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KORT

12 DECEMBER

Griekse Avond, Filologica,  ×

Therminal

Zwanezang, Gentse Farma  ×

Kring, Salamander, 20u

Massacantus,  × GBK, Sint-Pie-

tersplein, 19u

Massacantus XV,  × OAK, Sint-

Pietersplein, 19u 30

13 DECEMBER

Filologica On Ice, Filologica,  ×

E. Braunplein

Donutverkoop, Filologica,  ×

Gelijkvloers Blandijn

Raccord,  × GUSO, Sint-Pau-

luskerk

15 DECEMBER

Miss and Mister Erasmus  ×

Election, ESN, Porter House, 

20u

 De Kort is triest. Meer nog: hij 
voelt zich eenzaam, verweesd 
en melancholisch gestemd. Ver-
dwenen zijn de vaders van wel-
eer. Afgestudeerd, wordt er ge-
fl uisterd. En met hen verdwenen 
ook de jodenlollen, de xenofobie, 
de obscene foto’s van vagijnen 
en negerfl uiten uit deze pagina’s. 
Quo vadis, De Kort? Wat nu? 

 Uitkijken naar de feestdagen, 
bien sûr! Maar laat het uitroep-
teken u niet misleiden, zeker 
zijn we daar lang niet van. De 
voorbije maanden raakten wij 
immers steeds bitterder gestemd 
over de toekomst van Schamper. 
Reden? De slopende onderhan-
delingen over het eventuele aan-
passen van de spitante Edito uit 
de vorige editie.  

 GROTE PROBLEMEN 
 Het falen van de besprekings-

dynamiek op de redactieverga-
dering werd pijnlijk duidelijk 
toen hoofdredacteur Stijn De-
brouwere en zijn gedoodverfde 
partner, de chef Vorming, niet 
tot een akkoord konden komen 
over de kwestie J.V.: zijn naam 
voluit schrijven of niet? De chef 
Vorming vond de edito in haar 
eerste vorm onverteerbaar. Zelfs 
de lepel suiker die de hoofdre-
dacteur aanbood, in de vorm 
van een onverwijlde en gevoe-
lige verzachting van de tekst, 
was onvoldoende. De chef Vor-
ming wenste een duidelijk teken 
dat Debrouwere nog verder wou 
met Schamper. De hoofdredac-
teur liet dat echter niet aan zijn 
hart komen en dreef, als teken 
van onverzettelijkheid, zijn wil 
unilateraal door. Het resultaat 
is bekend: een gruwelijk goede 
edito, maar een verbroken ver-
trouwensband. 

 Reacties bleven niet uit: ie-
dereen die ook maar wat te be-
tekenen had aan de redactie 
moeide zich in het debat. De im-

mer diplomatische Gert Boel bij-
voorbeeld, had een boodschap 
voor zijn collega’s: “Redacteurs 
van Schamper hebben altijd al 
een uitgesproken mening gehad 
over de nationale politiek. Hete 
hangijzers als  BHV  zouden een-
voudig op te lossen zijn. Als zij 
echter nog niet in staat zijn hun 
eigen kleine geschillen op te los-
sen, moeten ze misschien in de 
toekomst een toontje lager zin-
gen.” 

 EEN OPLOSSING 
IN ZICHT? 

 Ondertussen breken Mat-
thias Jacxsens en Rien Emmery, 
éminences grises van Schamper, 
hun hoofden over een mogelijke 
manier om de redactievergade-
ringen uit het slop te halen. Op 
café beraden ze zich bij beide 
partijen en proberen ze onder-
handelingsruimte en vertrouwen 
te scheppen. Voorlopig zijn ze er 
echter nog niet in geslaagd om 
de gesprekken te doen landen: 
de kloof blijkt nog steeds te diep. 
Meer dan een paar nietszeggen-
de verklaringen in omfl oerste 

termen, zijn er voorlopig nog 
niet van gekomen. 

 Dat zij het ook niet meer we-
ten, is tekenend voor de crisis 
waar het studentenblad zich op 
dit moment in bevindt. Niemand 
weet nog goed hoe het nu verder 
moet. Het model waar men zich 
de laatste 30 jaar op gebaseerd 
heeft voor onderhandelingen, is 
duidelijk failliet, maar voor de 
rest liggen alle opties weer op 
tafel. Misschien kan de kerstpe-
riode, die traditioneel rust met 
zich meebrengt, soelaas bieden. 

 VERGETEN 
 Oh ja, voor wie hier uitgang-

stips zocht voor de volgende 
paar weken: sorry, maar met de 
inhaalperiode, blok en examens 
in aantocht gebeurt er niet zo-
veel meer. Oudejaar wordt wel 
weer een feest:  Rendez-Fou  in 
de Eskimofabriek,  Poplife  in de 
Vooruit en voor de Antwerpse 
kunstenaarstypes is er de  Red & 
Blu  (mét gratis naaktkalender!). 
Blandino’s kunnen hun goeie 
voornemens reeds aanscherpen 
door een eenzame uit te nodigen 
voor een gezellig dinertje.  ¶  

KRINGEN & 
KONVENTEN
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Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier, 

gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en 

homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks 

tijdens het academiejaar.

VU: Stijn Debrouwere, Hoveniersberg 24, 9000 
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Hoofdredacteur: Stijn Debrouwere
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UNIEF
 Ditmaal geen tijdingen uit Leuven 
maar uit Brussel (4) Hommeles 
in de Therminal (5) Betoging 
tegen Vandenbroucke lichtjes fout 
(6) Roddels en nieuwtjes op (8) 
Letteren en Wijsbegeerte nog steeds 
een organisatorische ramp (9) 

WETENSCHAP
 Okseliaans voor beginners, 
wetenschapskort en gedichtjes over 
chemische elementen, allemaal op 
(10-11) Onderwijskundige Martin 
Valcke over vernieuwing in het 
onderwijs. (12)

CULTUUR
 Cultuur en fi lm in het kort alsook 
Uit Drinken op (14-15) Belgische 
groepen deden het nooit beter (16) 
We interviewden Flip Kowlier, de 
Jezus van de dialectpop (18) 

OPINIE
Studenten reageren op de betoging 
tegen VDB (21,23) Het schijnt dat 
een deel van de Therminal gebruikt 
wordt als kotgebouw. We zochten 
het uit. (22)

Stijn Debrouwere, hoofdredacteur

LEVE DE TECHNOCRATIE
EDITORIAAL

 We hebben dit semester al heel wat aan-
dacht besteed aan de plannen van Frank Van-
denbroucke en de gevolgen die ze met zich 
zullen meebrengen voor het hoger onderwijs 
en het wetenschappelijk onderzoek. Terecht, 
want het zijn geen kleine veranderingen: pe-
perdure manama’s, geld voor onderzoek dat 
weggesnoept wordt van de onderwijsbud-
getten en de koppeling van subsidies aan het 
aantal afgestudeerden. Sommige maatrege-
len lijken antisociaal, andere visionair, maar 
meestal schippert het wat tussen beide. 

 Bruno De Wever (professor aan de UGent) 
hield enkele weken geleden op een studiedag 
in Antwerpen een vurig betoog tegen de plan-
nen van Vandenbroucke — het zou op den 
duur onwerkbaar worden, het was het werk 
van een controlefreak — en werd op luid ap-
plaus onthaald, ook door mezelf. Maar uit-
eindelijk was het toch Dirk Van Damme, ka-
binetschef van Vandenbroucke en pedagoog 
aan de UGent, die zijn punten met veel verve 
en met de meeste nuance naar voren bracht. 

 Hoge inschrijvingsgelden voor manama’s 
zijn niet plezant, maar studenten moeten 
beseff en dat een jaartje Confl ict & Develop-
ment bijstuderen om te kunnen uitbollen 
alvorens naar werk te zoeken, niet bepaald 
zinnig gebruik is van belastingsgeld. 

 Ook Vandenbroucke wil meer geld voor 
onderwijs, “maar omdat in Vlaanderen on-
derwijs reeds de grootste uitgavenpost is, 
ligt het moeilijk om steeds bij te vragen”, zegt 
Van Damme. 

 De Vlaamse Vereniging voor Studenten 
( VVS ) vreest dat het outputmodel zal leiden 
tot het afstoten van zwakke studenten, ofwel 
tot een kwaliteitsvermindering. Nochtans 

zijn er de laatste jaren in anticipatie van de 
nieuwe regelgeving net heel wat nieuwe be-
geleidingsmogelijkheden bijgekomen. “In-
stellingen kunnen het zich bovendien niet 
permitteren in de reputatieoorlog om zich 
als ‘gemakkelijk’ te profi leren.” 

 Even denk je dan “Jezus, waarom zijn we 
eigenlijk gaan betogen?” maar  zo  overtui-
gend was het betoog van Van Damme ook 
weer niet. Na een tijdje kwam dat technocra-
tische trekje, dat zijn baas Vandenbroucke 
zo typeert, bovendrijven: de weigering om 
mensen die niet akkoord gaan serieus te ne-
men. Wie Vandenbrouckes Grote Plan niet 
volgt, is kortzichtig.  

 Onderzoekers die zich vragen stelden bij 
hoe hun productiviteit in de toekomst zal 
gemeten worden, werden verweten zelf geen 
moeite te hebben gestoken in betere maat-
staven. Het is hun eigen schuld dat ze nu 
opgescheept zitten met slechte indicatoren, 
zo Van Damme. Kritiek van Nele Spaas ( VVS ) 
werd beantwoord met een vaag “elk plan 
heeft zijn kinderziektes”. Hij leek ook niet te 
beseff en dat studenten weinig hebben aan 
loze uitspraken als “er moet inderdaad meer 
geld komen voor het hoger onderwijs”, ter-
wijl het plan dat op tafel ligt net dat  onder-
wijs  demoveert. De visie van de kabinetschef 
luidde:  Jaah, het kan even lastig worden, maar 
alles komt in orde, laat ons nu onze zin doen 
en bemoei je met je eigen zaken.  

 Daarom was een nieuwe betoging niet 
slecht, en ook te verwachten: het lijkt wel 
alsof we de plannen van Vandenbroucke in 
ons gezicht gegooid krijgen. En zo werkt het 
niet.  ¶  

Foto door Laure Nuytemans
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WERKEN BIJ SCHAMPER ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Redacteurs zijn nog steeds 

welkom, maar we richten onze 

smeekbedes vooral aan illus-

tratoren, fotografen, layouters, 

eindredacteurs en informatici. 

Help ons uit de nood!

Elke maandagavond om 20 uur 

houden we redactievergadering 

in studentenhuis De Thermi-

nal. Weze welkom!

Maar je wil eerst toch wat meer 

weten? No prob.

• Op www.schamper.ugent.be/

werken-voor-schamper kan je 

lezen hoe het er aan toegaat op 

de redactie

• Mail schamper@schamper.

ugent.be en we zullen je vra-

gen duidelijk en zo snel moge-

lijk beantwoorden.

Lezersbrieven en 

opinies zijn welkom op 

schamper@schamper.

ugent.be

COMMENTAAR?

  MR  Cacaobonen bestuderen die liggen te 
rijpen onder bananenbladeren: voor lekke-
re en gezonde chocolade moet je iets over 
hebben. Dat weet ook professor  Luc De 
Vuyst . Hij en zijn team onderzoeken im-
mers hoe een bepaald fermentatieproces 
voor een beter aroma én voor het behoud 
van gezondheidsbevorderende bestandde-
len in het lekkere goedje kan zorgen. Niet 
alleen chocolade staat op het programma: 
als het van De Vuyst en co afhangt, komen 
ook yoghurt, kaas, brood en worstjes aan 
de beurt. Doel van het hele opzet? Een 
terugkeer naar artisanale levensmidde-
len. De  VUB  gaat mee met z’n tijd. *** Met 
Campus Opera heeft de Brusselse unief er 
een leuk initiatief bij. Studenten die het vak 

‘Bijzondere onderwerpen uit de Muziekge-
schiedenis’ of ‘Filosofi e en Agogiek’ volgen, 
kunnen zich verdiepen in de wereld van 
de opera én tegelijk ook een fi kse korting 
genieten in De Munt. Lesgever van dienst 
is  Koen Buyens  die met een indrukwek-
kend curriculum kan uitpakken. Na het 
behalen van de Eerste Prijs Viool aan het 
Conservatorium van Brussel, studeerde hij 
Rechten en Filosofi e en doctoreerde hij in 
de Geschiedenis. Hij voorziet de studenten 
van een algemeen maar diepgaand pro-
gramma. Naast een muziektheoretisch ge-
deelte komt ook de geschiedenis van opera 
aan bod en worden de grote existentiële 
thema’s bestudeerd. Heavy. *** De  VUB  is 
trots op haar oud-studenten en dus ook op 

 Axelle Red . Zo trots zelfs dat Akademos 
met haar meereisde naar Sierra Leone. De 
ex-rechtenstudente liet de muziek even 
voor wat het was en reisde als goodwill-
ambassadrice naar het straatarme land. 
Als je weet dat de levensverwachting er 41 
jaar bedraagt en dat een derde van alle kin-
deren zijn vijfde verjaardag niet haalt, kan 
je ongeveer wel raden wat de Hasseltse er 
te zoeken had. *** Heb je het eerder voor 
Centraal-Azië, Egypte of Israël? Dan zit je 
spijtig genoeg niet op je plaats in Gent. Het 
zijn immers Erasmushogeschool Brussel 
en de  VUB  die met deze prestigieuze Eras-
musbestemmingen aan de haal zijn gegaan. 
In Europa zijn slechts negen dergelijke pro-
jecten goedgekeurd, waarvan Brussel er 
dus één is. Vooral Israël en Egypte bieden 
tal van kansen, de betrekkingen met Pales-
tina zijn momenteel nogal gespannen …  ¶  

CHOCOLADE, KAAS, OPERA EN AXELLE RED: 
BRUSSEL HEEFT HET ALLEMAAL

TIJDINGEN UIT BRUSSEL

    Niet enkel in onze aller Arteveldstad, maar 
ook in Nederland trok het onderwijs op straat. 
Eind november betoogden een aantal dagen na 
elkaar om en bij de 15.000 scholieren tegen de 
zogenaamde 1040-norm. Deze norm houdt in 
dat een leerling in de onderbouw (eerste jaren se-
cundair) voortaan 1040 uren op de schoolbanken 
moet zitten. Voorheen was dat aantal lesuren heel 
wat minder strikt bepaald, maar met de nieuwe 
wetgeving hoopt de Nederlandse regering de kwa-
liteit van het onderwijs daar te verbeteren. “Mooi 
niet!”, aldus het Landelijk Aktie Komitee Scholie-
ren ( LAKS ). Volgens het  LAKS  verdoen scholieren 
hun tijd op die manier te veel aan zinloze studie-
namiddagen en andere werkjes tijdens dewelke 
toch niks gepresteerd wordt. Het Nederlandse 
lerarenkorps zou bovendien onderbemand zijn 
en op deze manier zouden leraars eveneens een 

te grote werklast hebben. De betogingen hebben 
alvast één toegeving opgeleverd: 40 van de 1040 
uur mogen worden ingezet voor niet-verplichte 
leerlingenbegeleiding. 

 Ze hebben niet alleen de thuisbasis van Mr. 
Santa Claus himself op hun grondgebied, de Fin-
nen bieden ook nog eens het beste onderwijs. Niet 
enkel de prestaties van de leerlingen blijken in het 
land van Lappen en Samen te gloriëren, ook slaagt 
Finland er als de beste in om sociale ongelijkheid 
onder de leerlingen weg te werken. De reden: een 
uitgekiend lerarenkorps dat niet alleen louter uit 
academici bestaat, maar ook nog een strenge se-
lectie moest doorstaan alvorens ze hun lerarenop-
leiding mochten aanvatten. Misschien een ideetje 
voor de volgende vernieuwing van de lerarenop-
leiding in Vlaanderen?  ¶  
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DONKERE WOLKEN BOVEN DE THERMINAL

 Op de vorige vergadering van de kon-
ventsvoorzitters ( VKV ) zat het er boven-
arms op tussen de voornoemde voorzitters 
en de studentenbeheerder. De kritiek op de 
beheerder — de jobstudent die de studen-
tenkringen van de universiteit administra-
tief moet begeleiden — was niet mals. Een 
heus koningsdrama leek in de maak. 

 Ieder goed koningsdrama behoeft een 
kleine historische inleiding om de feiten — 
het verraad, het venijn, de gekwetste ego’s 
— te kunnen plaatsen in het licht der eeu-
wigheid. En deze kleine saga is daar geen 
uitzondering op. Laat ons beginnen bij het 
prille begin en terug gaan naar de verge-
ten hoogdagen van studentenhuis de Brug. 
Toentertijd werden de studentenverenigin-
gen nog in toom gehouden door studenten-
beheerder Nicholas Courant, een aimabele 
student communicatiewetenschappen. 

 De schrik van de Brug was destijds Hans 
Pijpelink, die als voorzitter van het facul-
teitenkonvent met zijn bulderende stem en 
zijn zware tred het gebouw (structureel) on-
veilig maakte. Toen de fl amboyante Zeeuw 
op mysterieuze wijze naast een tweede 
ambtstermijn als primus inter pares van 
het FK greep en ook nog eens een postje 
als  GSR -voorzitter door zijn neus geboord 
zag, ging hij aan de slag als rechterhand van 
Courant. 

 Het was daarom voor niemand een ver-
rassing dat Pijpelink na het afstuderen van 
Courant diens ambt overnam. Ook al was 
de stoel van de studentenbeheerder onder-
tussen al verhuisd naar het al even gammele 
nieuwe studentenhuis — een zorgenkindje 
als geen ander — Pijpelink leek hem met 
verve te vullen. En niet alleen in de ruimte-
lijke zin, de détente tussen de verschillende 
konventsvoorzitters en de dienst studen-
tenactiviteiten bleef vredig bestaan. Maar 
zo’n liedjes blijven nooit lang duren. 

 De relaties tussen verschillende kon-
ventsvoorzitters en Pijpelink waren al een 
tijdje gespannen, maar het spel zat pas op 
de wagen toen verschillende verenigingen 
het vermoeden kregen dat er achter hun rug 
over het lot van hun lokalen in de Th erminal 
bedisseld werd. De kwestie kan als een ba-
naal akkefi etje overkomen, maar door het 
nijpende tekort aan secretariaatslokalen in 
de Th erminal en elders aan de universiteit 
zijn de meeste kringen op dat vlak nogal ge-
hecht aan hun verworven rechten. 

 Het plan van de beheerder was om een 
FK-kring te verhuizen van lokaal zodat in 
hun plaats twee verenigingen van het po-
litiek-fi losofi sch konvent ( PFK ) hun intrek 
in de lokalen konden nemen. De FK-kring 
voelde zich gebruuskeerd en ook andere 
konventen aasden op de lokalen. De kwestie 
kwam dan ook op de agenda van de  VKV  er-
gens in november. Toen werd na veel gepa-
laver besloten om de kwestie in der minne 
te regelen en er verder niet te veel poeha 
rond te maken. 

 Toch bleef de onvrede heersen. Het FK 
vond dat de kwestie vragen opriep over de 
rol van de studentenbeheerder. Na een on-
derhandelingsronde achter de schermen 
werd besloten om het huisreglement van 
de Th erminal aan te passen om zo het be-
schikken over de lokalen volledig bij de  VKV  
te leggen. Bij monde van Laurent Samyn — 
vertegenwoordiger van de  VKV  in de Sociale 
Raad (SoRa) en tevens vice-preses van het 
FK — werd de kwestie op de agenda van de 
eerstvolgende SoRa geplaatst.  

 Toen Pijpelink op de hoogte gebracht 
werd van die zet, ontplofte de boel. “Ik ben 
het fundamenteel oneens met de manier 

waarop de hele kwestie afgehandeld werd. 
Er was geen enkele reden om alles achter 
mijn rug om te doen. Mijn deur staat altijd 
open”, klinkt het bij de bonkige beheerder. 
Ondanks zijn bezwaren werd toch besloten, 
na veel gemor en meer dan drie uur verga-
deren, om het voorstel van het FK te laten 
stemmen op de Sociale Raad. 

 Toch gaat de zaak dieper dan dat. Niet 
alleen de weinig transparante methode 
waarop Pijpelink de lokalen wilde verdelen 
wekte wrevel, ook de kringen die er van zou-
den profi teren wekten argwaan op. Dat net 
het Katholiek Vlaams Hoogstudentenver-
bond voordeel zou halen uit de verhuisope-
ratie beschouwden velen als ideologisch ne-
potisme. Men verwijt in bepaalde middens 
Pijpelink al langer rechtse sympathieën, al 
heeft niemand die aantijging ooit hard kun-
nen maken. Pijpelink is categoriek: “Wat ik 
in mijn vrije tijd doe, is mijn eigen zaak en 
heeft niet de minste invloed op mijn func-
tioneren als beheerder. Al de rest is café-
praat.” 

 Met het agenderen van het nieuwe huis-
reglement op de SoRa is de saga echter nog 
niet over. Pijpelink geeft het voorstel weinig 
kans op slagen en meent dat ook dat er ju-
ridisch het een en andere schort. “Ik — en 
alleen ik — heb in dit gebouw de eindver-
antwoordelijkheid, ieder document dat 
anders beweert kan geen enkele juridische 
waarde hebben.” Pijpelink trekt zich ook op 
aan de steun die hij denkt te hebben van 
de bestuurders van de UGent. Bij sommige 
studentenleiders leeft de vrees dat dit uit-
draait op een strijd tussen de studenten en 
het bestuur. Wij houden u met plezier op de 
hoogte.  ¶  

Studenten zijn geen 
haar beter dan de 
politici die al maan-
delang trachten dit 
land te leiden, maar 
als ze boel zoeken 
dan doen ze het wel 
met meer schwung.

EN U DACHT DAT HERTOGINNEDAL EEN SLANGENKUIL WAS

Matthias Jacxsens

(FOTO: HILDE CHRISTIAENS, ARCHIEF UGENT)
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Laurens Lavrysen

EN HOE ZIT HET NU MET DAT FINANCIERINGSPLAN?

 Studentenvertegenwoordiger en organi-
sator  Koen Hostyn  mikte op voorhand op 
3000 strijdlustige studenten. Ondanks het 
weer kwam er volgens de Vlaamse Vereni-
ging voor Studenten ( VVS ) 4000 man op-
dagen. De politie houdt het echter op 2000, 
wat — gezien de bescheiden omvang van 
het verkleumde groepje op het einde van 
de betoging — ongetwijfeld beter met de 

werkelijkheid overeenstemt. De organisa-
tie had echter nog een verrassing in petto 
om de doorregende volharders weer op te 
warmen: op de Vrijdagsmarkt werd na 10 
minuten gepruts met olie en vuur een pop 
van Vandenbroucke in brand gestoken. Dit 
tafereel was niet alleen enigszins ongepast, 
het getuigde ook van een stunteligheid die 
de hele organisatie van de betoging ken-
merkte. 

 De organisatie wordt dan ook scherp 
onder vuur genomen in een open brief van 
stuvers van de Letteren & Wijsbegeerte. Zo 
wordt de laattijdige mobilisering van de stu-
denten aangekaart, wat ongetwijfeld mee 
aan de oorzaak ligt van de bedroevende 
opkomst. Toegegeven, 2000 man – waarvan 
het grootste deel vakbondslieden en klein-
links gespuis – verzinkt in het niets bij de 
10000 man die anderhalf jaar geleden tegen 
diezelfde Vandenbroucke op straat kwam. 
Verder is vooral de fi guur van Koen Hostyn 
kop van jut voor de Blandino’s: “hij verkoos 
holle slogans boven argumenten, om met-

een daarna te vervallen in een goedkope 
scheldtirade tegen Vandenbroucke zelf.” 

 DE VORK AAN DE STEEL 
 De betoging was gericht tegen de stijging 

van de inschrijvingsgelden, voor Master-na-
Masters en voor studenten die niet snel ge-
noeg afstuderen, en tegen de zogenaamde 
“inhumane fi nanciering” van de humane 
wetenschappen. Verder werden ook globaal 
meer middelen voor het hoger onderwijs 
geëist. Maar hoe zit de vork nu precies aan 
de steel bij het nieuwe fi nancieringsplan? 

 Rode draad doorheen de nota- VDB  is het 
toverwoord “rationalisatie”. Dit kadert bin-
nen de Lissabonstrategie van de Europese 
Unie, die van de EU tegen 2010 de meest 
competitieve en dynamische kennisecono-
mie moet maken. Op vlak van onderwijs 
betekent dit onder andere dat de middelen 
effi  ciënter aangewend moeten worden, con-
creet komt dit neer op een betere samen-
werking tussen de onderwijsinstellingen en 
het stopzetten van overbodige opleidingen. 

BETOGING TEGEN VDB 
EEN FARCE

Op 29 november 
kreeg de beto-
gingslustige Gentse 
student een kans om 
zich uit te leven: hij 
kreeg een betoging 
geserveerd, gericht 
tegen het nieuwe 
fi nancieringsplan 
voor het hoger on-
derwijs van Minister 
van Onderwijs Frank 
Vandenbroucke.
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Financiering is de belangrijkste hefboom 
van Vandenbroucke om de verschillende in-
stellingen hiertoe aan te zetten. 

 Zo valt vanaf 2011 de fi nanciering weg 
van het overgrote deel van de bachelor-na-
bachelor- en master-na-masteropleidingen. 
Vanaf dan zal immers nog maar één procent 
van het totale budget van het hoger onder-
wijs worden toegekend aan de bijkomende 
opleidingen die erkend worden door een 
daartoe ingerichte erkenningscommissie. 
De criteria die deze commissie hanteert zijn 
arbeidsmarktrelevantie, wetenschappelijke 
relevantie en kwaliteit van de opleiding. Het 
overgrote deel zal echter uit de boot vallen, 
waardoor de instellingen deze opleidingen 
ofwel zullen schrappen, ofwel de student 
de volle pot zullen laten betalen. In dat ge-
val spreken we over inschrijvingsgelden van 
5000 à 25000 euro. 

 RESPONSABILISERING 
 Omdat de werkelijke kostprijs van stu-

deren sowieso stukken hoger ligt dan het 
inschrijvingsgeld, wil Vandenbroucke de 
fi nanciering ook aanwenden om studenten 
te responsabiliseren. Elke student krijgt 120 
studiepunten leerkrediet, deze soupeert hij 
langzaam op door te buizen voor bepaalde 
vakken. Eenmaal het leerkrediet op is, valt 
de fi nanciering weg en moet ook hij de volle 
pot betalen. De  VVS  stelt dat men hierdoor 
moeilijker met persoonlijke omstandighe-
den, die leiden tot studiefalen, rekening kan 
houden. Verder wijzen ze erop dat het vooral 
kansarme studenten zijn die hierdoor ge-
raakt zullen worden. 

 Vandenbroucke wil niet alleen de student 
responsabiliseren, ook de instellingen moe-
ten hun verantwoordelijkheid op zich ne-
men om zo een effi  ciënter beheer van mid-
delen te bekomen. Zo kunnen opleidingen 
met weinig studenten, die gespecialiseerde 
infrastructuur vereisen, best op één plaats 
georganiseerd worden. Het nieuwe fi nancie-
ringsmodel beloont dan ook instellingen die 
gezamenlijk opleidingen willen aanbieden. 
De UGent en de  VUB  hebben bijvoorbeeld 
al een “strategische alliantie” aangekondigd, 
die een kader moet bieden voor nadere sa-
menwerking tussen beide universiteiten. 

 HUMANE WETENSCHAPPEN 
 Een belangrijk criterium voor het toeken-

nen van middelen is de onderzoeksoutput, 

die vooral gemeten wordt aan de hand van 
vooraanstaande internationale publicaties. 
Humane wetenschappers wijzen er echter 
op dat hun vakgebied zich minder leent 
tot internationale weerklank, maar dat dat 
daarom nog niets afdoet van de intrinsieke 
waarde van hun onderzoek. Het is echter 
verkeerd om te stellen dat het fi nancie-
ringsplan tot minder middelen voor de alfa-
wetenschappen zal leiden, deze parameter 
speelt immers enkel een rol bij de verdeling 
van middelen onder de verschillende instel-
lingen. 

 Meer zelfs, de opname van deze parame-
ter in het model zorgt juist voor meer mid-
delen voor de UGent, wat onmiddellijk ook 
de reden is waarom rector  Paul Van Cau-
wenberge  de betoging niet steunde. “Ander-
half jaar geleden steunden we de betoging, 
maar op anderhalf jaar tijd is er gelukkig veel 
veranderd. We hebben een groot deel van 
het geld waar we recht op hadden gekregen, 
onder meer doordat we goed scoren op vlak 
van internationale onderzoeksoutput. We 

zijn als universiteit vrij om zelf corrigerende 
maatregelen te nemen bij de verdeling van 
de middelen over de faculteiten. Als we het 
model zouden toepassen, zouden de alfa-
wetenschappen maar 8 procent van de pot 
voor onderzoek krijgen, terwijl we hen 20 
procent hebben toebedeeld.” Het is met an-
dere woorden de taak van de universiteiten 
zelf om hun opleidingen humane weten-
schappen niet in de kou te laten staan. 

 Samengevat kan men stellen dat het 
plan- VDB  enerzijds een aanzet biedt tot het 
verbeteren van de kwaliteit van het Vlaamse 
onderwijs aan de hand van “resultaatge-
dreven fi nanciering”, maar dat het model 
anderzijds ook bepaalde studentenbelan-
gen in het gedrang brengt. Los van het feit 
of je onder de indruk bent van de opkomst 
op 29 november of niet, slaagt de betoging 
er wel in om de discussie weer op de agenda 
te plaatsen. Al mocht het allemaal wel iets 
diplomatischer dan die — naar Parijse ban-
lieue-toestanden neigende — poppenver-
branding…  ¶  

Foto's door Laure Nuytemans



UGENT

8          SCHAMPER 459 www.schamper.be 

RT Geworteld in profaniteit en lankmoe-
digheid, wat onze alma mater is, durft men 
aan de Universiteit Gent de ethische teugels 
al eens een paar duimbreedtes te vieren. 
Gefl ikfl ooi in de gangen leidt zelden tot 
een convocatie voor het Zedentribunaal en 
deugdzaamheid is maar een woord, zoals 
aardvarken of staakboon. Verhalen over or-
gieën in auditoria zijn genoegzaam bekend.

Doorgaans zijn het echter studentikoze 
uitspattingen die het roddelcircuit vrolijk 
doen zinderen. Dat ook de andere univer-
sitaire echelons aangetast zijn door norm-
vervaging, wordt veel minder onder onze 
aandacht gebracht. Jawel, ook de admini-

stratieve diensten en de timmerateliers van 
onze knusse academische thuishaven zijn 
vergeven van de hitsige bunzings. 

Zo wist één van onze informanten ons 
te vertellen dat twee mannen, in loondienst 
van de UGent, de Aula Academica als shag 
shack gebruiken. De twee heren, wiens iden-
titeit vooralsnog onbekend is, zouden een 
prostituee ontboden hebben naar de boven-
genoemde Aula voor een liefdeloze wip. 

Dat werknemers van de UGent hun neus 
ophalen voor rendez-voushotels, snelweg-
parkings of struikgewas en hun cocottes 
liever in een meer luisterrijke omgeving in-
viteren, kan vast nog wel op uw begrip re-

kenen. Maar op de koop toe weigerden de 
smiechten om te betalen voor de verleende 
wibbles ‘n wobbles. Waarop de gedupeerde 
snol gauw de mannen van de wet inlichtte.

Zoveel onrecht passeert de radar van 
Gents fi jnste natuurlijk niet ongemerkt en 
al gauw zeilden de blauwe zwaailichten 
door de boulevards van de binnenstad. Te-
vergeefs. De lichtekooi gold als ademende 
smoking gun, dat wel. Maar de ploerten 
hadden de plaat reeds lang gepoetst. En de 
Aula, die behield, hoewel geschonden, haar 
waardigheid. Zoals het een dame van haar 
leeftijd betaamt. ¶

VAN DATTUM IN DE AULA

STUDENT
enDIEFSTAL

  SH  De huurfi etsen van  studentENmobi-
liteit  — je weet wel, die knalgele gevallen 
waar iedereen mee rondrijdt — verdwijnen 
op mysterieuze manier. Van de 4.700 exem-
plaren die sinds 2001 ter beschikking staan 
voor studenten, zouden er al 450 gestolen 
zijn. En dat terwijl ze bekend staan als ‘niet 
te pikken’.  

 Hoe dan ook is  Jürgen Craeye , de coör-
dinator van de vzw, zijn geloof in de Gentse 
student verre van kwijt. Hij wijt de stijgen-
de aangiftecijfers vooral aan het feit dat er 
meer fi etsen aangekocht worden. Lang leve 
de logica! De daders zouden dan weer geor-
ganiseerde bendes zijn, want — als dat geen 
indicatie is! —  op bepaalde dagen zouden 
er 10 à 15 tegelijk verdwijnen. Of die dagen 
toevallig ook steeds op een donderdag val-
len, is niet geweten. Een optie die Craeye 
over het algemeen uitsluit, is dat sommige 
snoodaards wel aangifte doen, maar de fi ets 
stiekem gewoon achterhouden. “Er zullen 
wellicht rotte appels tussen zitten, maar ik 
ben ervan overtuigd dat de meeste studen-
ten te goeder trouw zijn”, zo meldt hij aan 
De Standaard.  

 Maar studentENmobiliteit wil de dieven 
een stap voor zijn. Sinds kort zijn er bijvoor-
beeld plooifi etsen te huur.  Aangezien deze 
supersnel te monteren zijn, kunnen ze op 
kot binnen gezet worden. Bovendien komen 
er nieuwe fi etsen waar het registratienum-
mer gigantisch groot en opvallend in staat 
gegraveerd. Konden ze dan nog lelijker wor-
den? Jawel.  ¶  

RESPECT VOOR 
DE FIRW

  SH  Om niet in clichés te vervallen over de 
abstractie en het vakidiootgehalte van de 
Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW), 
moet de doorsnee Blandino af en toe herin-
nerd worden aan de praktische relevantie 
van zijn buur. Daarom was de waaier aan 
doctoraatsstudies die de FirW tijdens een 
symposium op 5/12 in Het Pand voorstelde, 
een bron van inzicht. 

 Zo was er een studie die het opsporen 
van borstkanker vergemakkelijkt door het 
gebruik van microgolven. Wie dacht dat 
gsm-straling alleen maar schadelijk was? 
Verder wordt er ook heel wat onderzoek 
verricht in het belang van de algemene 
veiligheid — een hele opluchting als je het 
ons vraagt. Hoe de snelheden in het verkeer 
temperen, hoe het doorsnee gebouw be-
schermen tegen 9/11-toestanden en andere 
explosies, hoe beton zelfverdichtend maken 
(een oplossing voor de lawaaihinder en be-
ter voor de gezondheid van de arbeiders), 
…  Ze weten het allemaal. Respect! Dus als 
je volgende keer de weg naar De Brug afl egt, 
kijk dan even met ontzag naar de gebouwen 
in de Plateaustraat, die aan zoveel kennis en 
wijsheid onderdak geven.  ¶  
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 Studenten die niet aan de 
Letteren & Wijsbegeerte zitten, 
vinden het vast een onbegrijpe-
lijk fenomeen: elk jaar opnieuw 
moeten Blandijnstudenten  zich 
schriftelijk inschrijven voor hun 
examens. Ze krijgen thuis een 
papier opgestuurd met de vak-
ken die ze volgens de facultaire 
administratie volgen en moeten 
dat persoonlijk en ondertekend 
terugbezorgen. Dat document 
dient dan als goedkeuring van 
het lessenpakket en als beves-
tiging dat de student in kwestie 
meedoet aan de examens in eer-
ste zit. Gedurende een volledige 
dag wordt de cafetaria omge-
toverd tot een inschrijvings-
ruimte. Elke student krijgt een 
kwartier toegewezen waarin hij 
zich moet aanmelden. 

 Akkoord, de Blandijn heeft 
het meest uitgebreide mino-
ren- en keuzevakkensysteem, 
dus het valt te begrijpen dat dit 
vroeger een standaardpraktijk 
was. Er was toen immers geen 
andere manier om zeker te we-
ten dat een student niet voor de 
verkeerde vakken ingeschreven 
was. Vandaag de dag hebben we 
echter een veel handigere optie: 
internet! Waarom heel deze ad-
ministratieve rompslomp nog 

niet geautomatiseerd is, is mij 
een raadsel.  

 Nochtans verloopt de com-
municatie met de opleidings-
commissie over de minoren 
volledig elektronisch via een 
speciaal ontwikkeld platform. 
Achteraf word je per mail ver-
wittigd of alles in orde is, maar 
ook indien er onregelmatighe-
den zijn. Je zou denken dat het 
een kleine uitdaging is om dit 
systeem uit te breiden, zodat 
studenten ook online hun les-
rooster kunnen bevestigen. 

 Er is mijns inziens geen 
enkele goede redenen om de 
papieren versie te behouden: 
die zorgt voor onnodige romp-
slomp, papierverspilling en tijd-
roof. Het is een schoolvoorbeeld 
van bureaucratie en ambtena-
renmentaliteit. De uren die de 
administratie op de Blandijn 
in het organiseren van zo’n 
volksverhuizing steekt, zouden 
nochtans beter benut kunnen 
worden om de examenroosters 
wat vroeger af te werken. Met 10 
december als richtdatum, heeft 
de Letteren & Wijsbegeerte — 
voor zover ik weet — de rode 
lantaarn in handen. Zeker als 
je bedenkt dat er geen garantie 
is dat je examenrooster meteen 
defi nitief is. 

 Sommige lezers vragen zich 
natuurlijk af waar ik mij druk 
over maak. Wie sowieso op de 
Blandijn rondwaart, kan even-
goed eens langs de administra-
tie passeren om zijn formuliertje 
binnen te brengen, toch? Zeker,  
maar de nachtmerrie begint 
pas goed voor pendelstudenten 
die op die dag eigenlijk geen les 
hebben, mensen die verwacht 
worden zich tussen 8u30 en 
8u45 aan te melden of studen-

ten die hun papier vergeten zijn 
en er speciaal voor naar huis 
moeten hollen. Plichtsbewust 
doen zij dat allemaal. Nochtans 
maakt het allemaal niet zo veel 
uit, zo illustreert het verhaal van 
student S.D. 

 Die was immers vergeten zijn 
papiertje op het daartoe voor-
ziene uur binnen te brengen, 
maar is uiteindelijk gewoon een 
week later naar de pedel gegaan 
om zijn formulier alsnog af te 
geven. Smoesje? “Ik ben een 
week niet naar huis geweest en 
heb mijn brief dus nu pas ont-
vangen.” Geen probleem voor 

de studentenadministratie, hij 
kreeg er zelfs nog een vriende-
lijke glimlach bovenop.  

 Laat het een les wezen: het 
heeft geen zin om je warme 
bed in de steek te laten, speci-
aal heen en weer te pendelen 
of naar je kot te hollen om toch 
maar je formulier op tijd binnen 
te brengen. Geef het gewoon 
achteraf aan de pedel en alles 
komt goed, als je maar met een 
geloofwaardig smoesje komt. 
Een gouden tip voor volgend 
jaar!  ¶  

De faculteit 
L&W vraagt 
een papieren 
inschrijving 
voor de exa-
mens. Dat is in 
deze elektroni-
sche tijden een 
zinloze verspil-
ling van geld, 
papier en man-
kracht.

ROMPSLOMP AAN 
DE BLANDIJN

Bert Dobbelaere

Lid van de Associatie Universiteit Gent 
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 OKSELIAANS VOOR BEGINNERS 
 Stel: je zit in de woestijn en verveelt je. 

Je wil graag een speelkameraadje maar 
er valt in de verste verte niemand te be-
speuren. Wat nu? Sommige dieren we-
ten van wanten: door het afscheiden van 
geurstoff en kunnen ze een soortgenootje 

kilometers verderop naar zich toe lok-
ken. Sinds men ontdekte dat dieren kun-
nen communiceren via geurmoleculen 
zijn wetenschappers druk op zoek naar 
een gelijkaardig systeem bij de mens. En 
met resultaat. Uit experimenten blijkt dat 
mensen in staat zijn met elkaar te praten 
door geurstoff en uit te wisselen. Het gaat 

om vetzuren aangemaakt door apocriene 
klieren in onze oksels en schaamstreek 
wanneer de pubertijd begint. Bij afschei-
ding zijn ze nog geurloos, maar het unie-
ke clubje van bacteriën onder je oksels 
geeft ze een onwelriekend visitekaartje. 
Het vomeronasaal orgaan en algemeen 
neusepitheel van een speelkameraadje 
kunnen deze feromonen nu opvangen en 
doorsturen naar de hersenen met invloed 
op de hormonale secretie en het gedrag. 

 TRANSPIREERT EN 
VERMENIGVULDIGT U 

 In tijden van vunzige boekjes en ta-
boeloze talkshows mag het verbazen dat 
ons lichaam een subtielere manier koos 
om haar diepste verlangens te uiten. Het 
maakt handig gebruik van feromonen 
om onze voortplanting in goede banen te 
leiden waarbij een juiste timing voorop 
staat. Het lijkt alsof mannenzweet een 
soort radar is voor vruchtbare vrouwen 
zodat ze hun moves enkel op het juiste 
moment wagen. Een vleugje mannelijk 
androstenone doet de mannelijke kandi-
daat aantrekkelijker voor de dag komen 
en geeft dames een ontspannen gevoel, 
tenminste wanneer ze op dat moment 
een eisprong heben. Precies dan is het 
reukorgaan het meest gevoelig en tole-
rant voor de anders afstotelijke oksel-
geur. Uit experimenten waarbij men toi-
letbrillen met mannelijke androstenone 
besprenkelde bleek bovendien dat he-
teromannen massaal naar een andere 
bril op zoek gingen, terwijl vrouwen er 
geen acht op sloegen. Maar ook de vrouw 
heeft zo haar eigen agenda. Op zoek naar 
een vader met sterke genen voelt ze zich 
op basis van geuren onbewust meer aan-

ZI
E!

  LB  Voor de poëtische wetenschap-
pers onder ons: schrijf eens een ge-
dichtje over een chemisch element. 
Een heldendicht over yttrium is toch 
weer eens wat anders dan dat melige 
geweeklaag over heer Halewyn en rid-
der Tristan. 

 De site www.everypoet.com stelde 
dit ooit voor aan zijn bezoekers en die 
hebben massaal gereageerd met haiku’s 
over de wonderbaarlijke chemische ei-
genschappen van nikkel en limericks 
over de dodelijke werking van arseen. 
De elementen worden er stuk voor stuk 
geanalyseerd, wetenschappelijk bestu-
deerd en fi losofi sch benaderd maar 
vooral met grote liefde behandeld. Een 
voorsmaakje: 

 Hydrogen — How / Your / Daily / 

Routine / Over-comes / Giant / Ex-
hausting / Nothingness 

 Maar waar de site vooral goed voor 
is, weten de chemiestudenten wel. Zij 
zijn nu al volop bezig de eigenschap-
pen van waterstof en beryllium uit het 
hoofd te leren. De meeste rijmpjes zijn 
niets anders dan de eigenschappen in 
versvorm opgenoemd en omdat versjes 
gemakkelijker te onthouden zijn dan 
domme losse feitjes, is deze site mis-
schien een hulpmiddel voor hen. Zoals 
deze: 

 Argon — Ar, with an atomic number 
of 18 / Argon is a gas that can’t be seen  
/ A nonmetal that’s easy to surpass / 
39,948 is its atomic mass (Erin Brown)  

 Maar bovenal zijn het gewoon grap-
pige gedichtjes en wordt hier nu ein-
delijk eens bewezen dat taal en exacte 
wetenschappen hand in hand kunnen 
gaan. Dus wetenschappers en letter-
kundigen te Gent: verenigt u en begint 
te schrijven en te dichten zoals gij nog 
nooit geschreven of gedicht hebt!  ¶  

OKSELZWEET GEEFT 
HAAR GEHEIMEN PRIJS

Het menselijk lichaam blijft verbazen. Scham-
per volgde het spoor van oksel naar neus en 
ontdekte een wereld van verborgen aroma’s.
Margot Van Cauwenberge

EN WAAROM EENS 
GEEN GEDICHTJE 
OVER STRONTIUM?
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COMMENTAAR?

getrokken tot een man die een ander 
immuniteitsprofi el dan zijzelf heeft, om 
zo de overlevingskans van haar toekom-
stige kroost bij ziekte te verhogen. Een 
snuifje copuline, meer intens rond de 
ovulatieperiode, helpt dan om het no-
dige verlangen bij de uitverkoren prins 
op te wekken door een stimulatie van de 
androgeenproductie. Hierdoor worden 
mannen minder kieskeurig in het kiezen 
van een partner. Als het maar blond is en 
eierstokjes heeft.  

Vrouwen maken ook geuren voor 
elkaar aan die ervoor zorgen dat ze ge-
lijk lopen met hun menstruele cyclus, 
een welbekend eff ect uit kloosters en 
Expeditie Robinson. Wie de proef op de 
som wil nemen kan bij haar vrouwelijke 
kotgenoten een  rode week  voorstellen: 
dagelijks aanbrengen van elkaars zweet 
op de bovenlip volstaat. Wens je echter 
een regelmatigere cyclus zonder catfi ght, 
dan is het androstenol in viriel zweet een 
betere oplossing. 

 NIET VIES VAN EEN 
ZWETERIGE BRIES 

 Het geslacht der mensen is in gevaar. 
Het sociaal verplichte gebruik van deo-
dorants en wasmachines legt onze ok-
sels massaal het zwijgen op en vormt zo 
een bedreiging voor het overleven van de 
soort. Maak daarom vandaag nog komaf 
met alles wat verstuift, verdampt of rolt. 
Voor wie echt verknecht is aan dat ene 
goddelijke parfum kan een vleugje mus-
kusachtig androstenol wonderen doen. 
Ook androstenone is als additief op de 
markt maar geurt nogal  bitter. Overweeg 
het toch maar, de mensheid zal u eeuwig 
dankbaar zijn.  ¶  
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T  WW   Wiskunde? Een kakvak?  Niets 
van, moeten ze bij de vakgroep Zuivere 
Wiskunde en Computeralgebra ge-
dacht hebben toen ze met  Beeldende 
Wiskunst  van start gingen. Dat is een 
tentoonstelling die wiskundige formu-
les en modellen visualiseert, met de be-
doeling haar schoonheid aan een breed 
publiek te tonen, of — zoals een gids 
ons vertelt — “met de roeping haar aan 
iedereen te openbaren, iedereen te la-
ten meegenieten van haar ongekende 
pracht, kracht en grootsheid, zodat ook 
niet-ingewijden de kans krijgen een blik 
te werpen op die wonderlijke construc-
tie, dat exploot van de menselijke rede, 
die diamant aan de hemel der kennis. 
Ook zij kunnen zo een fractie van dat 
glorieuze gevoel ervaren, dat gevoel 
dat een wiskundige elke dag heeft als 
hij weer zijn eigen kleine bijdrage heeft 
geleverd aan het groter geheel, het ge-
heel Gods, mogen we wel stellen.” Geïn-
teresseerde gelovigen reppen zich naar 
campus De Sterre, gebouw S25. 

 Wie met de auto naar de universiteit 
komt, heeft voortaan een goed excuus 
om te slapen tijdens de les. Franse on-
derzoekers van de  Clinique du Som-
meil  te Bordeaux hebben namelijk 
aangetoond dat een half uurtje dutten 

voor het vertrek een signifi cant hogere 
alertheid tot gevolg heeft. Die resul-
taten zijn interessant omdat overver-
moeidheid de hoofdoorzaak bij uitstek 
is van ernstige verkeersongevallen. Kof-
fi e drinken helpt ook, dus neem gerust 
uw thermos mee. Nu nog een paar bo-
terhammen, en u kan ineens ontbijten 
in de les, waardoor u  ‘s ochtends langer 
kan slapen en u geen last meer zal heb-
ben van oververmoeidheid, hetgeen dit 
bericht volstrekt overbodig maakt. 

 Onderzoekers van de UGent en de 
 VUB  hebben de economische gevol-
gen van een gezonde levensstijl uitge-
rekend. Dat gebeurde aan de hand van 
 QALY’s  (Quality Adjusted Life Years), 
een eenheid waarmee men zowel de 
kwaliteit als de kwantiteit van het ge-
zondheidsniveau van een bevolkings-
groep kan uitdrukken. De kwaliteit er-
van wordt uitgedrukt door een waarde 
tussen 0 en 1, waarbij 0 staat voor zeer 
ongezond en 1 voor uiterst gezond. Die 
waarde wordt dan vermenigvuldigd 
met het aantal jaren waarvoor ze geldt, 
en zo verkrijgt men een aantal QALY’s. 
De onderzoekers becijferden dat als 
een stijging van één  QALY  30.000 euro 
kost, deze investering maatschappelijk 
verantwoord is.  ¶  
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Stijn Debrouwere

 “Er is op het internet een heel brede re-
volutie gaande, en die heeft een grote im-
pact op ons onderwijs. Internet verandert 
van een aanbieder van informatie naar een 
internet dat ook  jouw  internet is. MySpace, 
groupspaces, wiki’s en blogs zijn echt aan 
het exploderen. Niet enkel bij jongeren trou-
wens, ook steeds meer oudere mensen ge-
bruiken een blog om te berichten over hun 
reis. Een zeer gezonde ontwikkeling. Vanuit 
onderwijskundig standpunt is het natuurlijk 
interessant om zo’n explosie aan beschikba-
re informatie te zien. Veelal informatie die 
sterk gekleurd is, maar dat geeft niet, zolang 
de lezers er maar van op de hoogte zijn.” 

 Is het niet aanlokkelijk voor studenten om 
zich te informeren via Wikipedia, eerder dan 
zelf onderzoek te doen? 

 Goh, we eisen gewoon dat men in papers 
internationaal gerespecteerde, originele 
bronnen gebruikt, en dat werkt. Wikipedia 
mag men gerust gebruiken om zich eerst 
even een beeld te vormen over een onder-
werp — dat doe ik zelf ook — maar we ei-
sen dat er daar boven nog een stuk dieper 
wordt gegraven. Op een bepaald moment 
zagen we steeds vaker studenten die citaten 
overnamen uit andere werken, eerder dan 
die oorspronkelijke werken zelf te gaan op-
zoeken, en daar hebben we dan ook een halt 
aan toegeroepen. Van hogescholen zou ik 
het kunnen begrijpen mocht men daar tole-
ranter in zijn en het gebruik van Wikipedia 
en secundaire citaten toelaten, maar aan 
een universiteit kan dat écht niet. Je base-
ren op originele bronnen en die met elkaar 
in verband kunnen brengen, is een basisatti-
tude voor elke wetenschapper, punt andere 
lijn. 

 RUIS 

 Ziet men door het bos de bomen nog? 

 Op den duur vinden mensen wel de beste 
informatiebronnen, waarna ze maar heel af 
en toe nog elders gaan rondzoeken. Men fi l-
tert dus sowieso. Dat is ook nodig, want er 
is natuurlijk heel wat ruis. Wikipedia is daar 
geen uitzondering op, al is het fascinerend 
om te zien hoe men nu stilaan toch meer 
kwaliteitscontrole kan incorporeren. En dat 
voor het grootste deel door sociale controle 
vanwege de mensen die bijdragen, met zelf 
opgestelde spelregels — niet onbelangrijk. 
Voor sommige vakgebieden is de encyclo-
pedie echt verbazend goed en volledig. Het 
hangt er wel wat vanaf: pakweg wijsbegeer-
te is een sterk interpretatiegebonden disci-
pline en dat maakt het moeilijker om op een 
objectieve en zinnige manier artikels voor 
Wikipedia te schrijven, terwijl het in de ge-
neeskunde vrij eenvoudig is om te weten 
te komen of iets zus of zo is. Zo is het ook 
makkelijker om fouten op te merken en te 
corrigeren. 

  ”Aan hogescholen kan ik verstaan dat 
men toleranter is tegenover Wikipedia, 
maar aan een universiteit moet men dieper 
graven.”  

 Maar wiki’s gaan ook breder dan Wiki-
pedia. Zo hebben geneeskundestudenten 
aan een Duitse universiteit een wiki opge-
zet met eigen leermateriaal om de soms 
onduidelijke cursussen van bepaalde vak-
ken aan te vullen. Men dacht dat dat al-
les vrij kleinschalig zou blijven, maar wat 
blijkt: de website heeft héél wat succes en 
uiteindelijk waren zelfs de proff en tot me-
dewerking te verleiden. Het bijzondere aan 
die lesondersteunende materialen is dat ze 
gemaakt worden vanuit het perspectief van 
een student. Handig, omdat wij als proff en 
tenslotte toch altijd naar ons onderwerp 
kijken met een expertenbril, terwijl studen-
ten vaak nog weten met wat ze gesukkeld 
hebben en hoe het hen dan toch duidelijk is 
geworden. Er is een echte explosie van dat 

soort materiaal, en de kwaliteit is soms echt 
verbazend. 

 Eigenlijk zou de universiteit goede the-
sissen ook online beschikbaar moeten stel-
len. Een scriptie is idealiter een bijdrage tot 
de wetenschap, maar in de realiteit een pak 
papier dat ergens in een donker hoekje van 
een kast ligt en nooit gelezen wordt. 

 OPEN CONTENT 
 Professoren die meewerken aan vrij toeganke-
lijke informatie, niet altijd evident. 

 Dat is een andere discussie.  Open content  
is lovenswaardig en we moeten dat aanmoe-
digen. Veel universiteiten in de VS hebben 
reeds hun cursussen online ter beschikking 
gesteld, volgens de redenering dat hun uni-
versiteit niet het verschil maakt door de in-
houd van hun cursussen op zich, maar door 
het onderwijs en de begeleiding. Maar bij 
ons ligt dat een stuk moeilijker. Kijk, aan An-
gelsaksische universiteiten is dat makkelijk 
omdat de personeelscontracten specifi ëren 
wie eigenaar is van het gemaakte lesmateri-
aal, en vaak is dat de universiteit. Bij ons ligt 
dat heel anders. Als ik een boek schrijf, en 
daar bovenop ook nog eens zelf de illustra-
ties en fotografi e verzorg, dan kruipt daar 
enorm veel tijd in. De universiteit betaalt 
me daar niet voor, ik schrijf dat allemaal tij-
dens mijn vakantieperiode. Dan kan je toch 
moeilijk van mij en van andere proff en ver-
wachten dat we dat alles vrij beschikbaar 
stellen! Dat zou je reinste communisme zijn 
en dan zou niemand nog iets doen. Dus als 
Vlaamse universiteiten willen overstappen 
op open content, dan moet er ook zo’n con-
tractuele regeling komen. Zonder beloning 
kan je ook geen inspanning verwachten. Bo-
vendien mag je niet vergeten dat veel Angel-
saksische universiteiten zoveel geld en tijd 
kunnen steken in dergelijke maatschappe-
lijke projecten omdat het privé-instellingen 
zijn die met gigantische budgetten werken, 
helemaal niet te vergelijken met een kleine 
speler zoals Gent. 

 Maar er is wel een andere manier waar-
op open content op gang komt: er komen 

DE HOOP EN FRUSTRATIES 
VAN MARTIN VALCKE

“Eens ik begin over 
onderwijsvernieu-
wing kan ik uren 
blijven praten”, zegt 
pedagoog van dienst 
professor Valcke na 
afl oop van het inter-
view, en je zal het 
geweten hebben. Van 
Wikipedia tot toela-
tingsproeven, en heel 
wat daar tussen.
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steeds meer vrij toegankelijke wetenschap-
pelijke tijdschriften. Dat zijn dus kwalitatief 
sterke bladen, mét peer review, die gratis on-
line te raadplegen zijn. Die overleven door 
aan de auteurs geld te vragen (die dat op 
hun beurt vragen aan de universiteit waar ze 
werken) maar de inhoud is dan wel vrij toe-
gankelijk. De UGent erkent jammer genoeg 
maar héél weinig van die tijdschriften. Als 
vakgroepvoorzitter zit ik dus met een dilem-
ma: ik zou heel graag publiceren en vragen 
aan andere mensen om te publiceren in die 
open tijdschriften, maar omdat die niet in de 
publicatielijsten zitten die de UGent volgt, 
kan onze vakgroep daar maar heel weinig 
onderzoeksgeld mee binnenhalen. Meestal 
wint de economische overweging. 

 Hetzelfde geldt voor publicaties in het 
Nederlands. Je zou toch verwachten dat een 
universiteit een maatschappelijke functie 
heeft te vervullen, en dus spreekt over de 
problemen in die maatschappij en dat in 
de taal van die maatschappij. Maar ook dat 
brengt geen centen binnen. Het lukt ons per-
fect om mee te draaien in dat systeem, maar 
dat heeft zijn gevolgen. 

 QUO VADIS, GENT? 
 Maakt men hier in Gent al voldoende gebruik 
van nieuwe technologie in het onderwijs? 

 Veel te weinig eigenlijk. Er zijn nu op ver-
schillende plaatsen een aantal innovatie-
projecten aan de gang, dus hopelijk geven 
die een impuls aan onderwijsvernieuwing 
en komt er iets groters uit voort. Als ik voor 
mezelf spreek, dan zouden we graag in de 
opleiding pedagogie videoclips gaan gebrui-
ken om een aantal van de meest kritische 
concepten uit belangrijke theoretische vak-
ken te illustreren. Er zijn wel nog een aantal 
heikele punten zoals copyright en privacy, 
want we moeten voor die clips echte mensen 
fi lmen, maar daar geraken we wel uit. 

 Maar het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Ik 
gebruik soms YouTube in de lessen. Er zijn 
heel wat fi lmpjes van psychologische en pe-
dagogische experimenten beschikbaar, dus 
het zou gek zijn om ze niet te gebruiken. 

 Niet alle nieuwe technologie draait trou-
wens om multimedia. Zo is er  collaborative 
writing , dat nu opkomt. Er worden enorm 
veel papers geschreven aan deze universi-
teit, maar men stelt zich nooit de vraag hoe 
zinnig dat wel is. Voor een aantal vakken zijn 
we al overgestapt van de gewone papers naar 
een systeem met discussiegroepen waar de 
proff en ook input leveren, en dus de uitein-

delijke kwaliteit van de bijdragen van studen-
ten een stuk hoger ligt. Maar ook dat gebeurt 
nog veel te weinig. “Hier is je opdracht, tot in 
juni” is nog altijd de norm bij velen, terwijl 
men beter een permanente inzet zou eisen 
van studenten. Al begrijp ik het wel: er kruipt 
veel tijd in en veel docenten besteden liever 
tijd aan hun onderzoek. 

 DRASTISCHE MAATREGELEN! 
 Veel ideeën maar er is weerstand om ze in de 
praktijk om te zetten? 

 Eigenlijk, om ons onderwijs te verbeteren 
moeten we héél anders gaan nadenken over 
de organisatie van onze universiteiten. We 
zouden veel beter overschakelen op de An-
gelsaksische organisatievormen, zoals Ne-
derland ondertussen al gedaan heeft. Daar 
zet men binnen faculteiten onderzoeks-
groepen op, dat blijft hetzelfde, maar men 
voorziet ook een apart personeelskader dat 
zich enkel of voornamelijk inzet voor het 
onderwijs. Zij verzorgen dan voor het alge-
mene onderwijs en huren experts in uit die 
onderzoeksgroepen om over hun deelgebied 
te praten. Met andere woorden: men kiest 
de geschikte mensen voor elk vak en laat een 
aantal academici zich concentreren op on-
derwijs. En dat werkt zeer goed. 

 Werpt men zo het ideaal van onderwijs dat ge-
informeerd is door onderzoek niet omver? 

 Laat ons serieus zijn. Zet een willekeu-
rige onderzoeker in een auditorium voor 700 
studenten, waar sta je dan met je ideaal? Ik 
vind dat een fantastisch ideaal, maar besef 
dat die redenering komt uit de tijd dat een 
prof moest lesgeven aan tien of vijftien man 
en daar diepgaande gesprekken mee kon 
voeren. In mijn tijd kregen we soms les in het 
bureau van de professor. Nu ligt dat helemaal 
anders en is zo’n ideaal onmogelijk gewor-
den. Ik hou niet van nodeloze nostalgie, we 
moeten ons bij de feiten houden en oplossin-
gen zoeken voor de concrete problemen die 
er zijn. Dus ofwel heb je professoren nodig 
die zich op het onderwijs richten, ofwel een 
véél strengere selectie onder studenten zo-
dat we kunnen lesgeven aan kleinere groe-
pen. De professoren die zich nog altijd wen-
telen in dat ideaal moeten meestal ook geen 
lesgeven aan overvolle auditoria. Akkoord, 
als ik geen onderzoek zou doen, dan zou ik 
niks te zeggen hebben aan mijn studenten, 
maar daar draait de discussie niet om. 

 Denk maar eens in wat voor een inspan-
ning het voor mij is om van elke student — ik 
heb er heel wat — één mailtje te beantwoor-

den. Laat staan dat ik de feedback kan geven 
die studenten eigenlijk verdienen. Ik zou ook 
veel liever mondelinge examens geven, maar 
daar is gewoon geen beginnen aan voor zul-
ke grote groepen. 

 Uiteindelijk hebben studenten ook recht 
op onderwijs, en ik ken veel onderzoekers 
die  voor hun leven  geen onderwijs kunnen 
geven. Die brabbelen dan maar wat, hun sli-
des zijn onleesbaar, noem maar op. Topon-
derzoekers waar niks op aan te merken valt, 
maar zet ze alsjeblieft niet voor studenten. 
Laat ze onderzoek doen, leermateriaal ma-
ken en laat ze een paar gastlessen geven als 
hun eigen expertise aan bod komt. 

 Onderwijs wordt in Vlaanderen echt niet 
gewaardeerd, dat is het grote probleem. 
En daarom zijn er ook zo weinig goede do-
centen. In de Anglo-Amerikaanse wereld 
bijvoorbeeld zijn  teaching awards  wijdver-
spreid. In België bestaat dat niet. Geen en-
kele universiteit doet dat. Bovendien is er 
aan de UGent nog nooit iemand ontslagen 
omdat die slecht onderwijs gaf, terwijl dat 
net onze core business is! Eigenlijk begrijp 
ik dat niet. 

 REDDEN WAT TE REDDEN VALT 
 Is het niet lastig om te zien dat er zoveel mo-
gelijkheden zijn om aan onderwijsvernieuwing 
te doen, maar zo weinig geld en kansen om ze 
te implementeren? 

 We proberen ons te behelpen met minder 
ambitieuze ‘tussenoplossingen’. Zo betrek-
ken we in de pedagogie de studenten ook 
bij het onderzoek, zodat zij ervaring kun-
nen opdoen en wij onderwijs kunnen bie-
den zonder ons onderzoek te verwaarlozen. 
Niet iedereen is daar even tevreden mee. De 
meeste studenten vinden het wel verrijkend, 
maar andere klagen dat we hen gebruiken 
om ons onderzoek vooruit te helpen. 

 We zouden daar zoveel verder in willen 
gaan. ‘Research-based teaching’ is echt de 
toekomst, maar daar zit ook een kosten-
plaatje aan vast. 

 Ofwel moet er dus een pak meer geld ko-
men voor onderwijs, ofwel moeten we toch 
eens beginnen nadenken over strengere 
eisen aan de studenten. Sommige mensen 
beginnen aan het hoger onderwijs maar 
kunnen amper lezen of schrijven. En in het 
eerste jaar valt bijna de helft van de studen-
ten af — dat is zo’n verspilling. Het is vloeken 
in de kerk, maar misschien voeren we best 
algemene toelatingsproeven in die op een 
aantal basisvaardigheden testen.  ¶  
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 THOMAS PIPS 
  Who the fuck?  Tenzij u 40-plusser bent, 

is de kans dat er een belletje rinkelt bij 
het horen van de naam Th omas Pips, ni-
hil. Het gaat hier om de creatie van strip-
tekenaar Buth —  né  Léo de Budt –- die ja-
renlang in Het Volk verscheen. Blijkbaar 
was de man ook actief als kunstenaar 
want de tentoonstelling  Buth. Vader van 
Th omas Pips en andere muizenissen  
toont naast ‘s mans cartoons ook zijn 
schilderwerk. Nostalgici kunnen nog  tot 
17 februari 2008  terecht in  Kunsthal 
Sint-Pietersabdij . 

 VOORUIT PARTY’S 
 Hoewel 99 % van de studenten de ko-

mende periode naarstig hoort te blok-
ken, zal ik voor de geïnteresseerden (lees: 
leeglopers) hier de komende party’s in 
Vooruit op een rijtje zetten.   Star Warz  
op  20/12 ,  City Queens  op  21/12 ,  Hole-
bifuif – Verkeerd geparkeerd   en  Kozz-
mozz  op  22/12  en  op oudejaarsavond  
hebt u de keuze tussen de party van 
 Poplife  en de nieuwe editie van  Beats of 
Love . Of studeren natuurlijk. 

 BIJLOKE 
 Een fi kse dosis klassieke muziek tij-

dens de blok is alleszins veel gezonder, 
me dunkt. Tussen de examens door kunt 
u op  10 januari  in de  Bijloke  een concert 
bijwonen van  Wanderer Trio , die Schu-
bert, Messiaen en Mendelssohn spelen. 
Op  18 januari  brengt  Collegium Vocale 
Gent  onder leiding van  Philippe Herre-

weghe  de madrigalencyclus Lagrime di 
San Pietro van Renaissancekerel Orlan-
dus Lassus. Het  Juilliard String Quartet  
brengt dan weer op  20/01  kamermuziek 
van Verdi, Carter en Beethoven. Dans-
voorstellingen programmeren ze daar 
in de Bijloke ook, want  van 24/01 tot 
en met 1/02  vindt er de wereldpremière 
plaats van  Origine  van choreograaf  Sidi 
Larbi Cherkaoui . 

 HANDELSBEURS 
  A Night With Th e Tiger . Wie denkt 

aan een kwaliteitsfi lm met Steven Seagal: 
mispoes! Van  11 tot 13 januari  heersen 
zuiderse ritmes in de koude wintermaand, 
want dan komt het pseudo-exotische  El 
Tattoo Del Tigre  in de  Handelsbeurs  

optreden. Ook Belgisch zijn de piepjon-
ge groepjes die er op  22 januari  tijdens 
 Kraakpand #2.5  komen optreden. 

 THEATER 
 De edele podiumkunst, dat is ook een 

mooie afwisseling voor het blokken. Th e-
ater  Victoria  serveert u bijvoorbeeld op 
 14 en 15 december   Lachstuk  en op  20 
en 21 december   Allez George  van  Leen 
Roels en Toneelgroep Ceremonia . Valt 
musical  – wat veel te blije dansjes op dito 
irriterende muziek –  onder dezelfde ede-
le kunsten? Dat valt te betwijfelen, maar 
geïnteresseerden kunnen op  14 decem-
ber  naar het jaren ´80-vehikel  Fame  in 
de  Capitole . Ook voor opera kunt u daar 
terecht, meer bepaald voor  Così fan tut-
te  van Mozart op  20 januari . Nog meer 
Mozart in de  Vlaamse Opera , want daar 
spelen ze  Le Nozze di Figaro  op  9, 12, 
15, 18 en 20 januari . Haast is geboden, 
want de voorstellingen zijn bijna uitver-
kocht. En  Peter Verhelst , die komt op 
 25/01  in  Vooruit  zijn nieuwe theaterper-
formance   UTOPIA  GmbH/Hangende 
tuinen  voorstellen. 

  Surf en verblijd:   

www.gent.be/spa  

www.vooruit.be  

www.debijloke.be  

www.handelsbeurs.be  

www.victoria.be  

www.capitolegent.be  

www.vlaamseopera.be  ¶  

  HDD  De prijs voor de origineelste 
albumverpakking gaat dit jaar zonder 
twijfel naar de self-titled EP van de 
Meetjeslandse band Penguins Know 
Why (Beloften 2007). Die bestaat name-
lijk uit niets meer dan twee kartonnen 
zeefdrukken, samengebonden door 
een (jaja) roze elastiek. Leuk, maar wel 
verdomd lastig om te klasseren in mijn 
cd-rek. Toch, die eigenzinnige attitude 
kenmerkt deze band wel. Zo toont de 
bassist ons enkel zijn rug tijdens optre-
dens en beperken de bindteksten zich 

tot.. mja, tot wat eigenlijk? Ochja, het 
zou toch maar hun muzikaal opwin-
dende trip verstoren. Want concert of 
EP, wat we horen is sowieso goed tot 
zeer goed en bijna onbestaande in ons 
land. De 5 nummers refereren duidelijk 
aan het dissonante en distortion geluid 
van Sonic Youth, maar die bevreem-
dende geluiden worden ondersteund 
door een ritmisch bezwerend houvast. 
Daar bovenop krijgen we de ene keer 
gejaagd gezang ( Antfucker ), de andere 
keer als mantra’s herhaalde on-zinnen 
(  XOYO  ), maar telkens dreigend. Versla-
vend dus van de eerste cymbaalslag tot 
de laatste uitstervende £q%ùe!”(h 

 www.penguinsknowwhy.be en www.myspace.

com/penguinsknowwhy   ¶  

PENGUINS KNOW 
WHY - S/T EP

Simon Leenknegt
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  JB  Reeds sinds 1992 organiseert het 
Trefcentrum Y’ van de Vrije Universiteit 
Brussel het kortfi lmfestival ‘Het Grote 
Ongeduld!’. Op het programma staan 
steevast kortfi lms van pas afgestudeerde 
fi lmmakers aan de Belgische fi lmhoge-
scholen. Elk jaar worden hier dan ook 
een aantal prijzen aan verbonden.  Jonas 
Geirnaerts  animatiefi lm ‘Flatlife’ (be-
kroond op het fi lmfestival van Cannes) 
bijvoorbeeld, maakte een paar jaar gele-
den deel uit van de selectie.    

 Voor deze 16e editie vond de eerste ver-
toning plaats te Brussel, waarna de fi lms 
ook te zien waren in Antwerpen, Brugge, 
Hasselt en Gent. Voor de vertoning in het 
Filmplateau te Gent selecteerden enkele 
studenten fi lmcursussen aan de UGent 
de sterkste werkstukken, nog steeds goed 
voor een meer dan vijf uur durende brok 
cinema. 

 Het is onmogelijk om alle zeventien 
kortfi lms die hier in Gent vertoond wer-
den te bespreken, dus volgt een recensie 
van de fi lms die mij het meest hebben 
kunnen bekoren.   

 De openingsfi lm ‘Th e Blessing of Henri 
Mullin’ van  Mathieu Depudt  ( RITS ) was 
meteen al een vrij sterk staaltje cinema. 
Ergens in het België van 1917 hangt sol-
daat Henry Mullin reeds vijf dagen in de 
prikkeldraad van niemandsland. Zijn 
geschreeuw maakt zijn strijdmakkers 
langzaamaan gek en men besluit tot het 
redden of afmaken van de arme man. Dit 
zeer klassieke gegeven wist de fi lmmaker 
om te buigen tot een existentialistisch 

vraagstuk: als onsterfelijkheid zou be-
staan, zou een mens dit dan wel kunnen 
bevatten? En hoever gaat een mens dan 
om zijn eigen stukje onsterfelijkheid te 
proberen veroveren? 

 ‘In Transit’ van  Wim Baeten  ( KASK ) 
volgt gedurende twee dagen de piloot 
Sherman McCoy terwijl hij in een tran-
sithotel verblijft. Hij slaapt met een ste-
wardess die ook in dat hotel verblijft en 
ontmoet tijdens zijn nachtelijke zwem-
partijen een 8-jarig meisje dat ouderloos 
op reis blijkt te zijn. De fi lm geeft een 
mooi beeld van het grootste gemis in het 
leven van de piloot: een gezin. Even kan 
de man hiervan proeven, maar dan moet 
hij weer weg, op naar zijn volgende be-
stemming. 

  Tim De Keersmaecker  ( RITS ) werd 
voor zijn ‘Die Vögelein schweigen im Wal-
de’ bekroond met de publieksprijs  SCAM  
voor documentaire. Een terechte bekro-
ning zo blijkt, want het is een pracht van 
een documentaire, over een man die zijn 
nachtwerk in een magazijn afwisselt met 
jagen. Vooral onvergetelijk zijn het druk-
kende gevoel van eenzaamheid dat de 
fi lm overheerst en de wondermooie beel-
den die de documentaire ver boven het 
gemiddelde niveau uittillen. 

 Meer informatie op www.hetgroteon-
geduld.be, waar normaal gezien ook en-
kele fi lms online worden gezet. Dit was 
bij het ter perse gaan van dit artikel ech-
ter nog niet gebeurd.  ¶  
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N  JJ  Een doorsnee avond, op stap met 
een vriend. U moet weten, de omstan-
digheden waren typerend voor het 
alledaagse Belgische topweer: natte 
schoenen, verkleumde handen, “pok-
kekoud”— vloekt u binnensmonds en 
een motregen waar uzelf ook mottig 
van wordt.  

 Het Spijker, op de hoek van de Pen-
smarkt en de Korenlei, kwam, zoals de 
net opkomende drashbui, als een, nou 
ja, geschenk uit de hemel gevallen. Half 
Gent dacht er ook zo over, want het zat 
er stampvol. Goed, dat of buiten ver-
drinken. Een trap naar boven onthult 
een tweede ruimte. Half verzopen zak-
ken we op nog wat vrije stoelen neer 
en een bevallige jonge vrouw komt 

onze bestelling opnemen. Snel kiezen 
is meestal verliezen, een motto waar 
mijn compagnon zich aan vasthoudt 
en daarom gefi xeerd naar de kaart blijft 
kijken, tot ik besluit om de jonge dame 
te vragen of ze niet binnen vijf minuten 
terug kan komen.  

 Neen. Ze heeft allesbehalve zin om 
“heel de tijd op en neer te lopen” en 
blijft dan ook mijn makker met stoï-
cijnse kalmte aankijken. De oetlul be-
stelt uiteindelijk een pintje. Een kaars 
op tafel, verrassend goede achtergrond-
muziek, een rustig, aangenaam “op´t 
gemak”-sfeertje én bevallige bediening. 
Een doorsnee café, denkt u. Maar wat 
wil een mens nog meer?  ¶  
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KRINGEN & KONVENTEN

Een eigen verslagje van een geslaagde studentenactiviteit of een tip over wat zeker het berichten 

waard is? Mail schamper@schamper.ugent.be

JOUW ACTIVITEIT IN SCHAMPER

  MR  Verwarring alom: en-
kele dagen geleden berichtten 
kranten en radiozenders dat de 
Belgische muziekindustrie in 
een dal zit. Halfl ege zalen, een 
dalende cd-verkoop en overal te 
lande managers die het hoofd 
laten hangen. Maar wat blijkt 
nu? Belgische artiesten waren 
nog nooit zo succesvol.  

We kijken allang niet meer 
op wanneer Clouseau weer 
een eindeloze concertreeks 
aankondigt. Natalia krijgt het 
Sportpaleis op wondere wijze 
ook viermaal vol en op de derde 
plaats prijkt Milk Inc. met drie 
optredens in diezelfde Ant-
werpse zaal. Maar ook de be-
tere groepen zijn op de goeie 
weg: Gabriel Rios en co vulden 
enkele grotere zalen, vooral in 
het buitenland dan nog. 

 Uiteraard omgeven al deze 
artiesten zich met een entou-
rage, die de laatste jaren steeds 
professioneler geworden is. 

Geen loze moeite, want precies 
hierdoor vindt het publiek zijn 
weg naar de concertzalen. Een 
promotiebudget, steengoed 
management en bij voorkeur 
ook leuke muziek lanceren de 
muzikanten richting Ultratop. 
En dat levert hen dan weer een 
plaatsje in de concertagenda 
op. 

 Vanwaar komt die eerdere 
negatieve ingesteldheid dan? 
Volgens  Teddy Hillaert , boe-
ker van Live Nation, moeten we 
de oorzaak bij de artiesten zelf 
zoeken. Zo verwijt hij Laïs en 
Flip Kowlier een gebrek aan ori-
ginaliteit en timing. “Als je op je 
laatste plaat wil klinken als Co-
coRosie, ben je wel iets te laat, 
hé?” Teddy toch. 

 Alle gekheid op een stokje, 
één ding staat vast: Belgische 
groepen doen het beter dan 
ooit. Wel opletten dat ze origi-
neel blijven, anders krijgen ze 
Teddy op hun dak.  ¶  

HIER KOMEN DE BELGEN!
NOOIT VONDEN BELGISCHE GROEPEN 
EEN GROTER PUBLIEK DAN IN 2007

GUSO DURFT SPELEN!
  GUSO  Het Gents Universitair Symfonisch 

Orkest ( GUSO ) wil op 12 en 13 december ie-
dereen verwarmen met haar winterconcer-
ten. Geen kerstmuziek of winterse deuntjes, 
maar opzwepende muziek, die bruist van de 
energie. Het  GUSO  doet u wegdromen naar 
Spaanse zomeravonden en voert u mee naar 
het koude Rusland waar Tchaikovsky’s pas-
sionele liefde brandde. 

 Dirigent Steven Decraene,  KLARA -am-
bassadeur van de klassieke muziek 2007, en 

zijn 60 enthousiaste studenten/muzikanten 
van het  GUSO , repeteerden dit semester aan 
de meeslepende 5e Symfonie van Tchaikovs-
ky en het Concierto de Aranjuez van Joac-
quín Rodrigo met zijn dromerige, bekende 
melodieën. Het  GUSO  is zeer verheugd in 
dit Concierto de Aranjuez samen te kun-
nen spelen met Yves Storms, wereldwijd be-
roemde gitaarvirtuoos en docent gitaar aan 
het Conservatorium te Gent. 

 Na de oprichting van het  GUSO  in okto-

ber 2006, de succesvol onthaalde concerten 
in december en april vorig academiejaar, de 
verdubbeling van het aantal leden, stages 
onder leiding van professionele muzikanten 
en vele gezellige repetitie-avonden, nodigt 
het  GUSO  u graag uit, want… het durft spe-
len! 

 De concerten gaan door op woensdag 12 december 

2007 om 20u30 in het  ICC  (grote zaal) en donderdag 

13 december 2007 om 20u30 in de Sint-Pauluskerk. 

5 euro voor studenten en 8 euro voor volwassenen.  ¶  
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SCHAMPER 
VEROVERT 
HET WEB
Op het volgende blad van papier 
zal je helaas moeten wachten tot 
februari, maar Schamper helpt je 
in tussentijd graag je examens te 
verneuken op WWW.SCHAMPER.BE.

DAGELIJKS NIEUWS

Elke dag berichten we over onze 
universiteit en alles daarrond.

BLOGS

Omdat onze redacteurs nu eenmaal een 
interessanter leven hebben dan jij.

ARCHIEF

Stukje bij beetje brengen we alle oude 
Schampers online. Verpruts je tijd met het 
lezen van artikels over vrije liefde en 
neomarxistische grollen.
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  Flip Kowlier  heeft duidelijk geen al te 
hoge dunk van ons favoriete studenten-
blad: “Ik doe alles. Zelfs een interview met 
Schamper ( lacht ). Volgens mijn vrouw is zij 
de enige die jullie  boekske  leest.” Wij deden 
toch ons best om een half uur lang de meest 
interessante vragen op Kowlier af te vuren 
en ontdekten de purist, de fascist, de Urba-
nus én de Jezus in deze artiest. 

 De titel van je cd is ‘De Man van 31’. Dat 
klinkt als een stand van zaken. Hoe maak je 
de balans op? 

 Eigenlijk is de plaat vooral een moment-
opname van het heden, maar je zou ze in-
derdaad ook als een stand van zaken kunnen 
beschouwen. In dat laatste geval is de ba-
lans zeker positief. Ik ben  content  met waar 
ik sta en met wat ik al gedaan heb. Ik heb 
dingen bereikt waar ik als puber enkel van 
kon dromen, zoals op Pukkelpop en Werch-
ter spelen, en ik ben — tot nu toe — nog niet 
op mijn bek gegaan. Ook op persoonlijk vlak 
ben ik al redelijk gezegend geweest: allemaal 
positief dus. 

 Is muziek maken dan altijd zo’n consequente 
keuze geweest? 

 Ik dacht er nooit echt over na. Ik wilde 
wel naar de jazzstudio in Antwerpen, maar 
dan moest ik eerst mijn humaniora afma-
ken. Aangezien de meeste van mijn vrien-
den naar een technische school gingen en 
ik niet echt wist wat kiezen, ben ik dan ook 
maar naar het  VTI  (Vrij Technisch Instituut, 
nvdr.) gegaan. Toen ik daar aankwam, moest 
ik meteen een overall aantrekken en begin-
nen werken. Toen dacht ik wel: “Oh shit, wat 
heb ik nu gedaan!” ( lacht ) 

 Toen ik afstudeerde kreeg ik meteen heel 
wat aanbiedingen van fi rma’s. Ik had dus 
direct kunnen beginnen te werken. Maar ik 
zou in die fi rma’s niet geaard hebben. In die 
zin was het voor mij dus vanzelfsprekend 
dat ik muziek zou maken.  

 Je eerste cd klinkt een stuk donkerder dan 
deze plaat. Zat je toen in een wat mindere 
periode? 

 Moeilijke vraag. Misschien kwam ik voor 
de eerste plaat wel uit een meer duistere pe-
riode, maar ik denk eigenlijk dat ik me nu 
ongeveer hetzelfde voel. De behoefte om ra-
diosingles te maken was er bij deze plaat wel 
minder. Bij mijn eerste album wilde ik echt 
dat het zou werken en dacht ik daar meer 
over na.  

 Of nee, eigenlijk klopt het niet wat ik zeg. 
( denkt na ) Ik maak muziek en uiteindelijk 
kan je daar veel over zeggen, maar zoveel 
controle heb je er niet over. Je kan ook wel 
eens een slechte namiddag hebben en net 
dan een triestig nummer schrijven. Maar 
vraag het mij morgen opnieuw en ik zeg iets 
helemaal anders. Ik vind het allemaal zeer 
relatief. Maar laat dat jullie vooral niet te-
genhouden! ( lacht ) 

 HUISJE-TUINTJE-KINDJE 
 Vind je het jammer dat je geen echte studen-
tentijd hebt gehad? 

 Eigenlijk heb ik wel zoiets gehad, toen ik 
drie jaar op kot zat in Antwerpen. Dat gedoe 
met cantussen en studentenverenigingen 
interesseerde me alleen helemaal niet. Ik 
vond het altijd een beetje vreemd om men-
sen in uniform, met eieren in hun haar en 
stift op hun wangen over de Meir te zien lo-
pen. Waarom doe je zoiets eigenlijk?  

 Samen met een paar vrienden zat ik al-
tijd op mijn kot, meestal te blowen en naar 
muziek te luisteren. Ik ging nooit uit. We 
gingen wel eens naar een optreden, maar 
als het gedaan was keerden we meteen weer 
terug naar mijn kot. Veel drinken en ’s mor-
gens wakker worden op vreemde plaatsen 
is meer een evolutie van de laatste jaren 
( lacht ).  

 Is ‘Donderdagnacht’ dan min of meer autobi-
ografi sch? 

 Ja, toch wel. De laatste jaren leerde ik en-
kele nieuwe vrienden kennen, zoals  Gabriel  
( Rios , nvdr.). Slechte vrienden natuurlijk … 

 We zijn een tijdje een echte ‘bende’ ge-
weest, er was zelfs een periode waarin we 
elke dag op stap gingen. “Ze zijn daar”, was 
het gevoel toen. Ik kwam ook net uit een re-
latie van negen jaar en toen stapte ik even 
in een heel andere wereld. Nu is dat veran-
derd. Ik word nog wel zat, maar minder dan 
vroeger. Ik ben getrouwd: ik kan nog wel het 
zwijn uithangen, maar ook dat gebeurt niet 
zo vaak meer. 

 Gaapt de generatiekloof plots tussen jou en 
ons, studenten? 

 Dat is misschien een zwaar woord, maar 
ik merk wel dat er een generatie volwasse-
nen na mij komt die haar eigen humor en 
muziek heeft. Als ik nu een avond met jullie 
zou weggaan, zou ik vaak iets hebben van: 
“Waar hebben ze het toch over?!” Dat is on-
vermijdelijk, denk ik.  

 De nostalgie die op ‘Herman’ (de tweede plaat 
van ’t Hof van Commerce, nvdr.) nog heel do-
minant aanwezig was, lijkt op je laatste plaat 
volledig verdwenen.  

 Ja, op dit moment ben ik niet echt meer 
bezig met het verleden. Toen ik twintig, vijf-
entwintig was, dacht ik veel meer na over 
mijn prille jeugd. Nu kan ik daar af en toe 
nog met heimwee aan terugdenken, maar ik 
zit wel op een goede leeftijd. Ik voel mij geen 
kind meer, maar ook nog geen vader. Het is 
een beetje de uitloper van mijn jeugd met de 
voordelen van het volwassen zijn: een job 
hebben, geld verdienen en doen wat je wil. 

 Zie je jezelf al als vader in een modelgezinne-
tje met twee kindjes en een eigen huis? 

 Ja, eigenlijk wel. Misschien wel in de na-
bije toekomst. Er wordt nog niet zoveel over 
nagedacht, maar ik kijk er wel naar uit om 
een gezin te vormen. Hoewel ik mijn uit-
spattingen heb, ben ik eigenlijk niet vies van 
het burgerlijke en het huiselijke.  

DE JEZUS VAN DE DIALECTPOP
Tristan Hoorelbeke
Sanne Huysmans

FLIP KOWLIER OVER ZIJN NIEUWE PLAAT 'DE MAN VAN 31'
Met 'Donderdagnacht' heeft Kowlier alweer een dikke radiohit te pakken. 
Ook 's mans nieuwe album 'De Man van 31' gaat vlot over de toonbank. 
Schamper trok zijn stoute schoenen aan en vroeg én kreeg een interview 
met Flip Kowlier.
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 CROSS-OVER 
 Je hebt een tijdje geleden in de Roma in Bor-
gerhout gestaan. Hoe zijn de reacties van het 
Antwerpse publiek?  

 Ik vind het een zeer aandachtig publiek, 
de mensen waren echt aan het luisteren en 
bij het laatste nummer gingen ze zelfs recht-
staan! Daar lijken ze net wél moeite te doen 
om te luisteren. 

 In West-Vlaanderen bijvoorbeeld heb-
ben ze eerder iets van: “’t Is goed jongen, 
wij weten dat allemaal al”, en dan hangen 
ze liever gewoon het zwijn uit op een num-
mer als ‘Min Moaten’. Dat is hun volste recht 
natuurlijk. Als er in Nederland bijvoorbeeld 
een ongeloofl ijk luidruchtige bende in het 
publiek zit, dan zijn het onvermijdelijk West-
Vlamingen die mee zijn afgereisd. 

 Spreek je het publiek daar ook in het dialect 
aan? 

 Nee, ik pas me wel aan. Dan spreek ik zo’n 
soort tussentaaltje, iets wat ik mezelf liever 
niet hoor spreken. Het echte AN is helaas te 
hoog gegrepen voor mij. 

 Is het nog wel evident om in het West-Vlaams te 
blijven zingen nu je in Gent woont en werkt? 

 Ik vind het nog altijd evident, ja. Soms 
sluipt er wel eens een woord in — zonder dat 
ik het merk — waarvan andere mensen zeg-
gen: “Dat is nu toch geen écht West-Vlaams 
meer.” Maar dat vind ik helemaal niet erg: 
het dialect was ook nooit mijn pointe. De 
bedoeling was enkel om in mijn eigen taal 
te zingen en als die evolueert, dan is dat ook 
maar zo. 

 We hebben vernomen dat je tegenwoordig nog-
al bezig bent met dance. Mogen we iets in die 
richting verwachten? 

 Ja, ik ben bezig met een dance-project. 
Het is iets met een zangeres, maar concrete 
plannen zijn er nog niet. Het genre? Goh, 
ik ben daar niet zo in thuis, voor mij is dat 
eigenlijk allemaal dance. ‘King of my Castle’ 
van  Wamdue Project  gebruik ik wel eens 
als vergelijking. House, toegankelijk en com-
merciëel, maar niet plat. Het is een hele uit-
daging en zeer leuk om ermee bezig te zijn 
op dit moment.  

 Je bent altijd met heel diverse projecten bezig. 
Heb je dan nooit zin om die stijlen met elkaar 
te vermengen? 

 Eigenlijk niet, het zorgt er vooral voor 
dat ik het niet beu word. En dat het net 
géén kruisbestuiving wordt, ik hoor dat niet 
graag. Toen ik begon met muziek maken was 

alles cross-over: Red Hot Chili Peppers, Ur-
ban Dance Squad, Rage Against Th e Machi-
ne, … Toen vond ik dat fantastisch, maar ik 
ben meer purist geworden. Een genre is een 
genre, en ik hou dat liefst gescheiden. Ik ben 
daar redelijk fascistisch in. ( buigt zich naar 
onze dictafoon ) Daarin wel, voor de rest niét! 

 EEN GEHEIM 
 Je staat binnenkort in het Sportpaleis voor Ur-
banus. 

 Ja, ik heb voor de tributeplaat  Urbanus 
Vobiscum  een nummer van hem gecoverd. 
‘De Belastingscontroleur’, een humoristisch 
nummer dat in feite bijna gerapt wordt. Een 
beetje cross-over eigenlijk ( lacht ). Ik zou voor 
het optreden in het Sportpaleis ook graag 
‘Lumumba’ brengen, echt een heel tof num-
mer. Urbanus heeft het wel gezongen maar 
het werd geschreven door Jan De Wilde.  

 Urbanus heeft eigenlijk gezegd dat dat 
nog een geheim moest blijven, dus ik weet 

niet of ik dat wel mocht vertellen … Nu ja, 
te laat dus. 

 Ben je niet bang om de volgende Urbanus te 
worden, als voortrekker van een nieuwe gene-
ratie dialectpoppers? 

 Als je een voorbeeld bent voor jongeren, 
lijkt het alsof je zelf al afgeschreven bent. Dat 
zou ik niet zo tof vinden en ik denk ook niet 
dat dat al het geval is. 

 De populariteit van het genre zal wel nog 
heel wat op en neer gaan. Nu is het even wat 
populairder, maar dat is zeer relatief. De  Fix-
kes  hadden een groot commercieel succes, 
maar om nu te zeggen dat je zulke muziek 
constant op de radio hoort, dat is toch ook 
niet het geval.  

 Als ze mij als voorbeeld noemen, voel ik 
me wel vereerd. Maar als ik er niet was ge-
weest, zou het wel iemand anders zijn, denk 
ik. Enfi n, dat zou je van Jezus ook kunnen 
zeggen: “Ja, ik was ‘k ik hier, ik dacht: ik zal 
iets goeds doen, een paar volgelingen … en 
voilà.” ( lacht )  ¶  

Foto's door Koen Bauters
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Bert Schelfhout, Bestuurslid LVSV Gent

STUDENTEN ALLER SCHOLEN, VERENIGT U?
Aanstaande donderdag is 

het weer hoogtij binnen de stu-
dentengemeenschap te Gent. 
De studenten worden namelijk 
massaal opgeroepen om tegen 
het onderwijsplan van Minister 
Vandenbroucke te protesteren. 
Onder het idee ‘het druist in te-
gen onze belangen’ trachtten de 
Gentse Studentenraad van de 
universiteit, de studentenraad 
van de Hogeschool en overkoe-
pelende organen als FK, SK en 
VVS massaal studenten te mo-
biliseren. Drie speerpunten wor-
den aangehaald als reden tot 
protest. 

Een eerste punt is het idee 
dat je na twee keer niet slagen 
hoger inschrijvingsgeld moet 
betalen. Het komt erop neer 
dat de student niet kan trissen 
aan hetzelfde tarief. Is trissen 
— driemaal het eerste jaar doen 
— dan wel zo goed voor die stu-
dent? Een waargebeurde casus 
— en deze is verre van een uit-
zondering — vertelt me het vol-
gende. Een student politieke we-
tenschappen slaagt drie jaar na 
elkaar niet voor zijn eerste jaar. 
Het jaar erna begint hij aan de 
Hogeschool een journalistieke 
opleiding. Ook daarvoor slaagt 
hij niet. Na die vier jaar gaat hij 
op zoek naar een job, met nog 
steeds zijn middelbaar diploma. 
Had deze student na twee jaar 
niet slagen meer inschrijvings-
geld moeten betalen (dat de 
werkelijke onderwijskost meer 
benadert), dan had hij wellicht 
een meer verantwoorde houding 
aangenomen. Gaat hij werken 
na twee jaar, dan had hij reeds 
twee jaar ervaring en dito kan-
sen op een betere job. Inclusief 
twee jaar meer pensioenrechten 
en twee jaar geld verdienen. Ik 
denk dat de student in kwestie 
hieraan tevens een beter gevoel 
had overgehouden. Zet je vier 
jaar falen tegenover twee jaar 
werkervaring, het is toch een be-
langrijk verschil. 

Mensen die na hun secundai-

re studies niet verder studeren 
en gaan werken, betalen vanaf 
dan belastingen. In concreto be-
talen zij de fi nanciering van ons, 
studenten aan de hogeschool of 
universiteit. Ik geef toe, verder 
studeren is best wel plezant! Als 
wij bovendien afstuderen, wordt 
ons nog eens een groter loon 
uitbetaald. En opnieuw geen 
student die eraan denkt om bij-
voorbeeld de knelpuntberoepen 
op te vullen in de bouwsector. 
Dienen tegenover deze gulle 
giften dan geen verantwoorde-
lijkheden te staan? Is het zo erg 
te vragen dat je bij gebruik van 
gemeenschapsgeld een meer-
waarde teruggeeft? Een diploma 
behalen bijvoorbeeld… 

Een tweede luik van protest 
in hun eerste punt zijn de hogere 
inschrijvingsgelden voor mana-
ma’s en banaba’s. Leuk klinken-
de woorden die het hebben over 
aanvullende opleidingen na je 
basisopleiding (Master-na-Mas-
ter of Bachelor-na-Bachelor). 
Zelf studeer ik dit jaar af in mijn 
hoofdopleiding. Ik heb volop ge-
noten van het studentenleven. 
Net zoals vele anderen wil ik er 
nog een jaartje extra van genie-
ten. Dient dit volledig op kosten 
van de gemeenschap te gebeu-
ren? De bijkomende opleiding 
kan zeker en vast een meerwaar-
de betekenen voor student en 
maatschappij. Maar wat met de 
opportuniteitskost? Is het nuttig 
voor een student om nog verder 
te studeren, als er nu al een te-
kort is aan hooggekwalifi ceerde 
jobs? Als de student bovendien 
z’n bijkomende opleiding zelf 
dient te fi nancieren zal hij meer 
gemotiveerd de studie aanvat-
ten.

Wat met het argument dat 
niet iedereen dit kan fi nancie-
ren? Uiteraard, met torenhoge 
belastingen die onverantwoorde 
studieavonturen fi nancieren kan 
binnenkort zelfs het konings-
huis niet meer studeren. Of zijn 
zij vrijgesteld van belastingen? 

Bovendien ken ik veel zaken en 
mensen die fi nanciering nodig 
hebben. Moet men dit alles van 
de staat verwachten? Er zijn 
toch degelijke, private oplossin-
gen! Studenten die deze bijko-
mende opleiding niet kunnen 
betalen kunnen bijvoorbeeld 
beroep doen op renteloze lenin-
gen van de overheid. Een tweede 
optie bestaat erin om uw studie 
te laten fi nancieren door een 
bedrijf. In ruil stelt de student 
z’n kennis enkele jaren ter be-
schikking van het bedrijf. In vele 
andere landen van de Europese 
Unie bestaan deze mogelijkhe-
den met succes.  

Een tweede belangrijk punt 
dat men aanhaalt voor de beto-
ging is de vraag om meer mid-
delen. Het ironische van heel het 
verhaal is dat men in een eerste 
punt protesteert tegen iets dat 
meer middelen genereert. Het 
nieuwe decreet lost misschien 
niet alle fi nancieringsproblemen 
op — er zal altijd geld te kort zijn 
— maar ik vind het toch cruciaal 
dat men verantwoord omspringt 
met dit overheidsgeld.  Indien 
aan deze voorwaarde voldaan 
wordt, pleit ik voor.

Tenslotte kan ik me enigs-
zins vinden in hun derde punt: 
de vraag naar meer fi nanciering 
voor hogescholen, kunstoplei-
dingen en faculteiten humane 
wetenschappen. Door het stij-
gend aantal studenten — of met 
een mooi woord: de ‘democra-
tisering van het onderwijs’ — 
kampen deze met aanzienlijke 
tekorten.  

Als liberaal vind ik onderwijs 
één van de speerpunten van het 
overheidsbeleid. Essentieel ech-
ter is dat samen met onderwijs 
verantwoordelijkheid komt. 
Overheidsgelden zijn geen gra-
tisverhalen en dienen, althans 
vanuit mijn liberale visie, ade-
quaat en verantwoord besteed 
worden. Meer zelfs, in mijn visie 
moeten meer kansen voor stu-
denten gepaard gaan met meer 
verantwoordelijkheid.  

Hoogtij voor de studentenge-
meenschap blijft voor mij aldus 
de symbolische bezetting van 
het Gravensteen, vorige week 
herdacht tijdens de Graven-
steenfeesten. Donderdag wordt, 
thans in mijn visie, laagtij voor 
studenten die kritisch durven 
denken. ¶

WWW.BOEKENFESTIJN.COM INFO: 03 820 72 58

Met deze bon kunt u één gratis boek uitkiezen bij de afdeling 

'Actieboeken' tijdens het Boekenfestijn in Flanders Expo Gent.

Boekenfestijn Gent

13 tot en met 16 december 2007

Openingstijden Boekenfestijn 

Don/Vrij 10.00-21.00 uur

Zat/Zon10.00-18.00 uur
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Boekenwaardebon

1 Gratis Boek!

4 DAGEN LANG VOORDEEL OP HET 
BOEKENFESTIJN IN GENT
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 De Th erminal staat ter normaal be-
schikking van de vele studentenvereni-
gingen die onze universiteit rijk is. De 
verschillende zalen en vergaderlokalen 
worden gratis aan hen verhuurd om mak-
kelijk fuiven, lezingen of andere activitei-
ten te kunnen organiseren. Om dat in 
goede banen te leiden, stelt de UGent een 
studentenbeheerder te werk. Een bezol-
digde functie die sinds vorig academie-
jaar door de Nederlander  Hans Pijpelink  
wordt ingevuld. 

 GEZICHTSVERLIES 
 Toen de rector tijdens de eerste week 

van december samen met collega’s uit het 
buitenland een bezoek bracht aan ver-
schillende universitaire gebouwen, liep 
het echter mis. De beheerder was niet 
op voorhand op de hoogte gebracht en 
toen de delegatie in de grote zaal van het 
studentenhuis een ontbijtende student 
in zijn kamerjas aantrof, vroegen ze hem 
wat hij daar zat te doen. 

 Zo kwam aan het licht dat de volle-
dige benedenverdieping van het gebouw 
in koten was opgedeeld. De ruimtes daar 

worden amper gebruikt omdat ze als ar-
chief of opslagruimte bedoeld zijn. Aldus 
bleef het lange tijd onopgemerkt dat ze 
als aparte kamers werden verhuurd aan 
buitenlandse studenten. Hoeveel geld 
daarmee gemoeid was, is nog niet be-
kend. 

 “De bedoeling van het bezoek was om 
te tonen op welke manieren de Gentse 
universiteit het studentenleven probeert 
te ondersteunen”, vertelt de secretaresse 
van de rector aan Schamper. Hijzelf zit 
volgens haar erg verveeld met de zaak en 
was niet bereikbaar voor commentaar. “Je 
moet dat begrijpen. De Th erminal is een 
prestigeproject en Paul had echt gehoopt 
eens te kunnen uitpakken tegenover zijn 
collega’s. Door deze zaak lachen ze nu tot 
in Spanje met ons. Echt triestig.” 

 MACHT 
 Op dit moment is het onderzoek naar 

de aff aire nog lopende. Een interne memo 
die Schamper kon inkijken, spreekt van 
‘(een) graduale normvervaging die bin-
nen het huidige systeem niet voldoende 
gecorrigeerd werd.’  Daarmee wordt er 

reeds duidelijk gehint naar de te grote 
macht die de beheerder onafhankelijk 
van het rectoraat over het gebouw kan 
uitoefenen. “Wij kunnen hier verdomme 
geen zetel zetten zonder zijn toestem-
ming, en dan lapt hij ons zoiets!”, rea-
geert een medewerker van de  GSR  (dat er 
een lokaal betrekt – red.) verbolgen. 

 De omschrijving van zijn functie is dan 
ook erg dubbelzinnig. “De voornaamste 
regel stelt enkel dat de beheerder de lo-
kalen ten dienste van de studenten moet 
stellen”, vertelt de juridische dienst van 
de UGent ons. “Zo’n vage omschrijving 
kan het de universiteit wel eens lastig ma-
ken om hier doortastend op te treden.” 

 Van Cauwenberges secretaresse be-
vestigt dat vermoeden: “De heer Pijpelink 
houdt vol niets misdaan te hebben. Hij 
dreigt er een procedureslag van te ma-
ken, indien hem offi  cieel iets ten laste 
wordt gelegd. Schrijnend is dat de univer-
siteit in dat geval zélf de advocaat van Pij-
pelink zal moeten betalen!” Het zou best 
kunnen dat hij er daarom met slechts een 
waarschuwing van af komt.  ¶  

GEDEELTE THERMINAL ALS KOTGEBOUW INGERICHT
Consternatie in De Therminal vorige week, toen bleek dat het studen-
tenhuis al geruime tijd ingericht wordt als kotgebouw.

Bregt Saenen
Bert Dobbelaere

Foto door Laure Nuytemans
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 27 april 2006. Een stralende donder-
dag. Meer dan 10.000 studenten, perso-
neelsleden van de Ugent en vakbonds-
lieden trekken door de straten van Gent. 
Studentenverenigingen en politieke kon-
venten worden verenigd onder één vlag 
om te protesteren tegen de onderwijs-
fi nancieringsplannen van minister van 
Onderwijs Frank Vandenbroucke. Weken 
op voorhand had men uit verschillende 
hoeken de handen in elkaar geslagen om 
de studenten hiervoor warm te maken, 
goed te informeren en te mobiliseren. 
De meest grootschalige studentenactie 
in jaren verliep zonder noemenswaar-
dige incidenten. Toen de duizenden be-
togers uiteindelijk samentroepten op 
de Vrijdagsmarkt, spraken Harko Vande 
Loock en Hans Pijpelinck de massa toe. 
Hierbij deden ze nog eens uitgebreid uit 
de doeken waartegen én waarvoor we be-
toogden. Het gezamenlijke optreden van 
deze twee ideologische tegenpolen was 
het mooist denkbare symbool van het se-
rene pluralisme waarin de betoging ver-
lopen was. Het contrast met de betoging 
die afgelopen donderdag 29 november 
plaatsvond, had onmogelijk groter kun-
nen zijn.  

 Concrete plannen voor een protestac-
tie werden pas voor het eerst naar de stu-
dentenvertegenwoordigers van de facul-

teit Letteren & Wijsbegeerte gestuurd op 
woensdag 21 november. Reeds een week 
later zou er opnieuw betoogd worden te-
gen datzelfde ‘plan VDB’. Pas twee dagen 
later roept Koen Hostyn, dit jaar ‘Actieco-
ordinator fi nancieringsplan Oost-Vlaan-
deren’, enkele stuvers bijeen voor concre-
te plannen. Maandag 26 november vindt 
de eerste echte ‘werkgroepvergadering’ 
plaats. Tijdens beide gelegenheden wijst 
men Koen Hostyn erop dat de informatie 
die hij verspreidt te vaag is, te tendenti-
eus, te sloganesk én op sommige punten 
zelfs foutief. Er resteerde ons nog amper 
twee en een halve dag om studenten op 
te trommelen voor de betoging. Ondanks 
deze gebrekkige organisatie slaagt men 
er toch in enkele duizenden mensen te 
verzamelen op een regenachtige donder-
dag. Deze actie zou echter niet eindigen 
in dezelfde serene, pluralistische sfeer op 
de Vrijdagsmarkt als destijds. 

 Op Jacob van Arteveldes standbeeld 
speechte Koen Hostyn (in rood T-shirt 
en gefl ankeerd door enkele communisti-
sche vlaggen) niet namens de studenten 
van Gent, waartoe hij als studentenverte-
genwoordiger en coördinator van de ac-
tie nochtans perfect gelegitimeerd was. 
Neen, hij stelde zichzelf voor als ‘Koen 
van Comac’, waarmee hij meteen duide-
lijk maakte waar het hem om te doen was. 

Hij had uitgebreid uit de doeken kunnen 
doen waarom we tegen VDB’s plannen 
protesteerden en waarvoor we op straat 
waren gekomen. Maar hij verkoos holle 
slogans boven argumenten, om meteen 
daarna te vervallen in een goedkope 
scheldtirade tegen Vandenbroucke zelf. 
Als absoluut dieptepunt werd dan een 
pop, die de minister moest voorstellen, 
in de fi k gestoken. Een dankbaar beeld 
voor de media. Maar niet voor ons, stu-
denten. 

 Donderdag 29 november 2007 zal niet 
bekend blijven staan als de dag dat enkele 
duizenden studenten op straat kwamen 
voor een democratischer én rechtvaardi-
ger onderwijs. Door enkel uit naam van 
zijn eigen politieke studentenvereniging 
te spreken en te handelen, slaagde Koen 
Hostyn erin de geloofwaardigheid van 
deze actie helemaal op te blazen met zijn 
schijnbaar persoonlijke vendetta tegen 
de minister. En hiervan wensen wij, stu-
vers van de L&W, ons te distantiëren.  ¶  

H
ET

 V
OL

K
  JV  Nog steeds geen regering. Het fo-

rum van de politieke wetenschappers 
in spe kan vast voor onderbouwde com-
mentaar zorgen: “Leterme is een totaal 
van de pot gerukte tsjeef die niet weet 
waarmee hij bezig is, kortom, afvoeren 
die pipo. Oprotten en een rotzak die het 
wel klaarspeelt, a.u.b.” Met dank aan 
 mayhem , politicoloog. 

 Dat het allemaal poëtischer en voor-
al constructiever kan, bewijst  Karim 
Ettourki  op Minerva: “Ik niets begrijp 
van deze crisis / wat maakt het uit 
Vlaam of Waal is / Niet toegeef, ander is 
fout gedaan / hoe kan wij zo toekomst 

gemoet gaan / Daarom vraag ik Sint in 
men pantoff el / tussen Vlaam en Waal 
dikke kerstknuff el.” Wij plengen zilte 
tranen, Karim. 

 “biechtstoel… tjah katholiek zennek 
nie” ( CrashNemesisII  beantwoordt 
deze week de vraag “waar heb je meest-
al sex?”. Volgende Schamper zeker iets 
over paardenlullen.) 

  Nerd I  mag naar de fuif van SK-kring 
Moeder Sliekmussel, maar zit nog met 
wat vragen: “Wanneer is die td van jun-
der were? Ik en al mien moaten goan 
zeker kom, alle drie. Da goat toch nie te 
heftig zien è vraagt mien moeder. Vraag-
sje: ofdat er ook pepsi is want ik en mien 
moaten zien links dus tegen echte coke-
cola.” En Pepsi wordt vast gemaakt door 
een straatarme boer uit Bolivia.  

 Ondertussen in het culturele onder-

deel van het  VPPK -forum: “Er staat weer 
een pareltje van een cultuuractiviteit op 
jullie te wachten!” Weer? Een pareltje? 
Jawel: “Op donderdag 13 december spe-
len wij de hele avond spelletjes in de 
Th erminal!” Cultuur is keirelatief. 

  Schizzle  opende op het WiNA-forum 
overigens de topic “_vage fi losofi sche 
cafépraat_” met als motivatie: “Gewoon 
wat shit om die mannen van schamper 
te pesten. dt fouten zijn toegestaan.” 
Bijbehorende fi losofi sche vraag: “Als hij 
liegt, en hij vertelt je erbij dat hij aan het 
liegen is, wil dit dan in feite zeggen dat 
hij altijd de waarheid spreekt?” Ik weet 
het niet Shizzle, maar als hij zegt dat 
WiNA suckt, en hij vertelt je erbij dat 
WiNA suckt, wil dit dan in feite zeggen 
dat WiNA suckt?  ¶  

Schamper laat zich tweewekelijks van zijn 
meest fi lantropische kant zien en plukt de 
meest amusante quotes weg van de ver-
schillende studentenfora.

OPEN BRIEF AAN KOEN HOSTYN

COMMENTAAR?

Wat een dikke zever! U wil 

reageren? Surf naar onze site en 

plaats je reactie onder het artikel. 

Jeroen Wijnendaele, Bregt Vermeulen, Willem Van Tittelboom, Timothy Van Raemdonck, Thomas Pieters, Lorenzo Eeclo, Ewoud De 
Clercq; stuvers aan de Letteren en Wijsbegeerte
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