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KORT
  Bram Bombeek, Katrien Debal  

 Onderwerp: Ik beken 
  Durf het U bijna niet zeggen, maar heb wat 

last om U te schrijven. Wil namelijk een beetje 
geestig zijn en U doen glimlachen, maar ben 
wat moe en in mijn koker zit eigenlijk vooral 
de idee dat ik U wil zeggen dat ik U graag zie, 
dat ik van U hou, dat ik bij U wil zijn, dat ik op 
U verliefd ben en dat ik U de mooiste vrouw (in 
alle betekenissen van het woord ‘mooi’, ik zou 
daar graag eens meer over zeggen) vind die 
ik ooit heb mogen ontmoeten. Zie ik je op de 
 Landdag  van het   KVHV   in Kasteel Terlinden 
in Aalst op  20 december ?  

  Met iedere vezel van mijn lichaam naar je 
verlangend,  

  F.  
 Onderwerp: Aan mijn bruingebronsde 

Tristan 
  Ik zie je graag. Ik zie je graag op een des-

tructieve manier. Allesverterend, niets ont-
ziend, een spoor van vernieling achterlatend, 
ik zie je graag op een gevaarlijke manier, met 
meer Griekse tragedietrekken dan vermakelijk 
is. Zoals je zei, we stevenen samen af op een 
betonnen muur, wetende dat we zullen cra-
shen, maar niet in staat de rem in te drukken 
… Helaas kan ik jou niet zien op  3 december  
in ons liefdesnest, hoewel ik naar jou smacht 
als een dorstige naar water. Ik heb mijn neefje 
beloofd dat ik met hem en zijn studentenkring 
 Filologica  naar het toneelstuk  Trouwfees-
ten en Processen  zou gaan.  

  Was mich nicht umbringt, macht mich stä-
rker!  

  Jouw Marie-Rose  XXX   
 Onderwerp: Kracht door Vreugde 
  Liebling,  
  Mijn hart ligt er in scherven bij als ik zonder 

jou ben. Onze liefde is puur als kristal. Zullen 
we ze vieren op de  Kristalnachtcantus  van 
de   NSV   in Gent op  18 december ? ‘t Schijnt 
dat onze vriend Dewinter er misschien ook zal 
zijn … Heb wel niet veel zin om op Lucifer zijn 
kop te zien maar als jij er bent, heb ik alleen 
oog voor jou. Hoe staat het trouwens met het 
vrijmaken van die fondsen voor de  Creatief 
met Coming Out Workshop  van  Verkeerd 
Geparkeerd  op  10 december  in de Chocola-
debar?  Je weet wat het echte VB-standpunt is 
inzake homoseksualiteit: hoe meer homo’s, hoe 
meer vrouwen voor mij :-p.  

  Je blijft baas in mijn eigen hart,  
  Frank   
 Onderwerp: Weet dat het niet mag 
  Lieve Frank,  
  Ik ga je vreselijk missen de komende we-

ken, ieder moment van de dag denk ik aan 
jou. Ik voel me hier vreselijk bij. Ik hoop dat 
deze vakantie vlug voorbij gaat. Ondertussen 
woedt onze politieke strijd door. Stuur jij een 
schare Voorposters naar het  Debat over de 
Vrije Meningsuiting  van   COMAC   op  2 de-

cember  in de Blandijn? Daar waar Lucifer 
een douche kreeg, weet je nog? Mijn Gentse 
contacten bezorgden mij ook het kotadres van 
enkele  ALS ’ers die je aan Voorpost kan door-
spelen. Zeg je hen ook dat   ALS   op  4 decem-
ber  een  Marxistische Vorming  houdt in de 
Th erminal? Mals marxistisch vlees voor Voor-
postvuisten!  

  88 meer dan ooit,  
  M.   ¶  

Mysterie aan de faculteit Tweekerken: waar is de tweede kerk heen? Foto door JVDD.
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Nuffel, Heleen 'Zwarte Smurf' Debeuckelaere, 
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UNIEF
 Een lieu de mémoire van Gent, 
dat bieden we je deze keer (7). 
Verder ook nog een verslag van de 
PFK-vergadering met rector Van 
Cauwenberge (11) en een interview 
met prof. Vlassenroot over de 
problemen in Congo (13).  

WETENSCHAP
 Alles over de nieuwe onderzoektrip 
naar Zuid-Azië die geologen aan 
de UGent binnenkort ondernemen 
(19).

OPINIE 
 Het liberale LVSV plaats vraagte-
kens bij de ResPACT-campagne 
tegen lagere studiekosten (17).

CULTUUR
 Fans van MGMT moeten de 
cultuurkatern ditmaal zeker lezen: 
we hebben een zot interview met de 
artiesten achter "Electric Feel" (26).

Bert Dobbelaere, hoofdredacteur

De ResPACT-dag van VVS was een fl op: 
weinig volk en geen nationale persaandacht. 
Voilà, we hebben het gezegd. In de vorige 
Schamper waren we immers nog erg posi-
tief over die ResPACT-dag. Aangezien we wél 
erg kritisch waren over Alumni After Work, 
verwijt ex-stuver Stijn Baert ons verderop 
in dit nummer dubbele standaarden. Nu, bij 
Schamper is the sky vanzelfsprekend the li-
mit, maar we hebben vooralsnog geen profes-
sor Barabas onder onze redacteurs. De enige 
reden waarom we niks schreven over hoe stil 
de ResPACT-dag voorbijgegaan was, is dus 
omdat onze editie toen al gedrukt was. 

Hoewel die ResPACT-dag op zich dus wei-
nig geïnteresseerden kon lokken, blijft het 
project zelf wel leven onder de studenten-
verenigingen. De tegencampagne ‘ResPECT 
(Voor Belastinggeld)’ van het liberale LVSV 
is daar een voorbeeld van. Zij pleit voor een 
responsabilisering van de onderwijsuitgaven 
als antwoord op de alarmkreet van VVS over 
stijgende studiekosten. “Mensen die aan de 
universiteit willen studeren moeten […] dit 
niet zomaar afwimpelen op de actieve bevol-
king die de kans daartoe niet krijgt. Daar is 
niets sociaal aan”, lezen we. LVSV refereert 
daarmee aan het feit dat slechts 8% van de 
bevolking een universitair diploma op zak 
heeft, terwijl iedereen uiteindelijk voor die 
diploma’s betaalt.

In de slotparagraaf van het opiniestuk 
wordt duidelijk op welke voorheen verzwe-
gen premisse dat argument nog steunt: LVSV 
ziet een hogere opleiding voornamelijk als 
een kans voor individuen om zich te ont-
plooien. Indien dit het geval zou zijn, dan 
was het feit dat elke uniefstudent de staat 
meer dan 20.000 euro per jaar kost inder-
daad schandalig. De visie van LVSV op hoger 
onderwijs lijkt echter te eng. Hoewel 92% van 
de bevolking inderdaad geen universitair 
diploma krijgt voor haar geld, deelt ze wel 

mee in de maatschappelijke meerwaarde 
daarvan. Hoogopgeleiden innoveren: ze ma-
ken productieprocessen effi  ciënter, zorgen 
voor R&D die tot nuttige apparaten leidt en 
trekken de tertiaire sector, die steeds groter 
wordt. Ze zorgen dus voor welvaart. Daar-
naast — maar even belangrijk — is er ook 
nog een niet-geldelijke return: mensen die 
de kans krijgen om te studeren kunnen zich 
enkele jaren toeleggen op specifi eke thema’s 
en aldus het maatschappelijke debat meer 
schwung geven, of als leerkracht onze kinde-
ren opleiden tot verantwoordelijke burgers.

Een universitair diploma is dus goed voor 
iedereen, ook al is slechts één iemand er 
de formele drager van. Subsidiëring van de 
studie-uitgaven in het hoger onderwijs komt 
niet neer op ‘kosten’ die ‘afgewimpeld’ wor-
den op anderen. Neen, het is een investering 
van de hele samenleving in menselijk kapi-
taal. 

Dat LVSV overdreven veel aandacht legt 
op het individu, is natuurlijk niet de belang-
rijkste les die we trekken uit hun opiniestuk. 
Dat ze graag namedroppen en werken met 
bombastisch klinkende citaten ook niet, dat 
is nu eenmaal een eigenschap van PFK-ver-
enigingen. Vooral opvallend is de toon van 
het opiniestuk. LVSV is duidelijk liberaal, 
maar zeker niet militant. In feite is hun opi-
niestuk nauwelijks minder genuanceerd dan 
sommige ideeën uit het kader van ResPACT, 
dat bijvoorbeeld nog steeds het voorstel be-
vat om een maximale inschrijvingskost in te 
schrijven in de grondwet. Nochtans is LVSV 
een uitgesproken liberale politieke vereni-
ging en fungeert de VVS als studentenkoe-
pel. In de wandelgangen zijn veel mensen 
enthousiast over wat de “pragmatisering van 
VVS” heet. Schamper met hen, iedereen heeft 
baat bij een studentenkoepel met een breed 
draagvlak. Maar deze bemerking maakt dui-
delijk dat er nog werk aan de winkel is. ¶

EDITORIAAL

PRAGMATISCH?

Ook een beetje een smurf. Meer MGMT op blz. 26. Foto door Ine De Jonge.
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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.

WERKEN BIJ SCHAMPER

Lezersbrieven en 

opinies zijn welkom op 

schamper@schamper.

ugent.be

COMMENTAAR?

  GM  Dat ze aan de  VUB  de website van de Moeial 
maar niet van de grond krijgen, dat wisten we al 
langer. Hun Franstalige collega’s van de  ULB  zitten 
sinds kort echter met een groter probleem. Sinds 
19 november wordt een sporthal op campus Sol-
bosch te Elsene bevolkt door ruim 300 asielzoe-
kers. Deze sans-papiers kregen de toestemming 
om één nacht door te brengen in de desbetreff en-
de sporthal, maar weigerden de volgende morgen 
te vertrekken naar andere oorden. Een voorstel om 
de asielzoekers te verhuizen naar de feestzaal ving 
ook bot.  

 Nog uit Brussel kwam het bericht dat steeds 
meer studenten beroep doen op een leefl oon. Wat 
vooral opviel, was de sterke stijging in Franstalig 
en Duitstalig België. Toch verzekerde  Nathalie 
Debast , stafmedewerker  OCMW -wetgeving van 
de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten 
( VVSG ), ons dat elke potentiële kandidaat grondig 
gescreend werd voordat men een leefl oon toeken-
de.  

 Over het kanaal vielen er ook nog nieuwtjes te 
rapen. Groot-Brittannië staat al langer bekend als 
een natie met een preutse houding tegenover sek-
suele voorlichting, wat zich onder meer vertaalt in 
een groot aantal tienerzwangerschappen. Daarom 
ging Th e Times op onderzoek in Nederland (het 
land met het minste aantal tienerzwangerschap-
pen), en kwam terug met het voorstel om reeds 
aan vijfjarigen te vertellen over de bloemetjes en 
de bijtjes. Benieuwd of de kleutertjes de  message  
zullen begrijpen. 

 Op datzelfde eiland blijkt het dat verschillende 
studenten fraude hebben gepleegd bij het invullen 
van hun inschrijvingsformulier. De Students Loan 
Company doet onderzoek naar rijke buitenlandse 
studenten wiens inschrijvingsgeld wordt berekend 
op basis van het loon van de ouders. Maar als die 
kinderen gedomicilieerd zijn in het Verenigd Ko-
ninkrijk dan komen ze in aanmerking voor studie-
beurzen die duizenden pond waard zijn.  Th ose rich 
bastards .  ¶  

Seksuele voorlichting voorkomt tienerzwangerschappen. Én dit soort prullen ook!

  HL  Eerst en vooral: we hebben met 
Schamper dubbel zoveel Facebookfans als 
Dwars (studentenblad van de Universiteit 
Antwerpen)! Bijna verslaan we ook Veto 
(studentenblad van  KUL euven) qua popu-
lariteit. Dus bij deze: word fan van Scham-
per!   

 Hoe komt het dat Veto nog steeds popu-
lairder is? Ze hebben ‘schandalen’ aan het 
licht gebracht! Het is namelijk zo dat de 
Studentenraad Associatie Leuven (StAL) en 
de Leuvense Overkoepelende KringOrgani-
satie ( LOKO ) niet meer de beste vriendjes 
zijn, de laatste tijd. Het is nog niet tot een 
gewelddadig treff en gekomen (hoewel dit 
hen waarschijnlijk nog meer fans zou op-
leveren), maar er zijn toch enkele signalen 
van slechte samenwerking te melden. Zo 

was er het voorstel voor het standpunt 
over het leerkrediet op de Algemene Verga-
dering van StAL, dat de leden van  LOKO  en 
StAL samen hadden opgesteld. Tot grote 
verwondering van de StAL-leden stemden 
plots alle  LOKO -kids tegen.  Pwned.  

 Het probleem stelt zich ook op het vlak 
van informatiedoorstroming. Die ís er na-
melijk gewoonweg niet. En dan is er nog 
de samenwerking met de Vlaamse Vereni-
ging voor Studenten ( VVS ).  LOKO  is vorig 
jaar bewust opgestapt uit de  VVS , maar 
“bevindt zich nu in een hypocriete situatie 
omdat ze samenwerken met de  VVS , en 
niet met StAL” aldus  Th ijs Smeyers , voor-
zitter van StAL.  

 Er zijn natuurlijk ook lolliger dingen 
te lezen in de boekjes van onze tegenhan-

gers. Zo staat er een vrouw in een onder-
broekje op de voorpagina van Veto. Verder 
onderzoek leert ons dat het een interview 
met Muriel Scherre betreft, maar zo is het 
natuurlijk wel gemakkelijk om populair te 
zijn! 

 Hoe het komt dat Dwars niet aan onze 
Facebookpopulariteit kan tippen? Simpel: 
ze brengen geen schandalen uit. Ze wijden 
wel een artikeltje aan het statuut student-
kunstenaar. Op die manier krijg je net als 
met een topsportstatuut extra faciliteiten. 
Zo kan je je examen verplaatsen omdat je 
die dag juist een schilderijtje wou maken. 
Ik overweeg alleszins om me volgend jaar 
in Antwerpen in te schrijven, ik ben name-
lijk heel goed in origami!  ¶  

TIJDINGEN VAN ELDERS: WAT SCHRIJVEN STUDENTENBLADEN VETO, DWARS EN DE MOEIAL?
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GAST OP ZOEK NAAR GELD. EN 
VOORZITTER?

  Hannah Demol  

 De Gentse Associatie Studentenraad 
( GAST ) is, voor wie het nog niet mocht we-
ten, de studentenvertegenwoordiging bij 
de Associatie Universiteit Gent. Tot die as-
sociatie behoort natuurlijk onze allerliefste 
unief, maar ook de Hogeschool Gent, de Ar-
teveldehogeschool en zelfs de Hogeschool 
West-Vlaanderen. De  AUG ent werd in het 
voorjaar van 2003 offi  cieel opgericht met als 
doel een nauwere samenwerking tussen de 
instellingen op het vlak van onderwijs, mo-
biliteit en infrastructuur.  

 BEGROTING  TROUBLES  
 De begroting kwam enkele weken gele-

den voor het directiecomité van de  AUG ent, 
waartoe ook onze rector  Paul Van Cauwen-
berge  en vice-rector  Luc Moens  behoren. 
Zij beslisten die begroting af te keuren. Aan 
de basis daarvan lagen twee grote argumen-
ten. Ten eerste was er de slechte motivering 
van de voorspelde kosten. De tweede en 
voornaamste reden was de geringe inhoude-
lijke werking van de studentenraad. Zo wist 
 Angelo De Bruyckere , stafmedewerker stu-
denten bij de  AUG ent, ons te melden. 

  Frederik Lowie , die aan het hoofd van 
de  GAST  staat, reageert: “Ten eerste is de be-
groting wel afgekeurd, maar dat hebben wij 
enkel uit offi  cieuze bron. We hebben geen 
enkel offi  cieel bericht gekregen, noch is er 
een offi  ciële argumentatie voor gegeven.” 
Lowie zegt dat hij via De Bruyckere en  Bert 
Hoogewijs , algemeen directeur van de Ho-
Gent, de informatie op een informele manier 
te horen kreeg. Het eerste wat de Algemene 
Vergadering van de  GAST  zal doen, is dan 
ook een verzoek sturen naar het directieco-
mité om een offi  ciële verklaring te geven. 

 In de wandelgangen vermoedt men dat 
de slechte omgang met de subsidies vorig 
jaar, toen  Korneel Warlop  nog voorzit-
ter was, ook een aanleiding vormde tot de 
afkeuring. Dat wordt echter ontkend door 
diezelfde Angelo De Bruyckere: “Het heeft er 
niets mee te maken. Dat is een afspraak van 
vorig jaar, ze hebben zelf die put gecreëerd.” 
In 2007 werd ongeveer 70% van de werkings-
middelen uitgegeven aan de organisatie van 
een stuverreceptie.  Hans Plancke , onder-
voorzitter van de  GSR , verklaart: “De recep-
tie, die doorging in het Pand, was voorzien 
tot een bepaald uur. Toen dat uur verstreken 
was, besliste de  GAST  om de receptie te ‘ver-
lengen’.” Met als gevolg dat naast de 1.500 
euro die vooraf voorzien waren, er nog eens 
1.300 euro extra werd uitgegeven. Daardoor 
zit de  GAST  dit jaar met een terug te betalen 
schuld van 1.000 euro. 

 WELLES / NIETES 
 De commotie rond de begroting nam op 

de vergadering van maandag 24 november 
nog een extra wending. Frederik Lowie, die 
een mandaat had gekregen om de begroting 
op te stellen, vroeg om een vertrouwens-
stemming over zichzelf. “Voor mij was dat 
eenvoudig, ik was verantwoordelijk voor dat 
document. Daarom vroeg ik dus gewoon 
het vertrouwen van de mensen waarmee ik 
moet samenwerken,” dixit Lowie. De Alge-
mene Vergadering besloot na overleg zich 
te onthouden. Iets wat volgens de voorzitter 
geen gevolgen zal hebben voor de toekomst. 
“Op 8 december gaat de volgende vergade-
ring van de  GAST  door in zijn gewone bezet-
ting. Gezien het feit dat er een staking van 
stemmen was ten aanzien van het vertrou-
wen in de voorzitter worden hier voorlopig 
geen consequenties aan gepast. De staking 
was immers het gevolg van een gebrek aan 
statutaire procedure, geen inhoudelijk dis-
puut.” 

 Een verrassende reactie, vonden wij, aan-
gezien een anonieme bron eerder verklaarde 
dat Frederik Lowie na die vergadering zelf 
vertelde dat hij het voorzitterschap zou la-
ten voor wat het is. En dat er bovendien 
reeds kandidaten zijn om de positie over te 
nemen, hoewel nog niet geweten is wie. Een 
welles-nietesspelletje dus, waarbij het laat-
ste nog niet gezegd is.  ¶  

Problemen bij de Gent-
se Associatie Studen-
tenraad. De begroting 
voor 2009 werd afge-
keurd en nu lijkt het er 
nog op dat ze op zoek 
moeten naar een nieu-
we voorzitter.

  BPLD  Wie kent  AIESEC ? Weinig studen-
ten. Nochtans organiseert deze interna-
tionale studentenorganisatie ook in ons 
eigenste Gent regelmatig activiteiten. 
Gelet op hun achtergrond is het logisch 
dat deze zich voornamelijk toespitsen op 
uitwisseling en buitenlandse stages, maar 
ook jobbeurzen hebben ze reeds op hun 
palmares staan. 

 Om  AIESEC  in Gent verder te onder-
steunen, werd de studentenvereniging 
ondergebracht bij het Bijzonder Konvent 
(BK). Dat is de koepelvereniging voor bui-
tenlandse studenten en internationale 
verenigingen aan de UGent. Naast  AIE-
SEC , geeft het ook onderdak (en subsidies) 
aan onder andere het Erasmus Student 
Network en het Chinese Student Network. 

  Bert Schelfhout , woordvoerder van 
 AIESEC , legt uit waarom die erkenning zo 
belangrijk is: “Tot drie jaar terug zaten we 
al bij het BK, maar aangezien onze wer-
king toen wat begon te slabakken zijn we 
er uit gegaan. Nu er terug een enthousiast 
studententeam achter  AIESEC  zit, zouden 
we graag opnieuw de infrastructuur van 
de universiteit kunnen gebruiken.” 

 Dat  AIESEC  niet bekend is onder de 
studenten wil Schelfhout nuanceren: 
“Onder de economiestudenten valt onze 
bekendheid sowieso een pak beter mee, 
dankzij onze jaarlijkse jobbeurs. Maar ook 
in andere faculteiten gaat het vooruit: we 
stonden op de Student Kick-Off  en plan-
nen nog allerlei promocampagnes.” 

 In de toekomst hoopt  AIESEC  enkele 
projecten in de derde wereld te steunen, 
een galabal te organiseren en minstens 
tien studenten op uitwisselingsproject te 
sturen. Wie interesse heeft in dat laatste 
neemt best contact op via aiesecgent@
gmail.com. De website www.aiesecgent.
be heeft immers dringend een likje verf en 
een update nodig.  ¶  

AIESEC SINDS 
KORT ERKEND
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  Hannah Demol, Stijn Debrouwere  

 Onder het motto ‘Respect voor ons be-
lastinggeld’ gaat het Liberaal Vlaams Stu-
dentenVerbond ( LVSV ) tekeer tegen de 
campagne die de  VVS  onlangs lanceerde 
voor goedkoper hoger onderwijs. 

 De Vlaamse Vereniging van Studenten 
( VVS ) verenigt niet altijd iedereen. Bij de 
besprekingen over de ResPACT-campagne 
vreesden sommige studentenvertegen-
woordigers voor een iets te links perspec-
tief op de problemen: zo werd een tijd lang 
voorgesteld om kosteloos hoger onderwijs 
voor iedereen als strijdpunt te nemen. De 
strijdtekst zoals die voorgesteld werd op 
de ResPACT-dag van 15 november was een 
stuk minder ideologisch geladen, maar 
schoot bij het  LVSV  alsnog in het verkeerde 
keelgat. Volgens de Gentse blauwen worden 
de studiekosten buiten proportie opgebla-
zen, en is het voor het gros van de studenten 
mogelijk om zonder veel fi nanciële zorgen 
verder te studeren. Daarom lanceerden ze 
onlangs een kleine tegencampagne. 

 De collegegelden in Vlaanderen en Wal-

lonië zijn van de laagste ter wereld. Elk jaar 
gaan er meer jongeren studeren en elk jaar 
laten jongeren met kleine slaagkansen zich 
toch verleiden om een jaartje universiteit te 
‘proberen’, meent het  LVSV . Ook vrezen ze 
dat elke poging om de kosten van het stu-
deren verder terug te dringen, het hele uni-
versitaire systeem onderuit kan halen: nie-
mand valt uit de boot, maar de boot zinkt. 
“Niet waar”, zegt  Koen Hostyn  in een per-
soonlijke reactie op de  LVSV -campagne. “In 
bepaalde Scandinavische landen, deelstaten 
van Duitsland, Griekenland en Oostenrijk 
bestaan er geen inschrijvingsgelden en in 
Frankrijk zijn ze een pak goedkoper dan bij 
ons. Uiteraard zijn er ook voorbeelden van 
hogere inschrijvingsgelden, zoals in Neder-
land (1.500 euro), het Verenigd Koninkrijk 
(3.500 euro) en de Verenigde Staten (vanaf 
5.000 euro). Eén van de laagste van Europa 
zou dus een foute stelling zijn geweest, één 
van de laagste ter wereld grenst bijna aan 
het ridicule.” 

 Het  LVSV  hekelt ook de nadruk die de 
 VVS  legt op  foliekes  zoals goedkopere cul-

tuurbeleving voor studenten: er is volgens 
hen niks sociaals aan het doorschuiven 
van alle rekeningen van studenten naar de 
werkende bevolking. Studeren kost heel wat 
geld, maar dat is niet per sé slecht, opperen 
ze. Studenten moeten zelf ten dele instaan 
voor hun studiekeuze, want ze ontvangen er 
zelf de voordelen van. “Dat is jammer, maar 
het lijkt me op zich geen breekpunt om zich 
van het platform af te houden”, reageert Ho-
styn wederom. 

 Ook JongVLD steunt de campagne, zo 
wist  Patrice Viaene , voorzitter van het 
 LVSV , te vertellen.  LVSV  wil de campagne 
nog verder promoten door middel van fl y-
ers en affi  ches. Ook willen ze erop wijzen 
dat de ResPECT-campagne niet alleen op 
een negatieve manier wil reageren. Ze vin-
den dat ResPACT ook goede punten naar 
voren schuift, maar toch willen ze duidelijk 
maken dat er eveneens studenten zijn die 
er een andere mening op nahouden inzake 
studiekosten.  ¶  

LIBERALEN NIET ENTHOUSIAST 
OVER RESPACT

  STIJN BAERT  Met grote verbazing las ik in 
Schamper over Alumni After Work ( AAW ). 
De vele feedback die ons bereikte, was im-
mers zeer lovend en ook o.a.  HLN , De Gen-
tenaar, Kanaal Z en  AVS  berichtten over 
een gesmaakt evenement. Vele alumni 
ontmoetten elkaar na jaren en de sfeer zat 
onmiskenbaar goed ( foto’s zijn te bekijken 
via www.alumniafterwork.be). Vanzelfspre-
kend vertoonde  AAW  kinderziektes, een 
onvoldoende geluidsluwe loungeruimte in 
het bijzonder, maar samen met  Bert De 
Visscher  en  Stefaan Stroo  evalueer ik, als 
geestelijke vader van de Student Kick-Off  
( SKO ), het event als operationeel geslaagder 
dan de eerste editie van  SKO  in 2006. Boven-
dien waren de alumniverenigingen laaiend 
enthousiast en toonden nieuwe sponsors 
interesse. 

 Was het artikel nog enigszins aanvaard-
baar kritisch, dan was ‘Alumnifeest Flopt’ 
op de voorpagina buiten elke proportie 
negatief en de facto volstrekt onjuist. Daar 
waar alumni-activiteiten vaak moeite 
hebben om een dozijn mensen bij elkaar 
te brengen, was  AAW  uitverkocht en de 
meeste aanwezigen leken zich fraai te ver-
maken. Wanneer Schamper stelt dat  AAW  

haar doelstellingen niet haalde, dan vraag 
ik me af over welke doelstellingen het gaat. 
Vele kritieken geven aan dat  Hannah De-
mol  niet op de hoogte was van de primaire 
doelgroep van  AAW : recent afgestudeerden, 
degenen die in Schamper “het jong grut dat 
zeer positief was” genoemd worden. Voor 
hen is de Artcube (met ruime parking) veel 
beter bereikbaar dan “het hart van de stu-
dentenbuurt”, waren de prijzen eerder aan 
de lage kant en was een after work party 
het logische concept. Misschien had Han-
nah beter interviews kunnen afnemen op 
een grote kaartavond in het Hof van Beroep, 
maar het is zeer de vraag of die ook had ge-
resulteerd in de grootste reünie van Vlaan-
deren. Schamper berichtte vol gloed over 
ResPACT, een actie van 30 verenigingen die 
— met gratis bussen — 300 mensen samen-
bracht. Wij brachten met drie alumni 950 
mensen samen op een — volgens Schamper 
— onmogelijke plaats, tegen woekerprijzen 
en met oorverdovende muziek. Bovendien 
slaagden we erin die mensen zich te laten 
amuseren. Wat een fl op! 

 Ik betwist dus de evaluatie door Scham-
per maar meer nog betreur ik ze. Net zoals 
ik als student mijn overtuiging dat we als 

academische gemeenschap fi er moeten 
zijn op onze alma mater, omzette in acties 
(mee Durf Denken sturen,  SKO  opstarten, 
Dies Natalisfuif en studentennieuwsbrief 
aanbrengen), hebben we met drie UGent-
alumni onze nek uitgestoken in plaats van 
te blijven zitten met onze kijk op het alum-
nibeleid. Het is jammer dat Schamper het 
nodig vond dit project en het gerelateerde 
engagement in dergelijke mate af te bran-
den.  ¶  

ANTWOORD STIJN BAERT: ALUMNI AFTER WORK

Naschrift van de redactie: Het artikel was  be-
reid toe te geven  dat het feest qua fuifgehalte 
geslaagd was. Toch blijven we erbij dat  AAW 
haar doel uit het oog verloor. Hannah heeft  
die avond veel mensen hun mening gevraagd, 
slechts enkele daarvan waren geen  'young-
potentials'.  In het artikel werd hún mening 
verwoord. Door de organisatie werd ook aan-
gekondigd dat toekomstige  alumni een doel-
groep waren, vandaar de commentaar over 
de locatie en  de prijs. Als laatste : we hebben 
sinds het artikel  verscheen nog meer reacties 
gekregen van mensen die bevestigen dat ze 
teleurgesteld waren over AAW. Flop was mis-
schien een hard woord, maar AAW toonde 
een schrijnend gebrek aan meerwaarde.

BI
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  Bram Bombeek  

 De toeristische rondleiding begint aan 
de faculteit Letteren & Wijsbegeerte. Op het 
eerste zicht huizen de alfawetenschappers 
in een ongeïnspireerde betonnen doos. Uw 
ogen bedriegen u niet. 

 De site van de Blandijnberg was echter 
ooit de nucleus van waaruit de stad Gent 
groeide. In de 7de eeuw stichtte  Amandus 
van Gent  — de man die het Vlaanderen aan 
de oevers van de Schelde had gekerstend — 

er de Sint-Pietersabdij. Dit gebeurde echter 
niet onbeproefd. Amandus had de inheemse 
heidenen over zijn Jezus verteld. Groot was 
hun ontstentenis toen ze hem in de rivier 
kieperden en Amandus niet over het water 
bleek te kunnen lopen. Zinken of verzuipen 
deed hij echter niet en — in die simpelere 
tijden — was dat voor de Gentenaars vol-
doende. 

 De Sint-Pieters en haar zuster Sint-Baaf-
sabdij bloeiden en door arbeid kwamen zij 
tot rijkdom. Rijkdom die de Noormannen 
wel wilden brandschatten toen in de 9de 
eeuw hun drakars aanmeerden. Ieder hoekje 
van de Gentse abdijen werd leeggeplunderd. 
De Vikingen gaven de vroegmiddeleeuwse 
economie echter een fi kse kapitaalinjectie 
door het opgepotte goud van de kloosterlin-
gen in omloop te brengen. Het treft dan ook 
dat vandaag op de oude site van de Sint-Pie-
tersabdij hun erfgenamen huizen: zowel het 
langharig tuig van de  FLWI  als de op goud 
beluste yuppies van de faculteit Economie. 

 h.3 Artevelde en de moff en 
 We wandelen straks via de Sint-Pieter-

snieuwstraat richting stadscentrum, maar 
eerst maken we nog een korte tussenstop 
aan de boekentoren. Dat schrijnende geval 

van overcompensatie in art-nouveaustijl 
werd ontworpen door professor bouwkunst 
 Henry Van de Velde . De constructie ervan 
begon in 1936, maar toen in 1940 de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak moest men spaarza-
mer gaan omspringen met het staal. Voor de 
belvedère, die de parel aan de kroon moest 
worden, was het materiaal echter al een tijd 
besteld. Er was immers besloten die volle-
dig in te richten met materialen afkomstig 
uit België of  de Congo . Een ‘afgehakte han-
den’-zaaltje, maar er staat wel een kolossale 
biljart in de belvedère: deze stond vroeger 
ter beschikking van het professorenkorps. 

 De Duitse bezetting had ten slotte ook 
positieve kanten. Zo was het met  Deutsche 
Gründlichkeit  dat miljoenen boekwerken in 
de toren werden geladen, nota bene onder 
dekking van het Duitse luchtafweergeschut 
dat op het dak van de boekentoren stond 
opgesteld. Na de oorlog ging de van  zwart-
zakkerij  betichte Van de Velde in vrijwillige 
ballingschap naar Zwitserland, alwaar zijn 
nazigoud vermoedelijk op de bank stond. 

 Onze volgende halte is de Universiteits-
straat, waar vandaag de faculteiten van 
de Rechten en de Politieke & Sociale We-
tenschappen zijn gehuisvest. Hier werden 

Het reismagazine van 
National Geographic 
roemde Gent onlangs 
om zijn authentieke 
historische karakter. 
Schamper zocht uit hoe 
ons universitair patri-
monium vervlochten 
is met de rijke Gentse 
geschiedenis.

BOVEN GENT RIJST ...
... IETS MET GESCHIEDENIS
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‘staatsmannen’ opgeleid zoals  Guy Verhof-
stadt ,  Johan Vande Lanotte  en  Yves Le-
terme . Tot op heden werd geen van hen aan 
het blanke staal overgeleverd en dat mag 
enigszins verwonderlijk heten. Vroeger ver-
liep dat wel eens anders. Het is immers op de 
hoek van de Universiteitsstraat (de Kalande-
berg) dat  Jacob van Artevelde  in 1345 met 
een bijl het hoofd werd gekloven. 

 Van Artevelde was de leidende patriciër 
van zijn tijd en eigenlijk ook de geestelijke 
vader van de Nieuw-Gentse Alliantie. In de 
late middeleeuwen, toen er geen naties be-
stonden, hadden de Vlaamse steden een gro-
te mate van onafhankelijkheid verworven 
tegenover hun soeverein, de Franse koning. 
Toen de Fransen en de Engelsen verwikkeld 
raakten in de Honderdjarige Oorlog, hét eve-
nement van de 14e eeuw, koos Artevelde (en 
Gent met hem) voor de Engelse koning  Ed-
ward  III  . Gent was immers voor zijn lakenin-
dustrie aangewezen op de Engelse wol. 

 In Gent zelf kon hij ondanks verdienstelij-
ke pogingen geen sociale vrede bewerkstel-
ligen. Artevelde was een wever en dat zinde 
de volders niet. Volders en wevers waren 
de  Sharks  en  Jets  van de middeleeuwen. Nu 
waren die volders maar zurige types: ze hin-
gen immers hele dagen met hun neus boven 
een bad vol heet water, urine en voldersklei 
waarin de wollen weefsels tot stevig Vlaams 

laken werden aangestampt. Het hoeft ons 
dan ook niet te verbazen dat Artevelde door 
een volder werd vermoord.   

 DE DRIE BREUKLIJNEN 
 Deze belangrijke episode in de Gentse ge-

schiedenis brengt ons naadloos naar de Aula 
in de Volderstraat. De Aula is het ideale de-
cor om het verhaal van de vernederlandsing 
van de universiteit te vertellen. Men kan be-
twisten of truien verkopen tot de kerntaken 
van een onderwijsinstelling behoort, maar 
de stichtingsdatum van de Gentse universi-
teit is nu in elk geval bij een groter publiek 
bekend. In 1817 werd onze Alma Mater 
gesticht door  Willem I , koning van de Ver-
enigde Nederlanden. Twee jaar later werd de 
eerste steen van de Aula gelegd, die bestemd 
was voor de offi  ciële plechtigheden. 

 De colleges aan de universiteit verliepen 
in het Latijn tot de Belgische onafhankelijk-
heid in 1830, toen het Frans de enige onder-
wijs- en bestuurstaal werd. Gent was een 
orangistisch bolwerk, maar niettemin stond 
de hogere burgerij erop Frans te spreken. 
In 1883 werden taalwetten gestemd om het 
Nederlands in het middelbaar onderwijs 
toe te staan, maar van de vernederlandsing 
van het hoger onderwijs was voorlopig geen 
sprake. Sommige fl aminganten bedisselden 
met de nieuwe bazen echter nieuwe wetten 

en in 1915 verordende de Duitse generaal 
 Von Bissing  de oprichting van de Vlaam-
sche Hoogeschool. Befaamde professoren 
als de historicus en latere rector  Henri Pi-
renne  verzetten zich en werden daarom 
naar Duitsland gedeporteerd. 

 De geest was echter uit de fl es en er moest 
gezocht worden naar een typisch, onwerk-
baar Belgisch compromis. In de colleges 
werd er gepingpongd tussen twee talen die 
door de studenten en professoren evengoed 
begrepen werden, het zogenaamde systeem-
Nolf. De taal van de Verlichting werd tot woe-
de van de franskiljons langzaam verdron-
gen. De ironie wil dat de openingsrede van 
de rector in 1923 bij kaarslicht doorging, al 
zullen vele Vlaamsgezinden beweren dat dit 
een technisch defect, eerder dan een godde-
lijk teken was. In 1930 doofde het Franstalige 
verzet. Op 2 april, de Dies Natalis, hieven de 
beide Kamers het tweetalige onderwijsstel-
sel op.  August Vermeylen  werd als eerste 
rector van de vernederlandste universiteit 
geïnaugureerd in de Aula. 

 Eigenlijk is de Aula vooral bekend om de 
hamzuilen van  Jan Fabre , en dat had Ver-
meylen maar niets gevonden. Vermeylen 
was immers een socialistisch voorman, ie-
mand die vond dat de werkmens ook bief-
stuk moest kunnen eten en dat goed vlees 
niet het voorrecht mocht zijn van de burgerij 
en van ecclectische zuilen. Vermeylens grote 
voorganger,  Edje Anseele , had echter onder-
vonden dat het stadsmilieu zich niet leende 
tot de coöperatieve veeteelt en dus begon hij 
in de Vooruit — die mooie rode burcht waar 
iedere Gentse student al eens ging fuiven — 
dan maar een coöperatieve bakkerij. 

 Ondertussen zijn we naar het eind van de 
Volderstraat gewandeld en staan we op het 
Lieven Bauwensplein. Dat Gent de bakermat 
kon worden van het Vlaamse socialisme 
heeft het deels te danken aan de gelijknami-
ge grootindustrieel. Net als alle kapitalisten 
was  Lieven Bauwens  een kleptomaan en 
bovendien een weinig solidaire, want hij stal 
ook van zijn bourgeois kameraden. Bauwens 
bracht de spinmachine Mule Jenny in 1800 
naar Gent en om dit staaltje industriële spio-
nage werd hij in Engeland (bij verstek) tot de 
dood veroordeeld. 

 Niettemin was daarmee in onze contreien 
de Industriële Revolutie begonnen en de van 
oudsher zo belangrijke ambachtelijke laken-
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producenten werden vervangen door tex-
tielfabrieken. Gent werd het het Manchester 
van het continent, de grauwe fabrieksstad 
uit het oeuvre van  Cyriel Buysse . Bauwens 
zette ook de bedelaars, werklozen en landlo-
pers aan het werk die opgesloten zaten in het 
Rasphuis langs de Coupure. Dat correctiege-
sticht was in 1773 gebouwd door de verlichte 
vorstin  Maria Th eresia van Oostenrijk  en 
moest in 1937 plaatsmaken voor het Boeren-
kot: de faculteit van de bio-ingenieurs.  

 AAN DE OEVERS VAN DE LEIE 
 Vanop het Lieven Bauwensplein trekken 

we richting historisch centrum. De levens-
beschouwelijke breuklijn moet nog belicht, 
en dat kunnen we niet beter doen dan aan 
de hand van het verhaal van het Pand, het 
absolute pronkstuk van ons universitaire 
patrimonium. Vandaag is het Pand een con-
grescentrum en een chic restaurant voor 
personeelsleden van de UGent. Vanaf de 
13de eeuw was er echter een Dominikanen-
klooster gevestigd. De  domini canes  waren 
het creatieve brein achter menige inquisitie, 
en bij de Beeldenstorm in 1566 werd hun 
klooster (met zijn imposante boekencollec-
tie) dan ook geviseerd door de reformatoren. 
De kroniekschrijvers weten in dit verband 
te vertellen dat het gescheurde papier als 
sneeuw naar beneden dwarrelde en dat zo 
veel boeken in de Leie werden geworpen dat 
men de rivier kon oversteken zonder de voe-
ten nat te maken. 

 We zijn aan het einde van onze wandeling 
gekomen en op een boogscheut van het Pand 
verpozen we met een pils in hand op de Gras-
lei. Eén beroemde  Genteneir  ontbreekt nog 
… We citeren  Johan Huizinga  uit zijn his-
torische meesterwerk Het Herfsttij der Mid-
deleeuwen: “In verband met de heerschende 
begrippen van schaamte blijft het dubbel op-
merkelijk dat men aan het vrouwelijk naakt, 
in de kunst nog zoo weinig gecultiveerd, zulk 
een vrije plaats gaf in het tableau vivant. Bij 
geen intocht ontbraken de vertooningen, 
‘personnages’, van naakte godinnen of nim-
fen, door Dürer aanschouwd bij den intocht 
van  Karel V .”  In 1520 werd de twintigjarige 
Karel, een man die zou heersen over een rijk 
waar de zon nooit onderging, begroet door 
Gentse meisjes die als naakte sirenen bij de 
Graslei in het water van de Leie zwommen. 
Het zijn waarschijnlijk deze taferelen van 
pronte tetjes, eerder dan de fi ere torens, die 
Karel aan de Franse koning deden verklaren: 
“Je mettrais votre Paris dans mon Gand.” Een 
traditie om in ere te herstellen.  ¶  
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  RV  Reeds de eerste weken viel het mij op 
dat fl ikken hier erg frequent in het straat-
beeld opduiken. Zelfs aan de ingang van 
de universiteit staat er geregeld een bewa-
ker van Group 4 Securicor gestationeerd. 
“Mooi,” dacht ik, “dat schept een gevoel van 
veiligheid, ik weet waar ik heen moet als er 
ooit iets gebeurt.” Al zijn er ook die vinden 
dat een overdaad aan machtsvertoon juist 
rebellie oproept. Drie maanden later denk 
ik dat zij er eenvoudigweg uit noodzaak 
staan. 

 Afgelopen zondag nog, kregen een 
handvol oude dametjes die rustig hun kof-
fi e zaten te nuttigen, een serieuze schok te 
verwerken. Voor de vitrine van de cafetaria 
leek een gevecht te ontstaan en ik lachte 
nog: “Die ene kerel steekt een speelgoed-
handboei omhoog! Denkt hij nu echt als 
een geloofwaardige agent over te komen?” 
Maar ik had het mis. Twee seconden later 
verschenen nog twee kerels in burger en 
werd de jongste kerel hardhandig tegen 
het raam gekwakt en wel degelijk profes-
sioneel geboeid en doorzocht. 

 Toegegeven, dit is een ietwat uitzonder-
lijke gebeurtenis, maar er is meer dan dat. 
Mijn Welshe vriendin werd al meermaals 
‘harassed’ — zoals zij dat dan zegt — door 
oudere mannen. (Leven wij dan niet in een 
post-Dutroux tijdperk, hier in België?) Zelf 
zag ik hoe op nog geen meter van mij een 
pickpocket openlijk probeerde zijn buit 
binnen te halen maar er net niet in slaag-
de. In een GB of andere winkels is het hier 
standaard dat je je rugzak op een bewaak-
te plaats achterlaat alvorens de winkel te 
mogen betreden. Ik wéét gewoon dat er in 
mijn straat gedeald wordt.  

 En kijk … Ik leef nog steeds. Bedankt, 
meneer Waalse fl ik.  ¶  

Vlamingen en Walen: 
voelen beide partijen 
zich nog wel Belg? Rini 
Vyncke zoekt het uit 
van binnen uit: een 
half jaar lang studeert 
ze aan de Université 
de Liège.

STUDENTE IN 
WALENLAND

  MR   Naam : André Spee 
  Geboortedatum : 27 mei 1953 
  Sterrenbeeld : Tweelingen 
  Functie : Ik werk in de loge van het Tech-

nicum, maar was vroeger tewerkgesteld in 
de keuken van de resto aan de Sint-Jansvest 
en als conciërge. 

  Na de werkuren : Ik heb geen hobby’s! Ik 
heb wel vissen en een hond die natuurlijk 
verzorgd moeten worden en dus tijd ver-
gen, maar dat is niet echt een hobby. We 
verzamelen sinds negen jaar ook authen-
tieke Afrikaanse maskers en ivoor, maar 
heel intensief zijn we daar niet mee bezig. 
Ook al hebben we er ondertussen ongeveer 
400! 

 Eigenlijk is mijn beroep mijn hobby en 
omgekeerd. In 1959, toen ik zes was, kwa-
men mijn ouders aan de universiteit wonen. 
Ondertussen werk ik zelf al 36 jaar voor de 
UGent. Nu woon ik met mijn gezin in de 
kelder van de Plateau, die helemaal gereno-
veerd is voor ons. Ik draag altijd de kleuren 
van de vlag van UGent in mijn hart. 

  Vakantie : Op vakantie gaan we nooit, 
maar we maken af en toe wel eens een dag-
uitstap. Waarom we niet op reis gaan? Wel, 
we hebben daar geen behoefte aan en met 
de vissen en de hond zou het toch onmoge-
lijk zijn. Mijn zoon Olivier houdt enorm van 
treinen, dus het gebeurt al eens dat we met 

z’n allen naar een station reizen. Zo zaten 
we eens drieënhalf uur op de trein naar Eu-
pen om dan vast te stellen dat er helemaal 
niets te doen viel! Maar voor Olivier doen 
we dat graag. 

  Memorabele UGent-gebeurtenis : Toen 
ik nog conciërge was in de Aula en daar een 
algemeen rookverbod heerste, heb ik de 
toenmalige rector,  Leon De Meyer , ver-
schillende keren moeten buitenzetten. Als 
verstokte roker kon hij het roken niet laten, 
maar ik kon het niet toestaan. 

  Studenten : Door mijn werk speelt niet 
alleen de UGent een grote rol in mijn le-
ven, maar ook de studenten. Zo draaide ik 
vroeger wel eens op studentenfuiven en nu 
ben ik zelfs peter van de  VTK . Mijn zoon en 
ik speelden een speciale rol in hun laatste 
show en we kregen speciale t-shirts. Zo’n 
28 studenten hebben ook een badge zodat 
ze in mijn woning kunnen. Ze moeten na-
tuurlijk geen frieten beginnen bakken om 
twaalf uur ‘s nachts, maar ze weten wat kan 
en wat niet. 

  Motto : (André zelf geeft dit niet toe, 
maar zijn vrouw springt snel bij.) “Voor de 
veiligheid …” Ja, dat is wel iets wat ik vaak 
zeg. Als er nog lichten branden, ben ik niet 
content. Ik zou er trouwens ziek van wor-
den als ik mijn werk niet goed zou kunnen 
doen.  ¶  

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) 
op zoek naar mensen die uw leven als student 
aan de UGent aangenamer maken. Deze week: 
André van de Plateau.

Foto door Dries De Win.
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  Bram Bombeek  

 De twee voornaamste agendapunten wa-
ren de moties van wantrouwen tegen de or-
ganiserende verenigingen van de Blandijn-
blokkade op 7 oktober en de motivering van 
het negatief advies over het toetredingsdos-
sier van de  NSV !-Gent. Twee keer links tegen 
rechts, dus. Dat de moties van wantrouwen 
na een simpele partizane stemming wer-
den verworpen, hoeft niemand te verbazen. 
Zelfs de motie tegen de recidiverende Actief 
Linkse Studenten (zie o.a. Schamper 433 en 
437) werd zonder verpinken weggestemd. 
In 2005 had de  ALS  voor gelijkaardige feiten 
van het Bestuurscollege nog een soort van 
‘voorwaardelijke’ schorsing gekregen. Met 
de vriendelijke vermelding dat men hen niet 
nogmaals de andere wang zou keren. 

 HT&D IN HET  PFK  
 De vier fatsoenlijk rechtse leden van het 

 PFK  ( CDS ,  LVSV , Jong N-VA en  KVHV ) wa-
ren duidelijk zinnens hun punt te maken 
tegenover de rector. Bij monde van de  ca-
via’s  (de  NSV -koosnaam voor de Verbonders 
van het  KVHV ) werd een statutenwijziging 
voorgesteld die het saboteren van ander-
mans activiteiten voortaan zou verbieden. 
Een ‘politiek gemotiveerd’ voorstel en aldus 
zagen de acht linkse verenigingen zich op-
nieuw genoodzaakt tegen te stemmen.   

 Eerder dit jaar had het  PFK  de toetre-
dingsaanvraag van de  NSV  verworpen, 
maar de Sociale Raad had dat besluit terug-
gestuurd wegens onvoldoende gemotiveerd. 
 PFK -leden mogen zich laven aan de subsidi-
aire manna, wat de hardnekkigheid van de 
Vlaams-radicalen kan verklaren.  Kliment 

Kostadinov , Animo’er in de Sociale Raad 
en gelegenheidsprocureur, presenteerde het 
dossier tegen de  NSV , die op haar beurt ver-
tegenwoordigd werd door voorzitter  Arno 
D’hooge . Die had juridische Voorpo…, euh, 
bijstand meegebracht en de vergadering 
werd dan ook suf gematrakkeerd met lega-
listisch lingo. 

 Al dient gezegd dat de man het spek in de 
bek had gekregen van Kostadinov. Een klei-
ne greep uit de moppentrommel: “Het he-
raldisch leeuwtje op het  NSV -schild brengt 
de Hitlergroet uit”, “De  NSV  is gekant tegen 
het homohuwelijk en dat is een schending 
van Art. 2 van het Universeel Verdrag voor 
de Rechten van de Mens” of “De scriptor van 
de  NSV  is op Facebook lid van de groep  VMO  
( de verboden paramilitaire Vlaamse Militan-
ten Orde, nvdr. ) en Eriksson Leeft ( de wel de-
gelijk zeer dode leider van het  VMO , nvdr. )”. 
Bovendien had hij op Facebook gezegd dat 
rap ‘negermuziek’ is. Stuitend racistisch is 
dat. De onvermijdelijke  Sander Van der 
Maelen , man van het Volk en Kostadinovs 
acoliet, gaf nog eens extra gewicht aan de 
feiten: “Volgens de gebruiksverklaring moet 
je je ertoe verbinden de waarheid te spreken 
op Facebook!” Even later hamerde  VDM  op 
het feit dat de  NVS -aanvraag enkel  kopies  
van fl yers bevatte. En wij die dachten dat 
fl yers per defi nitie kopieën zijn. De rector 

had genoeg gezien en met de woorden “ik 
denk niet dat het  PFK  op deze manier een 
goeie toekomst is beschoren”, oogstte hij 
beleefd applaus. 

 Moet het nog gezegd dat de stemming 
voor een zoveelste maal de weigering van de 
 NSV  herbevestigde. Het dossier verhuist nu 
terug naar de Sociale Raad en is defi nitief 
uit handen van het  PFK .   ¶  

Op dinsdag 25 novem-
ber werd voor een zo-
veelste maal over het 
lot van NSV!-Gent be-
slist. De hallucinante 
vertoning die zich voor 
onze ogen ontvouwde, 
deed vooral vragen rij-
zen over het Politiek-
Filosofi sch Konvent zelf.

‘RAP IS NEGERMUZIEK’

ANALYSE: WOESTIJNTOCHT
  BB  Aan een pluralistische universiteit 

die naam waardig is plaats voor een dis-
cussieforum waar mensen van verschil-
lende gezindten elkaar met rationele 
argumenten bekampen in een geest van 
onderling respect. In de praktijk tellen in 
deze praatbarak alleen de macht van het 
getal en louter ideologische beweegrede-
nen. De linkse verenigingen hebben al ja-
renlang de absolute meerderheid verwor-
ven in het  PFK , grotendeels dankzij de 
traditionele versnipperdheid van klein-
links. Volstrekte meerderheden hebben 
de neiging te perverteren en de waan van 
onaantastbaarheid kan moeilijk beter ge-
illustreerd worden dan met de uitspraak 
van COMAC’er  Koen Hostyn  en ALS’er 
 Marc Puyol  na de Slag om de Blandijn-

berg: “Als je alle verenigingen die meege-
daan hebben gaat schorsen, dan bestaat 
het  PFK  niet meer.” 

 In de politieke en fi losofi sche litera-
tuur is de ‘tocht door de woestijn’ een 
belangrijk concept. Oorspronkelijk komt 
het begrip uit het Evangelie waar  Jezus 
van Nazareth  40 dagen door de Golan-
hoogten zwerft en door Satan in verlei-
ding wordt gebracht. Hij weerstaat, en 
gelouterd hervindt hij de fundamenten 
van het christelijke geloof. Het is zeer de 
vraag of dit Politiek-Filosofi sch Konvent 
nog behoorlijk kan functioneren zonder 
grondige bezinning. Op veel zelfrefl ectie 
moeten we niet rekenen. Wie stuurt het 
 PFK  op zijn tocht door de woestijn?  ¶  

EN HET PFK IS COMPLEET DE PEDALEN KWIJT

De Christus zou dat niet appreciëren.
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  MVC  Sinds vorig jaar voelt menig voorbij-
ganger zijn blik nieuwsgierig afglijden bij 
het naderen van de K12. Al een ruime poos 
kan je er bouwlieden vlijtig zien timmeren, 
boren en plamuren. Wat wordt daar toch 
gebouwd? 

 Weinig lof over het restaurant van het UZ 
in de vorige Schampereditie. Naast een niet 
echt in de smaak gevallen spijskaart bleef 
ook het interieur verre van gespaard. Vele 
liefhebbers van de resto verbaasden zich 
over het strenge oordeel voor de toch best 
te pruimen én bovendien zeer goedkope 
keuken. Toch is niet alle kritiek onterecht. 
Het valt immers moeilijk te ontkennen dat 
de inkleding en infrastructuur van het UZ 
niet meer van deze tijd zijn. 

 Om tegemoet te komen aan de verou-
derde infrastructuur besloot het zieken-
huis daarom tot de bouw van een volledig 
nieuw restaurant vlak naast het hoofdge-
bouw K12. Een gloednieuw concept werd 
uitgedacht, waarbij zowel aan de noden 
van de bezoekers als van de patiënt ge-

dacht is. Aan de kwaliteit van het voedsel 
in het restaurant zal niet geraakt worden, 
dit blijft elke dag vers bereid. Om er het 
lange aanschuiven draaglijker te maken zal 
men met ‘eilandjes’ werken, naar het model 
van de Brug. Het aantal kassa’s blijft echter 
nog steeds op drie, zodat je waarschijnlijk 
even lang zal moeten wachten op je beurt, 
doch met een mooi eilandje in zicht zodat 
het aangenamer schuiven is. Aan de tarie-
ven wordt voorlopig niet gesleuteld: zoals 
voorheen krijgen de studenten hetzelfde 
lage tarief als het personeel aangerekend. 
Toch sluit men niet uit dat de prijzen in de 
toekomst de hoogte in gaan. 

 Het nieuwe gebouw zou tegen april vol-
ledig klaar moeten zijn. Tot zolang heb je 
de tijd om in het ouderwetse koekoeksnest 
van de K12 nog een laatste keer van de 
spotgoedkope dagschotel mét uitzicht te 
genieten. Daarna wordt de verdieping on-
herroepelijk tot nieuwe patiëntenafdelin-
gen omgetoverd en neemt het restaurant 
haar toevlucht tot lagere oorden.  ¶  

RESTO IN 'T UZ (BIS)

  HL  Er was even paniek, toen de  GSR  
een maand geleden vaststelde dat nog 
maar de helft van het voorziene budget 
voor de cultuurcheques opgebruikt was. 
Wij dachten natuurlijk onmiddellijk aan 
de economische crisis, maar er zijn heel 
wat mogelijke verklaringen. 

 In de eerste plaats is er natuurlijk het 
compleet nieuwe systeem vanaf dit jaar, 
waarbij er niet langer vier verschillende 
boekjes te koop zijn, maar slechts één 
versie, en je er zo veel kan kopen als je 
maar wil. Dit vermindert de stormloop 
in het begin van het jaar, omdat er niet 
één populair boekje is dat al gauw uit-
verkocht is. Deze onbegrensde mogelijk-
heid tot consumeren kan een oorzaak 
zijn van uitstelgedrag bij studenten. 

 Het kan natuurlijk ook aan de ge-
brekkige promo liggen. Dit jaar is er 
minder reclame gemaakt, waardoor het 
concept vaak volledig onbekend is bij 
eerstejaarsstudenten. Ze krijgen wel een 
foldertje bij hun inschrijving, maar tus-
sen al die andere foldertjes valt dat niet 
zo hard op. Het zijn echter niet alleen 
de studenten die te weinig cultuur tot 
zich nemen, ook de verenigingen blijven 

achter. Waar ze andere jaren  en masse  
cheques kochten voor hun leden, blin-
ken ze nu uit in afwezigheid. 

 De boosdoener kunnen natuurlijk 
ook de cultuurhuizen zijn. Zo wordt er 
geklaagd dat veel concerten niet toe-
gankelijk zijn met cultuurcheques. De 
Vooruit heeft hierin een consequent be-
leid, waarbij alle concerten duurder dan 
16 euro niet met cultuurcheques kun-
nen betaald worden. De theorie is vaak 
ook dat, als de zaal toch uitverkocht zal 
geraken, cultuurcheques een verlies-
post zijn. De Vlaamse Opera is hierin 
iets idealistischer en wil de student la-
ten kennismaken met ‘opera’, en laat je 
daarom niet naar  Kommil Foo  gaan 
omdat die daar toevallig de zaal heb-
ben gehuurd. Dat klinkt natuurlijk mooi 
en verantwoord, maar je staat daar wel 
mooi met je cheques die je speciaal gaan 
kopen was. Het komt er dus op neer op 
voorhand goed uit te pluizen waar je 
je cheques kwijt kunt, dan een tiental 
boekjes in te slaan, en je vervolgens vol-
ledig te laten cultiveren. Dat is toch wat 
wij gedaan hebben alleszins.  ¶  

ANALYSE: CULTUURCHEQUES 
GEEN SUCCES

ORIGINELE 
GESCHENKEN
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Travel
Cheques
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  Heleen Debeuckelaere, Laurens Lavry-
sen  

 Wat is de voorgeschiedenis van het huidige 
confl ict? 

 Alles heeft te maken met het moeizame 
verloop van het vredesproces. Er zijn wel 
verkiezingen geweest, maar één van de knel-
punten blijft de uitbouw van een Congolees 
leger. Allerlei gewapende groepen, die tij-
dens de oorlog actief waren, zijn daarbij be-
trokken. Dat zorgt ervoor dat het leger een 
heel heterogene groep is, waarin nauwelijks 
structuur aanwezig is, waar een hoge graad 
van corruptie heerst en die bovendien nau-
welijks gestuurd wordt door het regime in 
Kinshasa. Tijdens de oorlog wisten allerlei 
gewapende groepen hun hand te leggen op 
een eigen territorium en bouwden ze een 
eigen economisch en politiek netwerk uit. 
Een aantal daarvan heeft zich dus inge-
schreven in de logica van een nieuw leger, 
maar opereren nog steeds in de zones onder 
hun controle en behouden hun netwerken 
vanuit dat leger. Andere groepen willen zich 
daarentegen niet inschakelen in dat vredes-
proces en blijven strijden tegen het regime 
in Kinshasa. Er zijn daarbij enkele margi-
nale groepen van amper 50 à 100 man, maar 
er zijn ook enkele belangrijke spelers zoals 
de  CNDP  van  Laurent Nkunda . Eigenlijk 
heerst er in het oosten van Congo een situ-
atie van noch vrede, noch oorlog. Offi  cieel is 
er geen oorlog, maar het is ook geen echte 
vrede, het zit er ergens tussenin. 

 Wat drijft Laurent Nkunda eigenlijk? 

 Nkunda zegt dat Kinshasa niets doet voor 
de bescherming van de Tutsi’s in het oosten 

van het land. Er zijn wel een aantal vredes-
akkoorden afgesloten — in januari was er 
nog een grote dialoog in Goma — maar dat 
heeft niet voor vrede gezorgd. Nkunda blijft 
opereren omdat volgens hem Kinshasa, on-
danks alle afspraken, niet optreedt tegen 
de  FDLR , een groep van Hutu’s die betrok-
ken was bij de Rwandese genocide en nog 
steeds 5.000 à 7.000 troepen telt. Meer zelfs, 
volgens hem werkt het leger samen met de 
 FDLR . 

 Nkunda heeft een heel lang parcours 
afgelegd. Hij heeft in verschillende rebel-
lenbewegingen gediend. Zijn betrokken-
heid bij een aanval van misnoegde Tutsi-
militairen op Bukavu in juni 2004 was voor 
hem een  point of no return . Eerst hanteerde 
hij een discours van bescherming van de 
lokale bevolking, maar nu pleit hij voor 
een bevrijding van het regime in Kinshasa. 
Hij probeert het gebied onder zijn controle 
ook te besturen. Ik wil geen held maken van 
die man, maar hij probeert wel om beter te 
doen dan Kinshasa. Hij probeert een zekere 
veiligheidscontext te creëren, waardoor 
mensen weer op het land kunnen werken of 
naar de markt kunnen gaan. Je kan het een 
beetje vergelijken met de situatie in Rwanda 
op dit moment: een zeer repressief regime, 
absoluut niet democratisch, maar wel rede-
lijk stabiel en redelijk veilig.  

 Welke rol spelen de buurlanden in het con-
fl ict? 

 Er wordt in België heel wat gespeculeerd 
over een mogelijke Rwandese inmenging, al 
denk ik dat dat vooral ligt aan het feit dat 
men hier de genocide nog niet helemaal 
heeft verteerd. We kunnen niet ontkennen 
dat er banden zijn, maar het blijft vooral 
een Congolees probleem dat alles te maken 
heeft met een gebrek aan verantwoordelijk-
heid in Kinshasa en een gebrek aan vooruit-
gang van het vredesproces in het oosten van 
het land. 

 Wordt hij gesteund door de plaatselijke bevol-
king? 

 Hij controleert nu zijn thuisregio Ruts-
huru, dat is een stukje ten noorden van 
Goma. Zijn beweging is vooral samenge-
steld uit Tutsi’s en Hutu’s uit die regio. Veel 
mensen zijn gevlucht, maar heel wat men-
sen keren nu ook terug naar dat gebied. 
Mensen hebben in het oosten van Congo 

altijd de neiging om te gaan naar de regio’s 
waar de beste veiligheidsgaranties worden 
geboden, daarom verkiezen sommige men-
sen om niet langer in het gebied te blijven 
waar het Congolese leger actief is. Wanneer 
een nieuw bataljon van het Congolese leger 
wordt geïnstalleerd in een regio, dan gedra-
gen de soldaten zich immers vaak bijzonder 
slecht: plunderen, af en toe eens een meisje 
verkrachten. Op termijn ontstaat er wel een 
soort dialoog tussen de legercommandant 
en enkele lokale leiders: de ene houdt zijn 
troepen in de hand en de andere zorgt dat 
de bevolking meewerkt, zodat de soldaten 
niet verhongeren en dergelijke meer. Wan-
neer die commandant vervangen wordt, be-
gint er echter weer een nieuwe periode van 
extreme onveiligheid. In een leger dat naar 
behoren functioneert, zouden dergelijke on-
derhandelingen niet nodig zijn. Daar speelt 
Laurent Nkunda op in. 

 Hoe geloofwaardig is het eenzijdig staakt-het-
vuren dat Nkunda heeft afgekondigd? 

 Door zijn soldaten terug te trekken op 
één van zijn fronten, wil hij aantonen dat 
er met hem te onderhandelen valt en dat hij 
zijn afspraken nakomt. Maar het staakt-het-
vuren heeft niet lang standgehouden en ook 
door zijn troepen zijn een aantal inbreuken 
gepleegd, volgens Nkunda als reactie op 
aanvallen van andere groepen. Wie is be-
gonnen? Dat is niet gemakkelijk te zeggen. 
Er is ook een enorme competitie op lokaal 
niveau: je hebt Nkunda, de  FDLR  en ook een 
hele schare Mai Mai-groepen die de anti-
Tutsicoalitie  PARECO  hebben opgericht. 
Maar ook binnen die coalitie is de cohesie 
niet al te sterk. Dit zorgt voor een prolife-
ratie van gewapende groepen, die allemaal 
proberen te profi teren van het gebrek aan 
autoriteit. 

 De internationale gemeenschap heeft beslist 
3.000 extra  MONUC -troepen te sturen. Heeft 
het wel zin om extra troepen te sturen, als 
deze geen sterker mandaat krijgen? 

 Er wordt heel wat kritiek gegeven op 
de  MONUC , omdat ze niet militair tussen-
komt. Maar de  MONUC  heeft een zeer be-
perkt mandaat, waardoor ze slechts in uit-
zonderlijke omstandigheden geweld mag 
gebruiken. De belangrijkste opdracht is 
het beschermen van de bevolking, ze mag 
bijvoorbeeld niet optreden tegen Nkunda. 

De laatste weken werd 
Noord-Kivu opgeschrikt 
door gevechten tussen 
Laurent Nkunda en het 
regeringsleger. Scham-
per sprak met professor 
Koen Vlassenroot van 
de vakgroep Studie van 
de Derde Wereld.

“HET REGIME VAN KABILA HEEFT GEEN ENKELE 
GELOOFWAARDIGHEID MEER”

PROFESSOR VLASSENROOT OVER DE CONGO
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Je moet die troepenvermeerdering ook rela-
tiveren: 3.000 extra troepen kan je nog niet 
allemaal op hetzelfde moment inzetten, ze 
moeten ook eten en slapen. Je kan er daar-
van dus maar 1.000 tegelijkertijd inzetten. 
Die extra troepen zullen dus geen enkele 
invloed hebben op het terrein, het kan al-
leen maar extra schade toebrengen aan de 
VN, die op vlak van  peace keeping  al niet zo’n 
briljant imago heeft. 

 Nkunda beschikt nu over 5.000 à 6.000 
troepen. Volgens militaire bronnen zou je 
maar liefst 50.000 man nodig hebben om 
hem echt te kunnen bevechten, de 10.000 
 MONUC -troepen die nu in Kivu zitten kun-
nen dus het verschil niet maken. Als Nkunda 
bijvoorbeeld de stad Goma wil innemen, 
dan kán hij ze ook innemen. Gelukkig is hij 
op dat vlak verstandig genoeg, het zou hem 
te veel schade opleveren, al gaan er binnen 
zijn beweging wel stemmen op om die stad 
in te nemen. 

 Wat kan er op korte termijn gedaan worden 
voor de vluchtelingen? 

 Er zouden nu 200.000 vluchtelingen pro-

beren te overleven in het oerwoud. Er is wel 
een grote bereidheid binnen de internatio-
nale gemeenschap om hen te steunen, maar 
het duurt veel te lang voor die hulp ter plek-
ke is. Dat het niet sneller gaat is verschrikke-
lijk pijnlijk om te zien. Als we dan toch 3.000 
extra troepen moeten sturen, laten we hen 
dan vooral inzetten ter bescherming van die 
vluchtelingen en om er voor te zorgen dat ze 
toegang krijgen tot humanitaire hulp. 

 Recent werden  MONUC -troepen nog bekogeld 
door vluchtelingen, worden zij wel geaccep-
teerd? 

 De bevolking heeft geen enkele geloof 
meer in de  MONUC . Enkele politici in Kin-
shasa, waaronder de vorige Minister van 
Buitenlandse Zaken, stelden ook dat de  MO-
NUC  daar niets liep te doen. Daarbij verge-
ten ze wel dat Nkunda zonder de  MONUC  
bij wijze van spreken het hele oosten van het 
land in handen zou hebben.  Karel De Gucht  
maakte een interessante maar onrealistische 
suggestie: dat de  MONUC  zou moeten kun-
nen optreden tegen het Congolese leger. Dat 
is natuurlijk niet zo evident: de  MONUC  is 
immers in Congo als gast. Als Kinshasa mor-

gen beslist dat de  MONUC  moet verdwijnen, 
dan moet ze ook verdwijnen. 

 Is het onmogelijk voor Kabila om op termijn 
het centraal gezag te herstellen in Congo? 

 Het regime van  Joseph Kabila  heeft geen 
enkele geloofwaardigheid meer. Wanneer 
er een aanval komt van rebellen, trekt het 
Congolese leger zich terug. Daarmee geven 
ze een signaal aan de bevolking: we zullen 
jullie niet beschermen, zoek het zelf maar 
uit. Wanneer je rapporten van onder andere 
de Wereldbank leest, zal je ook vaststellen 
dat de corruptie nog nooit zo erg is geweest 
als vandaag. Mobutu, hét icoon van de cor-
ruptie in Afrika, was een kleine jongen als 
je hem vergelijkt met Kabila en zijn entou-
rage. Het probleem is dat het een verkozen 
regime is, dat daardoor internationale legi-
timiteit heeft. Dat verklaart waarom iemand 
als  Louis Michel  zegt dat we tegen Nkunda 
moeten optreden en Kabila moeten blijven 
ondersteunen. De Gucht heeft op dat vlak 
meer realiteitszin: voor hem heeft dit regime 
afgedaan. Of dat diplomatiek verstandig is, 
is natuurlijk nog een andere zaak.  ¶  

Koen Vlassenroot helpt Congo uit de nood. Foto door Heleen Debeuckelaere.
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  Bert Schelfhout, Thibault Viaene, Law-
rence Vanhove, Wietse Verwimp, Patrice 
Viaene  

 Een universitaire opleiding: wij zijn de 
laatsten om te ontkennen dat dit heel wat 
kosten met zich meebrengt. Naast de kos-
ten die in direct verband staan met de op-
leiding, zijn er ook vervoerskosten, huurgel-
den, gezondheidszorg en dergelijke. Deze 
vaststellingen hebben enkele studentenver-
enigingen en de studentenkoepel  VVS  ertoe 
aangezet de campagne “Respact” op te star-
ten. Hun voornaamste eisen zijn gebundeld 
in hun charter, waar ze onder het motto 
“Betaal jij ook teveel om te studeren?” plei-
ten voor een doorgedreven drukking van de 
directe en indirecte studiekosten.  

 Wettelijk is elk kind in België tot de 
leeftijd van 18 jaar onderhevig aan de leer-
plicht, daarna vervalt die. De overheid ziet 
het echter als haar taak hoger onderwijs 
aan te bieden. Teneinde het “democratisch 
karakter” te bestendigen schommelt het 
inschrijvingsgeld rond de 540 euro. Juist dit 
inschrijvingsgeld wordt aan de kaak gesteld 
door de Respact-campagne, ze ervaart dit 
als te hoog en pleit ervoor om op termijn 
het hoger onderwijs “kosteloos” te maken. 

 Het collegegeld van België is één van de 
laagste ter wereld. Hoewel het inschrijvings-
geld aan buitenlandse universiteiten hoger 
is, doen zich daar zeker niet méér proble-
men voor qua democratisering en toegan-
kelijkheid. Het is duidelijk dat in het huidige 
systeem het inschrijvingsgeld de werkelijke 
kosten niet dekt. Onderzoek toont aan dat 
één enkele universiteitsstudent de staat om 
en bij de 25.000 euro kost, wat niet in ver-
houding staat met het inschrijvingsgeld van 
amper 540 euro. Jaar na jaar blijft overigens 
het aantal universiteitsstudenten gevoelig 
stijgen. Als de trend zich zo voortzet, zullen 
de kosten onhoudbaar worden en zal het 
systeem dezelfde weg bewandelen als het 
huidige pensioenstelsel: niemand valt uit de 
boot, maar de boot zinkt. 

 De fi nanciële drempel om hogere studies 
aan te vatten is dermate laag, dat het loont 
een ticketje te nemen voor de universitaire 
rollercoaster, om het jaar erna plaats te 
nemen op de carrousel van de hogeschool. 

Niet alleen daalt bij deze studenten mo-
gelijks hun zelfbeeld, ook ondermijnt dit 
“easy-ridersysteem” de kansen voor gemo-
tiveerde (kansarme) studenten. Daarbij is 
het nieuwe creditsysteem een enorme stap 
in de goede richting: rijk of arm, als je de 
kansen niet benut, is de rit ten einde. Toch 
heeft vandaag slechts 8,1% van de bevolking 
een universitair diploma op zak. 91,9% van 
de bevolking heeft dus op één of andere ma-
nier niet kunnen profi teren van de “gelijke 
kansen” op een universitair diploma, hoewel 
de kosten ervan door de ganse samenleving 
gedragen worden. 

 Naast de drukking van de inschrijvings-
gelden, pleit Respact ook voor de fi nancie-
ring en ondersteuning van indirecte stu-
diekosten, zoals culturele activiteiten en 
dergelijke. Dit lijken leuke attenties, maar 
de keerzijde van de medaille is dat de ac-
tieve bevolking wederom het kind van de 
rekening is. Deze goedbedoelde attenties 
brengen een hogere belastingsdruk met 
zich mee, waardoor de werkloosheid in 
de hand wordt gewerkt. Op een dag zullen 
ook wij, studenten, op de arbeidsmarkt te-
rechtkomen en rekeningen moeten betalen. 
Daarom stellen wij als liberale jongeren een 
alternatief voor. 

 Wij pleiten ervoor dat de overheid een 
kader dient te creëren waarin echte gelijke 
kansen tot stand kunnen komen en ook 
marktconforme universiteiten opgericht 
kunnen worden. Dit is in wezen het voorstel 
dat Nobelprijswinnaar Milton Friedman een 
halve eeuw geleden lanceerde. Hij pleitte 
voor een situatie waarin private en publieke 
instellingen naast elkaar bestaan en elkaar 
aanvullen. Via een systeem van onderwijs-
cheques zien ook studenten die voor een 
privaat alternatief kiezen een drukking van 
hun studiekost, zonder dat de staat hun 
onderwijs(systeem) invult. De private instel-
lingen zullen zich trachten te diff erentiëren 
van het staatsonderwijs, zodat de kwaliteit 
van het aangeboden onderwijs de hoogte in 
zal gaan. Hierdoor zal de overheid immers 
een  incentive  hebben om kwaliteitsvoller 
hoger onderwijs aan te bieden.  

 Jongeren die geen hogere studies vol-
gen kunnen hun voucher omzetten in een 

startlening voor een eigen bedrijf, of later 
gebruiken om bijscholing te volgen als ze 
gaan werken. Tegelijk kunnen bedrijven, 
die een tekort aan geschoold personeel er-
varen, meebetalen aan onderwijsrichtingen 
specifi ek afgesteld op de arbeidsmarkt. De 
overheid bespaart hier dus dubbel: gezien 
de bedrijven beter personeel vinden zal ook 
de concurrentiekracht van onze economie 
stijgen. De werkloosheid daalt en de belas-
tingen worden door een grotere werkende 
bevolking gedragen. Dit alles creëert fi nan-
ciële ruimte. Het geld kan terugvloeien naar 
de burgers via een belastingsverlaging. 

 De blijvende overheidsmiddelen op hun 
beurt, worden beter besteed om de werkelijk 
hulpbehoevenden kansen op ontplooiing te 
geven in onze maatschappij. De voorstellen 
in het ‘Respact’ charter zullen daarentegen 
leiden tot een budgetontsporing die (onder-
hevig aan het Mattheuseff ect) vooral de ge-
goeden in onze samenleving bereikt. 

 Men hoeft dus niet te vrezen voor een 
samenleving waarin arme mensen uit de 
boot vallen, integendeel: voorbeelden in het 
buitenland wijzen uit dat geschikte studen-
ten, arm of rijk, ook in ons systeem kansen 
krijgen. Bedrijven en universiteiten zijn 
gebaat bij bekwame studenten, ongeacht 
hun afkomst en fi nanciële draagkracht, en 
willen daar ook voor investeren. Dit is in es-
sentie het meest democratische en eerlijke 
systeem: de mensen die aan de universiteit 
willen studeren moeten deels zelf instaan 
voor de kosten en dit niet zomaar afwimpe-
len op de actieve bevolking die de kans daar-
toe niet krijgt. Daar is niets sociaal aan. 

 Als liberalen zijn we ervan overtuigd dat 
de overheid wel degelijk een rol dient te 
spelen inzake hoger onderwijs. Dit is een 
cruciale factor binnen een samenleving en 
biedt mensen essentiële kansen om zich 
als individu te ontplooien. Dit moet echter 
gebeuren met de nodige verantwoordelijk-
heidszin. Zomaar pleiten voor extra uitga-
ven kan nefast zijn voor anderen in onze 
samenleving. Of zoals Frédéric Bastiat ooit 
zei: “Everyone wants to live at the expense 
of the State. Th ey forget that the State lives 
at the expense of everyone.”  ¶  

OPINIESTUK LVSV
KRITISCHE KANTTEKENINGEN BIJ DE RESPACT-CAMPAGNE
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GERUCHTEN 
KELDEREN RE-
PUTATIE VGK
Een uit de hand gelo-
pen bierfeest besmeurt 
het imago van de 
Vlaamse Geneeskun-
dige Kring. Terecht of 
volkomen achterhaald?

  MR  Tijdens het organiseren van  Beerfest 
– Th e Escalate Edition  had de  VGK  zich 
waarschijnlijk nooit verwacht aan de chaos 
waarin de avond van die 18de november 
zou uitmonden. En toch: men beloofde es-
calatie in de titel, en zo geschiedde ook. 

 De hele geruchtenmolen bereikte ons via 
e-mail. Volgens een anonieme tipgever ge-
beurden volgende dingen: studenten wer-
den afgevoerd met een alcoholintoxicatie, 
één student bracht de nacht door in de cel, 
er zou een klacht ingediend zijn en boven-
dien was er sprake van smaad aan de poli-
tie. Ernstige aantijgingen dus, die absoluut 
vragen om een woordje uitleg. Schamper 
trok dus op onderzoek uit. 

 Toen we belden naar een praesidiumlid 
van de  VGK , vingen we al meteen bot. De 
persoon in kwestie vertoefde die avond 
elders en wist heel weinig over de zaak. 
Tweede poging, zelfde scenario. U kan het 
al raden: bij de derde, vierde en zesde po-
ging ging het er niet anders aan toe. Zelfs 
getuigen die volledig buiten het  VGK  staan, 
bleven stil. Enfi n: een feestje van de  VGK  
dus waarbij niemand uit die kring aanwezig 
was.  Sure  

 Er wordt dus uiterst voorzichtig omge-
sprongen met de hele zaak, wat ook ver-
klaart waarom de gebeurtenissen van die 
avond pas zo laat aan het licht kwamen. 
Wat de  VGK  echter niet beoogde met deze 
geheimhouding en wellicht over het hoofd 
zag, is dat de hele zaak zo mogelijk nog sen-
sationeler werd. 

 Kijk zeker uit naar de volgende editie 
van Schamper, waarin we ons oor te luis-
teren leggen bij het praesidium en op zoek 
gaan waarom het mis liep, of dit toevallig 
bij de  VGK  gebeurt, en vooral: wat de ware 
toedracht van de feiten is. Ondertussen ver-
zamelen we extra bronnen.  ¶  
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AZIATISCHE EXPEDITIES AAN DE UGENT

  Dietmar Hertsen  

 Nijver wroeten in modder en methaan 
in het land van de goelag: de geoloog is 
een cliché als de eenzame fi etser. Onze 
Alma Mater zendt haar aardkundigen 
naar Centraal-Azië. Op 18 november be-
zocht de Tadzjiekse ambassadeur daar-
om de UGent. De geologie was er ook en 
stelde zichzelf voor. Wij waren er niet, 

maar vroegen ons het toch af: wat na te 
vorsen op het dak van de wereld? 

 Onderzoekers van de vakgroep Geo-
logie en Bodemkunde zijn al jaren pro-
minent in de regio aanwezig. In Siberië 
bijvoorbeeld is het onderwerp van onder-
zoek het Baikalmeer. Kirgizische bergen 
passeerden eerder de revue. Nu dus ook 
Tadzjikistan, een onbemind land, terde-
ge dooreengeschud door innerlijke twis-
ten. Is het gedurfd te denken: wat doen 
die mensen daar? 

 DAK VAN DE WERELD 
 Het team van professor  Peter Van den 

haute  en  Johan De Grave , beide van de 
onderzoeksgroep Mineralogie en Petrolo-
gie, bekwaamt zich in de geochronologie. 
Oftewel: de ouderdom van stenen. 

 Wanneer een gesteente in een aard-
laag ontstaat, sluit het een hoeveelheid 
radionucliden in. Die ‘metamorfoseren’ 
na enige tijd tot andere deeltjes — in de 
kernfysica noemt men zoiets gewoon 
‘vervallen’. Tijdens dat proces ontstaan 
er minuscule scheurtjes in de aanwezige 
kristallen. De wiskunde daarvan lijkt op 
het eerste zicht vrij problematisch: het 
uiteenvallen van een deeltje is namelijk 
onvoorspelbaar. Echter: de tijd waarin 
de helft van de aanwezige nucliden er de 
brui aan geeft, is steeds gelijk. Opmerke-
lijk is ook dat het oorspronkelijke aantal 
radioactieve kernen valt te achterhalen. 
Combineer dat laatste met het aantal 
scheurtjes — zet je microscoop klaar — 
en dateer je gesteenten op basis van het 
aantal ‘fi ssion tracks’ of FT’s. Deze me-
thode wordt veelvuldig gebruikt in het 
werk van de onderzoeksgroep. 

 Zo botvierde men deze werkwijze op 
het Tian Shan en het Pamirgebergte, ver-
spreid over Kirgizië. Geologen vertaal-
den de resultaten naar geschiedenis. Het 
Tian Shangebergte ontstond tijdens twee 
orogenetische (gebergtevormende) cycli: 
een eerste tweehonderd miljoen en een 
tweede vijftien miljoen jaar geleden. De 
laatste kwam er nadat India inbeukte op 
het continent — dat doet het overigens 
nog steeds. Volgens de analyse kwamen 
deze cycli overeen met afkoeling, wat dan 
weer is af te leiden uit het voorkomen en 
de lengte van de scheurtjes in het ge-
steente. Het betere kunst- en vliegwerk, 
zeggen wij nitwits dan. 

 BAD VAN DE WERELD 
 Professor  Marc De Batist  is marien 

bioloog bij het Renard Centre of Marine 

Graven in Kirgizië, 
duiken in Siberië, rei-
zen naar Tadzjikistan. 
Doen onze geologen 
Peking Express na?

  B.B.  Voor wie met weemoed terug-
denkt aan de tijd toen ‘eventjes om eten 
gaan’ nog een heldhaftig aura bezat, is 
er goed nieuws. De eerste stapjes naar 
de terugkeer van de mammoet(jacht) 
zijn immers gezet! Een onderzoeks-
groep van de Amerikaanse Penn State 
University is erin geslaagd om het ge-
noom van deze gigantische harige 
reuzen grotendeels te ontcijferen. De 
onderzoekers hebben tot nu toe 3,3 
miljard van de vermoedelijke 4 miljard 
 DNA -letters in de juiste volgorde ge-
plaatst. Het schamele overschot bleek 
afkomstig te zijn van schimmels en 
bacteriën die de stalen hadden ver-
vuild. 

 De  DNA -samples werden gevonden 
in haren, getrokken uit de gemummi-

fi ceerde lijken van twee mammoeten, 
respectievelijk twintigduizend en een 
goede zestigduizend jaar oud. De iet-
wat saaie maar wetenschappelijke 
conclusie die de onderzoekers uit het 
genoom trokken was dat het  DNA -ver-
schil tussen mammoeten en hun olif-
antenneefjes slechts de helft betrof van 
dat tussen mensen en chimpansees. 

 “Maar,” horen we uw levendige fan-
tasie al schreeuwen, “hoe zit het nu met 
die comeback?” De waarheid is dat een 
avontuurlijk Mammoth Parc nog niet 
voor morgen zal zijn. De techniek no-
dig om het mammoet- DNA  op kunst-
matige chromosomen in een olifanten-
eicel te zetten, en zo een mammoet te 
klonen, staat nog niet op punt.  ¶  
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Biology, een andere onderzoeksgroep. 
Hij heeft een zwak voor het Baikalmeer, 
het grootste, diepste en wellicht ook oud-
ste meer dat zo maar eventjes een vijfde 
van het zoet water ter wereld bevat. Een 
decennium lang al werkt hij samen met 
plaatselijke onderzoekers. 

 Paleoklimatologie, de historische ont-
wikkeling van het klimaat, staat in veel 
van die projecten centraal. Het interna-
tionaal onderzoeksproject  CONTINENT  
bijvoorbeeld probeert de verbanden tus-
sen globale weersystemen bloot te leg-
gen. Een onderzoek dat misschien meer 
tot de verbeelding spreekt, is dat naar de 
bodem van het meer. In juli 2008 startte 
het twee jaar durende project waarbij 
 MIR -duikboten uitzonderlijk worden 
ingezet om moddervulkanen, fauna en 
methaankringlopen in kaart te brengen. 
Vooral de vehikels zelf prikkelen de fan-
tasie: een binnendiameter van 2,1 meter, 
een 5 cm dikke metalen wand, ligplaat-
sen voor drie personen en een gewicht 
van 18,6 ton. Te weten: één duik duurt 
vijf tot zeven uur. 

 TADZJIKISTAN, DE TOEKOMST 
 Op naar andere oorden: de exploratie 

van Tadzjikistan lijkt op die van Kirgizië. 
Tot voor kort werd zij echter sterk be-
moeilijkt door intern gewoel. Nu de si-
tuatie voldoende stabiel lijkt, zullen ook 
daar steentjes worden gesprokkeld. Met 
tromgeroff el en een ambassadeur stel-
den wetenschappers op 18 september 
hun projecten voor. Opdat we de wereld 
zouden doorgronden en — met ijdele 
hoop — onze plaats leren kennen.  ¶  

  JV  Heuglijk nieuws alweer voor Gent. 
Niet alleen is de Arteveldestad één van 
’s werelds meest authentieke steden, 
binnenkort heeft ze ook weer een man 
in de ruimte. Dat  Frank De Winne  in 
2009 opnieuw een uitje mag maken 
naar het  ISS , wisten we al langer. Nu is 
ook bekend geraakt dat hij tijdens de 
laatste twee maanden van zijn verblijf 
gezagvoerder zal zijn van het ruimte-
station. De Winne is de eerste Euro-
peaan aan wie deze eer te beurt valt. 
Dat hij naast Engels en Ledebergs ook 
vloeiend Russisch spreekt, zou gehol-
pen hebben. 

 We blijven onze blik richten op de 
ruimte. Want daar gaat het goed! Op 
Mars geen levensgevaarlijke gsm-stra-
ling noch triviale traktaten van  Her-
man De Croo . Neen, daar gaat het wer-
kelijk goed. De marsjeep Spirit heeft 
namelijk weer van zich laten horen. 
Spirit — laat dit vooral geen reden zijn 
om weer met de felgeplaagde Vlaams 
Progressieven te lachen — heeft een 
stofstorm overleefd en stuurt weer sig-
nalen door naar de aarde. En het houdt 
niet op. De  NASA  ontdekte recent drie 
grote ijsgletsjers op de rode planeet, 
waarvan de grootste ongeveer drie keer 
zo groot is als Los Angeles. Niet dat dit 
meteen ook betekent dat er leven is 

(geweest) op Mars, maar het biedt wel 
perspectieven voor een toekomstige, 
bemande expeditie naar de planeet. 

 En als het dan ooit zo ver komt, 
kan ik de  NASA  enkel aanraden om 
bekwaam personeel te rekruteren. Iets 
wat kennelijk niet gebeurd was in het 
geval van de astronaute  Heidemarie 
Stefanyshyn-Piper . Tijdens een ruim-
tewandeling aan de buitenkant van het 
 ISS  verloor ze haar gereedschapstas 
even uit het oog. Luttele seconden later 
zag ze de tas van zo’n 80.000 euro door 
de ruimte zweven. De astronaute vond 
het voorval naar eigen zeggen ‘ontmoe-
digend’. 

 Of één en ander verband houdt met 
voorgaand bericht laat ik even in het 
midden, maar Engelse onderzoekers 
berichten dat vrouwen steeds meer 
drinken. Nu vrouwen stilaan door het 
glazen plafond breken en carrière ma-
ken, zouden ze ook de  mannelijke  ge-
woonte om overdadig te drinken over-
genomen hebben. 

 Zo. Geen wetenschapsnieuws meer. 
Maar voor de vrouwelijke lezers sluit ik 
graag af met de mededeling dat Leff e 
een speciaal kerstbier lanceert. En dat-
ie mag smaken!  ¶  
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BB 10 juni 2007. De Vlaamse en Waalse 
kiezers trekken naar het stemhokje om hun 
federale parlementsleden te verkiezen. Het 
kartel CD&V/N-VA en gedoodverfd eerste 
minister Yves Leterme vieren hun over-
winning te midden van de leeuwenvaan-
dels. Tegelijk horen we Madame Non in zo-
veel woorden verklaren dat de Vlamingen 
hun staatshervorming op de buik mogen 
schrijven. De volgende maanden blijken in 
de ogen van de één een politieke thriller, in 
de ogen van de ander surrealistische Belgi-
sche slapstick. Een resem gruwelijke neolo-
gismen en culinaire metaforen moet in de 
strijd worden geworpen om alles enigszins 
aanschouwelijk te maken.

Marc Platel, Vlaamse Brusselaar en ja-
renlang verslaggever in de Wetstraat, volgt 
de communautaire crisis nauwgezet en 
kadert alle gebeurtenissen van de voorbije 
maanden in historisch perspectief. Eerder 
schreef hij al populariserende werken over 
de historische, communautaire breuklijn. 
Een aantal dikke rode draden lopen door-
heen het verhaal van de formatie. Welke 
rol speelt de koning nu het colloque singu-
lier door God en klein Pierke met de voeten 

wordt getreden? Klopt het dat vakbonden 
en media de Nederlandstalige publieke 
opinie hebben willen uitroken? Waarom 
bekijkt de buitenlandse pers de Belgen als 
marsmannetjes? Is formateur Yves Leterme 
écht de gepatenteerde knoeier waar hij voor 
versleten wordt? Is Milquet echt zo’n pinni-
ge tang en Reynders zo’n cynische strateeg? 
Is Bart De Wever de staart die de hond doet 
kwispelen? Wat met het spook van Verhof-
stadt? Is het überhaupt nog mogelijk om 
een ( functionerende) Belgische regering te 
vormen? En wat met die drie voor crisis sy-
noniem staande letters ‘BHV’?  

Platel steekt zijn Vlaamsgezindheid niet 
onder stoelen of banken, maar hij is ook al-
tijd polshoogte blijven nemen bij de Frans-
talige politici, wat hem de go-to guy maakt 
van de francofone media voor duiding bij 
het fl amingantisme. Combineer dit met het 
feit dat hij de Brusselse problematiek beter 
in de vingers heeft dan welke andere poli-
tieke commentator ook in ons taalgebied 
en je kent meteen de toegevoegde waarde 
van België Op Zijn Kop.  Laagdrempelige 
duiding bij de recente en nu al historische 
politieke gebeurtenissen in ons land, helaas 

ondertussen al grotendeels door de feiten 
achterhaald. C’est du belge. ¶

BELGIË OP ZIJN KOP
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MISMATCH
DH Een indruk wekken is de waarheid 

bewerken: perceptie creëert. Reptielen in ri-
olen zien het daglicht na een tijd. Wat dan 
met de volkswijsheid? Die wil dat kanker 
een ouderdomsziekte is, en dus een ziekte 
des tijds. Want nooit eerder werden men-
sen oud. Maar klopt dat wel? In Mismatch, 
Th e Lifestyle Diseases Timebomb door Pe-
ter Gluckman en Mark Hanson wordt die 
vraag beantwoord: een wetenschappelijke 
verklaring voor ziekten als obesitas, die he-
dendaagse pandemieën geworden zijn.

Toen Watson en Crick in 1953 de struc-
tuur van DNA ontrafelden, lag de wereld aan 
onze voeten. De daaropvolgende decennia 
werden een lofzang op het gen. De euforie 
schiep haar eigen opportuniteiten, we ver-
gaten al de rest: oogkleppen die niet aan 
deze auteurs besteed zijn. Zij zien namelijk 
ook een rol weggelegd voor de epigenetica — 
ruwweg: het aan- en uitschakelen van genen. 
Het lijkt typografi e, doch door die proces-
sen ontstaat een elegant adaptatiesysteem. 
Daardoor is voor de mens aanpassing aan 

het milieu mogelijk binnen een comfort zone. 
Die aanpassing gebeurt op veel kortere ter-
mijn dan bij zuivere evolutie.

Een inherent deel van dit mechanisme is 
dat embryo’s en foetussen de toekomst voor-
spellen. Zo passen ze zich aan aan het leven 
dat op til is, althans aan wat ze daarvan ver-
wachten. Doorgaans zijn die profetieën veel 
te zwartgallig, waardoor ze zich opmaken 
voor een al te barre wereld: een eerste mis-
match tussen mens en milieu.

Een tweede mismatch ontkiemt bij het 
fl irten met de grenzen van de acclimatisa-
tie. Door een langer, bizarder leven spelen 
we buiten de comfort zone en dat eist zijn 
tol. De elastiek verduurt niet, maar staat wel 
gespannen. Stoff ering genoeg: ouderdoms-
ziekten, voedingskwesties en een alsmaar 
vroeger optredende puberteit.

Het voorspellen van gisteren is echter 
geen remedie. Maar wat is dat dan wel? Min-
der lang leven? Eten als een oermens? Neen. 
Doch, bepaalde denkpatronen zijn aan ver-
vanging toe. Allereerst moet de geneeskunde 
af van haar blinddoek: genen en vergiften zijn 
niet de enige ziekmakers. Tegelijkertijd dient 
de maatschappij zich vragen te stelllen. Wat 
met voeding? Is de ringeloring van seksueel 
volwassen kinderen nog ethisch verdedig-

baar? Een hoop vragen, een paar oplossin-
gen en een mooie hypothese. Kortom: een 
goed boek, althans voor wie het lezen wil. ¶
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WETENSCHAP

  Bert Dobbelaere  

 Studenten op de homes zitten recht-
streeks aangesloten op het UGent-netwerk. 
Wie echter verwacht dat alles daarom fout-
loos werkt, zal snel teleurgesteld zijn. Ver-
schillende problemen plagen de internet-
verbindingen op de homes. 

  VPN  
 De meeste studenten moeten zich over 

Virtual Private Networks ( VPN ) enkel zor-
gen maken wanneer ze toegang zoeken tot 
de databanken van de universiteit of pro-
gramma’s willen draaien via Athena. Home-
studenten zijn voor hun internetverbinding 
echter voltijds aangewezen op het gebruik 
van  VPN . Op zich was dat nooit een groot 
probleem, maar sinds de invoering van de 
software van Cisco loopt er één en ander 
fout. De  client  is het stukje software dat je 
gebruikt om je verbinding met de UGent 
aan te leggen. In principe kunnen alle bestu-
ringssystemen dit standaard, maar om rede-
nen van uniformiteit koos de  DICT  ervoor 
de standaardoplossingen van Windows en 
Macintosh niet meer te ondersteunen. 

 Bijzonder jammer is echter dat de  VPN -
client van Cisco vaak niet goed werkt: ver-
schillende mensen ervoeren reeds proble-
men, zo bleek uit een enquête van het Home 
Konvent. Gestopte services in Vista, kernel 

panics in OS X, moeizame installaties, … 
Breek er de homestudenten de mond niet 
over open. Wie gebruik maakt van de 64-bit 
versie van Vista, moet er sowieso al niet aan 
beginnen: de  VPN -client ondersteunt dat 
besturingssysteem simpelweg niet. Voor 
studenten met Cisco-problemen en Vista is 
er slechts één alternatief: een  registerhack  
die je toelaat aan sterk verminderde snel-
heid te surfen. 

 De  DICT , bij monde van  Wim Waeyaert , 
vertelt over een oplossing voor de proble-
men met de Cisco-client: “We werken aan 
een oplossing: binnenkort lanceren we een 
nieuw platform dat naast de Cisco Client 
moet werken.” 

 LIMIETEN EN BEPERKINGEN 
 Aan de problemen met de  VPN -client 

wordt dus gewerkt, maar er zijn nog enkele 
maatregelen die de internetmogelijkheden 
op de homes ernstig inperken. Zo worden 
bepaalde poorten geblokkeerd die het mo-
gelijk maken om online games te spelen. 
 David Verhasselt ,  ICT -beheerder van stu-
dentenhuis De Th erminal, zit op een home 
en kan daarvan meespreken: “Gamen is in-
derdaad zeer moeilijk, aangezien alle  UDP -
verbindingen geblokkeerd worden. Alleen 
dingen als World of Warcraft kan je spelen, 
omdat die gebruik maken van  TCP -verbin-
dingen.” 

 Daarnaast worden zo goed als alle ma-
nieren van fi lesharing geblokkeerd: toepas-
singen als Kazaa zijn onmogelijk en ook de 
meeste torrentbestanden werken niet. Web-
sites als Rapidshare die mensen kunnen ge-
bruiken om bestanden te delen, geven ook 
problemen. En wie dan toch een manier zou 
vinden om nog grote bestanden uit te wisse-
len met medestudenten, loopt al snel tegen 
de limiet van acht gigabyte per maand aan. 
Allemaal met als doel het illegale download-
verkeer tegen te gaan. Ter verdediging van 

de  DICT  moet trouwens gezegd worden dat 
dit spectaculair goed schijnt te lukken. 

 Toch zijn veel studenten misnoegd over 
de beperkingen, en dat is naar eigen zeg-
gen niet omdat ze geen fi lms meer kun-
nen downloaden. “Met acht gigabyte kom 
ik écht niet toe”, zo liet een willekeurige 
homestudent ons alvast weten. “Tegen-
woordig krijgen ook de klanten van Telenet 
en Belgacom standaard tientallen gigabyte 
ter beschikking. Studenten moeten het met 
veel minder stellen, terwijl we wel erg inten-
sief gebruik maken van het internet: online 
video’s, foto’s uitwisselen, gamedemo’s, en-
zovoort.” 

 OMZEILEN 
 Een nerd zijn internet beperken is ove-

rigens een moeilijke zaak: ze vinden altijd 
wel omwegen. Torrentbestanden kunnen 
blijkbaar omgeleid worden via een compu-
ter buiten het UGent-netwerk, bugs in de 
tellersoftware zorgen ervoor dat je door te 
downloaden binnen bepaalde intervallen 
‘gratis verkeer’ krijgt: het wordt niet van je 
acht gigabyte afgetrokken. Ook is het moge-
lijk om te downloaden via Athena. 

 Maar de meest voor de hand liggende 
oplossing is wel het gebruiken van meer-
dere  VPN -accounts. Die kunnen door elke 
UGent-student aangevraagd worden, maar 
slechts een fractie van hen gebruikt hun 
account ook echt intensief. Homestuden-
ten die de  VPN -account van hun lief en 
hun beste maat gebruiken zijn dus geen 
uitzondering. Toch roept  Bart Mesuere , 
vice-voorzitter van het Home Konvent, op 
tot voorzichtigheid: “De  DICT  is hier zeer 
streng over. Een student die in het verleden 
betrapt werd op het gebruik van dit soort 
trucjes verloor maandenlang zijn internet-
toegang.” Toch best een beetje opletten, dus. 
 ¶  

Je examens verneuken 
door ganse dagen spel-
letjes te spelen, op de 
homes van de UGent is 
het alleszins niet moge-
lijk vanwege de inter-
netfi lters. Onrechtvaar-
dig, of juist "vree goe"?

INTERNET OP HOMES SOMS MOEILIJK
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SCHAMPER
DAILY

dagelijks nieuws 

en andere

geschifte zever op  

www.schamper.be JOUW ACTIVITEIT IN SCHAMPER

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

richten waard is? Een leuke foto? Of een essay uit je  kringpublicatie dat je met de wereld wil 

delen? Mail ons op schamper@schamper.ugent.be en wij plaatsen het hier! 

KRINGEN & KONVENTEN

  01/12

Past-da? Pasta Avond, Home Vermeylen:  ×

Blauwe Zaal, 18u

Zwemmarathon, meerdere FK-kringen:  ×

GUSB, 19u

Karaoke Night, Tomo No Kai: Thermi- ×

nal, 20u

02/12

Porno in Proza Gedrenkt, ‘t Zal Wel  ×

Gaan: Blandijn E, 20u

Sportquiz, Filologica: Artevelde, 20u ×

Proefbuisfuif, VBK: Point Final, 22u ×

03/12

Vat van de Sint, KHK: Amber, 20u ×

Filosofi e: Gezond Verstand of Wereld- ×

vreemd?, KMF: Blandijn A, 20u

04/12

Griekse Avond, Filologica: Therminal,  ×

19u30

Latin Dance, GUD: Therminal, 19u30 ×

05/12

Galabal, VTK: Eskimofabriek, 22u ×

08/12

Problem-Solving Avond, PRIME: S9,  ×

17u30

Bierbowling, OAK: Overpoort Bowl, 21u  ×

– 24u

09/12

Winnaar Gouden Uil Marc Reugebrink,  ×

Filologica: Rozier M, 19u

Get Dirrty, Filologica: Sioux, 22u ×

LAN-Party, Home Fabiola: Studeerzaal,  ×

20u

10/12

Massacantus XVI: Sint-Pietersplein,  ×

19u30

Jenever- en Pannenkoeken, VGK: Kelder  ×

Blandijn, 12u – 16u

Baravond, Home Fabiola: tv-zaal, 21u ×

11/12

Donutverkoop, Filologica: Ingang Blan- ×

dijn, hele dag

Kerstreceptie, Geologica: S8, hele dag ×  

KRINGEN & KONVENTEN

Met een meeting over de relevantie van Marx 
vandaag hebben de Actief Linkse Studenten 
dit semester succesvol afgesloten. Deze keer 
waren er een 50-tal aanwezigen, en dat was 
de laatste weken meer regel dan uitzonde-
ring. Dit toont aan dat er een vernieuwde 
interesse is onder studenten voor marxisti-
sche ideeën, en de vele geïnteresseerden en 
nieuwe leden zullen ook volgend semester 
onze werking verder uitbouwen. ¶

MARXISTISCHE 
DAG VAN ALS
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Simon Leenknegt

CONCERTEN
Wiens hoofd niet staat naar de vrolijke 

shit die uit kontwiegende Kerstmanpop-
pen schalt dezer dagen, kan binnenkort 
een alternatief proberen in de Bijloke. Op 
4, 5 en 6 december treedt Dick Van der 
Harst van muziektheater LOD daar op 
met Gloria, een voorstelling waarin hij 
met enkele andere muzikanten liedjes 
over de Sint en de Kerstman uit allerlei 
culturen op een eigenzinnige manier ver-
werkt. Op 4 december treedt eveneens in 
de Bijloke ons Gents Universitair Sym-
fonisch Orkest op. Onder leiding van 
Steven Decraene brengen uw leeftijds-
genoten Dvorak, Moessorgsky en Glass. 
Nieuw in Vooruit is het concert van Th e 
Germans, die u op 18 december getrou-
we rock brengen, in takkeherrie gedrenkt. 
Ook nieuwe feestjes in de Vooruit: op 18 
december is er een nieuwe editie van het 
drum-’n-bass fenomeen StarWarz en 
op 20 december zijn de liefhebbers van 

house gediend met Kozzmozz. Onder 
andere Luke Slater komt.

PODIUM
De gerenommeerde Gentse dans-

compagnie Les Ballets C de la B heeft 
samengewerkt met Ted Stoff er en dat 
leverde de nieuwe voorstelling Apha-
siadisiac op. Verwacht u dus aan een 
dansvoorstelling waarin niet veel gezegd 
maar veel bewogen wordt, met de nodige 
opwinding, geweld, seksuele spanning 
en af en toe wat zachte gebaren. Apha-
siadisiac speelt van 3 tot 6 december in 
Campo Nieuwpoort. Als zulks een dans-
extases uw ding zijn, is er op 16 en 17 
december in Vooruit ook nog Is You Me 
van Benoît Lachambre, Louise Lecava-
lier, Laurent Goldring en Hahn Rowe. 
In Minnemeers kan men dan weer op 10, 
11, 15, 16 en 17 december gaan kijken 
naar Trouwfeesten en Processen Enzo-
voorts, een productie van NTGent over 
een, euh, “hoer op retour”. Geïnteresseer-
den reageren best snel, want de andere 

voorstellingsdata zijn reeds uitverkocht. 
NTGent brengt ook nog Samuel Beckett 
met Krapps Laatste Band. Tussen 10 en 
20 december kunt u in de Schouwburg 
naar dit korte toneelstuk van de meester 
gaan kijken. Voorts: de nieuwe serie van 
Neveneff ecten is in aantocht. Wie brandt 
van nieuwsgierigheid kan op 9 december 
in Vooruit naar twee van die nieuwe epi-
sodes op groot scherm gaan kijken. Alles 
wordt nog eens overgedaan op 9 februari, 
wanneer alle vijf nieuwe afl everingen ge-
toond worden. 

EXPO
U weet het of u weet het niet, maar 

het enige museum over design in België 
ligt in Gent: het Designmuseum. Daar 
vinden momenteel twee tijdelijke expo’s 
plaats. Nog tot 25 januari kan u er juwe-
len van wijlen Hermann Jünger gaan 
bezichtigen, de man die een heuse re-
volutie ontketende door alledaagse ma-
terialen als verroest ijzer of baksteen in 
zijn juweelontwerpen te gebruiken. Tot 
8 februari kan u er dan ook pottekens en 
pannekens van de fi rma Demeyere gaan 
bezichtigen, een familiebedrijf dat al zo’n 
100 jaar bezig is met, yep, pottekens en 
pannekens. ¶

http://design.museum.gent.be/

www.campo.nu

www.debijloke.be

www.vooruit.be

www.ntgent.be

  IDJ  De concertzaal van de Vooruit 
zat op vrijdag 14 november stampvol 
nieuwsgierigen die wilden zien en voor-
al horen of de hype rond   MGMT   terecht 
is.  Kudos  voor  A Place To Bury Stran-
gers  (het voorprogramma), hoewel de 
show vooral een lust voor het oog was 
qua sfeeropbouw met enkel projecties 
als verlichting. 

  MGMT  zette in met het nummer 
Future Refl ections, wat niet meteen 
de ideale opener is, zeker als je daarna 
4th Dimensional Transition speelt. Ook 
geen goede keuze als je het publiek 
meteen wil meehebben. En het publiek 
wou niet mee. Buiten een paar schelle 
gilletjes van overenthousiaste 13-jarige 
meisjes op de eerste rij, kwamen er 
weinig of geen reacties uit de zaal. Een 
boodschap, beste mensen: sta daar niet 
zo te kijken, beweeg verdorie wat! Een 
optreden is een interactie tussen band 
en publiek, als jullie daar maar staan te 
staan, zal er ook niet veel enthousias-
me van de groep stralen. De negatieve 
reacties dat  MGMT  afgepeigerd op het 

podium stond, lijken ons dus niet ge-
heel hun schuld, maar voor een groot 
deel ook van de  crappy crowd . Enkel bij 
hitjes als Electric Feel, Kids en Time To 
Pretend detecteerden we wat beweging 
in de zaal. 

 Toegegeven, de stem van  Andrew 
VanWyngarden  is niet erg toonvast 
en het geluid leek nergens op. En oké, 
 MGMT  is één van de weinige bands 
die in feite beter zijn op plaat dan live, 
maar dat neemt niet weg dat nummers 
als Of Moons, Birds & Monsters, Week-
end Wars en Pieces Of What stuk voor 
stuk pareltjes zijn.  

 Wie naar de afterparty in de Culture 
Club ging, werd waarschijnlijk ook te-
leurgesteld. De dansvloer stond vol 
mensen die enkel een foto of een hand-
tekening wilden. Het werd Andrew dan 
ook wat te veel en vertrok. Gelijk had 
hij. Jammer, want de nummers die ze 
draaiden namen ons terug mee naar de 
heerlijke seventies. Zonder de gebrui-
kelijk middelen, weliswaar.  ¶  

CULTUURAGENDA
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  TB  De Britse misdaadfi lm regeert over 
de cinemazalen. Th e Bank Job doet het 
met een quasi volledige Britse productie 
terwijl Rock ‘n Rolla kan rekenen op  Guy 
Ritchie , die in zijn post-Madonna tijd-
perk eindelijk zijn tweede adem als regis-
seur heeft gevonden. 

 Na enkele fi lmische miskleunen is Rit-
chie teruggekeerd naar het genre waar 
hij het beste in is: de vinnige misdaadko-
medie. Hoewel  Rock ‘n Rolla  nooit het 
niveau haalt van Snatch of Lock, Stock & 
Two Smoking Barrels is het toch een ver-
makelijke prent geworden. Naar goede 
gewoonte hebben de misdadigers weer 
heerlijke gangsternamen en vormen 
chaos en misverstanden de basisingredi-
enten voor een kolkend verhaal.  Gerard 
Butler , onze favoriete Schot van het mo-
ment, is ook van de partij en dat maakt de 
fi lm nóg aangenamer.  

  Th e Bank Job  bewijst dat gangster-
fi lms zoveel smakelijker zijn in het Brits 
Engels. De fi lm staat bol van kleurrijke 
misdaadtaal in een sappig Londens ac-
cent. Het verhaal is gebaseerd op waarge-
beurde feiten en gaat over een beruchte 
onopgeloste bankroof in Londen anno 
1971. In die tijd hadden de mensen nog 
degelijke telefoons waarbij je het num-
mer letterlijk moest draaien, en beroofde 
je een bank door er eenvoudigweg een 
tunnel naar te graven. Gelukkig zit er 
meer in de fi lm dan de bankroof alleen. 
Verschillende partijen spelen dubbel spel 
waardoor het web van intrige en verraad 

zorgt voor een aantal onverwachte wen-
dingen. Dit alles maakt Th e Bank Job tot 
een erg goede fi lm in zijn genre. 

  Body of Lies  heeft weinig te maken 
met onze buren over het Kanaal, de link 
met misdaad is er daarentegen wel. De 
misdadigers zijn hier terroristen uit het 
Midden-Oosten. Roger Ferris ( Leonar-
do DiCaprio ), een  CIA -agent met een 
specialisatie in en veel affi  niteit voor de 
probleemregio, is onmisbaar in de strijd 
tegen terreur. Zijn baas Ed Hoff man 
( Russell Crowe ) is een typische Ameri-

kaanse vetzak zonder scrupules. Het te-
rugkerend confl ict tussen beide mannen 
met een verschillende moraal geeft de ui-
terst spannende fi lm een extra dimensie. 
Het enige minpunt aan Body of Lies is de 
onuitgesponnen liefde tussen Leo en een 
Jordaanse verpleegster. Deze verhaallijn 
lijkt ietwat overbodig en mist aansluiting 
met de sfeer van de prent. Een pretver-
stoorder is dit zeker niet, dus hou alvast 
die popcorn in de aanslag!  ¶  

SDB Kijk, waarom zou een mens 
gaan eten in één van die slecht inge-
richte Turkse restaurantjes in het Oud-
burg of de Sleepstraat? Schamper zal 
het u zeggen: ten eerste omdat Turken 
de maks zijn, ten tweede omdat Turks 
eten lekker is en ten derde omdat die 
tsjoefen op zondag open zijn. Wat ver-
wacht een mens meer?

Onlangs stommelde ondergeteken-
de binnen in de Gük in het Oudburg, en 
tien minuten later stonden er antipasti, 
een moussaka, een bord met aardappe-
len en rijst, en een bord met groenten 
op mijn tafel. Culinair verfi jnd, dat zie 
je van hier, maar dat maakte het niet 
minder succulent. Vreet lekker, vreet 
lekker, dus. En je krijgt er achteraf nog 

een zoetig theetje bij, gratis en voor 
niks. 

Hoewel, voor niks, het zit natuurlijk 
in de prijs. Niks is immers voor niks in 
het ondermaanse, dus verwacht wel 
tussen de 7 en de 12 euro te dokken 
voor een maaltijd. Daarmee kan je drie 
pita’s kopen, maar laat ons eerlijk zijn: 
als gemiddelde Schamperlezer schat ik 
je (ja, jij daar!) in als een klein vetbol-
letje. Je vreet dus al vaak genoeg pita en 
je moet het nu ook niet té bont maken, 
hé. ¶

Oudburg 17, gesloten op dinsdag
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  Ine De Jonge  

 Hij ziet er wat verwaarloosd uit, die  An-
drew VanWyngarden . Zijn Hobbitachtige 
haar ligt warrig over zijn voorhoofd en zijn 
bretellen hangen er maar nonchalant bij. 
Onopvallend zit hij aan een tafeltje in het 
Vooruit café. Hij geeft een vermoeide en ver-
veelde indruk, maar kan het niet laten om 
ons uit te dagen door constant diep in onze 
ogen te kijken zonder eenmaal te knipperen. 
Een geniepig glimlachje siert zijn lippen. 
In een interview van exact 12 minuten en 
41 seconden (meer werd ons niet gegund) 
sprokkelden we de volgende antwoorden. 

 Jullie spelen vanavond voor de vierde keer in 
België. Wat trekt jullie aan om terug te ko-
men? 

 We hebben hier een paar goeie shows ge-
had, twee daarvan waren op de grote festi-
vals: Pukkelpop en Werchter. Die waren wel 
leuk. Maar om eerlijk te zijn: wij boeken de 
shows niet. Ik kom hier graag terug, maar 
het ligt niet echt in onze handen. 

 Waarom denk je dat het Belgische publiek jul-
lie zo graag heeft? 

 Hebben ze ons graag? Oké dan. Ik weet 
het niet. Ik hoop omdat ze onze muziek op-
recht goed vinden. Ik ben ook benieuwd en 
opgewonden voor vanavond, het is een hele 
tijd geleden dat we nog een clubshow heb-
ben gespeeld. Vanavond wordt dus goed. 

 Zijn jullie geëvolueerd als band sinds jullie 
samen begonnen samen te spelen? Doe je nu 
iets anders dan toen? 

 Yeah, helemaal anders. Het was moeilijk 
om ons een echte band te noemen toen we 

begonnen. We maakten gewoon wat  loops , 
wat elektronische muziek. We schreven ook 
wel enkele popnummers, maar bij onze op-
tredens zongen we mee met een track en 
maakten we gewoon heel veel lawaai. We 
hebben ook nooit in echte clubs gespeeld.  

 Nu spelen we al een jaar met vijf band-
leden. Het voelt ook meer als een band. We 
zijn allebei heel gelukkig en ja, de muziek 
die we nu maken is totaal verschillend. 

 Jullie speelden die shows zonder de bedoe-
ling iets te bereiken, eerder om te zien welke 
reactie het zou uitlokken. Mis je die  obnoxious  
liveshows niet? 

 Ik mis het, ik bedoel: het was leuk. Maar 
het was niet zo bevredigend, het was meer 
iets sarcastisch, eigenlijk. En ik denk dat we 
nog steeds  obnoxious  zijn op andere manie-
ren die meer voldoening bieden. 

 Hoe dan? 

 We doen nog steeds grappige dingen in 
onze shows. We hebben nog  Cindy Lauper  
covers gespeeld, bijvoorbeeld. 

 Oh, dat moet je vanavond tijdens het optreden 
doen. 

 Ah nee, dat zou ik mijn stem niet aan-
doen vanavond. Daarvoor moet ik veel te 
hoog zingen. 

 Hoe schrijven jullie de nummers? Is er één 
songwriter of schrijven jullie beiden? 

 Dat doen we allebei. We zitten dan ge-
woon in een kamer met onze instrumenten, 
de traditionele stijl. 

 Hoe belangrijk zijn de lyrics? Zit er een bood-
schap achter? 

 Niet echt, neen. Voor mij zijn ze belang-
rijk, want ze houden steek voor mij. Anders 
mensen geven er maar hun eigen inhoud 
aan. Ze komen ook als laatste in het schrijf-
proces. Bij ons komt de melodie eerst, dan 
het lied op zich en als laatste de liedjes-
tekst. 

 Zie je jezelf meer als een muzikant of als een 
componist? 

 Ik weet het niet. Ik denk dat ik een vrij 
goede muzikant ben. Ik denk dat  MGMT  
een vreemde compositie is. 

 Denken jullie aan de uiteindelijke live-optre-
dens tijdens het opnemen? 

 Dat hebben we niet gedaan voor het eer-
ste album. Ik denk dat dat de reden is waar-
om het in het begin voor ons moeilijk was 
om uit te pluizen hoe we de nummers live 

konden brengen. We wilden geen  pre-recor-
ded  of  backing  tracks gebruiken. Ik denk wel 
dat we dit meer in gedachten zullen houden 
als we het volgende album schrijven. 

 Wat is je favoriet lied om live te spelen? 

 Mijn favoriet om live te spelen … Op dit 
moment is dat waarschijnlijk Pieces Of 
What.  It’s just nice : het start heel stil, wordt 
geleidelijk aan luider en het heeft een  big en-
ding . En het is ook een leuke om te zingen. 

 Time To Pretend gaat over de nostalgie die je 
voelt voor je kindertijd, maar waarvoor voel je 
je nostalgisch? IJsjes eten in de zomer, met je 
vrienden kikkers vangen als het regent? 

 Oh, zeker dingen als kikkers vangen. En 
in de natuur spelen. En op het strand. Maar 
dat doe ik nu nog steeds. 

 Is dat wat je bedoelt met “the youth is starting 
to change”? 

 Ik weet niet wat ik daarmee bedoel. 

 Wat is de vreemdste vergelijking die jullie ooit 
gekregen hebben? Een bepaald tijdschrift ver-
geleek jullie met Muse. 

 Ik moet zeggen dat dat rond de tijd was 
dat ik stopte met de pers te lezen. Dat was 
de recensie van  Pitchfork  en zij zaten er 
echt compleet naast. Ze vergeleken ons met 
bands als  Muse  en  Mew  en zagen niet eens 
de oudere invloeden.  So I think that’s pretty 
off  the mark . 

 Jullie hebben enkele shows met Beck ge-
speeld in Amerika. Was dat leuk? 

 Dat was leuk, yeah. Hij is een vriendelijke 
kerel. En we hebben enkele dingen kunnen 
doen, zoals samen nummers spelen op het 
podium. En ook wat covers. 

 Als je met eender wie, dood of levend, op tour-
nee zou mogen gaan, wie kies je dan? 

 Dood of levend? Hmm, alle mensen die 
dood zijn … Ik zou niet willen touren met 
hen, want zij zijn sowieso veel beter dan wij. 
Misschien  Led Zeppelin  of  Jimi Hendrix . 

 Lep Zeppelin schijnt weer samen te komen, 
maar dan zonder Robert Plant. 

 Wel ja, het zou niet hetzelfde zijn zonder 
 Robert Plant . Ik zou niet met de herenigde 
Led Zeppelin op tour willen. 

 Mis je New York? 

 Neen. Ik hou van New York, maar ik mis 
het niet. Ik woon er zelfs niet eens, ik heb 
er gewoon een appartement. Het is gewoon 
een stad. 

MGMT speelde op 14 
november in een reeds 
maanden uitverkochte 
Vooruit. Achter deze 
band schuilt een duo 
met de mooiste namen 
ever in de muziekge-
schiedenis: Ben Gold-
wasser en Andrew Van-
Wyngarden. Schamper 
schoof mee aan tafel.

MGMT: EEN VREEMDE COMPOSITIE
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 Is het waar dat je misschien naar Londen gaat 
verhuizen? 

  I’m narrowing it down . We hebben al over 
de hele wereld gereisd. Londen, Parijs en 
Berlijn zijn mijn favoriete grote steden. Maar 
ik weet het echt nog niet. 

 Zijn jullie populairder in Europa dan in de 
US? 

 Dat zou ik wel zeggen, ja. Ik denk dat we 
een goeie graad van populariteit hebben in 
de US, maar het is dan ook zo’n grote plek. 
We hebben een paar grote shows gespeeld 
daar, maar in het algemeen zou ik zeggen 
dat we hier populairder zijn. 

 Jullie organiseren vanavond na het optreden 
een afterparty, een dj-set. Doen jullie dat 
vaak? 

 Vrij vaak, ja. Maar ik moet je waarschu-
wen dat we geen echte dj’s zijn, we spelen 
gewoon wat muziek af van onze computers 
en iPods. We mixen ze niet of doen niet aan 
beat-matching,  it’s more like a party kind of 
thing . 

 Welke nummers kunnen we verwachten? Mis-
schien Cindy Lauper? 

 Jullie zullen een heel gamma van num-
mers krijgen. En misschien wat Cindy Lau-
per, ja. 

 En Vampire Weekend? 

 Ik denk niet dat we  Vampire Weekend  
zullen spelen. 

 Ik heb gehoord dat er een dispuut was tussen 
jullie en hen, maar dat het slechts een grap 
was? 

 Ben en ik hadden een vals dispuut be-
dacht, omdat we dachten dat het wel grap-
pig zou zijn,  but it got out of hand . Ze dachten 
gewoon dat we het serieus meenden. Maar 
we hebben nu enkele festivals samen met 
hen gespeeld en wat rond gehangen.  Th ey’re 
good guys . 

 Hoe ambitieus is  MGMT ? 

 Hoe ambitieus ben ik? Ik denk niet … Wel, 
voor de band wil ik graag blijven albums ma-
ken, maar ik denk niet dat we streven naar 
een  super high level band or success . Mijn 
grootste ambitie is om op het strand te le-
ven. 

 Zijn jullie al bezig met het schrijven van nieu-
we nummers? 

 We hebben heel wat ideeën voor num-
mers, maar we zijn nog niet begonnen met 
het opnemen van demo’s. In februari gaan 
we terug de studio in. 

 Hoe zal het nieuwe album klinken? 

 We weten niet goed wat te verwachten. 
Ik denk dat het nog steeds een combinatie 
zal zijn van allerlei stijlen en invloeden,  but it 
will be more focussed . En ik denk dat het nog 
steeds popmuziek zal zijn. 

 Ben je niet nerveus vanwege de hoge verwach-
tingen? 

 Niet echt. Ik bedoel, we voelen wel een 
zekere druk,  because doing what we’re doing , 
het constante touren en op de grote festivals 
spelen maakt ons wel bewust van de crazy-
ness rond ons eerste album. Maar ik lees de 
tijdschriften niet meer, dus we zitten niet op 
het niveau dat het ons zal beïnvloeden of zo. 

 Ik heb enkele nonsense-vragen. Zou je liever 
een indiaan zijn of een eskimo? 

 Een indiaan. Je bedoelt een Native Ame-
rican? 

 Ja. En waarom een indiaan? 

 Wel, omdat ik wel van koud weer hou,  but 
I wouldn’t like to be cold all of the time . 

 Wat is je favoriete gerecht en kan je het zelf 
maken? 

 Mijn favoriete gerecht zijn taco’s. En ja, ik 
kan zelf taco’s maken, maar niet zo goed als 
anderen dat kunnen. 

 In de clip van Electric Feel komt op een gege-
ven moment de maan naar beneden en snij je 
haar open. De rode, oplichtende smurrie die 
eruit komt wrijf je dan over de mensen. Wat is 
die smurrie? 

 (drukke handbewegingen en peinzende 
uitdrukking)  It’s just like … It’s like this nec-
tar, like intergalactic gooey substance. It’s like 
manna, the goo of the universe.  

 Zou je de maan naar beneden brengen als je 
kon? 

 Nah, ik hou wel van de maan.  ¶  

MGMT in de Vooruit. Foto door Joost Vanderdeelen.
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  Floor Eelbode  

  Katrien Vandepitte  is een 22-jarige deer-
ne die Psychologie studeert in Gent. Bij ge-
brek aan een Gents alternatief trekt zij elke 
week naar Leuven om daar te leren impro-
viseren bij het gezelschap  Preparee . Maar 
nu wil ze meer! Samen met een aantal ge-
engageerde zielen zou ze een Gents impro-
visatiegezelschap op poten willen zetten en 
daarvoor zoekt ze nu vrijwilligers. 

 Het Gentse gezelschap zou zich inspire-
ren op het Leuvense gezelschap. Preparee 
organiseert elke dinsdagavond improvisa-
tiesessies die zich uitsluitend richten tot 
studenten, sessies die bovendien ook nog 
eens volledig gratis zijn. In stukjes van twee 
tot drie uur worden de studenten getraind 

in de kunst van de improvisatie, waarbij de 
instapdrempel vrij laag is. “Dat is minder het 
geval bij het reeds bestaande improvisatie-
gezelschap van Gent  Th e Lunatics ,” vindt 
Katrien. Daar ligt het niveau al van bij het 
begin vrij hoog, waardoor je al bijna enkele 
cursussen moet gevolgd hebben om mee te 
kunnen doen. Als alternatief hiervoor wil 
zij graag een groep oprichten waar ook de 
über-beginners bij terecht kunnen. “Want 
improviseren is fun!”, juicht Katrien. “Het 
traint je brein, het pept je op en het is een 
beetje zoals sporten, want achteraf ben je 
volledig ontspannen.”  

 Bij Preparee worden de wekelijkse trai-
ningen gegeven door mensen die ongeveer 
één jaar ervaring hebben in het improvise-
ren. Elke training draait rond een bepaald 
thema (vrij spel, decor, aanvaarden, …) en 
begint met een opwarming van een half 
uur. Hierin worden spelletjes gespeeld die 
het reactie- en associatievermogen testen 
en die de fantasie prikkelen. Daarna begint 
de echte training. Er worden verschillende 
‘rondes’ gespeeld waaraan telkens een vier-
tal mensen deelnemen. Zij spelen steeds 
andere spelletjes: een verhaaltje vertellen via 
de letters van het alfabet, een persconferen-
tie geven terwijl je niet weet wie je precies 

bent, als doventolk een gesprek uitbeelden, 
enzovoort. Na de training wordt vervolgens 
besproken wat goed was en wat minder goed 
was, zodat de studenten ook werkelijk iets 
bijleren. Er worden ook geregeld optredens 
en improvisatie_battles_ met andere gezel-
schappen georganiseerd. 

 Opdat ook de Gentse studenten erop los 
zouden kunnen improviseren, zoekt Katrien 
nu een aantal enthousiastelingen die samen 
met haar naar Leuven willen sporen om daar 
de stiel te leren. Alle mensen die geïnteres-
seerd zijn in improviseren, nog studeren en 
het ook zien zitten om regelmatig naar Leu-
ven te trekken op dinsdag, ten aanval dus! 
Eens het improviseren onder de knie gekre-
gen zou het dan de bedoeling zijn om met 
een klein groepje een heus Gents studenten-
tikoos improvisatiegezelschap uit de grond 
te stampen. Dat zou idealiter nog dit jaar 
kunnen gebeuren. Het gezelschap zou laag-
drempelig moeten zijn, gratis, exclusief voor 
studenten en wie weet wel de ideale kweek-
vijver voor een nieuwe  Rob Vanoudenho-
ven ,  Tom Lenaerts  of  Johan Terryn .  Yeah.  

 Zeg je: “Ja, ik doe mee! Een Gents impro-
visatiegezelschap, hoezee!” Contacteer dan 
Katrien Vandepitte op  katrien.vandepitte@
ugent.be, of neem een kijkje op www.prepa-
ree.be. 

 Wil je liever eerst wat impressies opdoen? 
Elke dinsdagavond is er een (gratis) training 
om 20u in lokaal 00.07 van het Maria Th eresa 
College te Leuven (op het Hogeschoolplein, 
niet ver van het station). Daarnaast gaat nu 
donderdag 4 december de Vlaamse Impro-
cup door in de aula Pieter De Somer te Leu-
ven. Allen daarheen, want dit is een onverge-
telijke clash tussen de beste spelers van de 
verschillende improvisatiegezelschappen in 
Vlaanderen.  ¶  

IMPROVISATIELOVERS, VERENIGT U!
Improvisatie voor stu-
denten schijnt tof te 
zijn, maar komt in Gent 
niet echt van de grond. 
Is er animo om een 
heuse UGent-ploeg te 
starten?

Preparé olé olé.
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  Hans Demeyer  

  “Zeg:   
 Lichaam   
 Voeten, benen, knieën, heupen, schouder, 

armen, handen, het hoofd.   
 Nucleus solitarius.   
 Zuig de neus uit het klei.   
 Zuig de oogleden.   
 Snij de oogleden open met de tong.   
 […]   
 Zeg:   
 Geslacht.   
 Snij het geslacht open met de tong.   
 Zeg:   
 Vrouw.”  
 Aan het woord is het enige personage 

uit het stuk  Lex  van  Peter Verhelst . Het is 
een soort godsfi guur die in deze passage de 
mens aan het scheppen is. Maar Verhelst 
brengt meer dan louter een herwerking van 
het genesisverhaal. Deze god kan immers 
net voor jou en mij staan. Hij verzinnebeeldt 
de hedendaagse mens in absolute eenzaam-
heid die, nu God niet meer bestaat, voor 
zichzelf een zingeving moet zoeken. Daar-
door wordt de mens teruggesmeten naar 
zijn natuurlijke toestand, naar het lichaam. 
Het is dan ook de tegenstelling tussen het 
lichaam en de taal die een groot deel van de 
spanningskracht van het stuk vormt.  

 Het lichaam is voortdurend zoekend en 
vormend, maar is nooit vast. Met de taal 
wordt daarentegen een orde geschapen — 
de genesis. Via de taal wil het subject zich 
dus in een vast systeem plaatsen, waarbij 
het lichaam ‘is’, en niet langer ‘wordt’. Dit 
wordt enigszins verzinnebeeld door het har-
nas dat het lichaam rond zich heen krijgt. 
Maar die werpt het weer van zich af, waar-
door de schijnbare harmonie tussen geest 
en lichaam weer verbroken is. De Apocalyps 

is dan nog de enige mogelijke uitweg. Maar 
evengoed kan het harnas voor de zwaarte 
van het lichaam staan, die de geest via de 
taal moet zien te ontstijgen. De Apocalyps 
zou dan verklaard kunnen worden doordat 
het subject zijn eenzaamheid wil doorbre-
ken en zich wil versmelten met de ander: 
 “Kom naar me / Helemaal over me heen.”  
Maar de symbiose lukt niet omdat lichaam 
en geest niet in harmonie zijn. En zodoende: 
 total breakdown . Of misschien niet. 

 ERVARINGSTHEATER 
 Het moge duidelijk zijn dat dit geen the-

ater is met een duidelijk ‘begin-midden-ein-
de’. In het programmaboekje reserveert de 
Gentse professor  Freddy Decreus  hiervoor 
de term ‘ervaringstheater’: het is theater 
“dat eerder de intensiteit van het zintuiglijke 
lichaam aanspreekt dan het rationele ver-
stand”. Het verklaart de grote aandacht die 
in dit stuk geschonken wordt 
aan het lichaam. Het zou na-
melijk een misvatting zijn dat 
theater per defi nitie lijfelijk is 
door de aanwezigheid van het 
lichaam van de acteur. Vaak 
dien(d)en acteurs slechts voor 
het reciteren van hun tekst en 
is hun lichamelijkheid onder-
geschikt aan het plot. Een deel 
theatermakers hebben zich 
evenwel vanaf het begin van 
de 20ste eeuw gericht op be-
weging. Toch lijkt  Lex  niet lou-
ter in het verlengde te liggen 
van dit soort theater. Recente 
theorieën wijzen namelijk op 
het gebruik van het lichaam 
als reactie tegen de alsmaar 
meer rationeler en abstract 
ingerichte maatschappij, waar 
mensen consumenten zijn en 
omgaan met een abstract be-
grip als geld. 

 HET LICHAAM 
ALS VERZET 

 Terugdenkend aan een 
aantal ander bezochte toneel-
stukken valt de aandacht voor 
het lichaam inderdaad op. Bij 

de herwerking van  Harold Pinter s  Party 

Time  door de Nederlandse vereniging  Zo-

mergasten  was zowat de enige aanpassing 

de inbreng van het lichamelijke. En dat in de 

vorm van een zeer intens dansstuk waarbij 

lichamelijke uitputting het enige doel leek. 

 Altijd Prijs  van  Arne Sierens  vertrok dan 

nog wel van een duidelijk verhaal, maar op 

de voorgrond kwam uiteindelijk ook de in-

tense lichamelijkheid. Toch bleef de inten-

siteit van het stuk van Verhelst veel langer 

hangen dan die van Sierens. De belangrijk-

ste reden hiervoor ligt in het feit dat Ver-

helst ook nog iets te vertellen heeft en ons 

in het zintuiglijke toch kan doen nadenken. 

Sierens’ stuk raakte evenwel niet voorbij 

die lichamelijke hevigheid. Sierens vergat 

dus een wezenlijk kenmerk van alle goede 

kunst: het stelt vragen.  ¶  

Theater is alomtegen-
woordig in Gent. Tijd 
dat Schamper er ook 
eens iets over schreef, 
buiten dat ene kolom-
meke in de cultuur-
agenda.

EEN HARNAS VAN TAAL EN LICHAAM 
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liegende    reporter

  Laurens Lavrysen, Simon Leenknegt  

 Onlangs kwam ons — via onze collega’s 
van het Leuvense studentenblad Veto — ter 
ore dat men onder meer van plan is om een 
bijzondere faculteit Th eologie in Gent onder 
te brengen. Meer zelfs: uit geldnood heeft 
onze Alma Mater besloten om haar gebou-
wen ter beschikking te stellen voor deze 
nieuwe faculteit. De leegstaande lokalen van 
de Rozier komen hiervoor in aanmerking, 
tegen een riante huurprijs, dat spreekt.  

 Schamper contacteerde  Pieter Dami-
aan , één van de toekomstige docenten aan 
deze nieuwe faculteit. Damiaan: “We heb-
ben reeds gebrainstormd over de naam. Met 
grote consensus hebben we gekozen voor 
 Kongregatiecentrum voor Universitaire 
Th eologie , kortweg  KUT . Er was nood aan 
een dergelijk centrum om ook op universi-
tair niveau te kunnen onthaasten en kennis 

te maken met de rijkdom van het katholieke 
geloof. Zelf ga ik het vak Engelenleer doce-
ren, daarin wil ik de klassieke scholastieke 
theorieën terug onder de aanbracht bren-
gen. Wist je trouwens dat er nog steeds geen 
overeenstemming is over het aantal Engelen 
dat op de kop van een speld kan zitten? Bin-
nenkort ga ik in het kader van die discussie 
trouwens naar een colloquium in het Vati-
caan.” 

 We vroegen Damiaan of het geen daad 
van provocatie is om in het pluralistische 
Gent een baken van het katholicisme uit te 

zetten. Damiaan reageert furieus: “Provoca-
tie?! Noodzaak, ja! We weten dat de UGent 
vakken als Religiestudies of Godsdienstge-
schiedenis aanbiedt, maar dat is toch heel 
wat anders dan theologie. We willen ook de 
Gentse student de mogelijkheid bieden om te 
ontsnappen aan dit pluralistische vagevuur. 
Het aanbod dat onze cursussen theologie 
bieden, varieert van de patristieke tradities 
tot hedendaagse Schleiermachiaanse opvat-
tingen. Voor elk wat wils dus. Zo bieden we 
ook een vak Gospel aan, waarin de student 
kennis kan maken met zijn verwaarloosde 
spirituele Ik.” 

 De vrijzinnige studentenvereniging  ‘t 
Zal Wel Gaan  reageert verbolgen over deze 
nieuwe vorm van zieltjeswinnerij. “Dit doet 
me nog het meeste denken aan het mis-
sionariswerk in Congo. En zie wat het daar 
heeft opgeleverd: oorlog, geweld, verkrach-
tingen, genocide en Afrikaanse gospelkoren. 
We moeten hiertegen protesteren voor het 
te laat is!” 

 Rector  Paul Van Cauwenberge  nuan-
ceert: “Dat we onze infrastructuur open-
stellen voor initiatieven als  KUT , is louter 
uit fi nanciële noodzaak. De renovatie van 
de Boekentoren zal ons immers een fl inke 
duit kosten. Dit wil geenszins zeggen dat de 
UGent haar pluralistisch karakter zou ver-
liezen. We moeten ook niet vrezen voor een 
overrompeling. Volgens mij is er niet veel 
vraag naar cursussen theologie in Vlaan-
deren. Trouwens, ‘ KUT ’, hadden ze nu echt 
geen betere naam kunnen verzinnen?”  ¶  

  LL  Het lijkt een beetje paradoxaal maar 
in het kader van de campagne Durf Ge-
zond Eten, heeft de Sociale Raad van de 
universiteit op haar laatste vergadering 
haar principiële goedkeuring gegeven 
voor een samenwerking met het Neder-
landse bedrijf  Mora . Concreet komt dit 
erop neer dat er binnenkort Bicky Burgers 
op het menu van De Brug staan. 

 Als we het verslag van die bewuste ver-
gadering ter hand nemen, wordt één en an-
der duidelijk. “Op 17 september 2008 ver-
scheen in het prestigieuze A1-tijdschrift 
 Dietary Today  een wetenschappelijke 

publicatie over Bicky Burgers van Mora. 
Daarin werd zwart op wit aangetoond dat 
deze grote hoeveelheden Omega-3 vetzu-
ren bevatten. Deze vetzuren zouden, zoals 
bekend, een positieve invloed hebben op 
hart en vaten. In het licht van deze nieuwe 
gegevens namen wij informeel contact op 
met Mora.” 

 Een vergelijking met de prijzen van de 
hamburgers die nu geserveerd worden, 
leert dat een deal met Mora de UGent een 
totale besparing van 5% op de afdeling 
Warme Gerechten oplevert. Verder zou de 
Bicky Burger een vast onderdeel van het 
menu worden bij Snack & Vegetarisch. 
Vanaf januari 2009 kan je, dankzij een ge-
zondheidskorting, Bicky’s kopen aan 90 
eurocent. Verder zou de universiteit ook 
informele gesprekken voeren met Pizza 
Hut. Wordt ongetwijfeld vervolgd.  ¶  

BICKY BURGERS 
IN DE BRUG

Het beruchte plan van 
de KULeuven om twaalf 
campussen in verschil-
lende steden (waaron-
der Gent) te integreren, 
krijgt vorm. 

FACULTEIT THEOLOGIE IN GENT



www.schamper.be SCHAMPER 470          31

UGENTSATIRE

  RT  “Je kan alleen maar constateren 
dat het nu beter gaat met de wereld dan 
25 jaar geleden,” zegt  Antoine DuLaye , 
professor microbiologie. “AIDS overtreft 
onze stoutste dromen. Met Streets of 
Philadelphia van  Bruce Springsteen  
heeft onze beschaving haar culturele cul-
minatiepunt bereikt. En een Belg ( Peter 
Piot , voorzitter van  UNAIDS , nvdr.) als 
voorzitter van een VN-agentschap, dat 
kon je je niet inbeelden voor het  HIV -tijd-
perk zijn intrede deed. Ikzelf laat me van 
tijd tot tijd verleiden tot het neerpennen 
van een paar alexandrijnen over dat ver-
metele beestje.” 

 “Aanvankelijk waren we wat ongerust,” 
bekent DuLaye. “De eerste bevindingen 
waren tenslotte niet eenduidig positief. 
Hier en daar hadden mensen het zelfs 
knap lastig met de hinderlijke eff ecten 
van het  HIV -virus en dat seropositief ge-
doe.” Maar zoals wel vaker gebeurt met 
ogenschijnlijk nutteloze wetenschappers-

speeltjes, bleek  AIDS  een heuse revolutie 
in te luiden. “Ik vergelijk  AIDS  graag met 
ruimtevaart: we wisten ook niet helemaal 
waar dat heen zou gaan. Geef toe, wat 
rondhuppelen op de maan lijkt op het 
eerste zicht nogal absurd, hé. Maar uit-
eindelijk heeft die ruimtetechnologie ons 
toch anti-doorligkussens opgeleverd. ”  

 De professor toont een foto van hem 
en zijn kleinzoon. De uk grijpt enthou-
siast naar het rode lintje, icoon voor de 
internationale strijd tegen  AIDS , op zijn 
revers.  “Ik hoop dat hij mijn fascina-
tie zal delen,” glimlacht hij. “ AIDS  heeft 
ons reeds meer gegeven dan we konden 
wensen. Maar het is ook erg onbereken-
baar. Ik vraag me wel eens af: ‘Quo vadis, 
 AIDS ?’ Ik ben er echter zeker van dat ons 
nog heel wat opzienbarends te wachten 
staat als we zo door blijven gaan.”  ¶  

H
ET

 V
OL

KDe Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest fi lantropische kant zien en plukt de meest 
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.

  JV  Op het forum van de  VPPK  stelde ik 
onlangs vast dat er in de universitaire cy-
berspace sprake is van een opvallende en 
kwalijke trend. Het woord   FUCK   is heden 
ten dage namelijk erg in trek. “Wist je dat 
ik zat ben van ander  fucking  halve cock-
tail?” schrijft  Fen  verbaasd in het wist-je-
dat-topic. Wanneer  Ilse  vertelt over een 
zot ongeval, dan gaat dat zo: “Wist je dat 
er een  fucking  glasplaat van 3 bij 7 meter 
van een gebouw is geblazen en op straat 
is neergekomen en dat er niemand dood/
gewond is en dat dat een  fucking  wonder 
is omdat het normaal een drukke weg 
was?”  

 Ben ik dan echt de enige die deze ver-
paupering van het vloeken met lede ogen 
aanziet? Wat is er gebeurd met vrolijk de-
coratieve woorden als ‘jandorie’, ‘nonde-
piepkes’, ‘verhip’ en ‘potverdepillepap’?  

  Al-Exodus  schrijft over het forum van 
de historici: “  FUCK    MAAT  IK  WORD  ZO 
 GEIL   VAN   DIT   FORUM .” Verduveld, al-

tijd datzelfde woord. Hopeloos op zoek 
naar creativiteit en kleurrijke kracht-
termen, bezocht ik dan maar het forum 
der fi lologen. Echter: daar is de ravage 
zonder twijfel nog het grootst. Zo zegt 
 Verwarde Latinist : “ fuckfuckfuckfuck-
fuckfuck “ en gaat daar zo enkele regels 
mee door. Iets later krijgt zijn post welis-
waar een update: “Edit:   FUCK  .” Wanneer 
 Aenduriel  een mindere dag heeft klinkt 
het “for… fuck’s…fucking …sake”. En als  Je 
Boy  DJG   iets niet begrijpt, dan zegt hij 
“ WHAT .THE.  FUCK  “. De  fucks  vliegen je 
er waarlijk om de oren.   

 Op het merendeel van de studenten-
fora vindt men een schier eindeloze rij 
van  fuck -verwensingen. Een greep uit het 
aanbod: “ fuck   Frank de Bleeckere “, “ fuck  
de constitutionele monarchie”, “ fuck  
die wijven”, “ fuck  de hagel”, “ fuck  anale 
scheitkunde (sic)”, “ fuck  Filip Dewinter”, 
“ fuck  fysica”, “ fuck , mijn brood is op” en 
zelfs “ fuck  Ouagadougou”. Wat heeft 

Ouagadougou iemand ooit verkeerd ge-
daan? Potjandruppie, zeg. 

 Geen enkel forum blijft gespaard. Zelfs 
schuchtere burgies wagen zich eraan. Zo 
zegt  js1000 : “ Fuck ! Kben de meetresulta-
ten van het labo waar ik een verslag van 
moest maken kwijt.” Chemist  Jack Th e 
Stripper  probeert het nog ietwat origi-
neel te houden: “well  fuckety fuck fuck 
fuck. “  

 “Echt overal   FUCK  “, dacht ik. Tot ik op 
het forum van de biologen belandde. Ik 
gaf mijn zoekactie in en dit was het ver-
bazende resultaat: “Het woord  fuck  kon 
niet gevonden worden.” Omdat Het Volk 
nooit een gefundeerde conclusie uit de 
weg gaat: biologen zijn  fucking  mietjes. 
Nondepiepkes!  ¶  

“AIDS OVERTREFT ONZE 
STOUTSTE DROMEN”




