEN HOBBY
Maar je blijft voor tandarts studeren?

Je verkoopt ook pornofilms. Bestaan er
vrouwvriendelijke pornofilms?

“Zeker. De meeste films die we verkopen, zijn in de trant van Emmanuelle. Die
films verkopen wel vlot. Er is zelfs sprake
geweest om zelf een film te maken met
Murielle Scherre van La Fille d’O. Maar
die plannen zijn nog niet van de grond
gekomen.”

“Ja, het is een hobby. Ook voor mijn
mama trouwens. Maar ik doe deze seksshop vooral uit interesse en om de moeder-dochterband aan te halen. De site
heeft nog nooit aanleiding gegeven voor
spanningen tussen ons. We houden het
oppervlakkig genoeg om geen pijnlijke
situaties te veroorzaken. Dat valt goed
mee.”

WIN WIN WIN SCHAMPER EN EROYIN.BE SCHENKEN
EEN EROTISCH VERWENPAKKET WEG TER WAARDE VAN
50 EURO. IN HET PAKKET EEN VIBRERENDE SPONS, GLIJMIDDEL EN EEN KUSSEN WAARIN JE AL JE SEKSSPEELTJES KAN VERSTOPPEN.
MAIL DE VETSTE RODDEL OVER JOUW FAVORIETE PROF, ASSISTENT OF MEDESTUDENT NAAR SCHAMPER@SCHAMPER.UGENT.BE . DE REDACTIE BELOONT
HET INTERESSANTSTE OF GRAPPIGSTE WEETJE MET HET EROTISCH VERWENPAKKET. VERGEET JE NAAM EN GSMNUMMER NIET TE VERMELDEN. SUCCES!

Wanneer verkoop je het meest?

En een vrouwvriendelijke pornosite?

“Valentijn is een echt hoogtepunt wat
betreft de verkoop. Naast producten zelf,
verkopen we ook veel geschenkbons.
Alle bestelde producten verpakken we
als cadeautjes en worden verstuurd in
een anoniem postpakket. Zo ziet de
buurvrouw niet dat er een dildo wordt
geleverd.”

“Er is echt weinig aanbod. Subtiele
vrouwvriendelijke porno is moeilijk te
vinden. De meeste porno is vooral penetratiegericht en toont enkel dikke
borsten. Ik denk dus dat er wel interesse
voor vrouwvriendelijke porno is. Vrouwen hebben een beetje een verhaal nodig rond de seks, terwijl mannen meer
belang hechten aan losse beelden en aan
het visuele aspect. Ik denk dat koppels
ook liever naar zo’n softporno zouden
kijken dan naar een over-the-top pornofilm.”

Indien je lief je iets zou willen kopen vanop
je eigen site, wat zou je dan kiezen?

“Ik zou graag een Kamasutra verwenpakket hebben. Dat bestaat uit verschillende massagetools, opwindende olie,
kwastjes en zulke dingen. Ik vind het ook
gewoon een mooie set en dat vind ik wel
belangrijk.”
Wat is jouw favoriete product op de site?

Durven mensen op zo’n avond wel dildo’s
kopen?

“Persoonlijk ben ik het meest into vibrators.”

“Ja, hoor. Meestal zijn dat vriendinnen die het goed kunnen vinden met elkaar en weinig bedgeheimen hebben.”

Is het niet raar om met je mama over dildo’s en zwepen te praten?

En de toekomst? Ook een site voor mannen?

“Neen, dat denk ik niet. Maar ik zou
wel graag meer informatie en producten
willen brengen die gericht zijn op lesbische koppels.”
Alle productinfo vind je op www.
eroyin.be. •

“We gaan nooit zo ver om tegen elkaar te vertellen: ‘Ik heb dit of dat ge-
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Neem je vrinden mee naar de ABC!
Slechts zelden gebeurt het dat de Gentse student, zelfs wanneer de alcohol zijn zicht vertroebelt, zich aangetrokken voelt door de rode en paarse lichtjes die zich al vanaf het Zuidplein in
een wazige gloed aftekenen. ‘t Is immers daar dat bonkige, dampende en snuivende mannen
ronddwalen, rusteloos op zoek naar strak gespannen vrouwenvlees.
“Wat mag het voor u zijn, manneke?”
Een toegangsbewijs kost je meteen zes
en een halve euro. Slechts een halve euro
goedkoper dan in de Decascoop, maar
voor doorleefde undergroundcinema
betaal je natuurlijk graag meer. Toch is
de toegangsprijs hoog, gezien het feit
dat de meeste bezoekers hoogstens een
vijftal minuten in de zaal blijven. Met
het geld in de kas opent de vrouw de
elektrische deur. De caissière is de enige
die mensen kan binnen- of buitenlaten,
en beschikt dus ook over de macht om
bezoekers in het gebouw op te sluiten.
Sinister!

GIGANTISCHE PRAMMEN
Wandelend door de gang die naar
de filmzaal leidt, vergaap ik mij aan de
smakeloze affiches die her en der aan
de muur hangen. Half in gedachten verzonken, wandel ik voorbij een man van
middelbare leeftijd, gekleed in een half
vergane gelige wollen trui en met zijn
roestige haren in een kaarsrechte slagorde. De man knipoogt naar elke passant, ik ben te afgeleid door de gigantische prammen aan de muur om terug te
knipogen.
De twee zware composiethouten
70’s-deuren zwaaien moeizaam open. In
de zaal hangt de lichtjes zurige geur van
mannenzweet en versgeloosd zaad. De
geur herinnert enigszins aan de geur die
schijnbaar vergroeid is met de kleedkamers van de Gentse Universitaire Sportbond. Achteraan de zaal, evenwijdig
met de achterste muur, staat een zwart
scherm dat enkel door het gangpad onderbroken wordt. Verscholen achter het
scherm staat een vijftal man, broek op
de enkels. Ik besluit plaats te nemen in
één van de verweerde namaaklederen
zetels.
JPB

Schamper besloot de stap in het
onbekende te wagen, en een bezoek te
brengen aan de ABC. De ABC is één van
de twee overgebleven pornografische
cinema’s in het Gentse. In tijden van
internet en met muggennet begrensde
achterkamertjes in videotheken is de
vraag naar dit soort cultuurhuizen uiteraard afgenomen, desondanks blijven
enkele moedige uitbaters hun boeltjes
draaiende houden. Aan de deur van dit
etablissement zit een lijvige matrone,
ver in de zestig.
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TATIANA
Film van de avond is het derde deel
van de legendarische Tatiana-saga.
Franse porno, en bijgevolg behept met
een lichte drang om zich te distingeren
van de ordinaire porno van over de Atlantische Oceaan. Tatiana 3 zou volgens
Simplyporndvd.com dan ook gezegend
zijn met “a dazzling visual sense and an
attention to historical detail that makes
this lavish costume drama the Gone
With The Wind of adult entertainment”.
Regisseur Pierre Woodman zou “one

part David O. Selznick, one part Francis Coppola, one part Leo Tolstoy, and
one part sex maniac” zijn.
De film speelt zich af in het Frankrijk
van het Ancièn Régime, en het hoofdpersonage is Tatiana zelf, een jong boerenmeisje met een voorkeur voor facial
anal.
Het feit dat Tatiana uit de boerenstand komt, is waanzinnig belangrijk:
één van de andere protagonisten, de
gemene markies die op zoek is naar een
onschuldige maagd wiens bloem hij wil
plukken, zuigt Tatiana’s familie al jaren
uit. “Hoeveel boeren heeft u vandaag
uitgebuit om deze maaltijd te bekomen,”
zo vraagt Tatiana de markies tijdens één
van de meer pakkende uitwisselingen
van de film. Het antwoord van de markies laat niet lang op zich wachten: seconden later schuift hij zijn lid tot ongeveer halfweg Tatiana’s luchtpijp.

CINEMATOGRAFISCHE
DIGING

BEVRE-

De zaal is intussen behoorlijk levendig: onophoudelijk lopen mannen
die blijkbaar slechts een schamele vijf
minuten nodig hebben om cinematografisch voldaan te raken, de zaal in en
uit. Plots loopt het oude mannetje dat
aan de ingang stond de zaal binnen,
een andere bezoeker achterna. De twee
gaan naast elkaar zitten. Langzaam zakt
het hoofd van het oude mannetje in de
schoot van zijn buur. Een vijftal minuten
lang gaat zijn hoofd steeds sneller op en
neer. Blijkbaar is het kereltje een soort
Vogelman, die overleeft op de zaden die
hij uit de kleren van andere mensen kan
pikken. Bizar.
Een kwartiertje later is de zaal alweer
zo goed als leeg: slechts ikzelf en een andere verloren ziel blijven over. Ik besluit
even te gaan rondneuzen, op zoek naar
de dames van plezier die volgens Hookers.nl af en toe de zaal zouden inlopen
om de bezoekers op een stevige hand
job te trakteren, waarna het werk in de
coulissen afgemaakt kan worden. Wanneer ik echter de deur die naar de achterzaaltjes leidt probeer te openen gaat
een zoemer af. Vogelman loopt meteen
opnieuw de zaal in om polshoogte te nemen. Ik besluit mij subtiel uit de voeten
te maken. Genoeg zaad voor jou vanavond, Vogelman. •
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Sabrina op de rooster
Je vindt haar centerfoldgewijs terug in deze Schamper.
We probeerden te peilen naar de diepste zielsroerselen
van model Sabrina Holvoet.
LAURENS

Vleeskeuring of esthetica?

Ik ben absoluut tegen een zuivere
vleeskeuring, maar natuurlijk wil het
oog ook wel wat. Ergens gaan we allemaal op het uiterlijk af, en vaak zegt
iemands uiterlijk ook iets over z’n karakter.

Seks, drugs of rock ‘n roll?

Seks!
Aardbei of zweepje?

Aardbeien, met champagne en in
een bubbelbad.

Wij bedanken
Mieke Dutré van Het Pand voor de
vlotte samenwerking
Chris De Pauw van de seminariebibliotheek voor Griekse Letterkunde
Tanja Aelbrecht van stripbib home Fabiola voor het ter beschikking stellen
van de strips
Sabrina Holvoet en Bruno Claeys voor
de medewerking
Acco & Potiau voor de sponsoring

Boven wiens bed wil je hangen?

Haha, dan toch maar de prins op
het witte paard.

Goh, ik hoef niet boven iemands
bed te hangen, maar voor mijn vriend
wil ik altijd wel een mooie poster maken.

Grote borstkas of strak kontje?

P of Ché?

Prins op het witte paard of bronstige
hengst?

Sneaky! Op dit moment ga ik voor
P-Magazine.

Dat kan toch gerust samengaan?
Een gespierde borstkas zal me wel
eerder opvallen dan een strak kontje,
maar té is ook niet goed, hé.

OVER P-MAGAZINE GESPROKEN,
WIL JE DEZE DEERNE STEUNEN OM
P-LEZERES VAN HET JAAR TE WORDEN? SMS DAN “LEZERES 12” NAAR
3507. (ZIE OOK: WWW.P-MAGAZINE.
C O M / L E Z E R E S VA N H E TJAAR/12) •

Beste openingszin?
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GRAA

FOTO

De meest originele tot hiertoe
was: “Hé, ik wil eens naast je zitten
in de les.” Met openingszinnen zoals
“Wat wil je morgenvroeg als ontbijt?”
kan ik nog wel lachen, maar op de
perfecte openingszin wacht ik nog
steeds.
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Grootste complex?
UT /

Ik had best wel wat groter
willen zijn, maar een echt complex is dat nu ook weer niet.
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Topadvocate of topmodel?
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Topadvocate, al geloof
ik dat een serieus beroep
vandaag gecombineerd
kan worden met een
creatieve bezigheid:
dansen, zingen, acteren, maar ook modellenwerk.
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“Niemand gaat ‘vreemd’, men
gaat bij bekenden”
Het cliché wil dat mannen om de zeven minuten aan seks
denken. Zou professor Johan Mertens, evolutionair bioloog
en gedragsgeneticus aan de Ugent, dat gemiddelde beroepshalve ruimschoots overschrijden?
MAARTEN BOUDRY & PIETER BONTE

Mertens breekt in zijn zopas verschenen boek ‘Van zaadcel tot liefde’ een
lans voor de controversiële stelling dat
de prehistorische mens in een matriarchaat leefde waarinde de seksuele diversiteit hoogtij vierde. Een gesprek over
monogame dieren, schuinsmarcheerders en de functie van voorbehoedsmiddelen.
“De matriarchale en sociaal-nomadische samenleving van vroeger was niet
zomaar polygaam of monogaam, laat ons
stellen dat het complexer was dan dat.
Je kan de vergelijking maken met de studentengemeenschappen van vandaag.
Eén: studenten zijn volwassen mensen.
Twee: je hebt de twee geslachten onder
elkaar. Drie: niemand uit de buitenwereld bemoeit zich met jullie privé-leven
als het over liefde en seksualiteit gaat.
Zoals de sociale relaties zich ontplooien
in onze studentengemeenschappen, zo
is het in het verleden waarschijnlijk ook
gegaan. Een heel belangrijke minderheid leefde waarschijnlijk monogaam,
simpelweg omdat ze van elkaar hielden.
Een aantal andere mensen van de groep
zullen polygaam geweest zijn, maar dat
was een dynamisch geheel van vriendschappen waarvan sommigen seksueel
onderbouwd waren en anderen niet.
Weer een ander deel zal ‘a-gaam’ geweest
zijn, zonder seksuele partner.”
“Maar tegenwoordig ben je verplicht
om je officieel monogaam te gedragen,
toch van zodra je in het huwelijk stapt.
Als je dat echter van nature niet bent,
zit je met alle problemen vandien. Men
gaat dan zogezegd ‘vreemd’, maar dat is
eigenlijk niet waar: men gaat bij bekenden.”
U vindt dat de monogame samenleving
moet herdacht worden?
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“Het is toch niet normaal dat men
permanent ‘zonden’ zou begaan omdat
men ze graag doet. Gedragsecologisch
klopt dat niet. Men doet die dingen omdat men van nature geneigd is die dingen te doen. Dan schort er iets aan die
moraal of zijn wij biologisch op een of
andere manier gedegradeerd. In iedere
geval, het is niet zuiver hé? Dus het moet
herdacht worden.”
Zouden we beter wat meer naar onze natuur leven?

“Maar… iedere diersoort leeft al naar
zijn natuur. De mens is een diersoort
zoals alle andere, dus is er toch een of
andere menselijke natuur die wij in de
21ste eeuw moeten kunnen overdenken
zonder vooringenomen te zijn. “
De meest problematische seksuele samenlevingsvorm is volgens de evolutionaire psycholoog Robert Wright de seriële
monogamie.

“Daar ben ik het helemaal niet mee
eens. Die stelling klopt zolang we in ons
historisch, patriarchaal systeem zitten
waarin ‘bezit’ gecreëerd is: een sedentaire samenleving met de man als beheerder van het bezit. Maar daarvoor, in
de prehistorie dus, hadden we matriarchale sociale structuren waarin de sociale netwerken enerzijds beheerd werden
door de vrouwen en anderzijds ook door
de mannen, met dien verstande dat binnen een groep alle mannen min of meer
bloedverwanten van elkaar waren. Om
inteelt te voorkomen, trokken vrouwen
weg naar een andere stam, een gedrag
dat we ook bij bonobo’s en chimpansees
waarnemen – de nauwste verwanten
van de mens.
Dat heeft tot gevolg dat de mannen
in een stam er baat bij hebben voor elkaar te zorgen, omdat ze een deel van
hun genen delen met de bloedverwan-

ten in hun stam. Bij vrouwen is dat niet
het geval. Alle vrouwen in een groep zijn
van ergens anders afkomstig en dus geen
bloedverwanten van elkaar.”
“Je had in het prehistorische matriarchaat geen seriële monogamie, want
seriële monogamie is enkel belangrijk
voor het protectoraat, het beschermen
van het eigen bezit van generatie op generatie.”
Pleit u voor een polygame samenleving?

“Ook niet. Dan loop je het gevaar
een grote meerderheid in een verkeerd
daglicht te stellen, namelijk diegenen
die niets liever wensen dan monogaam
te leven. Volgens mij kan de hele waaier
van seksualiteitsbelevingen respectvol
naast elkaar blijven bestaan.”
Denkt u dat het systeem dat u nu schetst
minder sociale en seksuele frustraties zou
teweegbrengen?

“Inderdaad, en in Vlaanderen groeien
we ook toe naar een dergelijk systeem.
Onze samenleving stelt zich steeds minder bemoeiziek op wat betreft samenlevingsvormen. Voor mensen van jullie
leeftijd, die niet gehuwd zijn, bestaat er
een zo goed als complete vrijheid, op
voorwaarde dat jullie zelf respect hebben voor elkaar.”
“Je merkt dat dit tegenwoordig ook
geëxtrapoleerd wordt naar oudere leeftijdsgroepen, waarin men steeds vaker
ongetrouwd samenleeft. Maar onze
wetgeving hinkt achterop wat betreft
verdeling en regulatie van bezit, omdat
die gebaseerd is op het concept van het
huwelijk. In plaats van homo’s en lesbiennes het recht op huwelijk te geven,
zouden we het beter helemaal afschaffen. Laat het liefdesleven van mensen
vrij, probeer dat niet te reglementeren.”
De mens steekt met de grootte van zijn
penis verhoudingsgewijs het hele dierenrijk de loef af. Waarom heeft de mens zo’n
grote fallus?

“We hoeven ons daar niet voor te
schamen, want onze penis is inderdaad
niet klein uitgevallen. Dat is natuurlijk
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typische
mannenpraat: mannen lullen
graag over hun penis,
vrouwen interesseert
zich daar eigenlijk niet
voor. In mijn boek geef
ik daar geen verklaring
voor, want ik heb het
daarin vooral over
de manier van
ons seksueel bezig
zijn.”
Volgens sommigen vervulden de rode schaamlippen
van de vrouw in een ver
evolutionair verleden een
seksuele signaalfunctie,
zoals nu ook nog bij de bonobo’s, maar is die functie
overgenomen door de borsten, naarmate de mens
meer rechtop begon te
lopen.

“Dat is praat van
Desmond
Morris,
maar dat is nu achterhaald.
In mijn boek heb ik wel een these over
de reden waarom vrouwen vanaf hun
puberteit borsten ontwikkelen, dat
heeft iets te maken met de seksuele selectie. Bij de meeste diersoorten is de
reproductieve periode van het vrouwtje
even groot als de receptieve periode, die
waarin ze bereid zijn tot copulatie. Het
is merkwaardig dat bij de bonobo’s en
bij de mens de receptieve periode veel
uitgebreider is dan de reproductieve.
Het gevolg daarvan is dat je met een serieuze copulatie-devaluatie zit, dat wil
dus zeggen dat er niet voor elke copulatie een bevruchting is. De grote hoeveelheid copulaties in de receptieve periode
creëert dan onzekerheid omtrent het
vaderschap. Een leeuw zal bijvoorbeeld
lief zijn voor de welpjes van een leeuwin,
omdat het altijd mogelijk is dat hij de vader is. Dat alles bevordert dus de sociale
integratie in de groep.”
Een belangrijk onderscheid in de evolutionaire psychologie is dat tussen proximale
en distale oorzaken. Door dat onderscheid
te maken is het bijvoorbeeld mogelijk om
de schijnbare contradictie op te lossen tussen de evolutionaire logica en de populariteit van voorbehoedsmiddelen.

“Ja, maar dat is geen contradictie. Het
gaat er hem namelijk niet om zoveel mogelijk nakomelingen te maken, maar wel
om zo goed mogelijke nakomelingen te
maken. Als man kan je je bijvoorbeeld
zeer slecht voortplanten door kinderen
te maken in alle mogelijk richtingen,
waarbij die kinderen geen volwaardige

opvoeding krijgen en vroegtijdig
sterven. Het netto-resultaat is nul. Je
bent beter af met minder kinderen die
goed opgevoed zijn.”
Aan de andere kant vragen de verwaarloosde kinderen in die promiscue strategie ook
een minder grote investering.

“Ja, maar een meer humane cultuur,
waarin de opvoeding steviger uitgebouwd is, zal een onmiskenbaar evolutionair voordeel bieden op een cultuur
waarin dat niét gebeurt. In die zin maakt
het zeer recent weer opgang dat groepsselectie voor bepaalde soorten zinvol is,
terwijl biologen vroeger dachten dat alle
selectie zich afspeelde op individuele basis.”
Evolutietheoretici als Steven Pinker en
Richard Dawkins stellen dat, gezien er in
onze voorouderlijke omgeving geen voorbehoedsmiddelen bestonden, het seksuele
genot volstond om dieren te laten voortplanten. Vandaag echter wordt dat evolutionair mechanisme door voorbehoedsmiddelen ‘gedwarsboomd’, en verdwijnt het
evidente samengaan van seksueel genot
en voortplanting.

“(schudt het hoofd) Nee nee. Iemand
die graag kinderen wil, kan nog altijd
kinderen krijgen. Het is ook complexer
dan dat. Je kan bijvoorbeeld tegen een
homoseksueel niet zeggen: “Wat loop jij
hier te doen, je zal toch geen nakomelingen krijgen.” Dat is dikken truut, want je
kan je genen ook indirect voortzetten.
Een homoseksuele oom die bijvoorbeeld
heel behulpzaam is voor de kinderen van
zijn broers en zussen, heeft zich indirect
voortgeplant. Vandaar dat je natuurlijke

selectie
krijgt voor altruïsme onder bloedverwanten, wat eigenlijk genetisch egoïsme
is.”
“Je genotype is niet zomaar je privébezit: je bent er als individu de tijdelijke
drager van. Het komt ergens vandaan,
het gaat ergens naartoe, en het doet dat
in meer of mindere mate via jou of via
een ander. Het is zoals een draineerbed
waardoor water sijpelt: jij bent een onderdeeltje van een gans kanalensysteem.
Het kan inderdaad bij jou ‘verstopt’ zitten, maar als de genen die in jou zitten
een andere weg gevonden hebben, zal
ook je erfelijk materiaal blijven voorbestaan.”
“Ik denk dat Pinker en Dawkins de
culturele bovenbouw van de seksualiteit
verwaarlozen. Ze zijn te veel gefixeerd
op het doorgeven van de genen, en ze
denken te weinig aan de verschillende
mechanismen waarop dat in zijn werk
kan gaan. De seksualiteit draagt daartoe
bij, maar is zeker niet het enige mechanisme.”
Een slotvraag: veel mensen verwijten de
evolutionaire psychologie dat ze de ‘magie’
van de liefde verbreekt, door te verwijzen
naar kille en berekende strategieën vanuit
genetisch oogpunt.

“Als die mensen menen wat ze zeggen, hebben ze volgens mij nog nooit
gevreeën. Mensen hebben seks omdat ze
van elkaar houden en omdat het deugd
doet, niet omdat ze aan hun genen denken.” •
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Knappe proffen: ze bestaan
Ook al krijg je doorgaans
les van de meest afschrikwekkende exemplaren: er is
hoop, er zijn aantrekkelijke
en charismatische proffen
actief aan onze universiteit.
We legden ons oor even te
luisteren bij een aantal studenten en kwamen uit bij
deze selectie.
WENDY

Laat ons er meteen aan toevoegen
dat dit een beperkte selectie is. We houden nu eenmaal ook geen verkiezing.
Niet iedereen is natuurlijk tuk op dezelfde prof en dat is maar goed ook. Een
kleine greep uit het aanbod dus.

DECANEN
Laten we beginnen bij de hoofden
van de faculteiten. Die stralen blijkbaar
nogal wat potentie uit.
Freddy Mortier (decaan fac. Letteren & Wijsbegeerte)
Mortier ontkent alles. “Nee, ik weet
nergens van. Studenten hebben nog
geen avances gemaakt of iets dergelijks.
Er is me echt nog niets opgevallen in die
zin.”
Johny Vincke (decaan fac. Politieke
en Sociale Wetenschappen)
Deze sympathieke en gebronsde man
lacht luid als we hem opbellen om hem
uit te horen over zijn uiterlijk. “Natuurlijk streel je mijn ego, maar moet ik nu
zeggen of ik er mij wel of niet van bewust
ben? Het is zoals men in het Frans zegt
hé: ‘Les goûts et les couleurs, on ne discute pas’. Tja, ik neem aan dat ik bij de
ene wel goed overkom en bij de andere
niet? Als ik op uw vraag of dit mij verbaast nee zou antwoorden, zou men mij
eigenwijs noemen, antwoord ik ja, dan
noemt men mij een naïef man. Ik zal
zeggen dat ik weet wat ik kan bereiken.”
(lacht)
En ja, Vincke heeft al lastige ervaringen gehad met opdringerige studentes. “In het begin van mijn carrière ben
ik wel eens lastiggevallen en toen heb
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ik zelfs de ombudsdienst verwittigd
om te helpen bij
dat probleem.
Dat was echt een
serieuze vorm
van stalking, op
het abnormale
af zelfs. Zoiets
groeit natuurlijk
ook: dat gaat van
in de ogen kijken
tot een babbel na de
les tot langskomen op
het spreekuur tot continu
lastigvallen. Sindsdien ben
ik me wel beter bewust van de
non-verbale communicatie die ik
geef naar studentes toe. En het is niet
meer voorgevallen.”
Of hij nu nog steeds veel aandacht
krijgt van studentes? “Tja, in eerste bachelor geef ik geen mondelinge examens
meer, dus dat reduceert meteen het
contact met de lichamelijkheid van mijn
studenten. Voor de rest krijg ik wel vaak
positieve feedback van studentes die
ik begeleid heb bij cursussen of bij hun
thesis.”
Vincke is niet de enige decaan op het
lijstje. Is er iets dat decanen uitstralen
dat gewone proffen niet hebben? “Goh…
dat zou ik niet weten. Als decaan ben je
natuurlijk wel zichtbaarder en dat heeft
impact. Misschien straal ik daardoor ook
meer gezag uit? Ach, de functie maakt
de man of vrouw en omgekeerd hé. Maar
het loont wel om decaan te zijn.” (lacht)
Wat later, als we langsgaan voor de foto,
geeft Vincke een voorbeeld van het soms
rare gedrag van studentes. “Kijk, ik kreeg
hier net een mailtje. De studente, die me
wil spreken, schrijft: ‘Ik ben helaas donderdag verhinderd om u op uw spreekuur te komen bezichtigen’. (lacht) Wat
moet ik daar nu van denken?” (lacht)

PROFESSOREN
Professoren hoeven uiteraard geen
decanen te zijn om aantrekkelijk te worden bevonden. Een aantal voorbeelden.
Gerdie Everaert (vakgroep Sociale

Economi e;
fac. Economie & Bedrijfskunde)
Professor Everaert
blijft
bescheiden bij het feit dat
hij blijkbaar knap gevonden wordt door
zijn studentes. Hij lijkt zelfs verwonderd.
“Ik heb er echt geen idee over. Ik merk er
niets van dat studentes mij genegen zijn.
En op mondelinge examens valt het niet
te bewijzen of het nu een uiting is van
studentes die me aantrekkelijk vinden.
Ik denk dat sommige vrouwelijke studenten altijd wel sympathiek proberen
over te komen, maar of de prof hen al
dan niet ligt, kan je op dat moment niet
zeggen. Studentes hebben mij ook nog
niet lastiggevallen, nee. Het zijn ook zowel mannelijke als vrouwelijke studenten die mij na de les aanspreken en het
is me absoluut nog niet opgevallen dat
bepaalde studentes daar meer moeite
voor doen.”
Michel Tanret (vakgroep Talen
en Culturen van het Nabije Oosten en
Noord-Afrika; fac. Letteren & Wijsbegeerte)
Wie ooit les had van professor Tanret,
heeft de man in haar (of soms ook zijn)
hart gesloten. Hij is een gepassioneerd
verteller en toch ook erg gegeerd bij jonge studentes, ook al zit hij qua leeftijd
minstens één generatie verder. Professor
Tanret lijkt wel even verbaasd als ik hem
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confronteer
met zijn aantrekkingskracht, maar
geeft uiteindelijk toch toe.
“Mijn bescheidenheid gebiedt
mij te zeggen dat ik daar geen weet van
heb. En ik word ook helemaal rood nu, al
zie je dat niet zo goed. Maar ik weet wel
dat er nogal wat studenten zijn van andere richtingen die lessen komen volgen
bij mij, meer algemene vakken dan. Ook
bij de evaluatie van de faculteit ben ik er
blijkbaar nogal goed uitgekomen.”
Echte avances van studentes heeft hij
nog niet meegemaakt. “Nee, echt niet. De
mensen die op de eerste bank komen zitten zijn vooral oudere dames, die niet zo

goed meer horen. (lacht) Het is
wel ooit één keer gebeurd dat bij
een schriftelijk examen, waarop
voor de rest spijtig genoeg
niet veel ingevuld was,
er een mooi gedichtje
zat. Dat was wel heel
lief vond ik. En ik
heb altijd gehoopt
dat dat nogmaals
zou
gebeuren,
maar het is bij die
ene keer gebleven.”
(lacht)
Verder ook geen
studentes die met
hun lijfelijkheid professor Tanret hebben
proberen te overtuigen. Geen
decolletés, aldus de man. Of toch?
“Misschien dragen ze die decolletés
altijd hé.” (lacht) “Het gebeurt
wel dat studentes na de
les nog iets komen vragen op mijn bureau,
maar daar gebeurt
ook verder niets.
Op mijn leeftijd
zou men dat misschien wel kunnen hopen, maar
nee.” (lacht) “Ik
heb nog geen last
gehad van studentes, maar wat ik
wel veel meemaak,
en dat maakt me ook
erg blij, is appreciatie
over de geslachten heen.
Zoals mensen die na een cursus
ook nog andere cursussen komen volgen bij mij. Dat doet me wel plezier, maar
ik hoop dat dat ook met de inhoud van
de vakken te maken heeft.” (lacht)
Na de foto voegt professor Tanret
er nog aan toe: “Ik hoop dat ik nu geen
studentes heb ontgoocheld omdat ze
signalen hebben uitgezonden die ik niet
begrepen heb.” (lacht)
Dieter Deforce (vakgroep Geneesmiddelenleer; fac. Farmaceutische Wetenschappen)
Net als de meerderheid reageert ook
professor Deforce erg verbaasd en met
een ingehouden lach op mijn telefoontje.
“Nee, het is me echt nog niet opgevallen
dat ik zogezegd gegeerd ben. Studentes
vallen niet in zwijm in de les ofzo.” En op
mondelinge examens heeft prof. Deforce

nog geen nare ervaringen gehad met hevige studentes. “De meeste studenten
proberen natuurlijk op een examen hun
best te doen, om zo goed mogelijk te storen. En sommigen hebben wel een diep
decolleté aan, maar ik weet niet zo zeker
of dat wel voor mij is.” (lacht) Echt last
heeft prof. Deforce niet van zijn schijnbare populariteit. “Nee, ik ben nog niet
gestalkt of aangerand. Gelukkig.” (lacht)

ASSISTENTEN
Na onderzoek bleek ook dat zelfs assistenten heel wat charisma kunnen
uitstralen. Al vermoeden wij dat dat wel
eens iets met hun leeftijd te maken zou
kunnen hebben.
Jan Belis (vakgroep Bouwkundige
constructies; fac. Ingenieurswetenschappen)
Ook bij meneer Belis is een bescheiden lachje te horen als hij te horen krijgt
waarover ik hem opbel. “Goh, ik heb dat
echt nog niet gemerkt bij de studenten
die ik begeleid. Ik sta natuurlijk ook niet
echt op gelijke voet met de studenten
en ik denk niet dat ze snel zullen laten
blijken dat ze me genegen zijn omdat ze
ook nog punten van mij moeten krijgen.
Bij het voorstellen van de projecten werken we ook met externe juryleden, dus
ik neem ook nooit examens af met studenten afzonderlijk. Al twijfel ik er niet
aan dat er studentes zijn die op projectvoorstellen of mondelinge examens hun
vrouwelijkheid proberen uitspelen. Maar
daar heb ik zelf dus nog geen concrete
ervaringen mee gehad.”
Tineke Boucké (vakgroep Politieke
Wetenschappen; fac. Politieke en Sociale
Wetenschappen)
Na Jan Belis reageert ook mevrouw
Boucké erg verbaasd. “Ik heb eigenlijk
pas sinds oktober eigen vakken en ik
geef dus nog niet zo lang les, maar er is
me nog niets in die zin opgevallen. Ik
heb mondelinge examens gehad in januari, maar ook toen zijn er geen studenten
die avances gemaakt hebben of die extra
aandacht getoond hebben. Maar misschien sta ik daar ook gewoon niet genoeg voor open? (lacht) Er zijn wel af en
toe studenten die me na de les enthousiast aanspreken, maar ik hoop eigenlijk
dat dat volledig te maken heeft met de
interessante lesinhoud.” (lacht)
NIET AKKOORD MET ONZE SELECTIE?
REACTIES STEEDS WELKOM OP SCHAMPER@SCHAMPER.UGENT.BE •
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Wantoestanden in studentenmilieu
Het is niet allemaal peis en vree in de wereld van de kringen
en de conventen. Schamper spitte een zeer bedenkelijke zaak
uit die aantoont dat men nog te vaak de moed ontbeert om
problemen snel en adequaat aan te pakken wanneer zij zich
voordoen. De gevolgen willen dan al wel eens een pijnlijke
smet werpen op het imago van een groep gedreven studenten
die, desondanks, beweren goed bezig te zijn.
BREGT & LAURENS

Nemen we het débacle dat zich vorig
jaar bij de 12Urenloop afspeelde. Niet alleen liep er organisatorisch vanalles mis,
waardoor het evenement enkele maanden uitgesteld moest worden, ook achter
de schermen bleek er één en ander grondig scheef te zitten. Dat kwam afgelopen
zomer al aan het licht toen een aantal
nieuwe mensen het roer overnamen.

DRIEDUUST EURO
Hans Pijpelink, sinds september
aangesteld als studentenbeheerder,
merkte dat er een aantal zaken niet helemaal in orde waren met de rekeninguittreksels van de 12Urenloop. Van een
groot aantal kleine uitgaven kon men
niet meteen zien wat ze met de organisatie van het evenement te maken
hadden. Gezien maar drie personen
toegang hadden tot de rekening, en
enkel de bankkaarthouder zonder zijn
handtekening te plaatsen, konden de
uitgaven aan toenmalig voorzitter J. V.
toegeschreven worden. Hiermee geconfronteerd, bleek deze geen verklaring
te hebben voor een bedrag dat in totaal
zo’n drieduizend euro omvatte. Tegenover Schamper verklaarde hij dat hij het
geld enkel heeft gebruikt om tijdelijk zelf
wat meer financiële bewegingsruimte te
hebben, en het altijd de bedoeling was
geweest om het bedrag terug te betalen.
Hij geeft zijn fout toe, maar weigert van
diefstal te spreken. ‘Oneigenlijk gebruik
van middelen’ lijkt hem een betere beschrijving.
Het hele dossier werd na overleg op-
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gelost met een minnelijke schikking, die
een onmiddellijke terugbetaling voorzag. Al bij al komt J.V. er dus heel goedkoop vanaf. Het blijft diefstal van een
grote som geld, wat een misdrijf is dat
eigenlijk voor de rechtbank zou moeten
worden afgehandeld. Tuchtrechtelijk is
hij er al helemaal goedkoop mee weggekomen. Bedenk maar eens wat er aan
een andere universiteit met een strengere rector zou gebeurd zijn: studentenkaart afgeven en als persona non gratae
de instelling verlaten.

DE GEBAKKEN PEREN
Wanneer dergelijke zaken aan het
licht komen, is de kans op een beschadigd imago nooit ver uit de buurt. Aan
de UGent heeft men dan ook wel eens
de gewoonte om vooral dààr rekening
mee te houden. Te veel zelfs, want hoewel het een begrijpelijke reactie is, creeert men zo vaak een nieuw kluwen van
problemen. Wanneer problemen zich
voordoen, is het gemakkelijk om ze te
negeren, terwijl men net de moed moet
hebben ze aan te pakken. Persoonlijke
fouten als deze moeten gevolgen hebben, en wanneer men de overtreder zelf
niet voldoende verantwoordelijk stelt,
komen die vaak ongelukkig terecht bij
mensen die er niets mee te maken hebben of gewoon geen schuld treffen.
Een triest voorbeeld daarvan zijn de
puinhopen die J.V. bij de 12Urenloop
achterliet. 3000 euro is niet niets en het

ontbreken ervan heeft, door de moeizame afhandeling van de hele affaire,
lange tijd de werking van de 12Urenloop bedreigd. We kunnen alleen maar
bewondering tonen voor huidig voorzitter Thijs Verbeurgt, die zich dit
academiejaar ontpopt heeft als gedreven organisator, zoals u elders in deze
Schamper kunt lezen. Het is bijzonder
pijnlijk om zien hoe het ambitieuze comité dat hij dit jaar rond zich heeft verzameld, lange tijd onzeker bleef of de
realisatie ervan wel mogelijk zou zijn.
Gelukkig kon men het zwalpende schip
op koers houden, waardoor de twaalfurenloop toch zonder problemen kan
doorgaan zoals gepland.

GEPAST REAGEREN
Wij haalden hier een voorbeeld aan
van een, zo men zegt, ‘rotte appel’ in de
mand. Er lopen wel meer zulke individuen rond die om diverse redenen in de
fout zijn gegaan en daarbij de gevolgen
grotendeels hebben kunnen doorschuiven naar anderen. Echter, voor een juist
perspectief: daartegenover staan nog
steeds naar schatting vier- à vijfhonderd anderen die van dag tot dag wel
uitstekend werk leveren binnen hun
eigen kring of convent.
Het is dus geenszins onze bedoeling om het hele studentenmilieu over
dezelfde kam te scheren. Wel hopen
we dat het wereldje in het vervolg zelf
sneller tot een grote kuis zal overgaan
wanneer men bemerkt dat er dergelijke
zaken foutlopen. Het feit dat de verenigingen gedragen worden door vrijwilligers mag geen excuus zijn voor een
gebrek aan professionaliteit en integriteit. Van wie zich engageert kan men
terecht ook verwachten dat men zich
naar zijn beste vermogen zal inspannen voor zijn functie, dat is tenslotte
wat de leden verwachten. Een beperkt
aantal free riders doen door hun gedrag
jammerlijk afbreuk aan de verdiensten
van de vele anderen die het wél goed
menen, en dat is simpelweg ontoelaatbaar. •

PROGRAMMA
ROCK&RUN
VANAF 16U15:
L’AURA STARS
JOHNNY AND THE
CAVEMAN
THE HUDS
MADE IN TAIWAN
THE BLACK JETTA’S
THE VIOLENT HUSBANDS

Megakikkers en Opblaasboksringen
Zoals u hiernaast kan lezen heeft de Twaalfurenloop een
bijzonder tumultueuze editie achter de rug. Kapitein Thijs
Verbeurgt moet dit jaar dus een woelige zee trotseren, maar
gelukkig wordt de schipper bijgestaan door een bijzonder
kundige groep matrozen.
GERT

Aan wie zich nu afvraagt waar dat totaal irrelevante maritieme metafoor toe
diende: fuck off. Aan wie zich afvraagt
wat er allemaal te doen is op deze editie
van de alcoholgedreven loopwedstrijd:
hoort hier Thijs Verbeurgt! “De nieuwe
Twaalfurenloop is groter dan de editie
van vorig jaar. Het is bovendien de bedoeling dat de Twaalfurenloop dit jaar
meer is dan enkel rondjes lopen. Uiteraard zijn er weer heel wat sponsortentjes, waar de studenten allerlei promowaren in handen kunnen krijgen.”
Maar daar houdt het niet bij op: “Er
komen ook infostandjes met tips over
gezond leven, tenten van de politie en
de sportdiensten van de stad Gent en
de universiteit. Daarnaast komt er ook
luchtiger animatie, zoals een opblaasbare boksring en een megakikker.” Slechts
één adres dus, voor wie wil weten hoe
een megakikker zich uit het kosmische
Niets verwezenlijkt. Ook de intercommunale Ivago en Oxfam zetten zichzelf
tijdens het evenement te kijk. Om een
te hoge geitenwollensokkenatmosfeer
te voorkomen zal Red Bull bovendien
vanaf de middag met een Hummer over
het plein tsjezen. Lekkeuhr!
Belangrijk onderdeel van de randactiviteiten zijn de live-optredens. Daar
waar ook dat vorig jaar enigszins in
mineur eindigde, heeft de organisatie
ook hier dit jaar voor de vlucht vooruit
gekozen. Organisator Snert Smoel: “We
hebben zoveel mogelijk getracht de algemene lijn van de Twaalfurenloop door
te trekken in de optredens: we gaan voor
een breed publiek en een vettige ambiance. Afsluiters The Violent Husbands
spreken uiteraard elke student aan, en
met de oliedikke rock ‘n roll van The
Black Jetta’s of de indierock van Made
in Taiwan moet ook de dikke reet van de
kieskeurige muziekliefhebber richting
Sint-Pietersplein gejaagd worden.”
Het muzikale luik wordt gepromoot
onder de naam Rock ‘n Run, en vat vanaf
kwart na vier aan. Het is bovendien de
bedoeling dat ook een aantal veelbelovende jonge groepen uit het Gentse aan
de slag kunnen op het podium. “Ook
L’Aura Stars, Johnny and the Caveman
en The Huds zullen pure, waanzinnig
loeiende muziek uit hun instrumenten

knijpen. En u mag er gerust van zijn dat
we een schare bloedhonden klaar hebben om de dementerende bleekscheten
die het aandurven niét te komen kijken
meedogenloos op te jagen.” Studentenradio Urgent.fm, tenslotte, praat het geheel naadloos aan elkaar.
De organisatie van een gebeuren als
de Twaalfurenloop, waarbij het hele SintPietersplein een hele dag lang gevuld
wordt met zinvol studentenvertier, is
uiteraard wel niet eenvoudig. “Ondanks
de problemen van vorig jaar verliep de
organisatie redelijk vlot. We hadden een
grote én enthousiaste ploeg, enthousiaste sponsors en een vruchtbare samenwerking met het stadsbestuur.”
Toch was het niet altijd even makkelijk samenwerken met dat stadsbestuur:
“Bij momenten was dat wel moeilijk,
ja. De stad heeft enorm veel diensten
die betrokken moeten worden bij de
voorbereiding een dergelijk evenement.
Soms ontbrak het de diensten onderling wat aan coördinatie, maar gelukkig
vonden we een bijzonder goeie hulp in
de persoon van stedelijk studentcoördinator Gert van Dyck. We hebben zonet (23 februari, nvdr.) gehoord dat het
plein definitief toegekend werd. De stad
zal trouwens, net als de Universiteit, een
ploeg afvaardigen.”
Eind goed, al goed, dus. “De financiële put van vorig jaar werd dankzij
een aantal harde inspanningen, en de
minnelijke schikking die met de vorige
voorzitter getroffen werd. Na vorig jaar
merkten we ook dat de fut er en beetje
uit was, daarom hebben we dit jaar resoluut voor een nieuw elan gekozen. Het
evenement moet breder worden, meer
studenten aanspreken en een duidelijker lijn krijgen die op een luchtige wijze
overgebracht wordt.”
Voor Verbeurgt zelf was de voorbereiding behoorlijk zwaar: “Er is meer tijd in
gekropen dan ik verwacht had. Je moet
dossiers opstellen en rekening houden
met zoveel regeltjes. Vroeger liep ik de
hele dag lang op de Twaalfurenloop, ik
hoop dat ik dit jaar toch één rondje kan
lopen.” •
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De Therminal: één jaar later
De Therminal was het paradepaardje van de universiteit en werd vorig jaar met veel poeha
ingehuldigd. Ondertussen zit Schamper, samen met de andere studentenverenigingen, al
bijna een jaar in de omgebouwde kolencentrale en is het tijd voor een tussenstand.
BERT

Enkele kleine dingen vallen meteen op. Zo is er de steeds
groter wordende muurschimmel in de kelderzaal die even
hardnekkig als goor is, het gevolg van een waterlek waarvan de
oorsprong nog steeds onbekend is. Het euvel is al talloze keren
aangehaald bij de bevoegde instanties, maar die blijken niet
al te gehaast om er iets aan te doen. Een ander probleempje
is het tuintje aan de hoofdingang dat na een jaar nog steeds
bijzonder veel weg heeft van een modderpoel, alsook het feit
dat er nog steeds een enorme put naast ligt. Studentenbeheerder Hans Pijpelink wist ons te vertellen dat de opknapwerken

normaal dit voorjaar zouden gebeuren, maar was er zelf niet
helemaal zeker van. Verder is er nog het gebrek aan gordijnen
in ons redactielokaal dat computeren op een zonnige dag erg
moeilijk maakt en het feit dat de akoestiek eigenlijk overal vreselijk is. Vergaderen met vijf valt nog net mee, maar met twintig wordt het een absolute ramp. Hoewel het installeren van
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geluidsabsorberende panelen niet zo moeilijk is, weigert de
Dienst Studentenactiviteiten het probleem te erkennen. Het
wordt van tafel geveegd als zijnde niet prioritair, nochtans is
het een belemmering voor één van de belangrijkste functies
die het gebouw moest vervullen.
Niettemin zijn de bovenstaande dingen in principe betrekkelijk kleine probleempjes die met een beetje goodwill en
een klein budget op korte termijn op te lossen zijn. Het originele doel van de Therminal als zogenaamde “draaischijf ” van
Ugent-studenten blijkt echter ook niet zo gemakkelijk te bereiken, en dat is een veel groter probleem. Blok @ Therminal
was een uitzonderlijk groot succes en de studenten waren over
het algemeen tevreden, maar dezer dagen is de Therminal opnieuw angstvallend leeg overdag, en eigenlijk ‘s avonds meestal
ook. De redenen daarvoor hoef je niet ver te zoeken: waarom
zóu je naar de Therminal komen? Hier en daar is er een kringactiviteit, de GSR en Schamper hebben er hun kantoor, maar
voor de rest valt er bitter weinig te beleven.
De Therminal een beetje drukker maken zou nochtans
niet zo moeilijk mogen zijn, wegens de onderbenutte cafetariaruimte in de podiumzaal. De ligging is perfect: rustig, met
uitzicht op het water, maar daar blijft het ook bij. Er staan immers wel tafeltjes, maar niks meer. De vreselijk beperkte selectie snacks en drankjes werd verstopt in het kopieerkastje,
er is geen muziek wegens problemen met SABAM en de dichtste broodjesbar is in de Blandijn of de Brug. Eén van deze drie
grote knelpunten oplossen, zou waarschijnlijk al heel wat extra bezoekers naar de Therminal lokken: de snackautomaat
kan uitgebreid worden met een broodjesmachine, alles kan
prominenter geplaatst worden en met SABAM moet te praten
vallen.
Natuurlijk is een eetruimte niet de meest belangrijke functie die de Therminal moet vervullen, maar het is de vraag of die
“draaischijf ” ooit zal bereikt worden zonder de huidige functies van het gebouw wat uit te breiden.
Misschien zit het probleem ook deels bij het kuispersoneel.
Een volwaardige cafetaria inrichten zou hen immers extra belasten, terwijl hun werk nu reeds weinig legendarisch is. Dat
blijkt vooral uit de enquête over Blok @ Therminal, waarin een
kleine dertig procent van de ondervraagden aanhaalde dat de
toiletten en de podiumzaal in de toekomst properder moeten.
Eén en ander valt proefondervindelijk te ervaren door wie de
moeite doet om eens door het studentenhuis te wandelen. Ook
beheerder Hans Pijpelink liet zich eerder negatief uit over het
kuispersoneel.
De Therminal is al bij al een schitterend cadeau van de
universiteit aan haar studenten, maar één jaar na de mediagenieke opening zijn er nog te veel kinderziektes en oneffenheden die (half) genegeerd worden. Daarnaast moet er dringend
werk gemaakt worden van doelgroepverbreding, nu is het gebouw nog teveel het privétuintje van de kringen en konventen.
Door deze punten aan te pakken, kan de Ugent haar sérieux
bewijzen en geeft ze aan de Therminal de mogelijkheid om uit
te groeien tot een echt studentenhuis. •
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CU LTU U R

Cultuur, zonder omwegen
Je hebt nog een pak cultuurcheques maar je weet niet waar naartoe? Of je hebt gewoon nog
ns zin in een brokje cultuur? Ziehier een paar tips.

WENDY

In het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (kortweg
S.M.A.K.) zijn sinds eind januari een pak nieuwe en boeiende
dingen te zien. Er is ook voor elk wat wils: je krijgt voor de prijs
van een ticket (1,6 euro met je cultuurcheque) onder meer een
expo van schilder Anton Henning, maar ook een projext XX
Story van Agnès Thurnauer onder de titel ’Bien faite, mal faite,
pas faite’ dat een soort werkstuk moet vormen dat het S.M.A.K.
besmet op muren, badges voor bezoekers en zoveel meer. Met
nog vijf andere tentoonstellingen is het S.M.A.K. nu echt wel
place to be als je zoveel mogelijk waar voor zo weinig mogelijk
geld wil.
En ook ons eigenste Film-Plateau pakte zopas uit met
een nieuw programma voor het voorjaar. Uitzonderlijk voor
dit jaar is het ’Documentair filmplatform Zone’, dat loopt van
28 februari tot en met 4 maart en een boeiende reeks veelal
korte documentaires uit binnen- en buitenland brengt. Maar
er zijn nog meer redenen om naar het Film-Plateau te trekken
dit voorjaar. Zo kan je op woensdag 7 maart GRATIS naar ’An
Inconvenient Truth’, de klimaatfilm van Al Gore. Gewoon een
mailtje sturen naar communicatie@ugent.be, met ‘Film’ in het
onderwerp en het aantal plaatsen dat je wil reserveren in het
bericht should do the trick. En alsof dat nog niet genoeg is,
geeft het Film-Plateau je ook nog eens de kans om een privéfilmvoorstelling te winnen. Wie vóór 1 april een film gaat bekijken en zijn of haar ticket (uitgezonderd tickets van ‘Zone’)
achteraf in de wedstrijdbus deponeert, maakt kans om er door
een onschuldige hand te worden uitgepikt. Nadien mag je zelf
je film kiezen en 140 vriendjes of vriendinnetjes meebrengen.
Als dat geen luxe is!
Natuurlijk zijn er ook de betere stadscinema’s Sphinx en
Studio Skoop. In die laatste kan je onder meer naar Das Leben
der anderen, The last king of Scotland, Babel, Ten canoes, The
departed en The illusionist.
Sphinx toont dan weer An Inconvenient Truth – voor wie te
laat was om op kosten van de universiteit te gaan -, Ex-drummer, La vie en rose, Perfume en The Queen. Uren boeiend filmmateriaal dus. Enkel het kiezen moet je zelf doen.
Met je museumwildcard willen we je aansporen eens nieuwe paden te bewandelen: het Design Museum Gent! Tot begin
april vind je er tentoonstellingen over fascinerend zilverwerk
van de dynastie Wolfers, over Marimekko – een Fins bedrijf dat
uitblinkt in blitse interieurtextiel en kleding -, over de hippe
verlichtingsfabrikant die zijn naam niet gestolen heeft: Dark,
over juwelen en over de glascollectie Alonso, een tentoonstelling die al een tijdje loopt. Het museum is elke dag, behalve
maandag, doorlopend open van 10u tot 18u.
En om af te sluiten nog wat muziek, alweer naar ieders
smaak en budget. Intercultureel centrum De Centrale pakt
op vrijdag 2 maart uit met ’Raíz: waterzooi / wereldmuziek op
Gentse wijze’. Het jonge ensemble van de Gentse Kunsthumaniora Muziek en Dans brengt een combinatie van, wat dacht
u, dans en muziek. Zo krijg je voor een prikje de muziek- en
danstalenten van de toekomst voorgeschoteld. De voorstelling
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WAT HEEFT DIT TE MAKEN MET HET ARTIKEL? FUCK KNOWS.

start om 21u30 en kost 4 euro voor niet-leden (of 1,6 euro met
je cultuurcheque).
Van een heel ander allooi zijn de concerten in De Bijloke.
Als student krijg je af en toe het gevoel dat mensen wéten dat
je met een cultuurcheque gekomen bent, maar daar trekken
we ons uiteraard niks van aan. Altijd aangenaam om te horen
is het Symfonieorkest Vlaanderen, dat op zaterdag 17 maart
om 20u stukken van Schumann en Dvorak brengt. Voor wie
meer van stemmen houdt is er het Collegium Vocale Gent,
op dinsdag 27 maart om 20u in De Bijloke te gast met de Johannespassie van Bach. En voor wie eens wil afstappen van de
traditionele paden: Fadia Tomb El-Hage & Tri-Orient brengen op donderdag 22 maart, alweer om 20u, muziek uit de Maronitische, Byzantijnse en Libanese traditie. Het lijkt ons alvast
een aanrader! •

Nog niet overtuigd? Meer informatie nodig?
S.M.A.K.: www.smak.be
Film-Plateau: www.documentairﬁlmplatformzone.be of www.
ﬁlm-plateau.ugent.be
Studio Skoop: www.studioskoop.be
Sphinx: www.cinebel.be
Design Museum: design.museum.gent.be
De Centrale: www.decentrale.be
De Bijloke: www.debijloke.be

OPI N I E

Pleidooi voor een open universiteit
DRIES HOLVOET, VOORZITTER LVSV GENT

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond beschouwt de vrijheid van meningsuiting, vereniging en pers als een
essentieel onderdeel in een democratische rechtsstaat. Het vrije woord is het
enige dat ons onderscheidt van totalitaire regimes. Een universiteit die democratisch en pluralistisch wenst te zijn,
dient deze principes hoog in het vaandel
te dragen.
De Ethische Code legt de mogelijkheden voor studentenverenigingen om vrij
activiteiten te organiseren aan banden.
In deze code zijn de modaliteiten van
elke activiteit aan de goodwill van deze
of gene rector onderworpen.
Deze code tast de liberale principes
aan. Eerst en vooral wordt voorafgaand
aan de verkiezingen voor politieke activiteiten een sperperiode ingelast. Het
is toch absurd dat juist op het moment
waarop het politiek debat in al zijn facetten moet worden aangewakkerd, het
net dàn gefnuikt wordt.
Het tweede luik van deze code omvat nog veel drastischere beperkingen.
Wanneer een activiteit aanleiding kan
geven tot politieke of maatschappelijke
controverse, hetgeen autonoom door de
rector wordt bepaald, wordt de inhoud
door het rectoraat aangepast. Het past
toch niet dat in de 21ste eeuw controversiële meningen worden verboden.
Indien dit wel het geval is, kunnen we de
boekentoren en zijn inhoud beter verbranden dan hem te proberen redden.
De rechtsstaat ontleent zijn democratische dynamiek juist aan de constante confrontatie van ideeën. Wat

COLOFON
Oplage: 5000 exemplaren op
gerecycleerd papier, gratis verspreid
in alle faculteiten, resto’s en homes
van de UGent.
Verantwoordelijke uitgever:
Matthias Jacxsens, SintPietersnieuwsstraat 45 - 9000 Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke nv,
Savaanstraat 92, 9000 Gent
Hoofdredacteur: Matthias
Jacxsens

voor de één controversieel is, is voor de
ander de normaalste zaak van de wereld.
Denk maar aan euthanasie, drugs, etc.
Het komt dus niet aan de universitaire
overheid toe om enig beperkend oordeel
te vellen over gelijk welke materie. Bovendien wordt de voorzitter van de organiserende vereniging verantwoordelijk
gesteld voor de meningen die tijdens de
activiteit worden geventileerd, hetgeen
een onaanvaardbare en beperkende verantwoordelijkheid is.
Beste medestudenten, hier stopt het
jammer genoeg nog niet. Waar wij als
liberalen de tegensprekelijkheid van het
debat voorop stellen en onze debatten
dan ook steeds op deze wijze organiseren, wil de ethische code ook deze modaliteit reguleren en verplichten. Hiermee wordt het recht van vereniging op
grove wijze geschonden. Het komt enkel
de organiserende vereniging toe de inhoud van een activiteit te bepalen.
Het is duidelijk dat de goodwill van
de rector centraal staat. Onze huidige
rector plaatst duidelijk het vrije woord
centraal en laat onder andere het studentendebat met Dewinter toe. Ik wil
mij hier nogmaals distantiëren van Dewinter en zijn partij. Het LVSV is een
humanistische beweging, waarin ieder
individu centraal staat. Toch vindt het
LVSV dat Dewinter en co. aan bod moeten kunnen komen. Het is trouwens op
deze manier dat hun discours kan worden doorprikt.
De kans bestaat echter dat in de toekomst ettelijke debatten geweigerd zullen worden door een minder flexibele
rector. Zeer véél georganiseerde activi-

Coördinator & reclame: Axel de
Backer (waarnemend coördinator:
Wendy, want Axel maakt er maar een
soepje van.)
Eindredactie: Andreas Faes (chef),
Dries Vrijders, Sara Bossaert, Katrien
Depecker, Maarten Hanssens, Julie
Van Walleghem
Redactie: Gert Boel, Pieter Bonte,
Sara Bossaert, Simon Calcoen,
Axel de Backer, Frederik De Swaef,
Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Stefaan Duc, Rien Emmery, Andreas
Faes, Matthias Jacxsens, Wouter
Ryckbosch, Bregt Saenen, Wendy

teiten zijn niet tegensprekelijk. Soms is
het ook moeilijk te bepalen wat tegensprekelijk is, denk maar aan een film of
een zomeruniversiteit van een bepaalde
vereniging. Er worden echter ook activiteiten georganiseerd door verenigingen
waarvan de sprekers in het politieke
spectrum niet echt ver van elkaar af
staan, wat ook niet mogelijk zou zijn onder de Ethische Code. De voorstanders
van de Ethische Code moeten eens aan
zelfkritiek durven doen: alle activiteiten
die hun vereniging organiseert onderzoeken en bepalen of ze de toets van
de Ethische Code zouden doorstaan.
Ik vrees dat net die verenigingen, door
gebrek aan sprekers van duidelijke verschillende politieke strekking, van een
kale reis zouden terugkomen. Het is
duidelijk dat elke vereniging zelf de modaliteiten van het debat moet kunnen
bepalen, een aangelegenheid waar, noch
de rector, noch een andere vereniging
uitstaans mee heeft.
Onze universiteit wantrouwt de kritische geest van zijn eigen studenten.
De ethische code kent aan de rector het
recht toe om op arbitraire wijze het al
dan niet tegensprekelijk karakter te bepalen. Het LVSV wil dan ook een strijd
voeren om de ethische code te beperken
tot één regel: heb respect voor de activiteiten van andere verenigingen. Ik hoop,
beste medestudenten, dat deze strijd
niet enkel door het LVSV en andere politieke studentenverenigingen zal worden
gevoerd, maar door iedere student onder het motto “Durf denken, maar durf
en laat ook spreken.” •

Schelfaut, Roeland Termote, Wim
Van Lancker, Dries Vrijders, Laurens
Lavrysen, Ruben De Winne, Leila
Demarest, Julie Vanwalleghem, Niels
Strobbe, Maarten Hanssens, Francis
Beeckmans, Jon Burke, Simon
Leenknegt, Sanne Huysmans
Vormgeving: Stijn Debrouwere
(chef), Matthias Jacxsens, Gert Boel,
Pieter Bonte, Wim Van Lancker (web)
Cartoons: Bruno Claeys, Axel de
Backer



Reacties, grieven en lofbetuigen
zijn welkom op schamper@
schamper.ugent.be.
De redactie heeft alle recht om
uw inzending niet te publiceren,
in te korten of onherkenbaar te
verminken.
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CULTUURAGENDA
MAANDAG 26 FEBRUARI
Salsalessen
Workshop Oresteia
DINSDAG 27 FEBRUARI
Caveman
Boombal
WOENSDAG 28 FEBRUARI
Maria De Baets vertelt
Domenica
Die Walküre
DONDERDAG 1 MAART
Trouwfeesten en processen
VRIJDAG 2 MAART
Bulgaarse Poëzieavond
Plateaushow Karnaval Ledeberg

KRINGEN EN KONVENTEN

Cocteau
NTGent

Capitole
De Centrale

Bib
Theater Tinnenpot
Vlaamse Opera

Vooruit

Poëziecentrum
Dienstencentrum Ledeberg
Flanders Expo

Stoffenspektakel

DINSDAG 6 MAART
De Geest van het Gravensteen: Poppenspel met Pierke
Zaal achter de bibliotheek
4.48 Psychosis
Bij de Vieze Gasten
Mozarts Don Giovanni
De Cirk
WOENSDAG 7 MAART
De rode planeet
DONDERDAG 8 MAART
Stand By Me

Maandag 26 februari
Wina, Gotcha
VRG, Full Time! Receptie
VVN, Lezing over Kernfusie
Schamper, Redactievergadering

Overal
Professorenzaal, 11h
Plateau, Aud E., 19.45h
Therminal, 21h

Dinsdag 27 februari
Verkeerd Geparkeerd, Intromoment
Chocoladebar, 19h
Archeologische Werkgroep, Relieken: echt of vals?
Blandijn, Aud. D, 20h
Woensdag 28 februari
12-urenloop
VRG, Gevangenisbezoek
LVSV, Debat over Iran
Donderdag 1 maart
OAK, Fuif
VRG, Jobbeurs
COMAC, Quiz
VEK, Après ski fuif

Sint-Pietersplein, de hele dag!
Nieuwe Wandeling, 10h
Notarisstraat 3, 20h

Tequilla
Het Pand, 14h
Trechterzaal Therminal, 20h
Yucca

Vrijdag 2 maart
Vlaamse Biomedische Kring, Galabal
Maandag 5 maart
Filologica, Vrij Podium
VRG, Revue

Carelshof

Therminal
Theater Tinnenpot, 20h

Huis van Alijn

Kopergietery

VRIJDAG 9 MAART
Het Weeuwke van de Muide: poppenspel voor volwassenen
Zaal achter de bibliotheek
Soirée Deluxe
Victoria Deluxe

Dinsdag 6 maart
GBK, Cocktailavond
KMF, Poëzieavond
Woensdag 7 maart
SK, Brouwerijbezoek
URGent, Superkotfuif
Chemica, Cantus
Donderdag 8 maart
Blandinia, Bal Masqué
GBK, Bierkoningverkiezing
Vrijdag 9 maart
VEK, Galabal
WiNA, Galabal
GFK, Galabal

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

d’Artevelde, 21h
Hotsy Totsy, 19.30h

Roeselaere
Beetjen overal
Salamander

Cocteau, 19h
d’Artevelde, 21h

Kasteel van Wippelgem
Crypte Sint Pietersabdij
Salons Mantovani

