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Over toppers en floppers
De vorige inschrijvingscijfers

n oktober van elk academiejaar stijgt het “Tien om te zien”gehalte aan de Vlaamse universiteiten. Dan valt het doek over de
inschrijvingen van de nieuwbakken studenten in de eerste kandidatuur, en wordt de balans opgemaakt van de stijgers en dalers.
Schamper zoekt in ware “Hoger, Lager”-stijl uit welke opleidingen
vorig jaar populair waren of afgedaan hebben.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om
de hoeveelheid generatiestudenten. Dat
zijn studenten die zich aan de UGent voor
de eerste keer inschrijven in de eerste
kandidatuur. Vorig jaar waren dat er 4910,
zeven meer dan in 2001.

We denken niet dat ze het beseffen, maar
deze onschuldige schaapjes zijn ongewild het slachtoffer van een klein
imagoveldslagje tussen de Vlaamse universiteiten. Het valt op dat de meeste rectoren graag naar buiten komen met weer
een nieuw inschrijvingsrecord. Het is
misschien toeval dat alle Vlaamse universiteiten geleid worden door mannen,
maar in feite komt het op het volgende
adagium neer: “Wij willen de grootste
hebben.” Waarna de buitenwereld zelf
maar de logische conclusie moet trekken
dat dat ook inhoudt dat deze of gene universiteit ook de beste - want de populairste - is.

Integriteit

Een treffende illustratie van dit fenomeen
werd geleverd door onze allereigen
UGent. In een persbericht op 24 oktober
2002 werden alle trompetten bovenge-

haald. De titel luidde: “Eerstejaars kiezen
opnieuw massaal voor Gentse universiteit.” Op 15 oktober waren er immers
welgeteld zeven generatiestudenten meer
ingeschreven dan vorig academiejaar!
Dat was nog altijd goed voor het hoogste
aantal van Vlaanderen, maar de KULeuven haalde er - met Kortrijk bijgerekend toch ook een 4800. In het persbericht
werd niettemin kwistig gestrooid met
woorden als 'grootste', 'record', 'succesrichtingen' en 'stijgers'. De KULeuven
diende hierbij als sparringpartner in een
stevig rondje vergelijken.
Je zou al gaan vergeten dat sommige faculteiten heel wat inschrijvingen minder
telden. In feite was de kleine Gentse stijging volledig te danken aan een drietal
faculteiten. In de opleiding Diergeneeskunde startten ze vorig jaar met 288,
ruim 43 studenten meer dan in 2001. Die
opleiding blijft maar onverantwoord
aanzwellen, wellicht onder invloed van
schattige tv-programma's. Decaan Aart
de Kruif liet zich in De Standaard ontvallen dat het spijtig was dat je op tv de
geurtjes er niet bijkrijgt, wat al een correcter beeld zou geven van het beroep.

Proppen maar

Nog zo'n uitdeinende faculteit is de Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, met maar liefst 97 studenten meer,
wat hen op het mooie cijfer van 741
groentjes bracht. Het is te hopen voor
deze mensen dat binnen een vijftal jaar
een groot deel van de Belgische bevolking het niet meer ziet zitten, of dat er
spectaculaire veranderingen in de pedagogische denkbeelden ontstaan. Laatste
grote stijger was de Faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen, waar er dertig
studenten meer waren, wat het totaal op
361 brengt.
Bleven min of meer stabiel: de faculteiten
Farmaceutische Wetenschappen, de bioingenieurs, de Economie en de Wetenschappen. De ene daalde zes studenten,
de andere won er een paar. Maar spijtig
genoeg waren er een aantal faculteiten
die zwaar inleverden, met op kop de Letteren en Wijsbegeerte. Die blijft de allergrootste, maar leverde 45 studenten min-
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der en bleef steken op 891 studenten.
Ook in de Rechten was er een daling van
23 studenten tot 703, voor de
Geneeskunde waren er 29 inschrijvingen
minder en werd er afgeklokt op 529. De
grootste pak voor de broek was er echter
voor de faculteit Toegepaste Wetenschappen: maar liefst 58 generatiestudenten
minder dan in 2001.
Dan volgt nu een nieuwe les voor mensen
die later professioneel persberichtenschrijver willen worden: hoe ga ik om met
slecht nieuws? Gewoon van krommenaas
gebaren en totaal naast de kwestie naar
andere informatie beginnen verwijzen. Zo
doen de PR-mensen van de UGent dat
toch. Want opeens was daar de KULeuven, waar de faculteiten zoveel procent
minder studenten tellen. Zo werd de
UGent weerom de grootste.
Tot zover de opinieverlakkerij van onze
universiteit. We durven dergelijke praktijken niet echt aanraden aan studenten
die hun thesisresultaten eens extra in het
zonnetje willen zetten. Dan pakt dat iets
minder.

Opleidingen

Wat de opleidingen betreft, waren er
enkele opvallende tendensen. Parallel
met de val van de informaticabedrijven
crashten nu ook de opleidingen burgerlijk
ingenieur en informatica. Binnen de
wetenschappen waren het vooral de
biologie en de wis- en natuurkunde die
het goed doen. Ook goed nieuws voor de
ziekteverzekering: eindelijk waren er minder studenten kine. Andere stijger met
stip binnen de faculteit geneeskunde was
de opleiding lichamelijke opvoeding. Iets
rampzaliger was het gesteld met de opleiding tandarts. Er waren nog amper dertien geïnteresseerden opgedaagd, iets
wat op een unieke manier het enorme nut
en de overweldigende relevantie van een
toelatingsproef illustreert.
Binnen de Letteren en Wijsbegeerte verloren vooral de kunstwetenschappen en
archeologie terrein. Eindigen doen we
met de minst populaire richting van de
hele universiteit, die niettemin status quo
blijft, met name de medisch-sociale
wetenschappen. Vorig academiejaar was,
net als het jaar daarvoor, welgeteld één
student in deze richting geïnteresseerd.
Misschien moeten de inrichters van deze
opleiding eens in de psychologie gaan
vertellen wat hun geheim is.

Tom De Paepe

Colofon
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SCHMPR ZKT STDNT
Dus je hebt je ingeschreven aan de Universiteit Gent. Fijn zo. En helemaal
niet slecht bekeken: deze universiteit is - laten we daar eerlijk in zijn - over
het algemeen een sieraad aan de roestige kroon der academische wereld.
En toch zijn er enkele dingetjes die je moet weten over de UGent. Belangrijke
dingetjes. Dingetjes die je niet zal te weten komen na het doornemen van de
zonnige brochures in dit welkomstpakket. Zo moet je weten dat rector Andreas de Leenheer - in uw verbeelding vast een kloeke patser van viking-achtig
postuur - in feite niets meer is dan een kalend ukkie van anderhalve schop
hoog. Zo moet je weten dat verschillende universitaire gebouwen, niet in het
minst het studentenhuis de Brug, onvervalste bouwvallen zijn die al jaren de
wetten der zwaartekracht tarten. Zo moet je weten dat - ondanks de wervende praatjes van de glimmende preses - je die lidkaart van uw facultaire kring
eigenlijk helemáál niet nodig hebt.
Doch wáár zal ik al deze dingetjes te weten komen, hoor ik je daar vertwijfeld
uitroepen - onderwijl in jezelf een Noord-Koreaans aandoend rouwtafereel de
haren bij plukken uit het hoofd snokkend? Eén bron, rakkers: Schamper. Ja,
enkel en alleen Schamper, het officiële studentenblad van de Universiteit
Gent, zal je daarover inlichten. Een voorsmaakje krijg je alvast in deze speciale en ingekorte zomereditie, met een bloemlezing van artikels uit het vorige
academiejaar.
Er is echter een klein probleempje. Elk jaar halen enkele van onze redactieleden het namelijk in hun malle hoofd om af te studeren. De gekkerds. En dus
hebben wij mensen nodig om hen te vervangen. Mensen die artikels willen
schrijven. Mensen die foto’s kunnen trekken. Mensen die zich op Mission
Impossible-achtige wijze toegang kunnen verschaffen tot de vergaderingen
van de Universitaire Raad van Bestuur, om allerlei top secret informatie te
vergaren. Mensen die Schamper zodanig goed kunnen lay-outen dat de
opmaakploeg van de Weekend Knack wit om de neus wegtrekt. Kortom:
mensen zoals jullie.
Maar pas je dan wel in het Schamper-profiel? Als je momenteel “Steek je
profiel in je reet, klepzeikerd!” denkt, wel, dan ben je alvast op de goede weg.
Schamper zoekt namelijk geen mensen met vier Pulitzers op hun schouw,
maar verse, gedreven non-conformisten met een eigen mening, een kritisch
oog en dito pen. Ervaring? Onnodig. Talent? Louter dénken dat je er hebt
was voor ons alvast voldoende, dus waarom zou het dat voor jullie ook niet
zijn? In elk geval: als je tijdens je studies wil kennismaken met alle aspecten
van de geschreven pers, ben je bij ons aan het juiste adres.
Voel ook jij de Siegfried Bracke in je wakker worden? Geef hem dan snel een
trap onder zijn schijter en rep je als de wiedeweerga naar studentenhuis de
Brug, dat architectonische hoogstandje in de Sint-Pietersnieuwstraat. Binnenstappen, daarna meteen rechtsaf, waarna je links onder de trap de beruchte
Schamperkelder induikt. Volg gewoon die moeilijk definieerbare odeur van
redacteurszweet, drukinkt en volle asbakken. Vanaf eind september, elke
dinsdagavond. Of mail ons eens op schamper@student. ugent.be. We zullen
je in de armen sluiten en nooit meer loslaten. Per slot van rekening: waar
hebben we die wolfsklemmen anders voor?

Rien Emmery
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De Winne en Frimout in hogere sferen
Vlaamse ruimtepioniers geven zich bloot

T

wee Belgen, één droom, één verbluffende bestemming. Kolonel Frank De Winne en professor Dirk Frimout mochten beiden
onze atmosfeer verlaten. Schamper bracht hen hier op aarde
samen voor een kosmische babbel.
Dirk Frimout, die als eerste Belg in 1992
de ruimte inging, volgde zijn studie burgerlijk elektrotechnisch ingenieur aan de
Universiteit Gent. Hij doctoreerde hier ook
in de natuurkunde, kreeg in 1992 een
eredoctoraat en enkele jaren geleden
werd hij aan onze onderwijsinstelling
zelfs gastprofessor in het vakgebied van
de elektronica en informatiesystemen.
Frank De Winne, die onlangs Frimouts
voorbeeld volgde en het rijk der hemelen
deze herfst betrad, vindt dan weer zijn
roots in het knusse Ledeberg, een deelgemeente van Gent. De ruimte verkend
door twee halve Gentenaars?
SCHAMPER: Mijnheer De Winne, net
voor uw opstijgen verongelukte een
onbemande Sojoez-capsule. Boezemde die wetenschap u bij het vertrek
geen extra angst in?
De Winne: “Natuurlijk is er een risico aan
ruimtereizen. Maar toch geven die voorbeelden een verkeerd beeld. Er zijn
immers totaal verschillende veiligheidsprocedures voor bemande en onbemande vluchten. Die van de bemande
zijn uiteraard veel strikter. Een voorbeeldje: raketten voor onbemande vluchten
worden in shiften gemaakt, met dag- en
nachtploegen. Aan ruimteschepen voor
bemande ruimtevaart wordt daarentegen
alleen overdag gewerkt. Studies hebben
immers aangetoond dat dagploegen minder fouten maken dan nachtploegen.”
SCHAMPER: Jullie hanteerden ook
beiden een verschillende aanpak van
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ruimtereizen. Waarin verschilt de
Amerikaanse benadering nu zoal van
de Russische?
Frimout: “Eigenlijk zijn de verschillen
tussen de twee een beetje overroepen.
Uiteindelijk moet je dezelfde stof kennen.
Een verschil tussen de twee is wel dat je
bij de Amerikanen zelf moet bepalen
wanneer je de stof kent, terwijl je bij de
Russen een examen moet afleggen.
Maar eigenlijk maakt dit niet zo veel verschil uit, er is toch niemand zo gek dat hij
gaat verklaren dat hij de stof kent als dat
niet het geval is.”
De Winne: “Eigenlijk was die test zo erg
nog niet. We kregen immers allemaal een
instructor toegewezen, die je twee dagen
voor de definitieve test een proefexamen
gaf. Had je daar te veel fouten op, dan
kreeg je eerst nog enkele intensieve extra
lessen. Ik ken niemand die ooit gebuisd is
op het examen. Het enige vervelende
was dat wij alles in het Russisch moesten
afleggen.”
SCHAMPER: Hoe zit het nu precies
met geuren in de ruimte? Jullie leven
daar met verschillende mensen op een
petieterige ruimte. Gaat het daar niet
ontzettend stinken?
Frimout:: “Ten eerste zijn er natuurlijk de
luidruchtige afzuiginstallaties. Die krijgen
wel niet alle stank weg, maar toch, het
verbetert de situatie al. Ten tweede merk
je dat ‘aroma’ eigenlijk niet zo erg doordat
je er dag en nacht in leeft en het walgelijke aspect ervan slechts heel geleidelijk opbouwt. Over die odeur kreeg ik

voor mijn reis van een collega een
waarheid als een koe voorgeschoteld, die
ik met u wil delen. ‘Je merkt pas welke
walgelijke walm in het ruimteveer hangt,
als je het gezicht bekijkt van de eerste
persoon die de capsule betreedt na de
landing’.”
SCHAMPER: Hoe lang droomden jullie
al van een carrière als astronaut? Wisten jullie dat al als tiener of is dat pas
door de jaren heen gegroeid?
De Winne: “Eigenlijk wist ik dat al ontzettend lang, sinds ik de lancering van de
Space Shuttle zag. Ik was toen slechts 20
jaar oud en studeerde nog. Van toen af is
die droom in mij blijven groeien totdat hij
dit jaar eindelijk werkelijkheid werd.”
Frimout: “Bij mij was dat veel later. Ik heb
er als student nooit aan gedacht om
astronaut te worden. Dat interesseerde
mij niet. Ik heb gewoon het geluk gehad
dat ik direct na mijn studies in een bedrijf
begon waar men raketmotoren bouwde.
Pas toen men erover begon te spreken
om wetenschappers de ruimte in te
sturen, werd ik geïnteresseerd.”
SCHAMPER: Welke opleiding zouden
jullie aanraden voor al de jongeren die
in jullie voetsporen willen treden? Er is
bijvoorbeeld sinds kort ook een richting Burgerlijk Ingenieur - Lucht- en
Ruimtevaart.
Frimout: “Volgens mij heeft die richting
eigenlijk niet zo veel zin voor mensen die
de ambitie koesteren om ooit ruimtevaarder te worden. Die richting is meer
gericht op de technici die de motoren
voor de ruimteschepen moeten ontwikkelen. De would-be-ruimtereizigers raad ik
aan zuivere wetenschappen te volgen,
zoals bijvoorbeeld fysica.”
De Winne: “Volgens mij maken de studies op zich nog niet zo bijster veel uit. Zo
is Dirk een elektrotechnisch ingenieur en
ikzelf ben gespecialiseerd in telecommunicatie. Natuurlijk moet je wel een
degelijke
wetenschappelijke
basis
hebben, maar daar stopt het dan ook.
Voor de rest is het vooral belangrijk wat je
met je leven doet na je studies. Als je
direct in het management van een bedrijf
stapt, zal je bijvoorbeeld nooit meer
astronaut worden. Kom je in fundamenteel onderzoek terecht of word je
piloot, dan houd je je kansen wel gaaf.”

Pieter Everaerts

D

Mobiliteit aan de Universiteit

e verschillende campussen van de UGent liggen verspreid
over diverse locaties in en rond Gent. Dat brengt onver-mijdelijk een grote verkeersstroom van studenten en personeel met
zich mee. Om die in de toekomst beter te kunnen beheren werd
Mobielrug opgestart.

De verplaatsing van en naar de diverse
campussen verloopt niet altijd even
vlekkeloos en efficiënt. Aan de UGent zijn
er ongeveer 26000 studenten en 6000
personeelsleden, verkeersproblemen zijn
dan ook niet onvermijdelijk. Vanuit deze
problematiek ontstond een initiatief om de
problemen in kaart te brengen en
oplossingen voor de toekomst te bieden.
Het wetenschappelijke werk wordt verricht onder leiding van professor Georges
Allaert van de Afdeling Mobili-teit en

V

Ruimtelijke Planning (Vakgroep Civiele
Techniek). Hij krijgt daarbij hulp van Barbara Schmitz en Griet De Mulder, beiden wetenschappelijk mede-werker aan
die Vakgroep. Schamper bracht een
bezoekje aan de drie laatstgenoemde
personen.
SCHAMPER: Wie zijn de partners
waarmee Mobielrug samenwerkt en
hoe verloopt die samenwerking concreet?
Mobielrug: “Je moet eerst een onderscheid maken tussen de interne en
externe partners. Bij de externe hebben
we de stad. Mobielrug stapt met de verschillende knelpunten naar de stad en na
akkoord wordt er dan gezocht naar
oplossingen. Het overleg met de stad is
meer dan een praatbarak. Een tweede
externe partner is De Lijn. Met De Lijn
werden gidsen ontwikkeld met betrekking
tot de verplaatsing tussen de campussen.
Op 1 oktober 2002 werd er een mediacampagne opgestart onder de naam “Met
De Lijn naar Campus-Ardoyen/Campus

Sterre/Site Dunant/Site Heymans/Site
Melle/Site Merelbeke”. Op de faculteiten
zijn er informatieborden van De Lijn opgehangen.”
“Daarnaast hebben we als externe partners nog het Vlaams Gewest en de
provincie. Een eerste interne partner is de
universiteit zelf. Op regelmatige basis zijn
er werkvergaderingen met de Mobielrugwerkgroep. Niet onbelangrijk als interne
partners zijn de studenten. Er is een
voorstel van Mobielrug om bij de inschrijvingen van nieuwe studenten voor het
academiejaar 2003-2004 een vragenlijst
over mobiliteit te voegen.”
SCHAMPER: Op welke wijze probeert
Mobielrug de verkeersstromen van en
naar Gent in kaart te brengen?
Mobielrug: “Dit is al gedeeltelijk gebeurd
op basis van die enquête. Op grond daarvan kunnen we de ruimtelijke stroom en
de knelpunten kennen. De resultaten kunnen dan leiden tot een nieuwe inplanting
en invulling van de campussen in de
stedelijke context van Gent. Nu strekken
de campussen zich namelijk nog uit van
de Universiteitstraat in het noorden tot het
Technologiepark te Zwijnaarde in het
zuiden.”

Stefaan Duc

De Ledeganck gaat zijn lede gank

erloederde gebouwen en overvolle auditoria zijn een problematiek waarin de Ledeganck de kroon spant. Bovendien
verzamelt er zich in die gebouwen een allegaartje van studenten
die de problemen nog dringender maken.
Je kent het gevoel wel: de prof begint les
te geven, je oogleden worden zwaar en
langzaam glijd je af naar een wereld ver
van de onze. Ware het niet dat er
gebouwen zijn zoals de Ledeganck, waar
je afdwalende ogen terecht komen op
afbladderende verf, schimmels en afdruipende tomatenresten.
Voor meer info trokken wij naar het
decanaat van de Faculteit Wetenschappen en brachten we decaan Luc Moens
een bezoekje. Als het een pleister op de
wonde kan betekenen: niet alleen de studenten moeten het stellen met zeer
zielige gebouwen, ook de decaan deelt in
de klappen. De personeelsleden zitten als
haringen in een ton en ook de gangen
puilen uit van de verloren gelopen koelkasten en opeengestapelde dossiers.
De Ledeganck is een van de reuzen aan
onze universiteit. Het complex is maar
liefst 36.000 vierkante meter groot en telt
elf verdiepingen. De bovenste verdieping

is de enige die volledig gemoderniseerd
is. Het moet wel gezegd dat het uitzicht
vanop het dak van het gebouw ronduit
adembenemend is. Aan de andere kant
zijn er de tomatenresten die je bemerkt in
auditorium 1, afkomstig zijn van de studenten Geneeskunde. Die gaven ooit
eens een heel origineel Sinterklaasfeestje
waarop de studenten toen met Sinterklaaspap, tegenwoordig tomatensaus
geheten, naar Zwarte Piet mochten smijten. Spijtig voor de gebouwen hadden de
geneeskundigen in spe moeite met
mikken.
Hoewel zowat alle richtingen gebruik
maken van de auditoria, blijft het natuurlijk bovenal het gebouw van de Faculteit
Wetenschappen. Ook het VIB, het Vlaams
Instituut voor Biotechnologie, heeft zich er
genesteld. Dat zal echter niet lang meer
duren: de koffers van het VIB zijn gepakt
en in augustus verhuizen ze alle 250 naar
Campus Ardoyen in Zwij-naarde. Dit zou
voor de Ledeganck het startsignaal voor

renovatie kunnen betekenen, want als er
lokalen leeg staan, kunnen er mensen
verhuizen en kan er geschilderd, geboord
en gebeiteld worden.
Hoe hopeloos de problematiek ook mag
zijn, over vier jaar zijn jullie (hopelijk) allemaal afgestudeerd en zal het probleem
opgelost zijn. Meneer Gratiën Janssens
van de Dienst Gebouwen zette uiteen dat
er een tienjarenplan op poten is gezet. Op
dit moment is de Bouwcommissie bezig
met het opstellen van een masterplan.
Pas als dat onderzoek gebeurd is, zullen
er oplossingen uit de bus kunnen komen.
Hoewel het hele renovatieplan nog in zijn
kinderschoenen staat, zijn er toch al een
aantal werkdagen op de agenda
geplaatst. Zo worden de twee grote auditoria volledig gerenoveerd in augustus, en
hun drie kleine broertjes volledig herschilderd. Het feit dat er over een kleine
twee jaar een belangrijk congres plaatsvindt, heeft daar uiteraard helemaal niets
mee te maken.

Ellen Bernaers
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“Het mag min
T

erwijl dEUS op apengapen ligt, Soulwax de sleutel van de
opnamestudio kwijtgespeeld lijkt te zijn en de Kreuners in het
oudpeetjeshuis liggen te kermen van de reuma, blijft één Belgische popgroep rustig doorrocken. Arid heeft zijn eigen stek
gevonden in het Belgische muzieklandschap en zal zich niet weg
laten jagen. All is quiet now? Niet echt.
We ontmoeten Jasper Steverlinck, de
zanger van Arid, op een gure winterdag.
“Ik moet opletten dat ik geen verkoudheid krijg, of de anderen zullen weer vies
zijn op mij”, gromt Steverlinck over het
vriesweer. Hij ziet er goed uit. De lange
eighties-krullen hebben plaatsgemaakt
voor, euh, kortere eighties-krullen. Terwijl hij de hele tijd op zijn stoel heen en
weer zit te schuifelen, vertelt hij over het
rocksterrenbestaan.

SCHAMPER: Nu loop je door het
leven als een rockster. Had je dat ooit
gedacht toen je in je eerste groepje
speelde?
Jasper Steverlinck: “Neen, totaal niet.
Muziek maken interesseerde mij ook niet
echt. Ik werd nochtans wel gepusht om
‘iets muzikaals’ te doen. In het café in
Belzele waar we vaak zaten, waren er
altijd mensen die ons het podium
opduwden en ons wilden horen spelen.
Maar ikzelf vond niet dat ik een bijzonder
talent had als muzikant. Ik was geen
freak die elke avond een half uur gitaar
zat te spelen thuis. Maar gaandeweg
begon ik wel meer en meer mijn eigen
stem te ontdekken en te oefenen.”
SCHAMPER: Toen jullie eerste cd, Little Things Of Venom, uitkwam, hadden
jullie te kampen met heel wat jaloezie
van andere muzikanten. Nu nog last
van?
Steverlinck: “Neen, dat is al veel minder. De situatie is ook anders. Bij de
eerste cd kwamen wij opeens uit het
niets tevoorschijn, al meteen met een
contract met een grote Amerikaanse
platenmaatschappij. Dat konden veel
collega’s niet aanvaarden. Zij waren
soms al zes jaar bezig, gaven veel optredens maar hadden nog geen platencontract. Wij hadden al meegedaan aan
Humo’s Rock Rally maar toen hebben
we twee jaar in stilte gewerkt. De meeste
groepen beginnen dan zo vlug mogelijk
op te treden zodat ze al bekend zijn
tegen dat de cd uitkomt. Wij hebben dat
bewust niet gedaan. Daardoor ontstond
die perceptie dat wij opeens uit het niets
opdoken.”
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Heavy Metal

SCHAMPER: Na de Rock Rally was de
kritiek over Arid dat de zanger goed
was en de groep slecht. Waarom ben
je dan niet solo doorgegaan?
Steverlinck: “De groep waarmee we op
Rock Rally stonden, was eigenlijk nog
niet echt een groep. Ikzelf ben namelijk
nogal toevallig in die wedstrijd gerold. Ik
had mijn eigen groep en David (Duprez,
gitarist – nvdr) maakte met zijn band
harde, instrumentale nummers. Dat was
omdat hij nog geen zanger gevonden
had die hij goed genoeg vond.”
“Via via kwamen David en ik met elkaar
in contact en uiteindelijk zong ik samen
met zijn groep een demo in. Net dat liedje zonden ze in voor Rock Rally. Ik had
gewoon geen andere keus dan op het
podium te kruipen en te zingen. Maar we
bereikten er wel de finale mee.”
“Het groepje van op Rock Rally had
echter niets te maken met het Arid van
nu. Dat was vooral een heavy metalgroep, veel te hard, waar toevallig mijn
stem op stond. Dat klonk niet echt
samen. Na Rock Rally hebben we ons
dan een paar jaar afgezonderd om een
eigen sound te creëren. David en ik
begonnen samen nummers te schrijven.
En ik moest niet langer een zanglijn

Arid denkt al luido
meer vinden voor oorspronkelijk instrumentale nummers.”

SCHAMPER: Een vraag die je al beu
bent wellicht: op het eerste album
kwamen heel goeie kritieken. Was er
daardoor geen druk voor het tweede
album, All Is Quiet Now, om beter te
doen?
Steverlinck: “Ja en neen. Toch niet
omdat ik zou willen dat Piet in de straat
het goed zou vinden, maar voor mezelf.
Ik wil er gewoon voor mezelf een betere
plaat van maken. En dan is er altijd wel
een zekere angst: zal het nog gaan?
Vooral omdat je omgeving steeds meer
opmerkingen begint te maken. Bij de
eerste cd hoorden mijn kennissen de
liedjes pas toen ze af waren. Mijn pa had
zich nog nooit beziggehouden met mijn
muziek vòòr ‘Little Things Of Venom’.
Maar nu komt hij al opmerkingen geven
als ik nog aan een nummer aan het
werken ben. Of dan zegt hij: ‘Oh, klinkt
goed’, als ik op de piano speel en wat
zing, ‘zelf geschreven?’ En dan ben ik
bijvoorbeeld een nummer van Nick Cave
aan het spelen. Enfin, op den duur
begon dat wat ambetant te worden.”

Decadente feestjes

SCHAMPER: Vandaar liedjes gaan
schrijven in Spanje?
Steverlinck: “Dat was eigenlijk vooral
een heel leuke ervaring. Dat moest niet.
We zaten daar in het hotel dat opgekocht
is door de manager van dEUS. Die man
zwemt in het geld en het was er soms
echt maf. Decadente feestjes, altijd

inder rocken”

idop over derde cd

lekker eten, noem maar op. Een heel
ontspannen sfeer waar niemand ons
lastig viel. Want dat speelde inderdaad
ergens wel mee. Heel veel mensen uit
mijn directe omgeving volgden het schrijven op de voet. Dan kwamen ze aanwijzingen geven of ik een bepaalde passage niet beter zus of zo zou doen. Dat
was wel goed bedoeld, maar het stoorde
omdat de nummers nog niet af waren.
En tenslotte ben ik degene die ze schrijft
en niet mijn omgeving.”
SCHAMPER: Na Werchter en de Lokerse feesten kwam er dit jaar heel
wat slechte commentaar. Er zat “geen
schwung” in, jullie waren de “oude
nummers duidelijk al moegespeeld”
en hadden “een verveelde uitstraling”. Maar jullie zouden wel enthousiaster geweest zijn over de nieuwe
nummers.
Steverlinck: “Daar is niets van aan. Die
kritiek is flauw. Naar ons gevoel was het
net omgekeerd. Ik vind het nog altijd
even leuk om de oude nummers te spelen. Als we klaarstaan om op te treden,
denk ik niet: shit, nog eens ‘Too Late
Tonight’ spelen. Neen, elke keer als ik
dat nummer breng, is dat een andere
song. Telkens leg ik daar een ander
gevoel in. En ik zie ook aan het publiek
dat ze enthousiaster reageren als we
een liedje spelen van de eerste cd. Dat is

normaal. Ik heb dat zelf ook. Als ik op
een optreden ben van een van mijn
favoriete groepen, dan laai je altijd een
beetje als ze een oude klassieker spelen, terwijl je altijd wat onwennig
reageert op nieuw materiaal.”

Meer gezang

SCHAMPER: Zijn jullie al bezig met
nieuw materiaal voor de derde cd?
Steverlinck: “Ja. De derde cd moet er
veel rapper komen. We hebben thuis
allemaal een studiootje waarop we zelf al
aan een song kunnen werken. Zo maakt
ieder zijn eigen creaties en wordt dat
later tezamen gesmeten. Ik denk dat dat
de creativiteit zal verhogen. Die derde
plaat wordt overigens alleen maar in de
Benelux verspreid. Ze vragen ons langs
alle kanten wanneer we naar Amerika
komen of wanneer we in Europa touren
maar wij weten het zelf niet. Zolang Sony
onze cd niet uitbrengt in het buitenland,
zitten wij vast in een vicieuze cirkel. The
Counting Crows zouden heel graag nog
een tournee doen met ons maar wij kùnnen gewoon niet. Ik vind dat raar. Double
T zorgde er wel voor dat onze cd in het
buitenland uitkwam, maar een groot
label als Sony kan dat blijkbaar niet.”
Ondertussen heeft Sony Arid buitengeschopt. Ze waren er niet rouwig om.

SCHAMPER: De
tweede cd klinkt
nochtans
zeer
internationaal,
dansbaar bijna.
Gingen jullie bewust op zoek
naar een eigen
sound?
Steverlinck:
“Nee, Arid had
sowieso al een
eigen sound. Dat
was al zo nog voor
Little Things Of
Venom opgenomen werd. Toen ik
mijn eerste songs
schreef, probeerde ik bijvoorbeeld
te klinken als
Radiohead maar
het klonk nooit
hetzelfde. Er zat
altijd iets in dat er
niet
thuis
in
hoorde. Elke keer
dacht ik: fuck, wat
is dat toch? In het begin vond ik dat een
last. Maar nu blijkt dat juist goed te zijn.
We hebben een eigen sound met enkele
typische Arid-karakteristieken. All Is
Quiet Now klinkt inderdaad anders dan
zijn voorganger maar toch hoor je
meteen dat het Arid is. Voor de derde cd
zou ik wel iets willen dat wat minder
rockt, meer met gezang en piano.”
”Allez, dat zien we nog wel. Nu moeten
we ons concentreren op All Is Quiet Now
en hopen dat die ook in het buitenland
verspreid wordt. Het is overigens niet
zo’n ramp als een cd wat op zich laat
wachten. Kijk naar Soulwax. Die hebben
al vijf jaar niets nieuws meer uitgebracht.
Maar als die gasten met een nieuw
album op de proppen komen, staan ze
meteen weer bovenaan. Als ze een
goede plaat uitbrengen, tenminste. Als
ze afkomen met iets dat op niets trekt,
mogen ze het vergeten natuurlijk. Ik denk
dat iedere artiest met die angst leeft.”
Arid speelt op 5 september 2003 op
Crammerock in Stekene.

Van der Mensbrugghe
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Katholieken pesten student

KULeuven en CD&V tegen democratisch onderwijs

D

e KULeuven en CD&V hebben in het academiejaar 2002-2003
vol geestelijke overtuiging bewezen dat ze de student geen
warm hart toedragen. De CD&V deed dat door studenteninspraak
politiek te blokkeren. De KULeuven heeft dan weer graag zo veel
mogelijk studenten in haar associatie, maar doet het liefst zo weinig mogelijk hen.
Het zat er ‘m al meteen bovenarms op
tussen Leuven en Gent toen op 1 oktober
2002 de Gentse rector André De Leenheer zijn speech gaf op de officiële opening van het academiejaar. Hij gaf er zijn
Leuvense collega, André Oosterlinck,
een verbaal pak slaag. De Leenheer
merkte op dat er “bij de totstandkoming
van de zogenoemde associatieslag
tussen de universiteiten en de hogescholen” een “interuniversitaire competitie
was, die niet met identieke mogelijkheden
of zuiver op grond van kwaliteitskenmerken” gevoerd werd. “Eens te meer was de
schaalvergroting in de zin van aantal
hogescholen en aantal studenten de
ultieme jachttrofee”, beet de rector van de
UGent.

Geen kwaliteit

André De Leenheer ging door op zijn elan
en stelde boud dat de aloude katholieke
structuren in stand worden gehouden. “In
de media wordt courant voorgehouden
dat in onze maatschappij een sterke ontkerstening en een even grote ontzuiling
heeft plaatsgevonden”, wist hij te zeggen.
De Gentse rector beklemtoonde dat de
associatie van de UGent de regionale
component laat doorwegen, zodat de student centraal staat, maar dat ze dat in

Leuven niét doen.

Volgens hem bouwt de KULeuven een
verzuild netwerk dat zich uitstrekt “van
Oostende tot in Hasselt”. De Leenheer
zegt dat dat ingaat tegen de Leuvense
boodschap dat “bij de inhoudelijke
invulling van K voor katholiek of Kwaliteit
voornamelijk voor het laatste gekozen
zou zijn”. Hij vult aan dat er geen twijfel
over bestaat dat een vorm van verzuilde
machtsuitoefening duidelijk de boventoon
heeft gekregen in Leuven.

Profiteurs

De Leenheer is vooral razend op de
Gentse Katholieke Hogeschool SintLieven (KaHo), die niet voor de UGent
koos maar wel voor de KULeuven. De
Hogeschool Gent en de Artevelde
Hogeschool, nochtans eveneens katholiek, kozen wél voor de Gentse associatie.
Door de keuze van KaHo is er nu geen
eengemaakte Gentse onderwijsruimte
waarin de studentenvoorzieningen georganiseerd kunnen worden op het niveau
van de associatie. Daarom zegt De Leenheer dat er geen sprake van kan zijn dat
de studenten van KaHo nog langer profiteren van de voordelen die de universiteit
ze biedt.

De belangrijkste voordelen van de Universiteit Gent voor de studenten zijn de studentenresto’s waar het zeer goedkoop
eten is en de sportfaciliteiten van het
GUSB. Omdat zijn directie echter niet met
de UGent in een associatie wou stappen,
zal de student van KaHo nu dus de volle
pot moeten betalen voor die diensten.
Tenminste, als het van De Leenheer
afhangt. Ondertussen is er namelijk een
stelletje ongeregeld bezig met het uittekenen van een hervorming van de sociale
voorzieningen (sovo’s). Die dames en
heren willen dat de sovo’s op regionaal
niveau geregeld worden, met vzw’s, en
niet op het niveau van de associatie.
Op die manier zouden de studenten van
de afvallige KaHo Sint-Lieven immers wél
van de universitaire faciliteiten kunnen
genieten. De Leenheer heeft al laten
weten dat de Gentse vzw dan toch
serieus zal mogen dokken als ze de
Gentse resto’s willen huren of overkopen.
De universiteit heeft die gebouwen
namelijk uit eigen zak betaald en denkt er
niet aan die zomaar af te staan aan een
structuur waarin ze niets te zeggen heeft.
De Gentse rector vindt dat Leuven maar
moet betalen voor de sportfaciliteiten en
goedkope fret voor de student van KaHo
Sint-Lieven. André Oosterlinck zei daarop
dat hij dan voedselpakketten zou droppen
in Gent.

Koehandel

De CD&V zorgde er op de koop toe voor
dat studentenvertegenwoordiging ‘optioneel’ blijft op het niveau van de associatie.
In het ontwerp van een structuurdecreet
liet de CD&V in ruil voor haar stem
namelijk enkele paragrafen schrappen die
toch énige studentenvertegenwoor-diging
in de associatie moest garanderen. De
paragrafen werden, op één na, geschrapt en de CD&V zorgde mee voor
een twee-derde meerderheid.
Daarmee is de Leuvense studentenvertegenwoordiging de nek omgewrongen.
Doordat ze toch niet verplicht werden tot
studenteninspraak, nam men in Leuven
simpelweg géén studenten op in het
bestuur van de associatie. In Gent is dat na enig studentikoos gezaag - wel
gebeurd, hoewel het niet moest. Ondertussen beweert de CD&V dat die studenteninspraak niet in het decreet kwam
omdat de instellingen autonoom zijn en
de politiek nul de botten over hun manier
van besturen te zeggen heeft. Dat zal wel
zijn. Flikkers.
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Film-Plateau

S

De kers op de taart

inds 1997 kan iedereen die dat wil voor een prijsje naar het
Film-Plateau. Met een gevarieerd en hoogstaand programma biedt deze universitaire filmzaal je elk jaar opnieuw de kans
om films die om diverse redenen niet werden vergeten, op groot
scherm te gaan bekijken.
Film-Plateau werd opgericht om de bestaande filmcursussen aan de UGent te
ondersteunen met beeldfragmenten, en
zorgde eveneens voor een deels onafhankelijke programmatie van films.
Verder toont Film-Plateau een zo breed
mogelijk scala films in hun oorspronkelijke staat. De programmeurs kiezen
films die thematisch aan elkaar gelinkt
kunnen worden, of films die tot eenzelfde stroming behoren. Steeds wordt
daarbij de klemtoon gelegd op de
klassieke film. Films uit de beginjaren
van de filmgeschiedenis worden dan
ook niet geweerd. Wie stille films als
Cabiria (1914) of Metropolis
(1926) eens met live pianobegeleiding wil bekijken,
moet in de toekomst de programmatie van het Plateau
scherp in het oog houden.

Film- en Televisiestudies leidt. Hij is ook
programmeur en lid van de stuurgroep
van Film-Plateau.
Hij licht voor ons verschillende directe
en indirecte doelen van het Plateau
nader toe: “Ten eerste is er natuurlijk het
pedagogisch doel. In een cultuur waarin
beelden een essentiële rol spelen is het
belangrijk dat mensen de kans krijgen
om films in hun originele vorm te bekijken. Daarmee bedoel ik in een
aangepaste, gezellige sfeer kijken naar
film met pellicule, en niet in een koud
auditorium of zaaltje naar een videoprojectie. Ik verplicht mijn studenten dan

Klassiek

Maar onder het motto
‘klassiek, canoniek, kritisch’
vergeten de programmeurs
zeker de recentere film niet.
Zo verschijnen naast legendarische namen als Eisenstein, Ford, Hawks, Hitchcock, Kubrick of Lubitsch
ook namen van hedendaagse
regisseurs als Scor-sese,
Boyle of Polanski.
Het begrip filmklassieker
wordt hierbij echter steeds
kritisch benaderd. De klemtoon op de
klassieke (Hollywood) film ging de
afgelopen jaren gepaard met een kritische exploratie van de marges van deze
canon. Zo werd in de programmering, de
(werk)colleges en de lezingen voortdurend gewezen op de idee dat de
klassieke film een kunstmatige constructie is, terwijl oude en recente avantgardefilms en regisseurs de kans kregen (bijvoorbeeld Bunuel, Cocteau,
Adrian). Met andere woorden, het
Plateau gaat verder dan alleen ‘de
andere film’.

Beeldcultuur

Daniel Biltereyst doceert sinds 1997
film-, televisie- en culturele mediastudies aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit
Gent, waar hij tevens de Werkgroep

ook om voor mijn vak minstens 10 films
te gaan bekijken in het Plateau.”
Maar er is meer. “De echte doelstelling
bestaat erin aan studenten, filmonderzoekers en andere mensen die met film
bezig zijn een forum te bieden”, verduidelijkt Biltereyst. “Het Film-Plateau is
een plaats voor reflectie. Hier kan men
op een empirische manier omgaan met
film. Het is een breed en open forum
waarop ideeën kunnen worden uitgewisseld over het medium. Dit jaar organiseer ik bijvoorbeeld een lezingenreeks
rond bioscoop- en filmjournaals en ter
gelegenheid daarvan komen zowel
Gentse als internationale onderzoekers
spreken.”
De professor is tevreden over de werking van Gents charmantste bioscoopzaaltje, maar eigenlijk niet over hoe de

academische overheid ermee omgaat.
“Zo’n degelijke bioscoopzaal als thuisbasis van een universitaire filmclub is
een unicum. Eigenlijk wordt het FilmPlateau nog te weinig gebruikt. Leuven
bijvoorbeeld heeft zo’n zaaltje niet. Ze
benijden ons daar. Aan de KULeuven
lopen ook wel goede filmcursussen en lezingen, maar daar is er geen filmclub
die op universitair niveau zo continu
werkt als hier in Gent.” Biltereyst werkte
van 1994 tot 1997 namelijk als docent
aan de KULeuven.

De kers

”Onlangs hoorde ik op de radio toch een
reclamespotje waarin twee Leuvense
studenten praten over hun plannen in
het komende academiejaar. Ze vertellen
elkaar over de films van die of die regisseur die ze zouden gaan bekijken. D.W.
Griffith, waarvan wij ook dit jaar weer
een film projecteren (Intolerance, nvdr), kwam bijvoorbeeld
ook in het lijstje voor.”
Dit zit Biltereyst dwars. Leuven
gebruikt dus de klassieke film
om studenten te overtuigen
daar te gaan studeren. Frappant, want: “Leuven heeft eigenlijk niet wat Gent wèl heeft. Het
cultureel belang van het FilmPlateau valt niet te onderschatten, en de academische overheid zou dus het Plateau meer
moeten aanprijzen bij onze
nieuwelingen. Ik merk dat veel
van mijn eerstejaarsstudenten
in mijn les voor het eerst van het
Film-Plateau horen, en dit zou
niet mogen. Het Film-Plateau is
een kers op de taart van de
UGent, terwijl velen dit onvoldoende beseffen.”
Maar Biltereyst is stellig niet pessimistisch. De voorstellingen van het
Film-Plateau lopen meer dan eens vol
met enthousiaste liefhebbers. Zelfs films
van de jaren tien en twintig wekken blijkbaar nog steeds belangstelling. Hoewel
veel cinefielen dit niet willen zien, meent
Biltereyst. Aan u om uw resistentie
tegen de films van alle tijden eens te
gaan uittesten.
Film-Plateau vind je in Paddenhoek 3.
Elke dinsdag en donderdag een voorstelling om 20u, aan slechts 2,5 euro
voor studenten. Meer info op www.filmplateau.ugent.be.

Joost Vandenbroele
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Lenka Galajdova’ in de lage landen

J

Kennismakingscursus voor buitenlandse studenten

e bent hier vreemd. Je volgt wel lessen aan de UGent maar je
weet niet echt hoe alles hier ineen zit. Dan is er maar één
oplossing: de cursus “Kennismaking met de Lage Landen” volgen. Uit de rond de honderd deelnemers plukten we Lenka Galajdova’, Laika voor de vrienden. Een modern sprookje over een
meisje dat Praag achterliet en hier haar hart verloor.
”Ik was net afgestudeerd en kreeg hier
voor een paar weken een job om een
medisch programma van het Engels naar
het Tsjechisch te vertalen. Dat was
ongeveer drie jaar geleden. Het leek me
niet slecht om wat bij te verdienen en
tegelijkertijd hier op vakantie te komen. Ik
had niet gedacht in Vlaanderen terecht te
komen, maar dat was wel leuk, want
iedereen spreekt hier toch Engels. Wat ik
ook niet verwachtte was mijn huidige
vriend tegen te komen. Het werd toen
echt ingewikkeld want ik was heel verliefd. Ik wist niet wat ik moest doen: hem
meenemen naar Tsjechië of hier blijven?
Maar wat moest ik hier dan doen?

Mijn vriend en ik gingen op reis. En hoe
meer ik van de wereld zag, hoe meer mijn
besluit vast stond. Ik besloot te immigreren. Eigenlijk heb ik Gent heel graag
omdat de gotische bouwstijl mij aan
Praag doen denken. Gent lijkt wel een
mini-Praag. Dat was ongeveer anderhalf
jaar geleden. Toen bleek dat mijn diploma
hier niet erkend werd en dus moest ik
mijn laatste twee jaar herdoen aan de
UGent. Daarenboven moest ik ook nog
eerst niveau vijf voor Nederlands halen,
maar er bestaat geen cursus TsjechischNederlands. In drie maanden leerde ik
dan jullie taal vanuit het Engels.”

Euroangst

”Je denkt misschien dat vanaf mei 2004
mijn diploma wel zou erkend worden,
maar dat is niet zo. We mogen wel toetreden tot de EU, maar Duitsland heeft

verkregen dat het nog tien jaar zal duren
vooraleer Oost-Europeanen hier hun
diploma kunnen ratificeren en een
werkvergunning kunnen krijgen. Ze waren
bang dat de mensen massaal naar hier
zouden komen.

”Wat mij hier wel een beetje ergert, is de
bureaucratie waarbij je dingen moet aanvragen bij diensten die overal verspreid
zijn. Bij ons in Tsjechië is alles centraal
georganiseerd zoals bij de Sovjets, waardoor alles veel sneller gaat. Wat ik ook
absurd vind is dat jullie moeten gaan

“Iedereen denkt hier
aan opium als ik naar
maanzaad vraag.”

stemmen. Dat is zoals voor de revolutie bij
ons. Wij waren zo blij dat we na de revolutie vrij konden beslissen om al dan
niet te gaan stemmen en op wie we
zouden stemmen. Ik vond het heel raar
dat mijn vriend moest gaan stemmen,
met paspoortcontrole en zo. Je hebt zelfs
een doktersbriefje nodig als je niet wil
stemmen!”

Slavisch karakter

”De mensen die ik hier ontmoet heb, zijn
over het algemeen vriendelijk. Tijdens
mijn doktersstage ben ik wel een paar
keer tegen de muur gelopen. Ik denk dat
het in mijn Slavische karakter ligt om
open te zijn, terwijl je hier uw beurt moet
afwachten en best geen negatieve dingen
over mensen zegt. Sommige mensen

vonden het ook echt vervelend dat ik veel
uitleg vroeg, toen ik nog niet voldoende
Nederlands sprak. Eerlijkheid wordt niet
geapprecieerd als je te direct bent. Je
moet echt voorzichtig zijn met wat je zegt.
Sinds de revolutie zijn we in Tsjechië juist
blij dat we eindelijk alles direct kunnen
zeggen zonder omwegen.”
”Ik heb ook een geschenkje voor jou meebracht. Het is moeilijk te beschrijven: het
is geen taart maar eerder cake-achtig. Bij
ons heet dat boechti en het is van
rijzende deeg gemaakt. De vulling kan
zowel fruit als witte kaas zijn. Voor jou heb
ik er met kaas en maanzaad. Maanzaad
is bij ons echt traditie terwijl dat hier blijkbaar veel minder gebruikt wordt. Iedereen
denkt hier aan opium als ik om maanzaad
vraag.”

En de cursus?

”Ik vind dat ik eigenlijk iets van achtergrond mis. Je kan een taal misschien
leren maar om de mensen een beetje te
begrijpen en oriëntatie te krijgen inzake
politiek, moet je ook iets van geschiedenis kennen. Bijvoorbeeld waarom er hier
zes regeringen zijn, hoe die werken en
hoe de scholen hier ineen zitten. En
waarom wordt mijn diploma niet erkend?
Toen ik hoorde dat de zoon van mijn
vriendin van richting ging veranderen,
keek ik raar op. Dat watervalsysteem kennen wij helemaal niet. Je kan blijven zitten, maar van richting of school veranderen is een echte schande. Op je nieuwe
school zou je trouwens weer in het eerste
jaar moeten beginnen. Ook deliberaties
kennen wij niet: je bent erdoor of je bent
gebuisd.”
”De kennismakingscursus is niet nuttig,
maar wel interessant. Het is een boeiend
programma met allerlei onderwerpen. Iets
over taal, cultuur, geschiedenis en frietjes
bakken. Dat laatste ga ik wel missen,
maar dat vind ik niet zo erg, want ik vind
ze helemaal niet lekker. Het is wel leuk
om met de verschillende deelnemers te
babbelen. Vanwaar ze komen maakt helemaal niet uit, en het is veel interessanter
om met de mensen te praten dan iets
over hun cultuur te lezen in een boek.
Daarbij merk je wel dat Praag maar 1000
kilometer van Brussel ligt en dat onze cultuur veel dichter bijeen ligt dan je zou
denken. Vorige les ging het bijvoorbeeld
over feodalisme en toen moest de professor dit begrip voor mensen uit Azië en
Afrika uitleggen. Toen heb ik beseft dat ik
toch nog in het hart van Europa woon.”

Frederik De Swaef
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Geld Universiteit Gent
verdwenen in de woestijn

Hoe vergezocht is de link tussen Al Qaeda en UGent?

D

e Universiteit Gent ontving in januari enkele oneervolle vermeldingen op de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Naar
verluidt hebben bepaalde Gentse professoren zich lelijk verbrand
aan een onfris oliebedrijf, met vertakkingen in de Jemenitische
koninklijke familie. En nog onfrissere organisaties zouden met het
geld zijn gaan lopen.

Kern van heel de zaak is eigenlijk het
samenwerkingsakkoord dat de Universiteit Gent heeft met het Jemenitische
olieverwerkende bedrijf Merlin Oil. Merlin
Oil is één van de drie staatsbedrijven die
de Jemenitische olieproductie en verwerking beheren. Het kwam onlangs in
opspraak toen bleek dat in de jaren 19971999 mogelijk een flinke geldsom naar
het terroristennetwerk Al Qaeda versluisd
werd. Dit plaatst de UGent in een lastig
parket, omdat de Vakgroep Organische
Chemie al jaren regelmatig vertegenwoordigers naar Jemen stuurt voor bijscholing. Meestal gaat het om doctoraatsstudenten die een bijkomende stage doen.
Normaal zouden in februari weer twee
studenten vertrekken. Of het nu zo ver
komt, is maar zeer de vraag.

kan echter niet vervolgd of ondervraagd
worden wegens zijn diplomatieke status.
Toch is zijn positie als kroonprins onhoudbaar geworden in Jemen en het Jemenitische parlement dwingt hem elke troonsaanspraak af te zweren. Qrandar aanvaardt met tegenzin en trekt naar
Afghanistan. Hij wordt er een naaste
vriend van Talibanleider Mullah Omar. Na

Olie

De reporter van Al Jazeera die de bal
aan het rollen bracht, Tarek Storkaz,
verblijft momenteel in Gent. Storkaz is
correspondent Benelux voor Al Jazeera
en groeide op in Nederland. Onlangs
voerde hij het woord in de Canvasreportage Werelden: tussen Oost en
West. Storkaz: ”De band tussen Gent en
Jemen is natuurlijk niet nieuw. Het feitelijke begin komt in 1976, wanneer voormalig Jemenitisch kroonprins Qrandar
scheikunde komt studeren aan de Universiteit Gent. Als prins Qrandar na zijn studies terugkeert naar Jemen, krijgt hij de
leiding over het pas opgerichte Merlin Oil.
Merlin Oil kent een explosieve groei, en
Qrandar trekt zijn oud-professor Tuur Van
der Steen aan als projectleider. De band
tussen de Universiteit Gent en Merlin Oil
wordt geofficialiseerd in 1986 in een wederzijds uitwisselingsproject, al zullen er in
de praktijk vooral Gentse studenten naar
Jemen trekken in plaats van vice versa.
Merlin Oil floreerde vrij goed en had in het
Midden-Oosten altijd een vrij solide reputatie. Tot het schandaal van twee jaar
geleden natuurlijk.”
”Prins Qrandar wordt vernoemd in het
proces van de beruchte Groep G van de
Al Aqsa-brigade. Die groep zat achter de
aanslag op Israelisch minister van Openbare Werken Shaul Vrykolakas. Qrandar

geld naartoe? En wisten de Gentse academici niet wat er loos was met een bedrijf waar ze al bijna twintig jaar mee verstrengeld zijn?”

Bij de Vakgroep Organische Chemie zit
men met heel de situatie verveeld. Vakgroepvoorzitter Johan De Ridder staat
ons duidelijk met tegenzin te woord: “Kijk,
wij hebben al jaren een uitstekende
relatie met Merlin Oil. Onze doctorandi
zijn ook altijd zeer te spreken over hun
Jemenitische ervaring. Merlin Oil is nu in
opspraak gekomen, maar wij blijven
zeggen: onschuldig tot tegendeel
bewezen. Je mag het hier iedereen vragen: Merlin Oil is zeker niet de schimmige
terrorismesponsor die men er op Al
Jazeera graag van maakt.” En hoe verklaart meneer De Ridder 5 miljoen
‘research-kosten’? “Zie, dat is nu eens
een tendentieuze vraag he. (luid) Ik
ontken formeel dat er geld van de UGent
naar Al Qaeda gevloeid is! Volstaat dat
voor u? Ik loochen niet dat er financiële
onduidelijkheden gerezen zijn bij Merlin.
Maar daar hebben wij in se niks mee te
maken hoor. Ik zie dat u gesproken hebt
met beroepsmythomaan Tarek Storkaz.
Enfin, u hebt uw informatie. Ik zou graag
verder werken nu.”

Jonge Jemenieten

het ineenstorten van het regime, is Qrandar - zoals zovelen - onvindbaar. En nu
blijkt er dus een flink gat te zitten in de
boekhouding van Merlin Oil.”

Al Qaeda

”Toch staat nog niet vast of dat geld ook
effectief naar Al Qaeda gegaan is, zoals
CNN al overhaast berichtte. We weten
alleen met zekerheid dat de CEO van
Merlin Oil vermist is, dat er geld ontbreekt
en dat prins Qrandar mogelijk banden
heeft met Al Qaeda. Al de rest is speculatie. De rol van de UGent in deze affaire
is daarentegen zeker niet koosjer. Vorig
jaar nog pompte de universiteit in totaal 5
miljoen euro in Merlin Oil. Zogenaamde
‘research-kosten’ en ‘stagevergoedingen’.
Wat absolute onzin is: normaal moet Merlin Oil betálen voor de diensten die de
Gentse doctorandi scheikunde leveren.
Daarenboven: in hun boekhouding geen
spoor van het Gentse geld. Waar is dat

Want meneer De Ridder heeft het inderdaad druk. Hij moet onderdak en centen
vinden voor een veertigtal jonge Jemenieten die volgend academiejaar naar
Gent trekken. Eén van de gevolgen van
Merlin Oils plotse crash is namelijk dat
een deel van het Sanaa Study Centre
for Petrochemistry and Refinery opgedoekt wordt. Dat is het basisopleidingscentrum in Jemen waar de UGent zich in
geëngageerd heeft. En hierdoor contractueel verplicht is om bij een
gebeurtelijke financiële ramp een oplossing te zoeken voor de studenten. Niet
slim.
Er gaan nu trouwens onbevestigde
geruchten rond dat de Jemenieten volgend jaar onderdak zouden krijgen in
Home Boudewijn. Wie er dan precies
moet plaatsmaken voor onze Oosterse
gasten, wordt ongetwijfeld nog een interessante discussie.
Zie ook: www.aljazeera.net/news/eng/
Merlins_belgian_connection.htm.

Jef Van Baelen
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Column: De kinkel en de snob

Na twee vruchtbare maanden bij Schamper vind ik de tijd rijp voor een ontboezeming: ik werd gepest in het middelbaar onderwijs. Door mijn titanische
kennis van luchthelden uit Wereldoorlog
II en een ietwat afwijkende lichaamsbouw werd ik het mikpunt van spot en
kauwgum allerhande. Maar de mensen
die het goed met mij meenden verzekerden mij dat het allemaal dommeriken
waren, en ik gewoon anders, een zachtmoedige enkeling zeg maar. Uw mening
over die stelling houdt u maar voor uzelf.
Magere troost voor mijn door BIR’s
getormenteerde reet natuurlijk, maar
toch een zekere houvast.
Maar blijkt nu de legende van de zachtmoedige enkeling een gevallen droom.
Vergis u immers niet, ook de zachtmoedige enkeling bezondigt zich wel
eens aan vormen van arrogantie. Dat
dan wel niet wegens het anders zijn van
de andere, maar vanwege zijn of haar
culturele minderwaardigheid. Alvorens ik
mijn inktige sabel uit haar schede haal,
wil ik benadrukken dat ik het niet tegen

O

de mensen heb, maar tegen het
fenomeen. Dat ingegeven door een
miniem stukje menselijk medevoelen
waar ik toevallig over struikelde in mijn
ziel.

De ‘alternatieveling’ wordt verondersteld
stereotiepe verwachtingspatronen en
imago’s te doorbreken maar creëert er
nieuwe. De dromerige blik die diepe
innerlijke worstelingen weergeeft, de
sjaaltjes en niet al te propere hemdjes,
allen zijn ze een levensstijl op zich
geworden die al even dogmatisch is als
die waar ze zich van afzetten. Maar nog
sterker dan de uiterlijke dresscode zijn
de beperkingen op de interesses die ze
zichzelf opleggen.
Sport is bijvoorbeeld not done, zeker
wanneer een algemene sportmanie de
kop opsteekt. Ook toffe deuntjes die toevallig op Radio Donna geweest zijn en
niemand onberoerd laten, zullen ze in
het openbaar veroordelen als belachelijke commerciële brol. En dat terwijl het
ook bij hen thuis die deuntjes zijn die de

ochtend vrolijker maken. Er zijn genoeg
voorbeelden van dat de olijke vrijbuiters
die “doen waar ze zin in hebben” blijkbaar
toch
leven
volgens
een
vooropgesteld
patroon.
Daaraan
vasthouden geeft ze een gevoel van culturele superioriteit.
Doch dit zou allemaal een kostelijke verspilling van papier zijn mochten die cultuursnobs hun intellectuele dominantie
wijselijk voor zichzelf houden en enkel
aanwenden om hun seksuele fantasieën
uit het slop te halen. Het blijkt echter
vaak dat zij ook anderen deelgenoot
wensen te maken van de superioriteit die
hun eigen is en daarbij gaan ze vaak grof
te werk. Vandaar dat Schamper zijn
filantropische kant laat zien en ten strijde
trekt voor mensen die zich cultureel
waardeloze kinkels voelen na een confrontatie met een cultuursnob. Het ligt
uiteindelijk meer aan de snob dan aan
de kinkel.

Kamiel

Strip: Big business

mdat er nogal wat kinkels en snobs aan onze unief rondlopen, kozen we deze keer een strip die niet te ingewikkeld
is. Het bevat echter alle elementen voor een bestseller. Een babe
met ferm balkon dus, en tja: dat is het zowat.
Met de naam Yann op de voorpagina
mag men gewoonlijk een origineel album
boordevol humor verwachten. De man is
namelijk het geniale brein achter schitterende reeksen zoals de Onnoembaren, Govert Suurbier en Spoon &
White. Hoewel die albums vlot over de
toonbank gaan, wou Yann een échte
bestseller maken. Een poging om Van
Hamme, de koning van de verkoopscijfers, van de troon te stoten, inderdaad.
Zo ontstond Karaat.

Welk verhaal hij ook schrijft, duizendpoot
Yann weet er altijd een originele draai
aan te geven. Helaas bevat dit verhaal
geen enkele originele invalshoek. De
personages zijn stereotiep en Yann weet
ons amper te verrassen. De hoofdpersonages zijn Uma, een suïcidale Lara
Croft-kloon en Mehdi, een gespierde
homoseksuele flik, inclusief oorring,
gouden ketting en ringbaardje. Het verhaal speelt zich af in het duistere diamantmileu, waar Uma na het overlijden
van haar tweelingzus op vreemde wijze
in verzeild raakt. In dit eerste deel wor-

den vooral vragen opgeroepen, die later
- wellicht verspreid over zo veel mogelijk
albums - beantwoord zullen worden.

Tekenaar Meynet, bekend van Tatiana
K., levert behoorlijk werk. De tekeningen
zijn echter statisch, wat de actiescènes
niet ten goede komt. De pagina-opbouw
oogt soms saai maar die verantwoordelijkheid dragen de beide auteurs.
De liefhebbers van het genre zullen
waarschijnlijk tevreden zijn over dit
album. Persoonlijk had ik echter meer
verwacht van een topscenarist als Yann.
Laten we hopen dat hij in deel twee met
beters op de proppen komt. Wie het
andere werk van Yann nog niet kent,
raad ik aan dat eerst te lezen.
Karaat 1: Uma, door Yann en Meynet, uitgeverij Dargaud.

Karel Lambert

