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Vrijdag 16 maart komt het Jerusalem
Kwartet uit Israël naar de Handelsbeurs.
Ze brengen schone liederen van Barber,
Beethoven en Brahms. GEEN WAGNER .
** Wie modernere muziek wil, kan op 15
maart afzakken naar – alweer – de Handelsbeurs, alwaar Kristin Hersh optreedt.
Zonder écht lollig te willen zijn, besluiten we op basis van foto’s dat ze lesbisch
en lelijk is. Omdat wij het zeggen. **
Eleanor Bauer komt naar de Vooruit! U
weet wel, de zus van. Ze krijgt welgeteld
24 minuten om haar show op te voeren
én de wereld te redden. Een beetje zoals
Bono, nee? Flauw? Ach. ** Geheel maart
organiseert het OCMW een cursus ‘creatief met eieren’. ** Wie recentelijk het
Vrij Podium van de Filologica heeft bijgewoond en verbaasd was over de grote
kwantiteit schadenfreude die zo’n evenement opwekt, kan dat de 15e nog eens
overdoen, ditmaal georganiseerd door
de Klassieke Kring. ** Youp van t’ Hek
komt ook. Grappig, naar ’t schijnt. 23
maart in de Capitole. ** Wrong Ass (31
maart in de Vooruit) is een “doelbewuste
aanval op ons aangeboren gevoel voor
ordening en categorisering”. Wie op basis van de naam een aanval op het een of
ander lichaamsdeel had verwacht, kan
terecht bij “Trinny and Susannah: What
not to wear?” van Verkeerd Geparkeerd.
De 15e, in de Kammerstraat. ** Thematisch dan maar. Onder de noemer ‘gaan
we keer origineel uit de hoek komen lol
:p’ kozen het VTK en de Archeologische
Werkgroep respectievelijk als namen
voor hun evenementen ‘IR.ock’ (14/03,
Vooruit) en ‘Archoholic Party’ (22/03,
doet het er echt toe? Niet dat iemand
zal gaan). Schaam-lijk. Wat is er mis met
‘Nerd Rock’ – vooral omdat er enkel blokfluit te horen zal zijn – of ‘Archeologisch
Feestje’? Er gaat evenveel volk naar kij-

2

ken en het is tenminste eerlijk. ** In het
stuk ‘de zwarte kabouter’ (Huis van Alijn,
eind maart) doet Pierke Pierlala wat hij
zo goed kan. Zich laten besluipen langs
achter (“ACHTER U PIERKE ACHTER
U PIER-KEEEEE”) en dan op die mens
achter hem schoppen. Weg met die politieke correctheid, moet de Bruyker gedacht hebben. “Vroeger was dat een dief,
maar was dat een blanke dief. Nu kiezen
we resoluut voor historische correctheid
boven stereotypie,” aldus de bezieler aller zaken Pierlala-related. ** Het OAK
organiseert op 28 maart het Joods-Arabisch café. Het scenario ligt al vast. De
joodse delegatie krijgt eerst geen tafeltje.
Dan worden ze op hun muil geschlegen
door het NSV en krijgen ze de helft van
het café ter hunner beschikking. Dan

zullen de Arabieren op hun muil willen
schlegen, waarop die hun tafeltjes ook
kwijtgeraken. EY TIS EEN ALLEGORIE.
** Vonk en COMAC hebben ook een heleboel activiteiten op het programma
staan, onder meer over arbeidsbewegingen en maoïsten in Nepal. Razend interessant waarschijnlijk. Daarom zal ook
voltallig Gent aanwezig zijn en niet enkel
een selecte incrowd. Tenzij de Christen
Democratische Studenten die dag toevallig iets organiseren. ** De kans bestaat dat je nog steeds niet echt weet wat
te doen de komende weken. Frustratie
alom en handen in de haren; die Kort is
een goor stuk desinformatie. Welnu, kom
dan eens langs op de Schamperredactie.
Elke maandagavond vergaderen wij om
20u. Niet te versmaden. •

SCHAMPER N° 450
Edito: Excuses!
DOOR: Matthias Jacxsens

Onze excuses, beste lezers, want wat hier vorig week als kop
stond, dat kon toch echt wel niet door de beugel! Zelfs niet in een
vunzig blaadje als Schamper. “Dikkie mieten” kopten we, zonder
enige reden, waardoor we lieten uitschijnen dat we onze teerbeminde rector niet al te mannelijk vonden. Niets is minder waar
natuurlijk – het was simpelweg een onvergeeflijke fout van onze
lay-out.
Want in het hele bagatel rond de ethische code (lees de vorige
Schamper voor een uitgebreide uitleg) was het uitgerekend onze
rector die uiteindelijk daadkrachtig de knoop doorhakte en het
fel bekritiseerde voorstel van de commissie der wijzen uiteindelijk de plee door joeg. Een beslissing die we alleen maar kunnen
toejuichen omdat voor een keertje – wars van alle politieke getouwtrek binnen de administratie – naar de student geluisterd
werd. Woehoe!
De rector is trouwens best goed bezig de laatste tijd. Een attaqueje op tijd en stond doet een mens natuurlijk altijd deugd.
Zo beloofde hij tijdens de voorstelling van het jaarverslag van
de Dienst Studentenactiviteiten – de jaarlijkse hoogmis van de
dronkenschap voor onze redactie – dat studentenhuis De Therminal binnenkort een heuse professionele kuisequipe krijgt om
de boel proper te houden. Meer dan nodig als de universiteit
wil dat het gebouw binnen een vijftal jaar geen bouwval is. Het
wordt tijd dat de UGent leert zijn patrimonium op deftige wijze
onderhouden. Kwestie dat ze toch iets opsteekt van de wat ongelukkig afgelopen Monumentenstrijd.
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Commentaar? Lezersbrieven zijn welkom op
schamper@schamper.ugent.be

Rest ons nog een bemerking deze week: de frietjes in de universitaire resto’s worden op voorstel van de Genste Studentenraad duurder (lees er alles over verder in deze Schamper) en het
gezond eten goedkoper. Op het eerste zicht lijkt dat een heel
nobel streven van de GSR. We moeten ons hoofd maar eventjes
neerwaarts buigen om de gevolgen van de restofriet in volle glorie te aanschouwen. Het is geen schoon zicht, neem dat maar
van ons aan.
Maar iedere weldenkende mens beseft natuurlijk snel waar
het écht om draait: een verdoken prijsstijging van de maaltijden.
Dat de resto’s al jaren zwaar op verlies draaien is geen geheim
en dat een prijsstijging uiteindelijk onvermijdelijk was evenmin.
Maar de verpakking, en het flauwe gezondheidsexcuus, stoot ons
toch tegen de borst.
Had de GSR gewoon gezegd waar op het stond, dan had ze
tenminste wat meer respect kunnen afdwingen. “Sorry peten, de
resto’s zijn echt een financiële ramp, de maaltijden moeten een
beetje duurder.” Daar kan alleen de meest rode commie problemen mee hebben. Nu nemen ze het geld gewoon waar het zit, bij
de dikzakken, en praten ze ons daarenboven een kanjer van een
schuldgevoel aan.
Daar hebben we spiegels voor, kameraden stuvers. Dat volstaat.
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Durf Denken gewikt en gewogen
UNIEF ZKT. STUDENTEN MET EEN WARM HART
LAURENS
ILL. BERT

Het is je ongetwijfeld al opgevallen
dat de nieuwe Durf Denken-campagne
uit de startblokken geschoten is. Centraal in de derde editie van deze promotiecampagne van onze universiteit,
staan de Elf Geboden van het Durven
Denken. Om de drie dagen verschijnt
er een nieuw gebod op de website www.
durfdenken.be, terwijl er tegelijkertijd
posters verspreid worden in alle universitaire gebouwen. Je kunt alleszins moeilijk naast de posters kijken: als het gebod je aandacht niet trekt, dan de vrolijk
fladderende engeltjes wel. Op 1 maart
werd het eerste gebod, “Beantwoord een
gedachte steeds met een gedachte”, de
wereld in gestuurd. Op de website werd
dit uitgewerkt in een soort chatbox,
waarin allerlei wilde gedachten gepost
kunnen worden. Dat het studentenvolk
wel eens mocht aangezet worden tot
intellectuele nijverheid, bewijzen posts
à la “Wat is uw excuus? U draagt geen
condoom want u bent claustrofoob?”

DE BESTE
Stijn Baert, studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, heeft onze
unief altijd al een warm hart toegedragen, denk maar aan de slogan “We love
UGent”, waarmee hij vorig jaar naar de
studentenverkiezingen trok. “Zoals de
vorige editie is deze niet echt een wervingscampagne, het moet vooral keuzebevestigend voor de student zijn. We
willen voor een UGent-gevoel zorgen,
opdat de studenten zichzelf zouden zien
als ambassadeurs van de universiteit.
Durf Denken moet iets zijn waarmee
de studenten zich kunnen identificeren,
waardoor ze van de unief gaan houden
als kritische, autonome en pluralistische omgeving. Maar deze campagne
is natuurlijk ook gedeeltelijk extern, we
kunnen op dat vlak niet achterblijven
op de andere universiteiten. Uit visitatierapporten en rankings blijkt dat je
als beginnend student het best voor de
UGent kiest, alleen creëren anderen een
verkeerde perceptie. We moeten wel iets
stellen tegenover de Wij-zijn-de-besteleugen van Leuven.”
Kan Durf Denken effectief optornen
tegen de campagne van onze Leuvense
tegenhanger? Schamper trok op onderzoek uit! Op een infodag in de Blandijn klampten we Judith, laatstejaars
middelbaar en toekomstig studente
Geschiedenis, aan. We legden haar een
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Durf Denken-poster en de poster “Ontdek jezelf. Begin bij de wereld” van de
K.U.L. voor. “Gedachte klinkt wel wat intellectueel, maar de slogan is okay. Het
logo is alleszins leuk, zeker in vergelijking met het logo van de K.U.L., waarop
het woord ‘katholiek’ echt wel storend is.
Ik ben zelf van Leuven, maar ik wil Gent
zeker leren kennen. Het is hier precies
wel speelser en losser dan in Leuven,
dat strak en traditioneel overkomt. Mijn
nicht die hier studeert, zegt dat men hier
ook kritischer is.”

DE DENKER
Het epicentrum van de campagne
ligt ongetwijfeld aan het Zuid. Een grote XI siert daar nu al geruime tijd het
straatbeeld. Reeds voor de start van de
eigenlijke campagne prikkelde dit beeld
de verbeelding van elke voorbijganger.
Al snel werd duidelijk waarvoor dit cijfer stond. Voor de Elf Geboden van het
Durven Denken, of wat dacht u? Hoogtepunt van de campagne was ongetwijfeld de grote Durf Denken-wedstrijd op
datzelfde plein. De bedoeling was dat
men zo lang mogelijk in de positie van
het standbeeld De Denker van Rodin
bleef zitten, zonder te bewegen. Na drie
voorrondes met telkens tien studenten,
bleven er drie kandidaten over, die in
de finale mochten strijden voor een reis
naar Nepal. De eerste viel af na 29 minuten, toen waren ze nog met twee. Na
drie kwartier waren de twee overgebleven kandidaten nog steeds aan elkaar
gewaagd, waardoor een schiftingsvraag
uitsluitsel moest brengen. “Hoeveel da-

gen zijn er verlopen sinds de eerste les
aan de Gentse universiteit?” Dat het er
nogal wat zijn, dat staat wel vast, we
gaan ons niet eens aan een gokje wagen. Prisca, studente Lichamelijke Opvoeding, deed dat daarentegen wél, en
met succes: ze kreeg drie weken Nepal
cadeau.
Getuige hiervan was niemand minder
dan Tom De Smedt van de dienst communicatie, bezieler van deze campagne.
“Algemeen gezien begint Durf Denken
wel te leven onder de studenten, al was
er vandaag door het weer geen massale
opkomst. De studenten die meededen,
waren wel enorm gemotiveerd. We zijn
een paar jaar geleden met Durf Denken gestart, op een moment dat we een
nogal grijs imago hadden. We wilden de
studenten en het personeel een warm
gevoel geven. Met een budget van amper € 300.000 kunnen we ons natuurlijk
ook niet zoveel permitteren. We hebben
daarom eerder gekozen voor acties zoals die van vandaag, dan voor dure reclamespots.”
De boodschap is dus dat we ons universiteitje wat meer moeten koesteren.
Probeer om te beginnen nog een Durf
Denken t-shirt te pakken te krijgen. De
bijhorende slogans, waaronder “Fuck
condoms” en “Give war a chance”, worden dan wel door kwatongen als puberaal bestempeld, maar op ware liefde
staat er geen leeftijd. Als je dan nog een
poster boven je bed hangt, is de cultus
compleet. Liefde, ’t is toch zo schoon,
meneer! •
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(Nog steeds) geen uitsluiting voor
agressieve studente op home Bertha
Home Bertha De Vrieze wordt dezer dagen – of beter: dezer
jaren – geteisterd door een lawaaierige bewoonster. Al vijf
jaar lang is ze in diverse homes een lastpost voor haar buren,
maar van buitengooien is er nog steeds geen sprake.
(RED)

Wie op kot zit, heeft wellicht wel al
‘ns last gehad van een kotgeno(o)t(e) die
een iets te lawaaierig feestje geeft. Zoiets is meestal eenmalig en al het je echt
stoort, kan je ook vaak gewoon praten
met de kotgenoot in kwestie, zodat die
weet dat jij er last van hebt.
Zulke dingen zijn dagelijkse kost in
koten, maar als die kotgenoot je begint
af te snauwen en bedreigingen uit, spreken we van een zwaar geval. Dat is nu
net wat er gaande is in home Bertha, de
universiteitshome met studio’s vlakbij
het UZ.

BEWOGEN GESCHIEDENIS
Drie jaar geleden kwam de beruchte
homebewoonster, die we gemakshalve
“studente X” noemen, toe op Bertha.
Ze had al twee jaar in home Boudewijn
achter de rug. Ook daar kloegen buren
dat ze constant voor geluidsoverlast
zorgde, ook in de examens. Wie aan
haar deur ging kloppen, kreeg in het begin nog een gematigd vriendelijk woord
terug, maar naarmate de tijd verstreek,
gingen de gewone conversaties over in
brullen. Gangbewoners bleven tijdens
de examens liever thuis, enkel en alleen
omdat hun kotgenote het in haar hoofd
haalde midden in de nacht haar muziek
loeihard te zetten.
“Ach, het meisje heeft gewoon totaal
geen sociale voelendheid voor haar medestudenten”, vertelt een Boudewijnbewoner die op de gang van studente X
woonde. “Ze leefde volledig op zichzelf
en had eigenlijk helemaal geen respect
voor de andere mensen op haar gang,
laat staan voor haar buren.” De student
zelf kwam in home Boudewijn toen studente X er al een jaar woonde. “In het
begin laat je zoiets ook over je gaan. De
eerste nacht stond haar muziek al keihard op en was ze haar kamer aan het
poetsen. Op dat moment denk je nog
niet dat zoiets opzettelijk is.” Dat was
na enige tijd wel anders. “Tja, als je bijvoorbeeld in het midden van de nacht je
muziek heel hard zet en daarna gewoon
weggaat uit je kamer om een half uur te
douchen, vind ik toch dat dat toont dat
je volledig respectloos bent. Ze trok zich
van niets of niemand iets aan.”
De bewoner was echter niet te be-

deesd om studente X op haar plaats te
zetten. “Ik denk dat ik er wel het vaakst
op gereageerd heb. Ik deinsde er ook niet
voor terug om ’s nachts op haar deur te
gaan kloppen, tot op het moment dat ze
zelfs weigerde om nog open te doen als
ik weer aanklopte. We hadden ook regelmatig woordenwisselingen, maar daar
trok ik me weinig van aan. Ze kon zeggen wat ze wilde, ik had genoeg mensen
rond me die haar overlast konden bevestigen, dus heb ik, via mail, een klacht
ingediend bij de huisvestingsdienst. Wat
er met die klacht precies gebeurd is,
weet ik niet, daar heeft men mij niet van
op de hoogte gebracht. Wat ik wel weet,
is dat ze het volgende jaar niet meer op
home Boudewijn zat.”
En inderdaad, home Boudewijn was
verlost van studente X. Het is onduidelijk hoe die overplaatsing in zijn werk
gegaan is, maar volgens Marc Bracke,
hoofd van de Directie Studentenvoorzieningen, kan zoiets alleen maar via
de reguliere weg gebeurd zijn. In ieder
geval was de klacht tegen herhaaldelijke
geluidsoverlast blijkbaar geen reden om
deze dame niet opnieuw een kamer aan
te bieden in een van de homes. En dus
zitten de bewoners van home Bertha nu
al drie jaar met de handen in het haar.
Want blijkbaar is het, mede dankzij het
universitaire administratieve kluwen,
niet zo eenvoudig van deze lastige studente af te raken.

INTERN REGLEMENT
Bewoners van home Bertha meldden
ons situaties die nochtans diepgaand
indruisen tegen het interne reglement
op de homes. We zetten een aantal belangrijke punten, waartegen studente X
pertinent zondigt, op een rijtje. Punt 3.4
“Gebruik van elke geluidsinstallatie is
toegelaten mits de medestudenten hierdoor niet gestoord worden.” En ook punt
4.12: “Vanaf 23 uur dient volledige stilte
in acht genomen te worden in gans het
gebouw. Homeraadactiviteiten kunnen
hierop een uitzondering maken mits akkoord van het beheer. Activiteiten kunnen enkel door de homeraad georganiseerd worden en dienen minstens één
week op voorhand aangevraagd te worden bij de Dienst Huisvesting.” Het mag
verder in dit artikel blijken dat studente
X geen homeraadactiviteiten organiseert

op haar studio. Punt 7.1 bepaalt wel een
mogelijkheid om klacht neer te leggen:
“Persoonlijke maatregelen van studenten ten overstaan van medestudenten
zijn ten stelligste verboden. Benadeelde
studenten dienen klacht in te dienen bij
de homeraad. Bij niet-bevredigende oplossing kan klacht ingediend worden bij
een lid van de Dienst Huisvesting. Deze
dienst kan volgens de in punt 6 bepaalde
procedure een tuchtcommissie aanvragen.”
Helaas blijkt dit theoretische reglement weinig effect te hebben in de
praktijk. Het is zelfs zo erg dat de Berthabewoners het opgegeven hebben
nog langer te klagen over studente X.
Het gevoel dat het toch niets uithaalt,
overheerst. “Zelfs op momenten dat een
klacht echt gegrond zou zijn, dienen we
er geen in, omdat er toch niets gebeurt”,
vertelt iemand.
In home Bertha gaat studente X ook
verder dan in home Boudewijn. Het
blijft niet bij lawaai maken en egoïsme,
de studente terroriseert als het ware de
hele gang. Wie belt naar de Permanentie- en PreventieDienst (afgekort PPD),
krijgt achteraf een vermaning van studente X. Dat kan gaan van een scheldpartij tot het dreigen met fysiek geweld.
De Berthabewoners weten ook dat ze
daartoe in staat is. Zo viel studente X al
iemand aan met een vuilniszak. Omdat
een kotgenoot het wel beu was dat studente X haar vuilnis steevast op de gang
zet, terwijl ze het eigenlijk maar gewoon
naar beneden moet dragen, schopte hij
of zij haar vuilniszak wat verder de gang
in. Dat pikte studente X niet, waarop ze
de kotgenoot aanviel met de vuilniszak
in kwestie.

POETSEN IN HET HOLST VAN DE
NACHT
Maar al die bedreigingen zijn natuurlijk nog steeds het gevolg van het feit dat
de studenten in home Bertha de overlast
van hun kotgenote niet langer kunnen
verdragen. “Iedereen heeft schrik dat de
situatie zal escaleren,” aldus een bewoner, “dat iemand van ons zijn geduld zal
verliezen. Iemand slaan mag natuurlijk
niet, maar ze lokt je zodanig uit de kast
dat je echt je best moet doen om je in te
houden en zelf ook niet agressief te worden.”
Dat studente X het bont maakt, wordt
duidelijk uit verschillende getuigenissen
van bewoners. “Het is vooral het poetsen
dat storend is”, zegt een Berthabewoner.
“In het midden van de nacht begint ze
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te kuisen, waarbij ze alles dat in haar
kot staat in de gang schuift. Ondertussen slaat de deur ook nog een paar keer
open en dicht, zodat iedereen die er in de
buurt probeert te slapen, op slag wakker
wordt.” Een andere bewoner vult aan:
“Zelfs tijdens de examens maakt ze lawaai, wast ze luidruchtig af met de deur
open of zet ze haar muziek op een onmogelijk hoog volume. Zeker in de examenperiode vind ik zoiets not done.”
Maar daar blijft het niet bij. “Zelfs
tegen haar vriendinnen blijkt ze agressief. Er zijn al veel mensen die haar ruzie hoorden maken met haar vriendin,
waarbij er met deuren wordt geslaan,
met veel geschreeuw op de gang als gevolg. En maak je geen illusies: zulke dingen gebeuren meestal ’s nachts. Overdag
ligt ze uit te rusten van haar nachtelijke
bedrijvigheid.” Dat alles blijken ook geen
eenmalige feiten te zijn, het valt meerdere keren per week voor dat er sprake is
van lawaaioverlast.
“Heb je last van je buren (lawaai @ 3
am, geestverruimende walmen…), bel
dan niet meteen de 88 maar ga eens bij
hem/haar langs om de problemen op
te lossen. Voor zover bekend, zit er niemand op de home van Omicron Persei
8 en valt er dus altijd wel tot een redelijke overeenkomst te komen.” Dat kan
je lezen op de website van home Bertha.
Helaas is praten met studente X voor de
bewoners geen optie meer. “Ze stelt zich
enorm defensief op”, vertelt iemand. “Ze
gaat altijd in de tegenaaval, ze is agressief
en arrogant. Ze vindt zichzelf echt beter
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dan de rest van ons.” Een andere bewoner bevestigt dat: “Het ergste is ook dat
ze altijd denkt dat ze in haar recht is. Ze
denkt echt dat ze niets verkeerd doet.”
Als bewoners dan toch durven aankloppen bij studente X, krijgen ze een
scheldtirade over hun hoofd, vaak gecombineerd met nog meer bedreigingen.
Eén bewoner kreeg zelfs al een doodsbedreiging. “In het begin was het nog niet
zo erg en was ze zelfs vriendelijk, maar
ondertussen scheldt ze iedereen uit voor
rotte vis.”
Eind vorig jaar liep de situatie zo uit
de hand dat zelfs een van de conciërges erbij werd gehaald om de gemoederen te bedaren. Toen ze die ook de huid
volschold, was de maat blijkbaar vol en
kreeg ze een eerste (!) officiële waarschuwing dat haar gedrag moest veranderen.
Daar liet studente X zich echter niet
door afschrikken en op aanraden van de
conciërge bellen bewoners nu naar de
PPD. Al zijn ze geneigd ook dat stilaan
op de geven. “De PPD doet niks”, zegt iemand. “Men constateert en rapporteert,
maar verder hebben al die telefoontjes
blijkbaar weinig nut.” Dat men studente
X ook bij de PPD al kent, mag duidelijk
zijn. “Ze zuchten al als er iemand belt.
Niet omdat we niet meer mogen bellen,
maar omdat ze ermee verveeld zitten dat
die zaak nog steeds niet opgelost is.”

SLUWE VOS
Blijkbaar speelt studente X het spel
ook best slim. “Het is opvallend hoe ze
een of twee weken muisstil is als er weer

veel klachten zijn geweest. Al begint alles daarna van vooraf aan”, zo vertelt een
bewoner. “Ze kan poeslief zijn, maar je
weet dat daar een reden achterzit. Ze is
ook goed in het manipuleren van mensen. Zo was er ooit politie voor haar
overlast, maar de politieagent zelf had
ook een andere huidskleur en heeft gezegd dat de gangbewoners racisten zijn.
Zo kom je natuurlijk nergens.”
Omdat de studente van allochtoonse
afkomst is, wordt in de wandelgangen gefluisterd dat de universiteit bang is haar
buiten te gooien. Omdat men doodsbenauwd is dat studente X naar het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding zal stappen en voor
de eventuele media-aandacht daarvan,
probeert men de zaak op een minder radicale manier op te lossen en heeft men
dus het lef niet studente X eindelijk op
straat te zetten. Dat is tenminste wat her
en der wordt beweerd.
Het ziet er naar uit dat hier een grond
van waarheid in zou kunnen zitten. Nathalie Geeraerts van de dienst Huisvesting beweert echter dat het niet uitmaakt
of de studente allochtoon of autochtoon
zou zijn. “We moeten haar niet viseren,
maar iedereen moet zich voegen naar
het interne reglement.” Verder heeft mevrouw Geeraerts veel van wat ze over de
zaak weet, uit wat er in de wandelgangen
wordt gezegd. “Ik weet natuurlijk wel dat
het beheer zijn best doet om de zaak op
te lossen. Zowel de logistieke beheerder,
de directeur van de directie Studentenvoorzieningen als de coördinator zijn

hiervan op de hoogte en volgen de zaak
mee op. Het is inderdaad een prangende
vraag van de studenten die er wonen,
maar we zijn er ook volop mee bezig, al
ken ik geen einddatum of geen concrete
agenda.”

TENDENTIEUZE VERSLAGEN
Dat is toch niet het idee dat de studenten krijgen. Marc Bracke vertelt een
ander verhaal, waar de eventuele angst
voor racisme wel in doorschemert. “Ja,
ik weet dat er samenwoningsproblemen
zijn in home Bertha. De zaken worden
gemeld door de PPD, maar het grote
probleem is dat er te veel emotionele of
persoonlijke kanttekeningen worden gemaakt in hun verslagen. Dat is zoals een
agent die zich persoonlijk uitlaat over
een zaak, dat kan en mag niet. Zoiets kan
in een juridische zaak volledig verkeerd
aangewend worden, zeker als er verslagen bijzitten die een zweem van racisme
of pesterijen bevatten.”
“Dat is dan ook het grote probleem: de
meerderheid van die verslagen zijn onbruikbaar voor het dossier van studente
X, gewoon omdat ze zo persoonlijk zijn.
Ik heb al vaker gemeld aan de PPD dat
men de zaken sec moet weergeven en we
zijn er ook mee bezig de mensen bij de
PPD hier beter in te begeleiden. Nu, het
weinige materiaal dat toch proper is, zullen we proberen te gebruiken.”
Dat bewoners weinig boodschap
hebben aan het feit dat de mensen van
de PPD blijkbaar in hun verslagen niet
objectief genoeg zijn, vindt Bracke geen
argument. “Bewoners mogen ook zélf
sec een melding doen van de problemen
die er zijn. Ze mogen mij en de huisvestingsdienst gerust mailen met een duidelijke maar objectieve beschrijving van
incidenten die zich voordoen. Maar in
de verslagen van de PPD zijn sommige
termen echt te tendentieus. We mogen
studente X ook geen materiaal geven dat
ze in ons nadeel kan gebruiken.”
Bracke beweert ook nog niet lang op
de hoogte te zijn van deze escalaties.
“Ik krijg pas sinds nieuwjaar verslagen
van de PPD hierover. Ik weet ook niet

waarom de bewoners geen verdere stappen ondernemen. Ik ben perfect te bereiken, men moet gewoon maar naar mijn
bureau komen of me mailen. Bovendien
moeten mensen bereid zijn te getuigen,
als het tot een tuchtprocedure komt.
Dan mogen ze niet terugkrabbelen.” Dat
de bewoners vaak niet uit de biecht klappen uit angst voor de gevolgen, daar had
Bracke nog niet bij stilgestaan. “Studenten moeten gewoon naar mij komen. Ik
moet feiten hebben. Als ik goed materiaal heb en een degelijk dossier, dan ben
ik bereid naar de tuchtcommissie te
stappen. Voorlopig heb ik studente X ervan op de hoogte gebracht dat ze officieel
uitgenodigd is om een laatste duidelijke
waarschuwing te ontvangen.”
Als we Dominique Van Acker, hoofd
van de Directie Gebouwen en Facilitair
Beheer en dus ook van de PPD, confronteren met de beweringen van Bracke,
ontkent ze alle aantijgingen ten stelligste. “Dat is absoluut niet correct”, reageert Van Acker ietwat gepikeerd. “De
mensen van de PPD schrijven honderden
verslagen en die zijn altijd zeer objectief
en zeer sec, zoals het moet. Wat wél al
gebeurd is, is dat mensen van de PPD
apart nog een meer persoonlijke mail
stuurden naar Marc Bracke, omdat het
hen frustreert dat er structureel niets
verandert. Ook studenten hebben al
vaker meer persoonlijke mails met hun
frustraties gestuurd. Maar in een verslag
van de PPD hamer ik er altijd op dat persoonlijke ventilaties uit den boze zijn.”
“Bovendien”, zegt Van Acker nog, “als
meneer Bracke het verslag te tendentieus vindt, kan hij het ook altijd terugsturen om het te laten herschrijven. Maar
van een racistische zweem in verslagen
kan al helemaal geen sprake zijn. Er is
niemand op de PPD die daar de minste
neiging toe heeft en bovendien zou ik dat
niet dulden.”
De vraag waarom deze zaak nu al zo
lang aansleept zonder verdere stappen
van de universiteit tegen studente X,
blijft dus voorlopig onopgelost. Wordt
vermoedelijk vervolgd… •

Grijsklakken
slaan weer
toe
LAURENS

In Schamper nr. 444 las je nog
hoe onze extreem-rechtse vrienden van het NSV op het briljante
idee gekomen waren om het academiejaar ‘studentikoos’ in te
luiden met een opvallende wildplakcampagne. Negen gebouwen
werden beplakt met posters
die het opschrift “NSV: Vlaams,
Radicaal, Studentikoos” droegen. Maar Gent is niet het enige
slachtoffer van de vandalenstreken van de grijsklakken, ook Antwerpen blijft niet gespaard.
In de laatste Dwars, het studentenblad van de Universiteit
Antwerpen, werd de geschiedenis van het NSV doorgelicht in
een artikel met de weinig aan de
verbeelding overlatende titel “De
jonge herauten van de haat.” De
inkt was nog niet goed droog, of
de radicale studentenvereniging
besloot zijn reputatie kracht bij
te zetten. Men vond er niets beter op dan de verdeelbakken van
Dwars systematisch te legen.
Alsof het verdwijnen van een
hele editie nog niet genoeg was,
deponeerden ze nog een hele
stapel met azijn besprenkelde
Dwarsen voor de deur van het
redactielokaal.
Het maakt er het palmares
van het NSV alleen maar miserabeler op. Van het vieren van de
verjaardag van Kristallnacht tot
het in elkaar bokken van linksen
en bruinen. Wil je er wat meer
over lezen, neem dan gerust een
kijkje op de website van onze
Antwerpse collega’s: www.dwars.
ac.be.
Alle pogingen van het NSV
ten spijt om – net als grote broer
Vlaams Belang – salonfähig te
worden, hebben ze zich maar
weer eens van hun slechtste kant
getoond. Toch nog zekerheden
in het leven! •
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NIEUWS & UNIEF

Hoe veilig woont
men in de homes?
Volgens de statistieken is er dit jaar nooit echt winterweer geweest, niettemin: ons vooruitgeschoven, eerste terrasje deed verleden week meer dan deugd. Minder reden tot juichen hebben de twee studenten die de voorbije twee weken elk op gelijkaardige wijze verongelukten.
BREGT
ILL. BERT

ALS VLIEGEN
Michiel V.I. donderde na een nacht
uitgaan van een richel op de eerste verdieping van home Boudewijn naar beneden, en werd in kritieke toestand in het
ziekenhuis opgenomen. Een week later
viel de 22-jarige Jonas A. uit een particulier kot op de derde verdieping, hij is intussen overleden. In beide gevallen staat
het vast dat het om een ongeluk ging,
maar hoewel het uitzonderlijk is dat er
op zo’n korte tijd twee studenten iets
dergelijks voor hebben, rijst de vraag
hoe veilig de modale student woonachtig is te Gent.
In de homes bijvoorbeeld. Naar aanleiding van het eerste ongeval vroeg Het
nieuwsblad aan Marc Bracke, directeur
studentenvoorzieningen aan de UGent,
hoe veilig onze homes precies zijn: “(Na
een eerder) incident is aan elk raam een
staaf aangebracht om dergelijke incidenten te voorkomen. Natuurlijk kan

men altijd over de ijzeren baar door het
venster stappen, maar het is niet de bedoeling dat de studenten dat gaan doen.
En we kunnen toch moeilijk elk raam
dichtspijkeren.”
“Het is zeer veilig wonen in de homes.”
springt Francis Goudsmedt van het
Homekonvent hem bij. “De afgelopen jaren zijn hier veel werken uitgevoerd om
de structurele veiligheid te garanderen.
Qua brandveiligheid en andere zaken
scoren we op dit moment erg goed. Het
voorval met de bezoekende jongeman
(_Michiel – red._) is een spijtige zaak,
maar het gaat hier wel degelijk om een
uitzondering.”

ZELFDODING
Wat met studenten die moedwillig
uit hun vensterbank plannen te stappen? Kunnen zij ergens terecht binnen
de homes? Francis vertelt: “Op dit moment wonen er in de verschillende gebouwen zo’n 150 preventiestudenten,
dat is ongeveer tien procent van de totale populatie. Zij krijgen op kosten van
de unief een opleiding EHBO, primaire

brandbestrijding, etc. en fungeren als
contactpersoon voor dergelijke zaken.
Ook studenten met psychologische problemen kunnen bij hen terecht, al worden ze dan meteen doorverwezen naar
de bevoegde dienst aan de universiteit.
Ik denk dat we met dit systeem erg vooruitstrevend zijn in vergelijking met andere onderwijsinstellingen.”
Je moet echter geen homestudent
zijn om door je lief buitengezet te worden, vervolgens te ontdekken dat je
beste vriend je favoriete kat vermoord
heeft en uiteindelijk net na de middag te
merken dat Minerva uitgerekend op de
dag dat jij je puntjes wil opvragen er de
brui aan heeft gegeven. Waar naartoe,
na zo’n rotdag? Bellen kan altijd naar de
zelfmoordlijn (tel: 02/649 95 55), maar
ook de koran biedt soelaas. Geopenbaard door de profeet Mohammed staat
er immers geschreven: ‘En pleeg geen
zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol.’ (4:29)
Of anders. •

DRUGS
Heden vol drug

s, zoals u ziet. L
eest
voort, het is de m
oeite!
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Studeren op drugs
De blokperiode is een veeleisende tijd en de gemakzucht van de gemiddelde student is groot.
Een pilletje dat belooft om die syllabus van driehonderd pagina’s er net iéts sneller in te
krijgen, is dan ook verleidelijk.
BERT

Sowieso rekenen heel wat studenten
tijdens de blok en de examens op een extraatje: de één zweert bij liters koffie, de
ander rookt dubbel zoveel als normaal
of vertrouwt op allerlei rare kruidenen vitaminekuren. Ook Red Bull is een
populaire remedie tegen slaperigheid.
Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes helpen
echter niet zo veel. De caffeïne in koffie
vermindert immers het rendement van
je geheugen, daarenboven doet het volgens Britse wetenschappers bij regelmatige koffiedrinkers niet meer dan de afkickverschijnselen tegenwerken. Enkel
de occasionele tas koffie heeft dus echt
effect. Roken kalmeert je in principe
enkel en vitaminekuren zijn doorgaans
nutteloos voor mensen met een normaal
gestel die voldoende en gevarieerd eten.

ook de verslavende werking van de drug
mag niet worden onderschat. Na doorgedreven gebruik gedurende een aantal
weken verdwijnen de meeste neveneffecten echter. Langetermijngebruik is
niet extra gevaarlijk voor de gezondheid,
hoewel gewenning kan optreden die je
naar hogere dosissen doet grijpen.
Ook populair en bekend is Captagon,
dat de slaap tegenhoudt. In principe
helpt het dus niet met het verwerken
van de leerstof, je aandacht zal er immers niet door versterken ten opzichte
van een uitgeslapen moment. Je kan
alleen iets langer je ogen openhouden
boven je cursus. Wie dus van plan is
om gedurende de hele examenperiode
te slikken hangt er sowieso aan, want
moe word je toch en de terugslag van
drie slapeloze nachten valt niet te onderschatten. Een extra mentale sprint

WIE MODAFINIL INNEEMT, HOUDT ZICH BETER VER
WEG VAN POMPELMOESSAP
In het medische landschap zijn echter
nog veel meer en veel effectievere hulpmiddelen te vinden, die meestal enkel
op voorschrift te verkrijgen zijn.

ADHD, OLÉ OLÉ
Om te beginnen zijn er natuurlijk
Rilatine en Concerta, die doorgaans gebruikt worden door ADHD-patiënten. In
tegenstelling tot wat veel mensen denken, is methylfenidaat, de chemische
naam voor Rilatine, wel degelijk een stimulerend middel. Het kalmeert personen met ADHD enkel omdat het hen de
“boost” geeft die ze nodig hebben om de
belangrijke van de onbelangrijke prikkels te scheiden. Het helpt de cognitieve
vaardigheden van gewone studenten dus
wel degelijk vooruit: het doet zijn werk
als studiedrug naar behoren. De reden
waarom zo goed als alle dokters het echter zullen afraden, is omdat de gevaren
van Rilatine niet te onderschatten zijn:
slapeloosheid, nervositeit en humeurigheid zijn vaak gehoorde klachten en
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voor het laatste examen kan natuurlijk
wel, gesteld dat je geen last hebt van
hartklachten of andere aandoeningen,
maar pas wel op voor de blackouts die
kunnen voorvallen tijdens het examen.
Zeker met de vervalste Captagonpillen
is overigens voorzichtigheid geboden.
Hoewel ze spotgoedkoop zijn en redelijk
makkelijk te verkrijgen, is de kwaliteit
vaak bedenkelijk.
Captagon is echter ook verslavend
en wie de pillen gedurende een examenperiode regelmatig inneemt, kan met
afkickverschijnselen
geconfronteerd
worden. Een studente die om medische
redenen Captagon neemt, maar voor de
rest liever anoniem blijft vertelt dat het
voelt alsof je in een groot, zwart gat valt.
Op de vraag of ze zonder de medische
noodzaak ook pillen zou nemen om
beter te kunnen studeren antwoordt ze
resoluut neen: “Voor een gezonde persoon volstaan de tijdelijke boosts van
koffie en cola om net dat beetje langer te

kunnen studeren. Met Captagon pleeg je
roofbouw op je lichaam.”

HARDCORE
Maar goed, uiteindelijk heeft iedereen
wel al verhalen gehoord over “vrienden
van vrienden” die Rilatine of Captagon
gebruiken om beter te kunnen studeren.
Op zich zijn ze bij matig en voorzichtig
gebruik immers vrij onschuldig, je moet
er alleen zien aan te raken en opletten
voor neveneffecten. Exotischer en minder onschuldig zijn amfetamines, maar
die zijn erg gevaarlijk en worden enkel
genomen door mensen met een heel
belastende job – of mensen die een vijs
los hebben. Denk aan wielrenners en
soldaten van het Franse vreemdelingenlegioen die op nachtenlange missies
vertrekken.
Dan kies je als student beter voor
Modafinil. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van Rilatine, maar zowel
de reguliere effecten als de bijwerkingen
zijn langer en heviger. Modafinil biedt de
voordelen van de amfetamines die in de
sportwereld verboden zijn, maar combineert dat met een verminderde kans op
hartkloppingen en -infarcten, hoewel ze
nog steeds sterk afgeraden wordt voor
hartpatiënten. In een onderzoek van de
universiteit van Cambridge staat te lezen
dat Modafinil effectief de neurologische
capaciteiten van “young, male, healthy
volunteers” (dus: studenten) significant
verhoogt. Bovendien bleek uit de resultaten dat de deelnemers zich heel wat
alerter en wakkerder voelden.
Een ex-redacteur van Schamper nam
deel aan een gelijkaardig onderzoek
naar de effecten van Modafinil in het UZ
en beschrijft dezelfde ervaring. Als doorwinterd quizzer merkte hij duidelijk de
positieve impact van het geneesmiddel
op zijn aandacht en concentratievermogen, hij bejubelt dan ook de voordelen
die het biedt tijdens het deelnemen aan
een quiz. Toch zorg je er misschien beter
voor dat de drug tegen het begin van het
examen uitgewerkt is, aangezien ze tijdens farmacologische tests een negatie-

ve invloed had op de beslissingssnelheid
van de proefpersonen. Voor een multiple
choice examen is dat waarschijnlijk niet
optimaal, voor open vragen maakt het
betrekkelijk weinig uit. Toch smeekt ook
het feit dat één op drie proefpersonen
hoofdpijn kreeg en één op tien misselijk
werd om voorzichtigheid.

PILLEN OP E-BAY
Mensen die het Internet vertrouwen
voor geneesmiddelen, kunnen hun toevlucht nemen tot websites die dieetpillen als Atractil verkopen. Naast het feit
dat je ervan vermagert, schijnen ze indirect ook een cognitief bevorderende
invloed te hebben. Ze zijn makkelijk
te verkrijgen, maar kosten betrekkelijk
veel: op een willekeurige webshop betaal
je 130 euro voor een pakje met 30 capsules. Een en ander heeft waarschijnlijk
te maken met het feit dat ze illegaal zijn
in België. Daar is niettemin een goede
reden voor: de gebruikelijke risico’s zoals

hartkloppingen, abnormale zenuwachtigheid en zelfs spasmen zijn ook bij deze
drug aanwezig. Daarbij komt nog dat de
pillenhandel op Internet eigenlijk niet te
vertrouwen is: voor hetzelfde geld lig je
dagenlang te kermen in bed van de pijn
omdat één of andere onderbetaalde Chinees een labeltje verkeerd geplakt heeft.
Studiedrugs op basis van methylfenidaat worden volgens een onderzoek
van enkele Amerikaanse universiteiten
gebruikt door ongeveer vier procent van
de studenten. Cijfers over België zijn niet
bekend en het is ook gissen naar het gebruik van Modafinil of amfetamines om
de studieresultaten op te krikken.
Het grote probleem is volgens dezelfde studie dat heel wat studenten deze
drugs nemen zonder professionele begeleiding, wat het risico op roekeloos en
ondeskundig gebruik gevoelig verhoogt.
Zelfs mensen die zich aan de aanbevolen dosissen houden, kunnen immers
voor onverwachte problemen komen

te staan. Wie bijvoorbeeld Modafinil
inneemt, houdt zich beter ver weg van
pompelmoessap. Dat speelt immers in
op bepaalde enzymen in de lever, waardoor de afbraak van de drugs langer op
zich laat wachten, zodat zij zich begint
op te stapelen in het bloed. Een overdosis is dan niet langer onrealistisch en de
effecten van een normale dosis worden
sowieso uitvergroot.
De soms gevaarlijke bijwerkingen,
moeilijke verkrijgbaarheid en hoge prijs
van studiedrugs zorgen er dus voor dat
het helemaal niet vanzelfsprekend is om
je examenperiode op pillen door te komen. Niettemin zijn er wel degelijk middelen die je toelaten een eenmalige sprint
te doen, zonder al te veel gevaar. Aan jou
dus om te beslissen of je de risico’s en de
prijs van studiepillen wilt betalen, om in
september op reis naar de Costa del Sol
te kunnen gaan. Of je kan op veilig spelen
en gewoon een weekje vroeger beginnen
te studeren. •
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“Hou rekening met de realiteit
van de drugseconomie”
BRICE DE RUYVER OVER DRUGS EN CRIMINALITEIT
Criminoloog Brice De Ruyver, veiligheidsexpert van premier Verhofstadt, is als onderzoeker verbonden aan het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van
onze universiteit. Hij vult deze bladzijden met beschouwingen over drugsbeleid, cannabis en
Luikse junkies.
LAURENS

U bent binnen uw onderzoeksgroep gespecialiseerd in drugsbeleid. Wat voor onderzoek voert u?

Momenteel zijn we vooral bezig met
onderzoek naar public spenditure. Dat is
onderzoeken wat de diverse overheden
in dit land investeren in alle aspecten
van het drugsbeleid: preventie, hulpverlening, het justitiële beleid, enzovoort.
Daar hebben we een aantal jaar geleden een eerste onderzoek naar gedaan,
waarvan we de methodologie nu verder
verfijnd hebben. Dat onderzoek is klaar
en wordt binnenkort voorgesteld. Vorige
week werd een onderzoek over de afhandeling binnen het strafrechtssysteem
van de vervolging van drugsgebruikers
voorgesteld, met dan vooral de focus op
de alternatieve afhandeling: het ganse
systeem van de doorverwijzing naar de
drugshulpverlening. We hebben momenteel ook een groot kwantitatief onderzoek lopen naar drugs en criminaliteit en we hebben de afgelopen jaren veel
gewerkt rond drugs en overlast. Verder
evalueren wij ook het zorgexperiment
hier in Gent, wat een mooi voorbeeld is
van de samenwerking tussen enerzijds
het parket en anderzijds de hulpverlening. Dat is voornamelijk beleidsondersteunend, maar ook gedeeltelijk fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld het
kwantitatief berekenen van het aandeel
van de drugsgerelateerde criminaliteit
binnen het criminaliteitsspectrum.
Wat is de maatschappelijke impact van
drugsgebruik?

Op bepaalde vlakken is die groot,
op andere vlakken is die gelukkig relatief beperkt. Zo hebben wij langs de
ene kant empirisch vastgesteld dat de
drugsgerelateerde overlast, wat ons land
betreft, eigenlijk best meevalt. Afgezien
van enkele wijken in grote steden is de
zichtbaarheid van het drugsfenomeen
relatief beperkt. Op het vlak van overlast is die maatschappelijke impact dus
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relatief beperkt, met uitzondering van
een aantal wijken in Brussel, Charleroi
en Antwerpen en de toch wel bijzondere
situatie van Luik.
Wanneer je aan de andere kant kijkt
naar de aanwezigheid van het drugsfenomeen in de strafrechtsketen, dan is
die impact heel groot. Als je kijkt naar
de gevangenissen, stel je vast dat dertig
à veertig procent van de gedetineerden
daar zit voor drugsgerelateerde feiten.
Hoofdzakelijk handel en productie,
maar ook gebruikers die zware geweldsmisdrijven of overvallen hebben gepleegd. Ermee rekening houdende dat
de strafrechtsketen eigenlijk een aaneenschakeling van filters is, waarbij heel
wat drugszaken afgeleid worden via een
alternatieve afhandeling, moet je concluderen dat die maatschappelijke impact binnen de strafrechtsbedeling zich
als zeer groot aanbiedt.
Als je naar de besteding kijkt, is het
zo dat wij per inwoner op jaarbasis bijna
dertig euro investeren in ons drugsbeleid. Dat betekent dat daar uiteindelijk toch wel wat geld aan gespendeerd
wordt. Dat is bijlange niet zoveel als in
Nederland, maar het ligt bijvoorbeeld
wel hoger dan in een aantal Zuid-Europese landen. Je moet de maatschappelijke impact dus op een gediversifieerde
manier bekijken. Voor mij is het eigenlijk
vooral een kwestie van de individuele
impact, zeker wanneer er sprake is van
problematisch gebruik: mensen die hun
gebruikspatroon niet meer onder controle krijgen, die afhankelijkheidssymptomen vertonen, die drugsgerelateerde
criminaliteit plegen, ... Die impact op het
individu is soms wel bijzonder groot.

DE IMPACT VAN
DRUGGEBRUIK OP HET
INDIVIDU IS SOMS WEL
BIJZONDER GROOT.
Hoe zit de cannabiswetgeving nu eigenlijk
in elkaar?

Het is verschrikkelijk simpel: cannabisbezit geniet de laagste vervolgingsprioriteit. Het staat wel in de strafwet,
maar het wordt niet vervolgd voor zover het gaat over het bezit van een gebruikershoeveelheid of een vrouwelijke
plant door een meerderjarige. Voor de
minderjarige is er dus niets toegelaten,
terwijl we er bij de meerderjarige geen
vervolgingsprioriteit aan geven. Tenzij
we natuurlijk te maken hebben met problematisch gebruik – dat gebeurt meer
en meer, want het THC-gehalte van de
cannabis is enorm gestegen, vooral van
de nederwiet en de belgowiet die hier
geteeld wordt, zodat je steeds meer
vraag naar hulp krijgt inzake cannabis
– en tenzij drugsgerelateerde overlast
wordt veroorzaakt. Klassiek geval: als je
in bepaalde buurten een concentratie
zou krijgen van cannabisgebruikers en
als er ook nog gedeald zou worden, moet
je een instrument hebben waarmee je
dat kan bijsturen. De gebruikershoeveelheid is ondertussen gedefinieerd op drie
gram, al is het duidelijk dat men daar bij
vier gram nu ook weer geen levenszaak
van zal maken.
U sprak daarnet over de situatie in Luik:
is begeleid heroïnegebruik wel een oplossing?

Er is een grote misvatting rond alles wat er gebeurt in Luik. Wat in Luik
zal gebeuren is geen beleidsmaatregel.
Het is noch min, noch meer een wetenschappelijk experiment: gecontroleerd
en gelimiteerd in de tijd. De impact van
dat experiment op de drug scene in Luik
is zeer beperkt. We hebben in Luik zowat 5000 zogenaamde harddrugsgebruikers. Het zijn niet de 200, die in het programma zullen worden toegelaten als
proefpersoon, of de 200, die nu al aan de
methadon zitten als controlegroep, die
het verschil gaan maken. Het is natuurlijk wel zo dat de meest problematische
gebruikers zullen toegelaten worden. Zij
die alle behandelingen zonder succes
doorlopen hebben, zij die in heel wat
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gevallen ook HIV-besmet zijn of zware
drugsgerelateerde feiten gepleegd hebben. Ik heb dan ook tegen de mensen
van Luik gezegd: schuif een wetenschappelijk experiment niet naar voor als een
oplossing voor uw probleem. We zullen
eerst het experiment moeten evalueren
en zien of die impact groot is.
De beste effecten heb je op individueel niveau: de leefsituatie van de betrokkene die verbetert. Hij moet minder
criminele feiten plegen, hij moet minder
risicoverdrag vertonen en hij staat onder medische controle. Zijn leven komt
terug een beetje op orde en hij wordt zodanig gevolgd dat men ook zijn fysieke
toestand terug op het spoor krijgt. Maar
men heeft dat – en ook Luik zelf heeft
daarin een zware verantwoordelijkheid
– echt voorgesteld als: “dit is nu eens de
oplossing voor ons probleem.” Dat is het
niet en dat kàn het zelfs niet zijn, aangezien de VN-verdragen op dat vlak klaar
en duidelijk zijn: het enige wat kan, is het
bezit en het gebruik van drugs voor medische of wetenschappelijke doeleinden.
Dat wil zeggen dat het ofwel in een therapeutisch ofwel in een wetenschappelijk
experimenteel verhaal moet kaderen.
Zou het beter zijn indien de overheid zelf
een actievere rol speelt? Bijvoorbeeld op
het vlak van productie…

Landen die geen productielanden

zijn, moeten natuurlijk geen ambitie
hebben om dat te worden. In de landen
waar men inderdaad met een drugsproductie zit, zoals Afghanistan en een
aantal Zuid-Amerikaanse landen, moet
je als overheid op twee niveaus werken:
enerzijds probeer je via de repressieve
weg het fenomeen in te dijken, maar anderzijds moet je ook rekening houden
met de realiteit van de drugseconomie.
Een aanzienlijk gedeelte van de bevolking is afhankelijk van de opbrengst van
de drugsproductie, die mensen moeten
zich ook in leven kunnen houden. Het
platbranden van die oogsten is dus geen
goed alternatief. Ik heb ook m’n twijfels
bij het promoten van substitutieteelten,
zoals het kweken van koffie in plaats van
cocabladeren. Dat is een scheefgroei van
de economische relaties: wanneer je de
geldkraan dichtdraait, zijn die landen
niet in staat om op de wereldmarkten
overeind te blijven.
Als je nu bijvoorbeeld naar cocaïne
kijkt, zie je dat wij sowieso een enorm intens gebruik van opiaten kennen in onze
farmaceutische industrie, denk maar
aan morfine. Waarom zouden we niet
proberen om een stuk van die productie
af te leiden naar het legale circuit? Je creeert zo concurrentie tussen de legale en
de zwarte markt, terwijl nu alles illegaal
is. Je kan je repressieve inspanningen
dan op het illegale kanaal concentre-

ren en je biedt ook een antwoord op de
economische noden van de bevolking.
Zo verkoopt het parket van Antwerpen
al vele jaren in beslag genomen cocaïne
aan een farmaceutisch bedrijf in Brussel,
die dat in een van z’n medicamenten verwerkt. Toen we in 2003 controle kregen
van het International Narcotics Control
Board van de VN, stelden ze zelf voor om
die cocaïne in Peru te gaan kopen. Als je
dat daar gaat kopen, geef je aan die lokale boeren een inkomen.
Aan de andere kant hebben wij sowieso al een fantastisch aanbod aan genotsmiddelen. Een van de grootste problemen van onze samenleving is dat het
een drug taking society is. Onlangs stond
in de krant dat het misbruik van medicatie de gezondheidsbehoeften ver overschrijdt. We hebben al een enorm aanbod aan legale middelen en we hebben
dus zeker geen behoefte om synthetische drugs beginnen te produceren, laat
staan dat de overheid daar zelf een rol in
zou spelen. Verder moet je natuurlijk ook
rekening houden met een historisch gegroeide situatie. We horen vaak dat prohibitie slecht is en ook ik denk dat een
eenzijdig prohibitiebeleid geen enkele
meerwaarde biedt. Maar men heeft er
wel honderd jaar geleden toe besloten en
je zit nu eenmaal met de realiteit dat de
VN-verdragen exclusief prohibitieve verdragen zijn. •
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DRU G S ! ! ! ! !

Schamper’s Unieke Psychedelische Vingerpopjes!
POMP EEN ONS THC IN UW LONGEN, EN VOER HILARISCHE ÉN DIEPZINNIGE
CONVERSATIES MET DE MACHTIGSTE MAN VAN ONZE ALMA MATER!
ENKELE INSTEKEN VOOR EEN GEESTVERRUIMEND GESPREK:
“Oelang is ne Chinees!”
(Herhaal deze zin eindeloos vele malen, en spreek de naam “Oelang” uit als “Hoe Lang”. Hou uw intonatie vaag, zodat het verschil
tussen vraag en bevestigende uitroep onduidelijk is. Uren leut!)
“Wow. Hoeveel sterren peisdegij dat er bestaan?”
(Ongetwijfeld zal hij u eerst een verkeerd aantal opsteken.
Logisch, de rector zit bij de Paapse Garde en wil dat u in het
ongewisse blijft over de Ware Aard van het Al. Laat u niet
ringeloren, en blijf vissen naar het correcte antwoord. Knowledge
is Power, dude!)
“Nen douchekop, dat is toch geniaal, eh? Allez, geef toe!”
(Ook hier zal hij aanvankelijk niet willen toegeven. Alweer logisch:
de man is academicus en wil waarschijnlijk graag uitvossen hoe u
zich weert in een Socratische gedachtenuitwisseling. Laat niet af,
en haal het onderste uit uw retorische kan om de conceptuele genialiteit van de douchekop te bewijzen. Na enige uren begeesterd
spreken wint u ongetwijfeld het respect van uw vingerpopje.
Proﬁciat!)

Hoe? Knip het rectorpopje langs de stippellijn uit, en kleef ‘m dan
mooi langs de plakﬂap dicht (ja, een Prittstick plakt nog nadat u
hem in uw neus gestoken heeft). Schuif het vingerpopje over één
van uw vele vingers.
Belangrijk! Vergeet niet uw vingerpopje af en toe eten te geven.
Zorg dat u voldoende chips, pretzels, chocotoffs en snelkooknoedels bij de hand heeft voor u aan uw geestverruimende
gesprekken begint.
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Anders Aspling nieuwe decaan Vlerick
EIST METEEN AANTREKKELIJKERE HOOFDTITEL
De Zweedse Anders Aspling is aangeduid als nieuwe decaan van de Vlerick Leuven Gent Management
School. De instelling die voortkwam uit de gebundelde krachten van de twee grote universiteiten van
Vlaanderen kiest met die beslissing ervoor om de huidige, internationale koers verder te zetten.
BREGT

Vlerick Leuven Gent Management
School is, je raadt het al, een onderwijsen onderzoeksinstituut dat managementsopleidingen aanbiedt aan zowel
studenten als kaderleden uit de bedrijfswereld. Door de samenwerking met de
Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven is ze stevig verankerd
in de academische wereld, maar tegelijkertijd slaat ze ook de brug naar de
bedrijven met zijn vele samenwerkingsverbanden. Slecht kunnen ze daarin niet
zijn, getuige de internationale erkenning
die hen te beurt valt. Geïnteresseerden
wezen wel gewaarschuwd: je bent best
bemiddeld, of bereid een tweede hypotheek op het ouderlijke huis te nemen.
De laatste tien jaar werd Vlerick
krachtdadig geleid door professor Van
Dierdonck. De huidige koers werd onder zijn bewind als decaan uitgetekend
en op punt gesteld, evenals de structuur
waarbij men autonoom opereert van de
twee universiteiten waaruit zij voortkwam. Met drie accreditaties en een
onlangs overgenomen derde campus in
Sint-Petersburg, mogen ze hem wat ons
betreft wel eens een flesje extra cadeau
doen bij zijn naderende afscheidsfeest.
Afscheid, jawel, want de fakkel wordt
binnenkort overgedragen aan prof. dr.
Anders Aspling.
Aspling is een uit Zweden afkomstige
professor die academisch zijn sporen al
verdiend heeft en ook over voldoende
bedrijfservaring beschikt om Vlerick de
komende jaren te gaan leiden. Dat vond
de Raad en het Algemeen bestuur alvast,
die hem unaniem goedkeurden nadat hij
voorgedragen werd door het comité dat
met de opvolging van Van Dierdonck belast was.
Er werd vooral gezocht naar ‘frisse
ideeën, nieuwe academische en bedrijfsnetwerken, en een bevestiging van
onze ambitie om de besten aan te trekken, ongeacht overtuiging, cultuur of
afkomst’. Een mengeling van idealisme
en pragmatisme dus, want naast enige
frisse ideeën zullen Asplings contacten
in vele bedrijven zijn kandidatuur zeker
geen kwaad gedaan hebben. Voorzitter
Louis Verbeke is alvast tevreden over
de nieuwe roerganger, die volgens hem
“een belichaming is van (onze) keuzes.”
Hoe het ook zij, Gent vindt de kers-

verse decaan alvast prachtig: “Ik heb de
stad in het verleden al meermaals bezocht, en het verwonderde me niet ze
even mooi terug te vinden als ze in mijn
herinneringen was. Meer nog, het lijkt
wel alsof ze er zelfs op vooruit gegaan is
in de laatste jaren. Mijn vrouw en ik zijn
dan ook erg opgetogen inwoners te worden van een stad met zo’n rijke geschiedenis, culturele achtergrond en pracht.”
Hoe ziet u Vlerick op dit moment? Waar
denkt u dat zijn sterke en zwakke punten
liggen, en zijn de ambities die men koestert gerechtvaardigd?

Mijn indruk is dat Vlerick altijd al een
sterke school is geweest. Ze is onderne-

welke initiatieven hebt u zoal in gedachten
die daarbij moeten gaan helpen?

Ik ben hier aangesteld om een meer
globale uitkijk te bewerkstelligen, en
ook ons bereik daaraan aan te passen. Ik
denk dat daarvoor zeer gefocuste acties
nodig zijn in samenwerking met collega’s en met betrekking tot engagementen op een globale basis. De netwerken
en relaties die we tot onze beschikking
hebben moeten daarbij goed aangewend worden, wat meteen ook nieuwe
mogelijkheden voor het personeel en de
studenten opent.
Vlerick houdt zich sterk bezig met
globale verantwoordelijkheid – de rol
van het bedrijfsleven in de samenleving en het leiderschap dat nodig is om
die verantwoordelijkheid op te nemen.
Daarom is het ook maar logisch dat ik
zal pleiten om de duurzaamheidsproblemen die we tegemoet gaan verder in
ons curriculum zullen integreren.
Mijn beleid zal drie dimensies omvatten. Ten eerste moeten we ons inhoudelijk blijven bezighouden met de uitdagingen die de wereld vandaag en morgen
zal tegenkomen. Ten tweede dienen we
een globale uitkijk te ontwikkelen, met
een persoonlijk gevoel van verantwoordelijkheid. We leven in tijden dat dit
haast verplicht is, maar het is eveneens
een zeer belonende koers voor wie zich
wil engageren. En ten laatste moeten we
blijven zoeken naar diversiteit en actief
de opleiding van leiders die zich globaal
verantwoordelijk gedragen nastreven.

mend en houdt daarbij goed rekening
met de belangen van de beheerders.
De laatste tien jaar heeft ze vele andere scholen gevolgd in een proces van
internationalisatie. Daarbij heeft ze het
grote voordeel om geruggensteund te
worden door twee succesvolle en prestigieuze universiteiten, die voor een groot
deel de middelen bezitten die belangrijk zijn voor de toekomst van het soort
onderwijs dat wij aanbieden. De school
moet in de toekomst echter nog meer internationaal gaan worden, en liefst ook
wat meer in zichzelf gaan geloven. We
moeten ons er goed van bewust zijn dat
wij de mogelijkheden hebben om wereldburgers in de werkelijke betekenis
van het woord op te leiden.
In welke richting wilt u de school zien evolueren met u als decaan aan het hoofd? En

Dat alles zal door uitdagende discussies en constructieve dialogen moeten
worden uitgewerkt. De school zelf herbergt daarvoor de nodige competentie
en ervaring, terwijl ikzelf mijn eigen bagage meebreng naar de tafel. Ik kijk hier
ten zeerste naar uit.
Hoe ziet u de banden tussen Vlerick en zijn
beide peteruniversiteiten in de toekomst?
Welke richting wilt u hiermee uitgaan?

Zoals ik al zei, zie ik deze nauwe
samenwerking als een fundamenteel
onderdeel om in de toekomst stappen
vooruit te kunnen zetten. Zeker in de
context van een steeds complexere en
meer globale wereld dienen we goed na
te gaan hoe we deze wisselwerking met
de academische wereld het best kunnen
aanwenden. •

Eén op de zes studenten drinkt wekelijkse meer dan zes
glazen op één gelegenheid. Ruim 20% van de studenten
gebruikt cannabis. Eén op de vijf studenten kreeg reeds een
opmerking over zijn alcohol- en druggebruik, één op de zes
had het laatste jaar last van geheugenverlies door middelengebruik, één op de zeven reed onder invloed van alcohol
of drugs met de wagen.

Ontwerp www.whatif.be

› Een kink in de kabel? Bel de DrugLijn.
› Check gratisdrank.be en bekijk alcohol eens nuchter.
› Partywise geeft je tips om veilig en gezond uit te gaan.
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Door alcohol scheid je meer vocht af dan erbij komt. Het
resultaat: vochtgebrek. Niet alleen in je lijf (nadorst!), maar
ook rond je hersenen. Dat geeft je die bekende houten kop.
Bij het afbreken van alcohol komt de giftige stof acetaldehyde
vrij, waardoor je je ziek voelt. Je hoeft zelfs niet te
dansen en te sjansen: als de drank rijkelijk vloeit tot in de
late uurtjes voelen lijf en leden de volgende dag gegarandeerd
als lood. Een zakje misschien?

H A R DE F E I T E N

“Een B-lidmaatschap is als het wijzigen
van de spelregels omdat een Nederlander achter de penaltystip staat.”
EN ANDERE GRAPPEN TIJDENS EUROPADEBAT IN DEN HAAG
Op vrijdag 9 maart vonden in de Ridderzaal in Den Haag en
in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (‘Werken aan Europa’) twee conferenties plaats over de toekomst
van de Europese Unie. Dit ter gelegenheid van de viering
van vijftig jaar verdragen van Rome.
KOEN COLPAERT

In Den Haag werd de universiteit
Gent vertegenwoordigd door twintig eurofiele studenten die de kans kregen te
debatteren met prominente academici,
politici en medestudenten. Onze unief
zou tonen dat ze durft te denken.
Na de plechtige opening mocht voormalig eerste minister Marc Eyskens de
debatten op gang trekken. Dat die man
belangrijk, eloquent en welbespraakt is,
wist ik al, maar dat hij als een demagoog
en pedagoog het publiek bespeelt, dat
hij vol vuur gelooft in Europa’s toekomst
en dat hij de Nederlanders zou bespotten, dát had ik niet gezien in de man. Bovendien valt er wel iets te doen met zijn
‘grand design’ waarin hij pleit voor een
diepgaande economische samenwerking met de Commonwealth-landen.
Tussen zijn gevleugelde bewoordingen
in kon je echter nog altijd opmaken dat
Marc Eyskens een tsjeef is: de grondwet
is nog altijd geen ‘heilige bijbel’ en een
federaal Europa valt m.i. niet te vergelijken met een ‘heilig kruis’. Maar soit, het
is hem vergeven.

STELLINGEN
De eerste stelling “Inwoners van Europa moeten verplicht onderwijs krijgen in de Europese centrale waarden en
vrijheden” werd door 57,5% van de aanwezigen gevolgd. Een studente namens
Universiteit Antwerpen liet optekenen
dat Europa niet mag vervallen in ethisch
imperialisme, waardoor we Brussel als
hoofdstad van de wereld gaan zien. Na
een interventie over artikel 2 van het
voorstel voor een Europese grondwet
– dat de precieze waarden van de EU opsomt – barstte zoals verwacht een discussie los over wát Europa dan precies
is. Het ging van ‘democratisch denken’
tot ‘vrijheid’, ‘gelijkheid’, ‘verdraagzaamheid’ en ‘solidariteit’. Noch de pro’s, noch
de contra’s konden de aanwezigen echt
overtuigen; na het debat kwam 57,9%
voorstanders dan ook als status-quo uit
de bus.
62,9% kon zich niet vinden in de

tweede stelling: “De Europese Unie
moet een B-lidmaatschap introduceren”. Tim Lagrange (UGent) vindt het
B-lidmaatschap een brug te ver: “Wanneer je Europa vergelijkt met Saturnus,
dan heb je ten eerste al een kern-Europa.
Daarnaast heb je de landen in de ringen
rondom Saturnus die iets minder diep
samenwerken. Momenteel beschikt de
Europese Unie reeds over het Europees
Nabuurschapsbeleid en wanneer je ook
nog eens een B-lidmaatschap gaat creeren, dan raakt Europa onherroepelijk
verdeeld in 4 of 5 snelheden.” De voorstanders van het B-lidmaatschap interpreteren de ‘B’ als ‘Beter dan niets’ voor
de landen die anders nooit geïntegreerd
zouden raken in de EU. Toen het debat
evolueerde tot de vraag of Turkije een
B-lidmaatschap kan verkrijgen, was het
opnieuw de beurt aan Tim Lagrange
(UGent). Met de snedige opmerking dat
“een B-lidmaatschap is als het wijzigen
van de spelregels omdat een Nederlander achter de strafschopstip staat”, kreeg
hij het publiek op de hand. Een student
van Universiteit Antwerpen geloofde dat
we “landen die vandaag de dag interesse
tonen in de EU, nú aan ons moeten binden om het proces aan de gang te houden” Op het einde van het debat stemde
68,9% tegen het B-lidmaatschap.
Na de middagpauze was het tijd voor
de derde stelling. Die luidde: “De lidstaten moeten alle bevoegdheden van
milieu- en energiebeleid overdragen
aan de Europese Unie.”; 58,8% stemde
tegen. Al snel werd door een Utrechtse
student gewaarschuwd dat we niet alle
verantwoordelijkheid bij Brussel mogen
leggen, en dat er nog altijd nationaal
verantwoording moet worden afgelegd.
Christophe Bostyn (UGent) had het
moeilijk met de term ‘alle bevoegdheden’. “Dit zou inhouden dat Europa bepaalt waar, wanneer en hoe je pakweg
een kerncentrale bouwt. Er moeten
inderdaad bevoegdheden naar Brussel
worden overgeheveld, maar bijlange
niet allemaal”. Er was weinig ruimte
voor interpretatie tijdens dit debat, een
debat dat ontaardde in het zwart-wit

gewauwel van enkele Nederlandse studenten. Veel hoeven we er dus niet van
te onthouden, behalve dan die ene Nederlander die zei dat “jullie Belgen toch
zoveel beschaafder, genuanceerder en
minder impulsief zijn tijdens het debatteren”. We horen het graag.
“Europa moet een federale staat worden” leek als laatste debat ook het boeiendste te worden; 57,3% van de aanwezigen stemde tegen deze stelling. Het is
niet toevallig dat een Vlaamse studente
(*Marie Wittewrongel*, UGent), de spits
mocht afbijten in dit debat. Met enorm
veel bezieling bevestigde ze wat de Nederlanders reeds vreesden: “We moeten
de Europese Unie verder ontwikkelen
in federale zin, waarbij het Europees
niveau de middelen, de bevoegdheden
en het krediet krijgt om efficiënt op te
treden zodat we vooruit kunnen!” Toen
Tini Cox, 1e Kamerlid van de SP, zich geroepen voelde Marie aan te pakken, werd
hij door een andere studenten danig op
zijn plaats gezet. Een Tilburgse participant merkte op dat “een federaal Europa
belachelijk is en enkel een democratisch
onzinnige moloch zou creëren.” Daarop
kwam KULeuven aan het woord door op
te merken dat “de Europese Unie de facto reeds federaal is”. Het bracht ons tot
een verrassende uitslag: plots kon 64,4%
zich wél vinden in een federaal Europa.

UGENT PAKT PRIJZEN
Hiermee kwam er een einde aan de
debatten en werden we nog eventjes onderhouden door Mark Mazower, Professor Geschiedenis aan de Columbia
University (New York). In een monotoon
betoog bevestigde hij wat we eigenlijk al
wisten: “Europe needs to work harder to
make its voice louder”.
Een jury had doorheen de dag de debatteerders beoordeeld op eloquentie,
overtuigingskracht, analytisch vermogen
en inhoudelijk discours en duidde voor
elk thema een winnaar aan. Er was een
alternatieve prijs voorzien voor Tim Lagrange (UGent), die beloond werd voor
zijn puntige en rake oneliner. De UGent
sleepte verder met Marie Wittewrongel
ook een tweede prijs in de wacht, wat de
juryvoorzitter ertoe bracht haar analytische, gestructureerde en heldere betoog te bewieroken. Mijn ‘Durf Denken’
T-shirt begon zowaar te glimmen bij zoveel UGents vertoon. •

17

VOE DI N G

Friet of Fruit?
STUDENTENVERTEGENWOORDIGER STIJN BAERT WEET HET WEL!
De gemiddelde student had het ongetwijfeld al begrepen:
frieten zijn ongezond. Meer zelfs, frieten durven al eens behoorlijk dodelijk te zijn. Op extreem lange termijn, en onder
licht voorbehoud, uiteraard. Maar toch.
GERT

Studentenvertegenwoordiger Stijn
Baert heeft alvast besloten dat de tijd
rijp is voor een felle ruk aan de alarmbel:
“Bij zevenenvijftig procent van de maaltijden die in het studentenrestaurant
verkocht worden, worden frieten geserveerd. Dat betekent dat twee derden van
de studenten friet eet bij z’n maaltijd. In
mijn ogen is dat hallucinant veel.”
En dus lanceerde Baert op 13 februari op een vergadering van de Gentse
Studentenraad (door middel van een
digitale bijdrage, welja) een opmerkelijk
idee. In de oorspronkelijke versie van
het voorstel, “Globale Piste 2 uit Nota
Stijn Baert”, zouden ongezonde maaltijden vijftig cent duurder worden terwijl
gezonde maaltijden vijftig cent goedkoper worden.
In wezen een vrij logische ingreep,
volgens logistiek beheerder Dirk Mangeleer: “De prijs van de maaltijden wordt
momenteel gekoppeld aan de prijs van
de grondstoffen. En ongezonde basisbestanddelen zijn nu eenmaal goedkoper.
Op die manier drijf je de studenten bijna
natuurlijkerwijs richting de goedkopere,
ongezonde gerechten. Door de prijs gelijk te trekken, hopen we de studenten
een incentive te bieden om ook eens
voor de gezondere opties te kiezen.”
Incentives bieden, dat is ook Baerts
credo. Hij stelt dan ook voor om als bijkomende maatregel in te grijpen in de

prijs van enkele specifieke voedingsbestanddelen. Zo moet de frietprijs met 20
cent de hoogte in, zodat de prijs van de
soep en het fruit met respectievelijk 20
en 10 cent kan afnemen. Vernuftig! Ook
zoete desserts zouden er volgens het
oorspronkelijke voorstel van Baert aan
moeten geloven.
Op de GSR-vergadering van 20 februari moesten de studentenvertegenwoordigers zich eendrachtig achter een
offensief van de gezonde kost scharen,
maar dat lukte niet zonder slag of stoot.
Zo merkte Matthias Laevens op dat
“gezond eten niet enkel gepromoot mag
worden door zijn prijs,” en dat “de vegetarische kost van de resto’s allesbehalve
gezond is”. Jonas Riemslagh schaarde
zich op eloquente wijze achter deze kritieken door te declameren dat “gezond
en gezond twee is”.
Het voorstel om de maaltijdprijzen
dichter bij elkaar te brengen, werd evenwel met negen tegen vier aangenomen.
Eén verdwaalde ziel wist eventjes niet
wat hij nu alweer dacht over gezonde
voeding en onthield zich. Ook de duurdere frieten komen er. Zij die zich al eens
graag op de chocomousse storten, hoeven dan weer niet te vrezen: de dessertprijzen blijven voorlopig zoals ze zijn.
Uiteraard zijn deze maatregelen een
maat voor niets wanneer de “gezonde”
voeding uiteindelijk toch niet zo geweldig gezond blijkt, zoals Laevens opmerkte. Mangeleer stelt echter gerust: “In de

menucommissie is een professioneel dietist actief, die van elke maaltijd de voedingswaarde bepaalt. We bepalen dus
niet zomaar met de natte vinger of een
maaltijd al dan niet gezond is. Ik herinner me zelfs nog dat vroeger de hoeveelheid calorieën in elk gerecht werd weergegeven, maar dat is toch ook alweer
een tijdje geleden (lachje).”
Uiteraard zijn het de studenten zelf
die voor de positieve gevolgen van deze
maatregel zullen moeten zorgen. Kris
Vanderstrikt, verantwoordelijke van de
avondploeg van studentenrestaurant De
Brug, meent dat de studenten niet meteen massaal de frieten zullen laten voor
wat ze zijn: “Ik denk niet dat studenten
snel zullen afknappen op het prijsverschil.”
Amélie en Ysaure, twee studentes
uit de Letteren en Wijsbegeerte, zijn
licht sceptisch over de gevolgen van
het voorstel: “Tenslotte kom je niet echt
naar de resto’s om fruit te kopen, niet?
Dus dat prijsverschil maakt niet zoveel
uit. Nee, ik vind dit een mooie gedachte,
maar het hoeft voor mij niet echt. Ik zou
er niets op tegen hebben, maar in mijn
ogen moet de universiteit de mensen
vooral aanmoedigen om gezonder te
eten via informerende campagnes. Mensen financiëel dwingen gezonder te gaan
eten, is in mijn ogen een stap te ver.”
Lauwke, ook al uit de Letteren en
Wijsbegeerte, windt zich dan weer veel
meer op over de fruitprijs: “Het fruit is
hier veel te duur! 60 cent voor een appel?
Dat kan toch niet! Ook de vis is veel te
duur, en bovendien wordt hij altijd gefrituurd.” Wanneer we haar Baerts voorstel
uiteenzetten, licht haar gezicht op: “Een
puik idee!” Maar misschien een tikje belerend? “Helemaal niet! Studenten die
altijd frieten eten zijn uiteindelijk dom,
hé. Die moeten dan maar beleerd worden.”
Baert heeft het wel even moeilijk met
de kritiek dat een dergelijk voorstel licht
belerend is: “Die kritiek is inderdaad terecht. Mocht ik met dergelijke voorstellen geconfronteerd worden, ik zou ze
misschien ook belerend noemen. Maar
je moet toch ergens ingrijpen, een incentive bieden?” De voorstellen werden
alvast ook in de Sociale Raad goedgekeurd, wat betekent dat u binnenkort in
de universitaire resto’s uw appel zal kunnen kopen voor de prijs van een appel
enneuh… een ei. Of zo. •

OF WIL U ER MISSCHIEN ZO GAAN UITZIEN, TOCH?
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LEZERSBRIEVEN

Lezersbrief “Straling”
NELE ROBBERECHTS

Bij deze zou ik willen reageren op het interview met Luc
Martens over draadloos internet.
Ik vraag ik me af in hoeverre personen uit de vakgroep
informatietechnologie uitspraken kunnen doen over de gezondheidseffecten van draadloze technologie. Ze beschikken
ongetwijfeld over de technische expertise, maar het zijn geen
artsen of biologen. Aan deze vakgroep gebeurt geen onderzoek
naar de gezondheidseffecten van draadloze technologieën,
maar wordt er gezocht naar nieuwe toepassingen en hoe deze
technologieën verder ontwikkeld kunnen worden. Het lijkt mij
dus dat deze vakgroep belang heeft bij een verdere proliferatie
van wireless.
Verder stelt Martens het voor alsof ongerustheid over deze
technologie ontspruit aan ‘desinformatie’ of aan het opvangen
van één of ander gerucht over mogelijke risico’s. De onrust is
evenwel gefundeerder dan dat, zoals blijkt uit de resultaten
van een aantal recente onderzoeken. Er zijn ook anderen die
geen schadelijke effecten vinden, maar volgens velen heeft dit
onder meer te maken met het feit dat aanzienlijk wat onderzoek gefinancierd wordt door de telecomindustrie zelf.
Tot slot nog iets over de ‘veiligheids’normen van het ICNIRP.

Er wordt veel kritiek geuit over de manier waarop deze normen
bepaald worden. Men gebruikt namelijk een soort bal in kunststof, gevuld met vloeistof, als model voor een menselijk hoofd.
Dit model wordt dan blootgesteld aan elektromagnetische
straling en de gemiddelde opwarming wordt berekend. Helaas
is een hoofd niet zomaar een holte gevuld met vloeistof. In een
echt hoofd zijn bepaalde (bot- en andere) structuren aanwezig
waarop de straling kan terugkaatsen en waar de opwarming
plaatselijk zeer hoog kan oplopen (‘hot spots’). Bovendien kijkt
het ICNIRP louter naar opwarmingseffecten en niet naar de
sub-thermische biologische effecten. Evenmin wordt rekening
gehouden met de effecten ervan op lange termijn.
Trouwens, ik zie in de bibliotheek of studentenresto’s maar
zelden iemand op z’n laptop tokkelen. Zou het, naast gezonder,
ook niet efficiënter, goedkoper en energiezuiniger zijn om voor
die enkelingen gewoon een tafel met vaste internetaansluiting
te voorzien? Althans tot bewezen is dat WiFi geen risico’s inhoudt voor de gezondheid.
Voor zij die meer over de problematiek willen lezen zou
ik graag verwijzen naar www.beperkdestraling.org of http://
www.ode.nl/article.php?aID=4406 . •

Lezersbrief: “J’accuse”
TOON MACHARIS

Beste schamper,
Onlangs doorzocht ik mijn mailbox op de term “boekentoren”.
Ik vond twaalf mailtjes terug, allemaal met de vraag om op
de boekentoren te stemmen. Indien dezelfde boodschap 12
maal door 6 verschillende personen dient verkondigd te worden, betwijfel ik het bestaan van een communicatiestrategie
aan de
UGent. Neen, ik ga niet op de boekentoren stemmen of iemand andersvragen het te doen, hij hangt mijn keel uit. Nu ik
gewend geworden ben om van de unief ongevraagd een boodschap 12 maal te ontvangen (waarvan 9 maal in een maand
tijd), om deze dan bij de SPAM te zwieren, vraag ik me af of ik
nog in staat zal zijn eenmalige boodschappen van de unif te
bemerken. Communicatie is niet iets dat je zomaar aan men-

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,
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Hoofdredacteur: Matthias

Jacxsens
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Eindredactie: Andreas Faes
(chef), Katrien Depecker, Maarten
Hanssens, Julie Van Walleghem
Redactie: Gert Boel, Pieter Bonte,
Axel de Backer, Frederik De Swaef,
Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere,
Andreas Faes, Matthias Jacxsens,
Bregt Saenen, Wendy Schelfaut,
Roeland Termote, Wim Van Lancker,

sen opdringt. Je moet hun interesse wekken, zodat ze willen
luisteren en pas dan krijg je een effectieve communicatie. Als
je er echter te veel informatie doordraait, gaan mensen veeleer hun interesse verliezen, wat op termijn tot een ineffectieve
communicatie leidt. Mijn vraag aan de unif is om hun communicatiestrategie aan te
passen zodat op welbepaalde momenten door welbepaalde
personen welbepaalde boodschappen eenmaal of maximaal
tweemaal verkondigd worden. Het heeft geen zin de belangrijke zaken verschillende keren te herhalen via verschillende
kanalen. Eerder, de onbelangrijke zaken moeten uit de communicatie verdwijnen, zodat enkel het belangrijkeoverblijft.
Vriendelijke groeten,
Toon Macharis
(nvdr. deze lezersbrief werd abuiselijk niet opgenomen in
Schamper 450, bij deze zetten we dat recht.) •
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Leila Demarest, Julie Vanwalleghem,
Niels Strobbe, Maarten Hanssens,
Francis Beeckmans, Jon Burke,
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vergezeld door Gert Boel
Cartoons: Axel de Backer
Foto’s: (vast:) Karel Deknudt, Bert
Dobbelaere, Pieter Morlion



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.

19

CU LTU U R

Collaboreren met den Duitsch
SCHAMPER SPRAK MET JAN HOET
In 2003 nam Jan Hoet afscheid als directeur van het SMAK. In tegenstelling tot de meeste
gepensioneerden, stortte Hoet zich niet op pétanque of kaarten. Hoet, inmiddels 72, is nog
niet van plan op zijn lauweren te rusten. “Met mij gaat het nog altijd goed, doordat ik nog
altijd actief kan zijn en nog steeds belangstelling heb voor alles wat er in de kunstwereld
gebeurt.”
SIMON

De man die ooit commotie veroorzaakte door een mosselpot en een
strontmachine in zijn museum te zetten
én die tot ridder werd geslagen, zocht
nu oostelijker gelegen oorden op: Duitsland. Zijn aanwezigheid daar bleef dan
ook niet onopgemerkt.
In 2005 werd in het Duitse provincienest Herford het MARTa-museum opgericht, waarbij Hoet tot artistiek directeur
werd benoemd van het in het oog springende museum. Met succes overigens,
want begin 2006 werd zijn contract met
5 jaar verlengd. Het project kon echter
niet altijd op veel bijval rekenen.
Hoet: “MARTa is beginnen lopen en
dat verliep niet altijd even gemakkelijk.
Er was zeer veel tegenkanting van de
inwoners van Herford zelf. Aanvankelijk
was ongeveer 90% het MARTa vijandig
gezind. Hoe verder men zich van Herford verwijdert, hoe meer sympathie
men vertoont voor het project en hoe
meer men in bewondering staat voor
de moed die in een kleine stad getoond
werd door het bouwen van een nieuw
museum. Vanop afstand klinkt het altijd
ongelooflijk moedig dat er een museum
in een kleine stad komt. Vooral wanneer er aan een stararchitect wordt gevraagd dat museum te bouwen. Als dat
Richard Gehry (Architect van o.a. het
Guggenheimmuseum in Bilbao, nvdr)
is, dan weten we al op voorhand – aangezien hij niet bekend staat voor z’n rationele architectuur – dat dat gepaard
zal gaan met grote moeilijkheden, met
statische problemen, enzovoort. Daardoor zijn de kosten, die allemaal door
de stad gedragen worden, ook moeilijk
in te calculeren. Dat is niet zo eenvoudig. Dat het tóch gebeurt is zeer moedig,
vooral dankzij de inzet van een aantal
personen die in die stad nieuwe culturele biotopen willen creëren. Eén van die
biotopen is het stedelijke museum voor
stadsgeschiedenis, zoals het Bijlokemuseum hier in Gent, en het museum voor
hedendaagse kunst.”
Kunst kan de wereld redden, dus Herford ook. Dat hebben de meeste mensen
in Herford zelf stilaan ingezien.
Hoet: “De tegenstand is veel verminderd. Misschien 35 à 30 % die er nog min
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of meer tegen gekant is, maar het is min
of meer aanvaard. Vooral wat de bouw
betreft. Aangaande de inhoud nog niet
helemaal, al wil de stad nu een som van
500.000 euro meer op het budget zetten,
wat een goed voorteken voor een gunstige evolutie. Het is een kwestie van er
voor te vechten en dat werkt. Dat is zoals hier in Gent, dat is ook altijd moeilijk
geweest, hé.”
De ideeën in Herford hebben ook elders in Duitsland weerklank gevonden.
Provinciehoofdstadje Eschwege vroeg
Hoet begin vorig jaar om de bouw van
een nieuw museum te begeleiden. Daarover wil hij echter nog niet te veel kwijt.
Hoet: “Daar kan ik nog maar weinig
over zeggen, aangezien het nog maar in
een voorlopige besprekingsfase is. Zowel vanuit mijn optiek als vanuit die van
de lokale politiek en die van de lokale
bevolking, is alles nog in voorbereiding.
Er komen bepaalde signalen naar buiten die te kennen geven dat men moet
denken aan een nieuw museum om een
nieuw elan te geven aan de lokale culturele politiek.”

ZELFS DE CHINEZEN
Van afscheid nemen van de kunstwereld is er dus nog geen sprake. Hoet
is dan ook goed op de hoogte van wat er
momenteel aan het gebeuren is. Bovendien weet hij hóe hij op de hoogte moet
blijven.
Hoet: “Er zal een tijd komen dat ik
minder vaak op reis ga. Een tijd dat ik
niet meer zo geïnformeerd zal zijn als de
jonge mensen die – hoe zal ik het stellen – de ambities koesteren om de hele
wereld te verkennen. Maar er zijn andere kanalen waarlangs je je kan informeren en je kunt ook bepaalde dingen
delegeren – ik heb ook assistenten die ik
op reis stuur – en op die manier kun je
ook informatie verkrijgen. Al is dat natuurlijk niet hetzelfde als wanneer ik het
zelf doe. Maar je kunt je toch richten op
grond van de ervaring die je hebt en op
grond van de informatie die je bekomt.
Doordat er nu een hele hoop nieuwe centra in de wereld zijn, is het heel moeilijk.
Je hebt nu al China en India, waar interessante kunst gemaakt wordt, waarover je altijd geïnformeerd zou moeten
zijn, wat niet altijd gemakkelijk is. Maar

enfin, de nieuwsgierigheid is er nog, en
dat houdt je wakker en alert.
Ook de Belgische kunstscene volgt
Hoet op de voet.
Hoet: “In België gaat het zeer goed.
In tegenstelling tot vele andere landen,
waar de budgetten van cultuur geslonken zijn, krijg je hier toch een verhoging.
De budgetten zijn verdubbeld en dat is
een goed teken. Je hebt ook bepaalde
steden die het inzicht hebben om zich
specifiek te focussen op cultuur, wat
men in andere landen minder doet.”

EN IN GENT
Of Jan Hoet nog vaak terugdenkt aan
zijn tijd in Gent?
Hoet: ”Ah ja, automatisch hé. Dat
spreekt voor zich. Niet alleen wegens de
moeilijkheden, maar ook wegens de ervaring die ik hier heb opgedaan. Je weet
hoe dingen gerealiseerd kunnen worden
en hoe je dat kunt vertalen naar de politiek toe. Dat is dus zeer belangrijk, aangezien ik persoonlijk niet voor privé-musea te vinden ben. Wel voor een museum
dat door de gemeenschap gedragen
wordt, omdat je dan kunt deelnemen
aan de gemeenschappelijke activiteiten.
‘t Is niet alleen voor de veiligheid en voor
pensioenen dat er moet gezorgd worden.
Er moet ook rekening gehouden worden
met vrije tijd. Die speelt vandaag een
grotere rol en omvat niet alleen voetbal
en andere sporten, maar ook cultuur.
Dat je een zekere culturele bagage krijgt
die garandeert dat er een instrument is
waaraan de volgende generatie zich kan
toetsen en waardoor ze ook kan zien
wat wij gedaan hebben, daarvoor is een
museum van hedendaagse kunst zeer
belangrijk. Indien er geen museum zou
zijn dat zich met hedendaagse kunst bezighoudt, kan de volgende generatie niet
oordelen over wat er hier gebeurd is.”
Doorheen zijn loopbaan lijkt Hoet altijd de voorkeur te hebben gegeven aan
kleinere steden zoals Herford of Gent.
Hoet: “Gent heeft nog iets weg van
een dorp maar is tegelijkertijd een metropool en ’t is ook een universiteitsstad,
de grootste van België. Je hebt dus een
enorm sterk intellectueel potentieel in
Gent, wat toch altijd perspectieven biedt
voor de toekomst. Maar het is de periferie in vergelijking met Londen, Parijs,

enzovoort. Wij beschikken hier over diezelfde mogelijkheden, maar we hebben
hier toch te maken met zowel een microals een macrokosmos. Je hebt hier in de
vele domeinen van de kunstwereld
nog instellingen die zich
daarmee bezighouden. Je hebt het
Huis van Alijn
tot en met

het Museum voor Hedendaagse Kunst, je
hebt oude kunst, moderne kunst, je hebt
design, industriële archeologie. ’t Is ongeloof-

lijk, zo’n breed scala van uitdrukkingsvormen waarmee we allemaal
geconfronteerd kunnen worden.” •
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FILM: Ex-drummer
LULLEN ZO HOOG ALS DE BOEKENTOREN
SIMON

Als u de recensies in menig dag-,
week- of maandblad er op na hebt gelezen, zult u over het algemeen geconstateerd hebben dat er naast deze film
van Koen Mortier niet veel sterretjes of
punten stonden. Maar is ‘de beste Brusselmansverfilming ooit’ werkelijk zo’n
baggerfilm?
Omdat ondergetekende dit boek van
Herman Brusselmans nog niet gelezen
heeft, gaat u hier geen verdoken boekbespreking of dwaze uitspraken als “het
boek was beter” tegenkomen. Het verhaal zal u al bijna uit het hoofd kunnen
opzeggen, maar voor de duidelijkheid
doen we het nog eens kort uit de doeken:
drie rockmuzikanten met elk een handicap (lispelende zanger, bassist met stijve
arm en een bijna dove gitarist) zoeken
een drummer en ze kloppen daarvoor
aan bij Dries, een succesvol schrijver.
Deze ziet in de drie sociale randgevallen uitstekende stof voor zijn volgende

boek, maar er is een probleem: Dries
heeft geen handicap, een conditio sine
qua non. Hij besluit dan maar dat zijn
handicap is dat hij niet kan drummen en
zo worden The Feminists geboren (analogie: feministen – gehandicapten; als uw
maaginhoud van dit soort humor spontaan hogere sferen opzoekt, verafschuw
deze film en stop met lezen).
Verwacht dus niet dat Ex-drummer
een humanistisch portret schetst van
een lagere sociale klasse, want zoals
de trailers al doen vermoeden, laat het
klootjesvolk uit de film zich allesbehalve van zijn beste kant zien. Voeg daar
nog eens een hoofdpersonage aan toe
dat de grootste cynische zak aller tijden blijkt te zijn, en je krijgt een door
en door nihilistische prent die eindigt
in een bloedige climax. Zinloos geweld
(vooral vrouwen die het ontgelden), een
verkrachter met een lul geschapen naar
de boekentoren, kinderverwaarlozing,
homofobie, allerhande lichaamsappen
en dergelijke meer: het wordt u niet ont-

zegd. De knappe montage-effecten (die
omgekeerde beginscène!) ‘verlichten’
het verhaal enigszins door het een absurd tintje mee te geven.
Wie overigens denkt een exacte vertaling van Brusselmans’ wrange humor
te zullen zien, zal bedrogen uitkomen.
De taal uit de boeken – en daar bezondig
ik mij toch aan een literaire vergelijking
– komt onvermijdelijk anders over op
het grote scherm. Daarom niet slechter,
natuurlijk.
De grootste verdienste van Ex-drummer, overal vreemd genoeg afgedaan als
de ‘Vlaamse _Trainspotting_’, is dat de
film een welgemeende fuck you is aan
het adres van de veel te brave Vlaamse
cinema. Ook de beste soundtrack sinds
Any Way the Wind Blows is een reden op
zich om deze prent te gaan bekijken (en
dan hebt u nog altijd geen excuus om de
cd niet te kopen). Doe uzelf daarom een
plezier en koop een ticket voor Ex-drummer, al was het maar om uit te zoeken
waarover de hetze nu eigenlijk gaat. •

DVD: Requiem for a dream
NIELS
Dat we bij Schamper niet enkel van jonge veulens
houden, maar ook wel eens een Brabants trekpaard
lusten, moge deze ﬁlmbespreking getuigen. We hebben
besloten om nog eens een klassieker van onder het stof
te halen. En wat voor één. Requiem For a Dream is een
ﬁlm die je na het kijken zo’n uppercut verkoopt, dat zelfs
Mohammed Ali er jaloers op is. Dit pareltje werd in 2000
in scène gezet door Darren Aronofsky en is gebaseerd
op een boek van Hubert Selby Jr. Waarvan moet u die
Aronofsky kennen? Buiten Requiem, regisseerde hij
ook de ﬁlm Pi, een low-budget ﬁlm over een paranoïde
wiskundige die de algemene codes van de natuurlijke
fenomenen tracht te achterhalen. De cast bestaat uit enkele bekende acteurs, met name Jennifer Connelly (o.a.
A Beautiful Mind), Jared Leto (o.a. Panic Room) en Ellen
Burstyn (o.a.The Exorcist). Die laatste wist, als kranige
dame van 68, nog een ronduit sublieme acteerprestatie
neer te zetten en zag dat dan ook beloond in 2001 met
een oscarnominatie voor beste actrice. De soundtrack
werd vervaardigd in samenwerking met het klassiek
geschoolde Kronos Quartet, die een boeiend sfeertje van
melancholie en mysterie wisten te creëren. Het kwartet
was eind vorig jaar overigens nog te zien in onze eigen
Gentse Bijloke.
Requiem For a Dream past als gegoten bij ons
Schamperthema van deze week. Het gaat immers over
4 hoofdpersonages die allemaal een droom hebben,
maar die verkwanseld zien aan diverse verslavingen. De
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centrale ﬁguur is Harry (gespeeld door Leto), een jonge
junk die steeds zijn moeders tv steelt om drugs te kunnen kopen. Om wat meer geld te verdienen, beslissen
Harry en zijn beste vriend Tyrone om heroïne te gaan
dealen. Aanvankelijk gebruiken ze het zelf sporadisch
om de juiste dosering te kunnen bepalen. Alles loopt op
wieltjes en het geld stroomt vlot binnen. Marion (Jennifer Connolly), het liefje van Harry, droomt ervan haar
eigen kledingmerk te ontwerpen en Harry belooft haar
droom in te willigen. Het vierde centrale personage is
de moeder van Harry, Sara Goldfarb (Ellen Burstyn), die
verslaafd is aan tv kijken. Op een dag krijgt ze een brief
in haar bus. Ze is uitgenodigd om naar de show te komen
van haar favoriete tv-programma. Ook haar droom schijnt
uit te komen…
In een tijd waarin zelfs ﬁlms over dictators een happy
end schijnen nodig te hebben, is deze ﬁlm een ware
verademing. De personages gaan er één voor één onderdoor, net als jouw gezellige avond na het bekijken van
deze ﬁlm. Requiem For a Dream is een intense rollercoaster van 102 minuten, waar je mentaal aan het einde
van je Latijn uitkomt. En waarom zou je hem dan toch
moeten bekijken? Omdat het ongetwijfeld het meest
begeesterende en confronterende uurtje bewegend
beeld uit je anders zo saaie en nutteloze leventje zal zijn.
Dus laat na het lezen van deze Schamper alles achter en
zorg dat je als de bliksem deze ﬁlm weet te kopen, huren,
kopiëren of stelen! WE’VE GOT A WINNER... •

T E T T E N E N TUN I N G

Cultuur met kleine c en grote K
SANNE

(p)inleiding. De lente hangt in de
lucht en het is dus de hoogste tijd om
hier en daar weer wat cultuur op te snuiven. Dit zijn alvast enkele sporen die je
kan volgen.
Onder het motto “verlagen die drempel!” raden we je een brokje nostalgie
aan met de opera Aladdin en de wonderlamp. Van 15 tot 17 maart voert de
Vlaamse opera dit verhaal uit 1001
nacht op in een Nederlandse vertaling én
in een kinderversie. Dat wil zeggen: minder muzikale bezetting, een voorstelling
van slechts een uur en een reusachtig
vliegend tapijt. Ideaal als introductie tot
de wondere wereld van de opera.
De KASK hogeschool viert de 40ste
verjaardag van hun opleiding Animatiefilm en we zullen het geweten
hebben. Het heeft zijn rijke gamma
aan gelauwerde studentenfilms eens
doorbladerd en er 40 pareltjes uitgekozen (denk onder andere aan “Flatlife”
van Jonas Geirnaert). De animatiefilms
werden verwerkt in een tentoonstelling,
aangevuld met tekeningen, storyboards,
schetsen, enz. De hele maand maart kun
je ze gaan bekijken in de Zebrastraat.
En ook de Centrale viert feest, op
17 maart gooit het zijn deuren GRATIS
en voor niets open ter ere van zijn 12de

verjaardag. De ganse dag kun je genieten van lekker multicultureel eten, muziek, toneel, dans, enzovoort. Vanaf 21
uur ‘s avonds gaat de pret gewoon verder
met een concert van flamencogitarist
Alexander Gavilan. Hij brengt daarbij
nog een zangeres en danseres mee om
de Zuiderse sfeer compleet te maken.
Zes avonden in maart kan je op de
zolder van het Huis van Alijn terecht
voor alweer de tiende editie van De
Ontgrenzing. Dit jaar moeten verschil-

lende lezingen een andere kijk geven op
de volkscultuur. Zo is er op 22 maart een
avond gepland die je moet herinneren
aan het orangistische verleden van Gent
in 1830, en op 29 maart worden alle mysteries rondom heiligen en hun relikwieen opgehelderd.
Van 16 tot 31 maart voert het Krakeel een stuk van Harold Pinter op,
een wereldbefaamde Britse film- en toneelmaker. De thuiskomst belooft een
ongelofelijk, interessant, mysterieus en
beklijvend toneelstuk te worden over de
botsing tussen culturen. Door Pinter zelf
werd het beschreven als “een komedie
van de bedreiging”.
Op 18 maart verwelkomt Theater
Tinnenpot de tweede van vier BILavonden. De mannen en vrouwen van
de Belgische Improvisatie Liga spelen er
lustig op los en hebben niets liever dan
interactieve toeschouwers die zo nu en
dan hun ongenoegen laten blijken door
met hun pantoffel naar de spelers te
smijten. Naast de wedstrijd op zondag
kan je het ganse weekend ook zelf opgeleid worden tot meester in het improvisatietheater.
Nog niet genoeg cultuur opgedaan?
‘n Laatste uitsmijter dan: op 17 en 18
maart opent Flanders Expo zijn deuren
voor 100% Tuning. Een uitgelezen kans
om je te vergapen aan de mooiste auto’s
en dito vrouwen. Wat wil een mens nu
nog meer!
Vlaamse opera: www.vlaamseopera.be
Zebrastraat: www.zebrastraat.be
De Centrale: www.decentrale.be
Het Huis van Alijn: www.huisvanalijn.be
Het Krakeel: www.krakeel.be
Theater Tinnenpot: www.tinnenpot.be
100% Tuning: www.tuning-sound.be •
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CULTUURAGENDA

KRINGEN EN KONVENTEN
Maandag 19 maart
Chemica, Quiz
Verkeerd Geparkeerd, Holebi-café
CDS, Debat Gezondheidszorg
GFK, Cocktailavond

Dinsdag 20 maart
VVN, “De Vrije Elektronenlaser”
URGent, Superkotfuif
Vonk!, “De Frankfurter Schule”

Plateau, Aud. E, 19.45h
De Hobbit, 20h
Therminal, 20h

Woensdag 21 maart
Filologica, “Lipsius en Rubens”
Animo, Soirée Flambéee
VRG, Uitslag Verkiezingen

KANTL, 20h
Charlatan, 20h
Hof van Beroep, 23.55h

Donderdag 22 maart
VDK, Galabal
Comac, Film: “Wapens neer voor 5 frank”
WINA, Cantus

Maandag 26 maart
WINA, Mafia Casinonight
SK, Kiescantus
VPPK, Paasclubavond

Dinsdag 27 maart
Fotoklas, Initiatie
VAK, Kinderen in gesloten centra
VGK, Grote Quiz
Filologica, Salsa

Woensdag 28 maart
Chemica, Streekbierenavond
OAK, Joods-Arabisch Kafee
VRG, Ontgroening
VBK, Verkleerdfuif

R

Radio Roeland,
uw stadsradio dagelijks op
103,8 FM

Outpost, 20h
Casa Rosa
Therminal, 20h
Coulissen, 22h

Culture Club, 19h
Blandijn, 20h
Canard Bizar, 20.30h

Canard Bizar, 20h
Salamander, 20.30h
Pi-nuts, 22h

Therminal, 20h
Blandijn, 20h
Therminal, 20h

Therminal, 20h
Twieoo, 22h

