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Xtra

Longtering in het Gentse
Onlangs dook op twee verschillende plaatsen tbc (longtering in 

de volksmond ) op: in een wijk aan de Brugse poort en in ‘onze’ 
studentenhome Boudewijn. Reden tot paniek?

Longtering wordt door vele 
mensen nog gezien als een of an-
dere middeleeuwse fatale ziekte 
die enorme epidemies kan veroor-
zaken. Tot het midden van deze 
eeuw maakte deze kwaal inder-
daad nog vele slachtoffers in West- 
Europa. Tbc werd vooral bij arme 
mensen geconstateerd, die dicht 
bij elkaar woonden. De ziektekie-
men worden door de lucht ver-
spreid en zo werden al gauw hele 
wijken besmet. Vandaag de dag

heeft men gelukkig afdoende ge-
neesmiddelen om de ziekte te be-
strijden. Toch is het noodzakelijk 
dat de bacteriële infectie in een 
vroeg stadium behandeld wordt.

Eind oktober werden 274 stu-
denten van Home Boudewijn aan 
een longonderzoek onderworpen. 
Dit was noodzakelijk omdat bij een 
medebewonertbc was vastgesteld. 
Uiteindelijk bleken er zes verdachte 
gevallen te zijn die voor verder 
onderzoek zijn doorgestuurd. Ook

aan de Brugse 
Poort, een nogal 
verw aarloosde 
buurt, dook plots 
tbc op. Er zou 
geen verband be-
staan tussen de 
twee‘haarden’en 
alles zou onder 
controle zijn. Toch 
doet het even de 
w e n kb ra u w e n  
fronsen.

Sandy
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Lezers grief
Sacco en Vanzetti

In Schamper nr.341 kon men in de Cult-rubriek genieten van een 
ware lofzang voorde musical Sacco & Vanzetti. Dezemusicaliszonder 
twijfel artistiek gezien prachtig, maar...

In de, alle zeer positieve, persreacties (Schamper Inbegrepen) 
ontbreekt vólgens mij wel iets; het woord anarchisme komt er zelden 
of nooit in (dit geval zijn Schamper en de reclamefolder) voor. In 
Schamper wordt zelfs niet over syndicalisme gesproken. Wie het 
verhaal van Sacco en Vanzetti van wat dichter gaat bekijken bemerkt 
dat deze twee uitgeweken Italianen actief waren in de syndicale 
beweging (van die mensen die opkomen voor de rechten van de 
arbeiders, weetje wel) en datze tevensookdeanarchistischerevolutié 
predikten. Het waren dus anarcho-syndicalisten en dat was er voor de 
amerikaanse staat te veel aan. Hoe zou je zelf zijn. Wie dan de 
geschiedenis van de VS in deze jaren bekijkt kan ook vaststellen dat 
er een ware heksenjacht werd georganiseerd tegen alles wat links, 
kritisch en progressief was. Men noemde dat toen, en sommige door 
nostalgie ingenomen mensen nu nog, "Het Rode Gevaar". De attente 
lezer snapt het waarschijnlijk al: Sacco en Vanzetti zijn voor hun 
idealen veroordeeld (wat in de musical ook duidelijk is), maar wat deze 
idealen waren komt bijna nooit tersprake. Men spreekt over idealisme, 
racisme en in het beste geval over syndicalisme. Dat de zaak Sacco 
en Vanzetti zo bekend werd is te danken aan, je raadt het al, de 
Anarchisten die een wereldwijde protestbeweging op gang kregen. 
Zonder dat zou er geen sprake zijn van een musical want de zaak zou 
beland zijn in...de doofpot (waar hebben we dat nog gehoord?). Uit 
respect voor mensen als Sacco en Vanzetti die voor hun ideaal 
gestorven zijn mag men hun ideaal ook wel vermelden als men geld 
slaat uit hun verhaal. Of was het verzwijgen van idealen de voorwaarde 
voor VTM om te sponsoren?

Kenneth, 1° kan. Geschiedenis
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Standpunt

De volgende democratie, alsjeblief!
Voorstellen tot aanpassing van onze huidige democratie

Na de vat van het communisme bleef enkel nog de democratie als 
ideale staatsvorm over, de ex-communist kocht zich een Westers 
pak en noemde zich voortaan democraat. Zelfs dictators in de Derde 
Wereld camoufleren hun wraatzuchtige machtshonger met schijn- 
verkiezingen. Democratie is een toverwoord dat deuren opent en 
ogen sluit. Maar zelfs de Westerse democratieën zijn verre van 
perfect en dringend aan hervorming toe.

Vooreerst lijkt het mij op zuiver 
politiek vlak van belang dat we 
overschakelen van onze huidige 
‘neerwaartse’ democratie naar een 
‘opwaartse’ democratie. Met‘neer-
waarts’ doel ik op het feit dat alle 
lagere bestuursniveau’s een (aan-
gepaste) afspiegeling zijn van het 
hoogste niveau. Dit terwijl op het 
laagste niveau een rechtstreekse 
deelname van het volk aan het 
bestuur mogelijk is. De tussen- 
niveau’s mogen slechts geleidelijk 
aan naarmate men opklimt aan 
(directe) democratie inboeten, door 
de dwingende praktische beper-
kingen. Voorlopig is dit nog een 
noodzakelijk kwaad, waarbij ech-
ter wel steeds de subsidiariteits- 
regel moet worden gerespecteerd, 
zodat men niets op een hoger ni-
veau gaat beslissen wat ook lager 
kan.

Partij naar de maan

Eén van de grote obstakels voor 
de verbetering van de democratie 
lijkt mij de impact van de partijen. 
Door het zeer gedisciplineerde 
karakter van de partijen in België, 
waarin nauwelijks ruimte is voor 
dissidentie, hervallen we in een 
soort oligarchie; stemmingen in het 
parlement zijn voorspelbaar, aan-
gezien elke partij -beheerst door 
enkele partijbonzen- met één stem 
spreekt. Dit is ook de reden waarom 
het parlement zo slaafs de rege-
ring volgt. Aan deze kwaal zou 
men kunnen verhelpen door alle 
partijen af te schaffen en enkel 
ruimte te voorzien voor onafhan-
kelijke individuele kandidaten, die 
achteraf dan eventueel in het par-
lement in losse niet-bindende frac-
ties kunnen samenwerken.

Nieuwe stemmingen

Nog steeds is er een probleem 
van de minderheden die in feite de

dictatuur van de meerderheid 
(soms slechts 51%!) moeten on-
dergaan. Wat mij in het huidige 
systeem opvalt is dat bij een stem-
ming in bijvoorbeeld het parlement 
de meerderheidsstemmen worden 
aangewend om een bepaald be-
sluit goed of af te keuren, terwijl de 
minderheidsstemmen in feite niet 
‘gebruikt’ worden (aangezien ze 
geen invloed hebben op de uitslag 
van de stemming). Daarom stel ik 
voor deze niet-gebruikte stemmen 
te recycleren en over te brengen 
naar de volgende stemming (en dit 
steeds opnieuw tot ze worden 'ge-
bruikt'). Zo kunnen de leden van 
de minderheid dan over een dub-
bele stem (of meer) beschikken. 
Want het lijkt mij volstrekt eerlijk 
dat een minderheid van 1 op 100 
recht heeft op een beslissing van 1 
op 100. Het is echter niet de be-
doeling dat één minderheids- 
persoon daadwerkelijk zijn of haar 
wil gaat opleggen aan de meerder-
heid, want dan hervallen we in 1 op 
de 100 besluiten in de absolute 
monarchie; maar ik wil hiermee de 
minderheden een wapen in han-
den geven waardoor de meerder-
heid verplicht wordt ook rekening 
te houden met deze minderheden 
en hen in de discussies te betrek-
ken, zodat zij kunnen instemmen 
met de besluiten en hun stemmen 
dus ‘gebruiken’.

Ten tweede wil ik in verband 
met de verkiezingen de idee van 
de ‘dubbele stem’ van de Neder-
landse prof Willem Witteveen 
aanhalen, die ik zelfs zou willen 
uitbreiden naar een 100%-stem. 
Deze opdeelbare stem biedt soe-

laas voor zowel proteststemmers 
als kiezers die graag genuanceerd 
zouden willen stemmen, aange-
zien men deze als een taart kan 
versnijden en onder verschillende 
partijen verdelen, waardoor men 
ook meteen een voorkeur van coa-
litie aangeeft. Bovendien zouden 
deze stukjes stem zowel een posi-
tieve als negatieve lading kunnen 
meekrijgen, zodat proteststemmen 
rechtstreeks bij de geviseerde par-
tij of persoon belanden. Hierdoor 
verwerft men tevens een demo-
cratisch middel om anti-democra- 
tische partijen aan te pakken; want 
het lijkt mij volstrekt democratisch 
dat een massale meerderheid, die 
zelf misschien verdeeld is over wie 
haar moet regeren maar het una-
niem eens is over wie in elk geval 
niet, het recht heeft dit ook te laten 
gelden tijdens verkiezingen om 
deze anti-democratische partij uit 
de machtssfeer te weren.

Altijd democratie

Uiteindelijk geloof ik dat we 
dankzij de nieuwe technologie kun-
nen komen tot een permanente 
democratie, of beter: permanente 
verkiezingen. Naar analogie van 
de bankautomaten zou men kies- 
automaten kunnen installeren, 
waardoor elke stemgerechtigde 
burger op elk willekeurig tijdstip 
zijn of haar stem kan wijzigen. Dit 
kan voorkomen dat de verkozenen 
reeds de dag na de verkiezingen 
hun verkiezingsbeloften ‘vergeten’ 
zijn, tevens zet dit de politici aan 
om te luisteren naar wat er bij de 
bevolking leeft. Om toch stabiliteit

te garanderen en tevens de politici 
enig krediet te gunnen lijkt het mij 
wel aangewezen om in dit sys-
teem een buffer te voorzien van 
bijvoorbeeld 10%, waar tussen 
schommelingen aanvaardbaar blij-
ven vooraleer men daadwerkelijk 
tot regeringswissels en ontslagen 
overgaat. Uiteraard moeten ook in 
dit systeem nog op geregelde tijd-
stippen verkiezingen worden uit-
geschreven, waarbij alle kiezers 
worden verzocht op eenzelfde 
ogenblik hun stem uit te brengen 
en met de buffer op non-actief.

Democraat voor 1 dag

Democratie betekent voor de 
meeste mensen dat men om de 
zoveel jaar eens zijn of haar stem 
moet te kennen geven op verkie-
zingen, de verkozenen mogen in 
het parlement (of in raden op an-
dere niveau’s) al wat vaker hun 
stem laten horen. Democratie is 
dus zeer beperkt en wordt boven-
dien bijna uitsluitend in het poli-
tieke veld toegepast, terwijl -zoals 
de Leuvense prof Luc Huyse op-
merkt- de politiek heel wat aan 
macht heeft ingeboet, ten voor-
dele van nieuwe machtscentra, 
zoals de bedrijfswereld, de labora-
toria en de media, die de politieke 
besluitvorming beïnvloeden of zelf 
beslissingen nemen die grote en 
onomkeerbare gevolgen hebben 
voor de maatschappij. Ook zie-
kenhuizen, scholen, universiteiten, 
overheidsdiensten, enz. zijn veelal 
hiërarchisch ingericht. Hoe wil men 
kritische en democratisch-inge- 
stelde burgers bekomen als zij niet 
in die zin werden opgevoed en 
onderwezen en ook later op het 
werk en in hun leefwereld zelden 
met democratische principes in 
aanraking komen? Het is hoog tijd 
dat men ook buiten de politiek de 
democratie ontdekt.

Mal ik Weyns
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Leed

Betogingsverbod voor Leuvense studenten
Op woensdag dertig oktober 

velde de correctionele rechtbank 
van Leuven het vonnis in de zaak 
van de bezetting van d E40. De 
zes beklaagden, allemaal studen-
ten, kregen een geldoete van dui-
zend frank en een verdere opschor-
ting van straf. Een van de zes 
studenten kreeg bovendien het 
verbod betogingen te organiseren. 
Louter deelname aan betogingen 
werd hem eveneens verboden in-
dien het karakter van die manifes-
taties niet louter studentikoos was.

Bij de manifestaties van veer-
tien november 1995 tegen elke 
vorm van studentenbeperking, 
werden een vijftigtal studenten in 
Leuven gearresteerd toen ze de 
E40 een tijdlang bezet hielden. De 
meeste van de gearresteerden 
werden administratief voorgeleid,

van zes anderen werd het dossier 
overgemaakt aan het parket. Het 
lijkt erop dat de arrestaties en de 
verdere opvolging van deze laat-
ste zes niet geheel volgens het 
boekje zijn verlopen. Rijkswacht- 
kapitein Derycker bleek opgeto-
gen over de arrestatie van enkele 
toenmalig vrijgestelden van de 
Sociale Raad en een lid van de 
Marxistisch-Leninistische Bewe-
ging (MLB), die zich onder de zes 
bevonden. Aangezien dezelfde 
rijkswachtkapitein het verder on-
derzoek leidde, wraakten de advo-
caten van de beklaagden de partij-
digheid van het onderzoek.

Toch oordeelde de rechter dat 
van partijdigheid geen sprake was. 
Hij bevond de verdachten schuldig 
en sprak een opschorting van straf 
uit voor de duur van één jaar voor

vier beklaagden en voor de duur 
van drie jaar voor de twee overi-
gen.

Het grootste gevaar van deze 
zaak is dat het mogelijk een ge-
vaarlijk precedent kan vormen. Als 
basis voor de veroordeling van de 
studenten werd artikel 406 uit het 
strafwetboek gebruikt. Dit artikel 
stelt het kwaadwillig belemmeren 
van de weg strafbaar. Toch werd 
bij de invoering van dit artikel vast-
gesteld dat het niet aangewend 
mocht worden om het stakings-
recht en het recht op vrije me-
ningsuiting te beknotten. Boven-
dien beweren de advocaten dat 
deze uitspraak het recht op beto-
gen aantast.

Toen de uitspraak bekend 
raakte, gaven de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie

(Loko) en de Vereniging voor 
Vlaamse Studenten (VVS) onmid-
dellijk uiting aan hun verontwaar-
diging via de pers. Ook het Gentse 
PFK (Politiek en Filosofisch Kon-
vent) sprak zich op zeven novem-
ber uit tegen de beslissing en de 
handelswijze van het Leuvense 
gerecht en eist de vernietiging van 
het vonnis.

Of de beklaagden in beroep 
gaan staat nog ter discussie. In 
ieder geval merken ze terecht op 
dat er de laatste weken heel wat 
invalswegen, straten en gebouwen 
bezet zijn geweest, waardoor men 
misschien wel een gevaarlijk pre-
cedent heeft gecreëerd.

Wardal

We zullen hem missen...
Gust, de ombudsman van de homes, gestorven

Op zevenentwintig oktober laatstleden is Gust Stur gestorven. 
Voor velen was hij gewoon de ombudsman van de homes van de 
universiteit maar voor nog veel meer mensen was hij een echte 
vriend en altijd bereikbaar bij problemen.

Gust was sinds eind jaren ze-
ventig ombudsman. Wanneer ie-
mand klachten had of meer te 
weten wou komen over de regle-
menten binnen de homes, de wer-
king van de homeraden of over de 
diensten van de sector Studenten-
voorzieningen, dan kon men bij 
hem terech. De ombudsdienst is 
een afdeling van de Sociale Dienst 
voor Studenten die nauw samen-
werkt met de Huisvestingsdienst. 
De ombudspersoon tracht in te 
spelen op de dagdagelijkse pro-
blemen van de studenten-home- 
bewoners

Positieve invloed op 
sfeer in homes

I n Home Astrid treffen we Johan 
de Messemaeker aan. Hij begint 
nu zijn vierde jaar informatica en 
woont evenveel jaar in Home

Astrid. Hij kende Gust vrij goed. 
‘Gust kan je niet alleen omschrij-
ven door het woord ‘ombudsman’. 
Hij leefde voor de studenten en zat 
ook continu tussen de studenten.

Wanneer hij tijd had om te slapen, 
weet ik niet. Gust was een echte 
levensgenieter. De sfeer in Home 
Boudewijn en Home Astrid is door 
zijn toedoen veel veranderd en dit 

in positieve zin. 
Vroeger was Home 
Astrid een home 
voor jongens alleen. 
Bezoekers moesten 
hun identiteitskaart 
afgeven en er moch-
ten geen meisjes 
komen. Hij heeft 
daar verandering in 
gebracht.Hierdoor 
had hij veel ‘boel’ 
maar hij deed het 
toch.

Dag en nacht be-
schikbaar

De meesten kennen Gust als 
alomtegenwoordig, rechtdoorzee, 
verdraagzaam en behulpzaam. 
Voor velen betekende Home Astrid 
en Gust een thuis, zelfs vele jaren 
nadat ze afgestudeerd waren. Gust 
stond voor iedereen paraat. Als 
het nu ging om een gestolen fiets 
of verdwenen sleutels, een versle-
ten matras of een kapotte lamp, 
problemen metde politie of proble-
men met het lief, je kon bij Gust 
terecht van ‘s morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat. Hij ging voor de stu-
denten door het vuur. Dit werd niet 
altijd in dank afgenomen door zijn 
medewerkers maar wel door de 
studenten. Zij zullen hem zeker 
missen.

Melanie
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Studentenvertegenwoordiger 
neemt gedwongen ontslag
Betrapt op het stelen van de VTK-kas

Nick Aga, vorig jaar door de studenten verkozen als studenten-
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de RUG, heeft begin 
november ontslag genomen uit al zijn bestuurlijke functies aan de 
RUG. Reden: leden van het VTK (Vlaams Technische Kring) betrap-
ten hun collega op het stelen van de kas.

Begin november klopten een 
paar presidiumleden van het VTK 
aan bij studentenbeheerder Tim

Pots. Zij hadden de week tevoren 
hun collega Nick Aga, praeses 
didaktiek van het VTK, betrapt op 
het stelen van de cursusgelden uit 
de kas van het VTK. Praeses Guy 
Brusselmans legt uit dat er al 
langer sterke vermoedens waren 
dat er iemand van het presidium 
geld in zijn eigen zakken stak.

Toch was de verbazing groot 
toen het Aga was die op heterdaad 
betrapt werd bij het stelen van dui-
zenden BEF uit de kas. Vluchten 
kon niet meer: Aga bekende on-
middellijk alles. Hierop werd hij 
stande pede ontslagen uit het VTK 
en ondertussen zou het geld al 
terugbetaald zijn. Om hoeveel het 
precies gaat wou Brusselmans niet 
kwijt, maar er wordt gefluisterd dat 
hettotale bedrag tussen 50.000 en
300.000 BEF zou liggen. Waarom 
Aga de diefstal(len) heeft gepleegd 
is niet helemaal duidelijk, maar het 
gaat waarschijnlijk om een privé- 
aangelegenheid. Mogelijk ligt een

studiereis die Aga organiseerde 
aan de basis van een stevige fi-
nanciële put, en liever dan die fou-

ten toe te geven probeerde hij het 
op een andere manier op te los-
sen.

Op zich niet zo’n belangrijk feit, 
maar Aga is niet enkel VTK-lid, hij 
is ook studentenvertegenwoor-
diger in de Raad van Bestuur en in 
het Bestuurscollege van de RUG. 
Nadat hij was betrapt heeft Aga 
zelf beslist om al zijn bestuurlijke 
functies neer te leggen en ontslag 
te nemen uit beide bestuursraden. 
Hij ging zelfs verder en is onder-
tussen gestopt met zijn studies 
(1ste proef burgerlijk ir.) aan deze 
universiteit. Waar Aga momenteel 
verblijft is niet duidelijk. Geruchten 
deden de ronde dat hij naar de 
Verenigde Staten zou vertrokken 
zijn, maar dat wordt formeel ont-
kend op het VTK.

Het probleem van de opvolgng 
in het VTK en in de Raad van 
Bestuur/Bestuurscollege staan vol-
komen los van elkaar. ‘Binnen het 
VTK is het probleem opgelost en is

er een opvolger aangeduid’ ver-
klaart Guy Brusselmans, ‘maar wat 
betreft Nick naar de unief toe, daar 
heeft het VTK niks mee te maken’. 
De opvolging in de Raad van Be-
stuur ligt dan ook moeilijk. ‘Dit is nog 
nooit eerder gebeurd’, zegt Rector 
Jacques Willems. In eerste instan-
tie wordt Wim Schillemans getipt.

Schillemans was Agas opvolger bij 
de verkiezingen vorig jaar, maar 
ondertussen is hij zelf gestopt met 
studeren. Toch kan hij zich nog 
steeds inschrijven. Doet hij dat niet, 
dan is nog niet duidelijk wat er - 
juridisch- kan en moet gebeuren. Of 
de vijfde in rij1 bij de verkiezingen 
vorig jaar (Dirk De Block van de 
M LB) wordt aangeduid, of er komen 
nieuwe verkiezingen. Sommigen 
opperen de idee om de functie ge-
woon open te laten, maar daar zijn 
de drie overige vertegenwoordigers 
het absoluut niet mee eens. Er zal 
zo vlug mogelijk over beslist wor-
den.

PG

’ er zijn vier studentenvertegen-

woordigers in de Raad van Bestuur en 

een ervan zetelt ook in het Bestuurscol-

lege.

C o lo fo n
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“Het is immers duidelijk dat (...) amateuris-
tisch geïmproviseer ter ondersteuning van 
het eigenbelang van bepaalde betrokkenen 
uit den boze is.”

“Een zorgenkind binnen de studenten- 
aktiviteiten blijft de studentenvertegen-
woordiging. Er is op fakultair niveau een 
ernstig tekort aan gemotiveerde studenten-
vertegenwoordigers.”

Uit het verkiezingsprogramma van Nick Aga. (Schamper339,21 maart 
96, p. 12)

Pagina 5



In de kijker

Alles voor het kind
... Niets door het kind

De witte mars heette er één te zijn voor de bescherming van de 
rechten van het kind. Heel mooi, ware het niet dat de meeste 
kinderen totaal andere problemen hebben dan op sex beluste 
kinderlokkers. In de eersteplaats is er het feit dat incest en pedofilie 
zich vooral in de huiselijke sfeer voordoen. Maar daarnaast wordt al 
te vaak vergeten dat kinderen méér zijn dan een verlengstuk van hun 
ouders; dat kinderen ook mensen zijn met eigen gevoelens, eigen 
voorkeuren en eigen overtuigingen; dat ook zij recht hebben op 
privacy, op een eigen vriendenkring, eigen toekomstplannen, een 
eigen mening en vooral, op het recht om die mening ook te uiten.

Tot voor kort werden kinderen 
juridisch als onmondig beschouwd. 
Ze hadden wel rechten maar kon-
den deze niet uitoefenen. Daar 
komt nu verandering in. Volgens 
sommigen zijn de kinderen (na de 
zwarten en de vrouwen) de laatste 
groep die aan emancipatie toe is.

De Kinderrechtswinkel

In Vlaanderen is professor Ver-
hellen (faculteit psychologische en 
pedagogische wetenschappen) al 
jaren begaan met de kinder-
rechtenthematiek. Onder zijn im-
puls werd enkele jaren geleden 
gestart met de Kinderrechtswinkel 
(KRW), een initiatief naar Neder-
lands model. De Kinderrechts-
winkel is een organisatie van vrij-

willigers (studenten, psychologen, 
advocaten,...) bij wie kinderen en 
eventueel volwassenen op woens-
dagnamiddagen van twee tot vijf 
met vragen over de rechten van 
het kind terecht kunnen. Vragen 
als “Wat kan er gebeuren als je in 
aanraking komt met de politie of 
met de jeugdrechter ?”, “Wat ge- 
beurteralsje met je fiets tegen iets 
of iemand rijdt ?”, “Je bent zestien, 
kan je zelf beslissen wat er gebeurt 
met het geld op je spaarrekening?” 
enz.

In Vlaanderen bestaan er nu 
twee kinderrechtswinkels: één in 
Gent en één in Brugge. De Kinder-
rechtswinkel is gratis en kinderen 
hoeven hun naam niet te noemen. 
Naast de individuele bijstand van 
kinderen wil de Kinderrechtswinkel

ook een ruimer publiek aanspre-
ken. Daartoe werd bijvoorbeeld een 
lespakket over rechten van kinde-
ren samengesteld. De Kinder-
rechtswinkel wil ijveren voor een 
samenleving waarin ook kinderen 
alle mensenrechten hebben. Om 
daarover zoveel mogelijk mensen 
in te lichten worden allerlei infor-
matieve activiteiten georganiseerd.

Vlaanderen mijn land

Ook in het Vlaams parlement is 
ondertussen een en ander in be-
weging gekomen. Nadat België in 
1992 het VN-Verdrag voor de 
Rechten van het Kind (1989) had 
geratificeerd, diende volksverte-
genwoordigster Kathy Lindekens 
een voorstel van een decreet in 
voor de oprichting van een kinder- 
ombudsdienst waar kinderen met 
vragen en klachten terecht kunnen 
naar Noors model.

In Scandinavië staat men al 
een stuk verder op het gebied van 
de erkenning van rechten van kin-
deren. In Zweden bijvoorbeeld is 
er een wet die ouders verbiedt hun 
kinderen te slaan. Opdat iedereen 
deze wet zou kennen hebben ze

de tekst ervan op de melkflessen 
gezet.

Maar minister van Cultuur en 
Welzijn Luc Martens ziet zo'n 
kinderombudsdienst hier in Vlaan-
deren niet zitten. Volgens hem zijn 
er al veel organisaties actief die 
deze functie vervullen zoals Kind 
en Gezin, de jongerenadviescentra 
enz. Hij wil wel een overkoepe-
lende structuur oprichten die de 
bestaande instanties en acties 
beter op elkaar moet afstemmen 
met aan het hoofd een Vlaams 
Commissaris voorde Rechten van 
het Kind. Deze dienst zou zich 
vooral moeten toeleggen op stu- 
die-en denkwerk.

En wie graag een beetje mee 
wil denken over de kinderrechten-
thematiek kan dit doen door deel te 
nemen aan de postacademische 
vorming ‘rechten van het kind' ge-
organiseerd aan de faculteit Psy-
chologische en Pedagogische 
Wetenschappen vanaf december. 
Wie graag een handje toe wil ste-
ken in de Kinderrechtswinkel is er 
ook altijd welkom ! Het adres : 
Kammerstraat 12 - 9000 Gent (tel: 
09/223.65.65)

EdK

Kort
(sec)

Nu de RUG om duistere rede-
nen een grote aantrekkingskracht 
heeft op studenten en de nieuwe 
inschrijvingen de pan uit swin-
gen, moet ook het personeelsbe-
stand aangepast worden. Daarom 
besliste de Raad van Bestuur “om 
passend te reageren op de uitda-

gingen van de toekomst" inde loop 
van 1997 meer dan 30 professo-
ren aan te werven, evenals 59 
nieuwe ATP-leden (Administratief 
en Technisch Personeel) en 26,7 
assistenten. Vraag hierbij is na-
tuurlijk: waar is die resterende 0,3 
gebleven? %%% Peter - Ik woon 
in de Brug - Wuyts volgt zichzelf 
op als voorzitter van het Politiek en 
Filosofisch Konvent (PFK). Dat hij 
officieel niet eens kandidaat was 
voor het voorzitterschap en toch 
verkozen werd, is tekenend ofwel 
voor het enthousiasme van de 
anderen ofwel voor zijn invloed-
rijke, verpletterende persoonlijk-

heid. %%% Op vrijdag 29 novem-
ber organiseert Associare (Alumni 
en Specialisten Sociaal Recht) en 
de Vakgroep Sociaal Recht een 
studiedag met als thema: Sociale 
regelgeving op maat? Onder- 
nemingsgrootte en diversificatie 
van het sociaal recht. Hoog volk 
wordt er verwacht: Miet Smet, mi-
nister van Tewerkstelling en Ar-
beid en van het Gelijke-Kansen- 
beleld, het is een mond vol. Echt 
studentvriendelijk is het allemaal 
niet: de inschrijvingsprijs bedraagt 
4.500 fr (met lunch!).Wie mama 
nog eens kan lijmen om de 
boteitiamdoos (metaarbeien-yog-

hurtje) klaar te maken, betaalt 
“slechts" 3.500 fr. Te storten op 
448-0075791-35 vanAssoda-re, 
Universiteltsstraat 4, Gent, met 
vermelding “Studiedag 29.11.96". 
Meer info: tel. 09/264.68.43 of 
Willy.Vaneeckhoutte@fug. ac.be. 
%%% Oh, waar zijn die verplichte 
blokfluitlessen uitdefagere school 
gebleven, hoor eens hoe vals. 
Dat het blijkbaar ook anders kan 
wil de Gentse Alumni Psycholo-
gie en Pedagogiekaantonen,met 
de organisatie van het concert

Vervolg op pagina 7
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Nieuw

De ‘Union Catalogue of Belgian 
Research Libraries’

Collectieve Catalogus België in een nieuw jasje op CD-ROM
Onlangs is de derde versie van deze catalogus verschenen, en 

deze zou voor de grote doorbraak van het produkt moeten zorgen. 
Niet alleen is hij gebruiksvriendelijk en te raadplegen in alle knoop-
punten aan de universiteit, binnenkort kan hij ook via het Internet 
bekeken worden. Bovendien kunnen studenten hem kopen aan wel 
zeer lage prijzen.

Sinds 1989 al is de nationale 
catalogus van de Belgische uni-
versitaire bibliotheken, de Collec-
tieve Catalogus België (CCB) be-
schikbaar op CD-ROM. Een 
tweede versie van deze CD-ROM 
verscheen (in verschillende jaar-
gangen) tussen 1993 en 1995. In 
deze versie werd ook de Antilope- 
catalogus van tijdschriften opge-
nomen. Dat alles gebeurt onder 
toezicht van de Nationale Confe-
rentie van Universitaire Hoofd-
bibliothecarissen, en wordt uitge-
voerd door de universiteiten van 
Gent en Leuven. In Gent gebeurt 
dit door Herbert Van De Sompel, 
verantwoordelijke voorde automa- 
tisatie van de bibliotheek. Nu werd 
dus een volledig vernieuwde en 
uitgebreide derde versie van de

CCB geproduceerd. Om het on-
derscheid tussen de informatie en 
de drager ervan duidelijk te maken 
werd de naam van de CD-ROM 
gewijzigd in ‘Union Catalogue of 
Belgian Research Libraries’, kort-
weg UCBRL. Deze databank om-
vat enerzijds 4 miljoen titels van 
boeken (CCB) en anderzijds
70.000 beschrijvingen van tijd-
schriften (Antilope). Door die om-
vang was men wel verplicht om de 
databank op te splitsen. Als crite-
rium hiervoor werd de verschij-
ningsdatum genomen: werken tot 
en met 1975 en werken die later 
gepubliceerd zijn.

het schijfje bevat niet alleen 
veel titels, het raadplegen van de 
nieuwe catalogus is daarenboven 
aanzienlijk vergemakkelijkt. De

UCBRL is de eerste catalogus die 
met software van SilverPlatter ge-
realiseerd werd. Die software ga-
randeert een gebruiksvriendelijke 
manier om de catalogus te raad-
plegen, ook al omdat heel wat stu-
denten met de software van 
SilverPlatter vertrouwd zijn. Boven-
dien kan de databank nu zowel in 
Windows, Dos of Macintosh for-
maat gelezen worden, terwijl dat 
vroeger enkel kon in Dos. Speciaal 
voor dit project werd de onder- 
vraagsoftware in het Nederlands 
vertaald, wat de catalogus nog toe-
gankelijker moet maken voor het 
grote publiek.

Een andere grote troef in het 
openbaar maken is de lage kost-
prijs van de CD-ROM. Bibliothe-
ken betalen 9000 BEF, andere in-
stellingen 18.000 BEF (prijzen ex-
clusief BTW). Studenten en perso-
neel van de RUG (en van andere 
universiteiten) moeten slechts 
1200 BEF (excl. BTW) neertellen 
voor een ‘personal-edition’ van de 
CD-ROM. (Vroeger kon de prijs

De RUG is immers begonnen met 
de vervanging van deze oude ge-
trouwe rakkers door toestellen die 
enkel en alleen protonkaarten slik-
ken. Leve het protonopolie! %%% 
Woef! Sluit de deuren en ramen: 
er is een hond ontsnapt uit de 
Diergeneeskunde! Een man 
bracht een vergiftigde hond bin-
nen, maar het beestje was daar 
blijkbaar niet echt opgetogen over 
en verdween prompt. Sindsdien 
is er niets meer van gezien of 
gehoord. U weze gewaarschuwd. 
%%%

N.I.C.O.

voor zo’n databank makkelijk
40.000 BEF bedragen.) Hetschijfje 
is te koop in de Universiteitsbiblio-
theek inde Rozier en verder ook in 
de verschillende faculteitsbiblio-
theken. Waarschijnlijk volgt tegen 
eind 1997 een nieuwe editie van 
de UCBRL.

Je kan je dus zelf zo’n versie 
vandeUCBRL aanschaffen of hem 
raadplegen in een van de PC-klas- 
sen via ERL, maar binnenkort zal 
hij zelfs integraal te consulteren 
zijn via Netscape. Binnen afzien-
bare tijd zouden trouwens alle da-
tabanken van ERL via Netscape te 
bekijken zijn en aan andere 
bibliothecaire toepassingen op het 
Internet wordt nog druk gewerkt. 
De digitale bibliotheek komt weer 
een stap dichterbij. We houden u 
in elk geval op de hoogte.

Meer info is nog te vinden op 

http://www.libis.kuleuven.ac.be/Iibis/ccb 
of op http://www.lib.rug.ac.be

PG

Voor 1200 BEF kun je dus 
een personal-edition van de CD- 
ROM kopen met daarop de 
catalogusgegevens en de adres-
gegevens van de voornaamste 
wetenschappelijke en academi-
sche bibliotheken in België. Maar 
met een beetje geluk hoeft zelfs 
dat niet, want Schamper schenkt 
één exemplaar van deze unieke 
CD-ROM weg. De prijsvraag: van 
wanneer tot wanneer heeft Henry 
Van De Velde geleefd? (jaartal-
len volstaan). Antwoord binnen 
voor 1 december om 12u. De 
schuldige hand van een vieze 
ouwe man (onze hoofdredac-
teur) zal dan de winnaar trekken 
uit de juiste inzendingen.

Vervolg van pagina 6

“Contrasten”, uitgevoerd door het 
hedendaags ensemble Carré. 
Allen op zaterdag 30 november 
(20u) naar de Aula in de Volder-
straat 9. Prijs voor studenten is 
200 fr (rek.nr. 448-00334751-26, 
met vermelding “Contrasten” + 
aantal personen) of 250 fr. de 
avond zelf. Info: 09/264.30.90. 
%%% Danny De Looze en 

Martine De Munck-Boelens, res-
pectievelijk doctor in de genees-
kunde en in de biomedische we-

tenschappen aan de RUG ontvin-
gen onlangs de Wetenschappe-
lijke Prijs Pharmacie en Upjohn. 
Hun onderscheiden onderzoeks-
werk draagt de welluidende titel 
“Constipatie bij ruggemerglesies: 
studie van de colontransittijd en de 
bekkenbodem functie” . %%% 
Overleden: prof. Freddy Ver-
bruggen van de vakgroep wijsbe-
geerte en moraalwetenschappen. 
%%% Wie na het lezen van Scham-
per 340 categoriek elke proton-
kaart weigerde, zal hard moeten 
zoeken naar een telefoontoestel 
dat werkt met muntjes of telekaart.
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Strips

Journalisten in beeid
Er zijn heel wat strips voorhanden waarin journalisten de hoofd-

rol spelen. Denk in de eerste plaats maar aan het geesteskind van 
Hergé: Kuifje, reporter van ‘Le Petit Vingtième’ (dagblad waar het 
oorspronkelijk in verscheen). Of de helden Robbedoes en 
Kwabbernoot (van Franquin) die de ganse wereld afreizen op zoek 
naar een goede reportage. Vaak echter, zoals ook in deze twee 
beroemde reeksen, wordt het beroep van de journalist enkel aange-
grepen om de personages de wildste avonturen te laten beleven. In 
slechts enkele zeldzame gevallen wordt ook dieper ingegaan op het 
beroep zelf.

Vooreerst wil ik enkele minder 
gekende werken aan bod laten 
komen van nochtans grote auteurs. 
Zo zijn er de ‘avonturen van Pol 
Aroïd die Cosey (cf Jonathan) in 
1972 creëerde voor een Zwitserse 
krant. Dit debuutwerk werd nog 
sterk beïnvloed door de humoris-
tische tekenstijl van z’n vriend 
Deribdie hem in het vak initieerde, 
zodathetduidelijkomstripfiguurtjes 
gaat, hoewel de sfeervolle land-
schappen al naar z’n latere werk 
verwijzen. De verhaalopbouw is 
echter nog vrij klassiek en weinig 
geïnspireerd. Enkele jaren voor-
heen schiep de pen van MiTacq 
(cf.De Beverpatroelje) een andere 
stripreporter: Stany Derval. Zijn 
avonturen (al vlug op scenario van 
anderen, zoals Stoquart) zijn in 
een soepele en typische MiTacq- 
stijl getekend, met oog voor detail 
en heel wat beweging. De kader- 
schikking is eerder conventioneel. 
Inhoudelijk zijn de verhalen wel 
tamelijk origineel, met veel aktie 
en heel wat spannende momen-
ten.

Meditatie

In de stripreeks rond de oorlogs-
correspondent Frank Cappa van 
Manfred Sommer (die zich duide-
lijk inspireerde op de bekende 
oorlogsfotograaf Robert Cappa) 
wordt druk gemediteerd over het 
journalistenberoep en ruimer zelfs 
over het leven. Alle aspecten van

de oorlog en revolutie komen uit-
gebreid aan bod, er wordt nage-
dacht over begrippen als leven en 
dood, vooruitgang, vriendschap, 
vrijheid, rijkdom, liefde en nog heel 
wat meer. Het realistische teken-
werk is vrij ruw en wat houterig, 
voor het merendeel in zwart-wit, 
maar er zit heel wat kracht ver-
scholen in de uitdrukking van zo-
wel personages als in bepaalde 
composities. Ook de teksten zijn 
sterk en zetten tot bezinning aan. 
Een andere aanrader voor toe-
komstige journalisten is de vierde-
lige reeks ‘Rourke’ van Marvano 
(cf.De Eeuwige Oorlog of Dallas 
Bart). Deze albums zijn met hulp 
van scenarist Rouffa afgeleid uit 
de romans van Paul-Loup Sulit- 
zer. Ook dit is een bezinningstocht 
doorheen de journalistiek, met als 
inkleding misdaad in New York, 
dictatuur in Mexico, de Chinese 
revolutie en de Spaanse burger-
oorlog. Zelfs de grote historische 
onderwerpen worden echter be-
naderd vanuit de concrete levens 
van kleine figuren, die hoofd-
personage H.H. Rourke schijnbaar 
onverschillig gadeslaat, als “voor-
bijganger”. De realistische teke-
ningen van Marvano ogen erg 
modern en de vaak impressionisti-
sche landschappen zijn een lust 
voor het oog. De kaders schuiven 
in elkaar en er wordt vlot gespeeld 
met de verschillende teken-
technieken, wat het verhaal z’n 
dynamiek geeft. De grondige uit-

werking van de karakters zorgt voor 
een sterke identificatie met het 
verhaal, dat soms dramatisch, ont-
roerend of grappig is, maar steeds 
meeslepend.

Vrouwen zoek

In de reeks “Geschiedenis in 
Beeldverhaal” verscheen een bio-
grafisch stripverhaal over de be-
kende reporter Hen ry Stanley, met 
o.a. zijn zoektocht naar de ver-
miste David Livingstone. Dit werd 
door Victor Hubinon (cf.Buck 
Danny in een nette en afgewerkte 
stijl getekend, op een goed gedo-
cumenteerd hoewel geromanti-
seerd scenario van O.Joly.

Een komische reeks krijgen we 
van Malo Louarn gepresenteerd: 
Rona, topjournalist van “Het Riool, 
de krant met de 100 processen per 
dag”. De veelal karikaturale strip- 
figuurtjes komen tot leven in een 
losse en vrij eenvoudige tekenstijl. 
De inhoud is weinig hoogstaand, 
het verhaal leest vlot en is soms 
grappig, maar men moet de humor 
kunnen appreciëren. Bij dezelfde 
uitgever verscheen ook ‘Thomas 
Rindt, een kritisch verhaal over de 
burgeroorlog in een Aziatisch land, 
met als boodschap dat goed en 
kwaad in alle kampen terug te vin-
den zijn.

Het tekenwerk van Erika Ra-
ven is werkelijkheidsgetrouw en 
ietwat slordig, met scherpe clair- 
obscurtegenstellingen, maar in elk 
geval functioneel voor het toch wel 
boeiende scenario van Marcel 
Rouffa. Nog een revolutie grijpt 
plaats in het eerste verhaal van 
‘Max Londen’, een journalist die op 
avontuur uittrekt samen met z’n 
cameraman Sebastian Key. Het 
verhaal van liefde en verraad van 
Toufik Ehm is echter weinig origi-
neel, idem dito voor het tweede 
mysterieverhaal dat zich in Egypte

afspeelt. Wel krijgt men steeds ook 
een portie historische achtergrond-
informatie geserveerd, wat toch 
vooreen meerwaarde zorgt. Zoran 
heeft het hele relaas z’n visuele 
gestalte gegeven met een scherpe 
en heldere lijn en zorgvuldig in de 
afwerking, hoewel toch niet echt 
vernieuwend.

Hyperrealistische tekeningen 
(van Lax) vinden we in de tweede-
lige zoektocht van journalist Nicolas 
Valone, die onder de titel ‘Verge-
ten in AnnanrOjn de reeks Vrije 
Vlucht van Dupuis) probeert uit te 
vissen wat een zekere Henri 
Joubert is overkomen; deze Franse 
held in het verzet tegen de Duit-
sers ging na WO II als soldaat 
vechten in Frans Indochina, tot hij 
besefte dat hij in het verkeerde 
kamp zat en overliep naar de par-
tizanen, de Viet-Minh. Dit originele 
scenario van Giroud is gebaseerd 
op waargebeurde feiten en illus-
treert de uiterst moeizame en vaak 
pijnlijke speurtocht naar de waar-
heid.

Tot slot blijken er toch ook nog 
vrouwelijke journalisten te zijn, 
zoals de knappe Taxi in de reeks 
‘Het doolhof van de draak van de 
Spanjaard Alfonso Font, die span-
nende avonturen brengt in een 
soepele en realistische stijl. De 
visuele vormgeving van de bele-
venissen van persfotografe Sarah 
Spits (gecreëerd door Wasterlain) 
zijn iets minder geraffineerd en zelfs 
bijna primitief te noemen, maar 
inhoudelijk zijn de verhalen dan 
weer sterker, goed gedocumen-
teerd en met een boodschap. Ik 
laat het aan u over om haar te 
ontcijferen.

Malik
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Discussiefora bestaan er in alle 
maten en gewichten. Elke grote 
organisatie of onderneming, elke 
zichzelf respecterende grootstad 
(in Amerika althans) heeft wel een 
beperkt aanbod van discussie-
lijsten, voor werknemers/inwoners/ 
... Overal ter wereld bestaan pri-
vate discussielijsten (“conferences” 
genaamd), toegankelijk voor beta-
lende leden. Steeds meer van deze 
conferences sluiten tegenwoordig 
ook aan op het internet.

Usenet, the biggest

De grootste verzameling dis-
cussielijsten wordt evenwel ge-
vormd door Usenet. Usenet bun-
delt duizenden nieuwsgroepen, 
over alle denkbare, ondenkbare 
en zelfs verboden onderwerpen. 
Geen onderwerp zo ridicuul of er 
bestaat wel een nieuwsgroep over

Discussiegroepen werken vol-
gens een soort prikbordsysteem: 
een persoon post een bericht (een 
vraag, een opmerking, een uitge-
breide stelling,...) op de “news site” 
zodat iedereen die deze nieuws-
groep bijhoudt dit bericht kan le-
zen. Wie een antwoord, een reac-
tie,... wil geven op dat eerste be-
richt, post zelf een tweede bericht 
in de nieuwsgroep. Enzovoort. Zo 
ontstaan vaak eindeloze discus-
sies over de meest bizarre (maar 
ook over de meest interessante) 
onderwerpen.

Na het WWW is Usenet een 
van de meest gebruikte kanalen 
om informatie te vinden. Niet zel-
den beginteen berichtje met“Does 
anybody know...?” of “Can anyone 
teil me...?” Ook hoogstaande aca-
demische, ideologische of gewoon 
praktische discussies zijn bij bos-
jes te vinden in de nieuwsgroepen. 
Plus een hele hoop gezever, uiter-
aard. Eén van de grote voordelen 
van nieuwsgroepen is dat het niet

DigiTaal

Netnews
Discussiëren m et de wereld
In deze Schamper bespreken we een Internettoepassing voor 

diegenen onder u die over alles een eigen mening hebben en die te 
pas en te onpas kwijt willen, doch geen gehoor vinden binnen hun 
vriendenkring: de nieuwsgroepen ofte discussielijsten.

tijdsgebonden is: je leest en rea-
geert op het tijdstip dat jezelf het 
beste uitkomt, ongeacht of je 
discussiepartners op dat moment 
online zijn of niet.

Er bestaat geen centrale com-
puter waarop alle nieuwsgroepen 
geconcentreerd staan. Elke 
nieuwsgroep wordt op een be-
paalde server (een “news server”) 
geïnstalleerd, en dan van server 
naar server doorgeseind. Deze 
news servers stockeren de nieuws-
berichten, zodat ieder die toegang 
heeft tot een bepaalde news ser-
ver deze nieuwsgroepen naar ei-
gen goeddunken kan doornemen. 
De news server van de RUG heet 
news.rug.ac.be en is zowat overal 
op de Universiteit te raadplegen.

Diskussieer ze!

Je kan Netnews raadplegen via 
Netscape: typ in het locationvakje 
new s:<naam -van-de-n ieuw s- 
groep>. Een server die zowat alle 
nieuwsgroepen op Usenet aan-
bied t i s ne ws. felk. c vut. cz (we bs i te: 
http://news. felk. cvut. cz).

Een veel handigere nieuwsle-
zer evenwel is tin. Tin kan je ge-
bruiken door in te loggen op 
eduserv (zie Schamper 340), en 
vervolgens tin in te typen. Je zal 
een enorme waslijst van nieuws-
groepen te zien krijgen. Uiteraard 
moet je zelf selekteren op welke 
nieuwsgroepen je wil “ingeschre-
ven” (“subscribed”) zijn, dwz welke 
nieuwsgroepen jou interesseren. 
Trek hiervoor een paar uur uit, 
want de lijst is eindeloos. Met de 
pijltjestoetsen kan je op en neer 
scrollen, met de entertoets kan je 
een bepaalde nieuwsgroep/artikel/

...selecteren. Onderaan je scherm 
staan de belangrijkste commando's 
nog eens samengevat.

Een goede handleiding om ver-
der met tin te leren werken is te 
vinden op http://www.rug.ac.be/ 
arc/rapporten/rep94-04/paper/ 
paper.html. Hierin staat alles dui-
delijk uitgelegd. Nog één opmer-
king: als je zelf een berichtje wil 
posten in een nieuwsgroep, word 
je automatisch in de teksteditor 
(tekstverwerkingsprogramma) vi 
gedropt. De handleiding van hier-
boven geeft wel een korte beschrij-
ving van vi, maar het is en blijft een

enorm moeilijk klotesysteem. Een 
veel eenvoudigere teksteditor is 
pico. Als je je postings liever met 
pico schrijft, verlaat dan tin, ga in je 
homedirectory staan (99 kansen 
op 100 sta je daar toch al in) en typ 
pico .profHe. In het bestand .profHe 

kan je je eigen voorkeuren instel-
len. Om pico te gebruiken, typ on-
deraan in het bestand .profile ex-
port EDiTOR="pico” . Verlaat ver-
volgens dit bestand met de 
toetsenkombinatie Ctrl en xen be-
vestig datje wil bewaren. Etvoila, 
nu kan je comfortabel discussië-
ren op Usenet!

MDG

Digitaal Kot
Meeren meer diensten van de universiteit vinden hun weg 

naar internet, zo ook de studentendiensten Huisvesting, 
Studentenrestaurants en Jobdienst. Schamper zette zijn Bmiel 
Goelenmasker op en maakte een vergelijkend onderzoek, U 
leest toch ook!

We beginnen onze tocht bij 
de homepage van de studen-
tenvoorzieningen (htttp://www. 
admin.rug.ac.be/Studenten- 
Voorzieningen/index.html) van-
waar we de Jobdienst, de 
H u isvestingsdienst en de 
Studentenrestaurants kunnen 
bezoeken. Materialistisch als 
we zijn trekken we eerst naar 
de Jobdienst, er moet toch im-
mers geld in het laatje komen 
om ons eten en ons kot te beta-
len. Het is nog een pagina uitde 
oude doos: enkel een tekst met 
nuttige informatie, zoals dat dan 
zo mooi heet, over de werking 
van de jobdienst, hoe zich in-

schrijven, etc. Wie een prik-
bord met jobaanbiedi ngen had 
verwacht keert van een kale 
reis terug. De laatste aanpas-
sing dateert trouwens van eind 
1995.

Al ietsje beter is de Studen- 
tenretaurants-site. Naast de 
onvermijdelijke informatieover 
de resto’s (adres, openings-
uren, afdelingen, ...) vindt men 
er ook de menulijst voor de 
komende weken, in dit geval 
de maand november. Vreemd 
genoeg is de service Telehap
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Interview

“U kan maar best een eigen 
mening hebben”
Interview met Dirk Voorhof

Een gesprek met professor Dirk Voorhoof (vakgroep 
Communicatiewetenschappen) over ‘de affaires’ en de rol van de 
media in de beeldvorming.

Hoe zit het met de driehoeks-
verhouding tussen pers, poli-
tiek en justitie ?

Voorhoof: “Laat mij even kade-
ren. Vorig jaar nog heeft de toen-
malige procureur-generaal van 
Cassatie, Jacques Velu naaraan-

leiding van een aantal politiek-juri- 
dische dossiers rond de zaken 
Cools, Agusta en Claes voorstel-
len gedaan voor een meer restric-
tieve wetgeving, o.a. om de pers 
die zich te veel zou mengen in 
onderzoeksdaden of die verre-
gaande kritiek zou leveren op de 
werking van het gerecht aan ban-
den te leggen. Maar de politiek en 
een deel van de magistratuur is 
hem daarin niet gevolgd. De minis-
ter van justitie heeft duidelijk laten 
blijken dat hij veel meer waarde 
hechtte aan voorstellen om de 
gespannen relatie tussen pers en 
justitie te verbeteren: het structu-
reel inbouwen van meer transpa-
rantie, het organiseren van meer 
informatie over het gerecht en het 
verbeteren van burgerlijke aan-
s p ra k e lijk h e id .”

Hoe evalueert u de rol van de 
pers in verband met de zaak 
Dutroux ?

Voorhoof: “Door de zaak on-
der de voortdurende aandacht van

het publiek te houden heeft de 
pers een heel positieve rol ge-
speeld. Ook zijn de media in staat 
geweest en bereid gebleken om 
naar het publiek toe veel informa-
tie en duiding te geven over de 
werking van het gerecht; over de 
rol van de onderzoeksrechter, het

bewijs in strafzaken, de plaats van 
het slachtoffer, het spanningsveld 
tussen recht en rechtvaardigheid

veel te weinig duiding gegeven bij 
zijn activiteiten. In het kader van 
deze zaak proberen de media dat 
nu wat in te halen. Ook moet wor-

den benadrukt dat voor het eerst 
magistraten zo actief hebben deel-
genomen aan het debat in de pers. 
Hun vroegere houding van afstan-
delijkheid hebben zij laten varen. 
Ze hebben ingezien dat dit niet 
meer houdbaar was. Ook de rech-
terlijke macht moet zich maat-
schappelijk verantwoorden.”

Is er geen gevaar voor een 
rechtsbedeling op straat in 
plaats van in de rechtzaal ?

Voorhoof: “Dat is een heel be-
langrijk en gevoelig onderwerp. Aan 
de ene kant is het zo dat er in ons 
rechtsstelsel voor geopteerd is om 
de toepassing en de interpretatie 
van rechtsregels toe te vertrouwen 
aan een onafhankelijke rechter-

historische voorbeelden waar de 
rechtspraak onder invloed van de 
straat tot stand is gekomen (bv. 
tijdens de repressie na WO II) dan

ziet men dat daar bepaalde funda-
mentele principes van de rechts-
staat met de voeten zijn getreden. 
Er is ook het “sub iudice"-beginsel 
volgens hetgeen de pers geen 
onbetamelijke druk mag leggen op 
de rechterlijke oordeelsvorming. 
Aan de andere kant heeft het pu-
bliek recht op informatie. De me- 
dia-aandacht ging in deze zaak 
soms wel in de richting van het 
exploiteren van emoties en van de 
gevoelens van de straat. Op die 
manier dreigde men zoals bij 
emotietelevisie te evolueren naar 
emotierechtspraak. Maar het Hof 
van Cassatie heeft in elk geval hier 
niet toegegeven aan de druk van 
de straat. Je kan echter evengoed 
stellen dat het Hof van Cassatie

doen om zich te verantwoorden en 
om aan te sluiten bij het maat-
schappelijk debat. Dat is een ge-
miste kans.”

” Ook de rechterlijke macht moet zich 
maatschappelijk; verantwoorden.”

enz. Justitie heeft in het verleden lijke macht. Als men verwijst naar wat meer inspanning had mogen
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Interview

Men moet vrouwe Justitia niet 
ontkleden, maar men moet haar 
wat doorzichtiger gewaden aan-
trekken, zegt u ?

Voorhoof: “Er wordt al jaren 
gewezen op de problematiek van 
de transparantie: het bedrijfsleven, 
de administratie en de politiek zijn

rotte gebruikt om er munt uit te 
slaan. Verregaand was ook het feit 
dat de pers soms informatie bracht 
over verdwenen meisjes wier 
lichaamsresten gevonden waren 
nog voor de ouders goed en wel op 
de hoogte waren gesteld. De me-
dia moeten hier een gewetenson-
derzoek doen en een aantal

MDe zaak Dutroux mag zeker niet 
gebruikt worden als standaard waar-
op later aan misdaadverslaggeving 

zal worden gedaan.

verplicht geweest meertransparan- 
tieinte bouwen. Het gerecht daar-
entegen is hautain en gesloten 
gebleven. Vonnissen en arresten 
worden voorgelezen op fluister-
toon en ‘opgelegd' aan de samen-
leving. Men heeft nooit aan de 
publieke opinie uitgelegd hoe de 
werking van het gerecht in elkaar 
zit: nu wordt de rekening gepre-
senteerd en dient alles in versneld 
tempo te gebeuren; men gaat weg-
wijzers plaatsen in de gerechtsge-
bouwen enz. Het is spijtig dat er 
altijd eerst een ramp moet gebeu-
ren voor iets op de politieke agenda 
wordt geplaatst.

ijkpunten uitzetten. De zaak 
Dutroux mag zeker niet gebruikt 
worden als standaard waarop later 
aan misdaadverslaggeving zal 
worden gedaan. Hopelijk zal de 
pers of zullen onderzoekers en 
studenten binnenkort een analyse 
maken van dit belangrijk moment 
in de Belgische geschiedenis en 
peilen wat de rol is geweest van 
kranten en media in de beeldvor-
ming. Want uiteindelijk is de zaak 
Dutroux een zeer a-typische vorm 
van criminaliteit en van pedofilie. 
De vraag is of de media in staat en 
bereid zullen zijn om dat vertekend 
beeld en de ‘subjectieve onveilig-

heidsgevoelens’ op korte of op 
lange termijn wat bij te sturen.”

Hoe evalueert u nu de afge-
lopen weken en wat zijn uw ver-
wachtingen naar de toekomst 
toe ?

Voorhoof: “Het is heel moeilijk 
om te voorspellen hoe het verder 
zal evalueren. Er zijn een aantal 
sociologen die deze spontane 
volkswoede en opgekropte frus-
traties weinig kans geven en me-
nen dat binnenkort op de orde van 
de dag zal worden overgescha-
keld. Ikdenkooknietdatmenhier 
staat voor een volledig nieuwe 
beweging van de burger. Een be-
paalde maatschappelijke sociale 
onvrede heeft zich gekanaliseerd 
richting politiek, richting gerecht. 
Er is een macht, een ontwikkeling 
op gang gebracht waar men de 
komende weken en maanden re-
kening mee zal moeten houden. 
Men kan niet zonder meer her-
vallen in de oude vertrouwde struc-
turen en mechanismen. Dit bleek 
bijvoorbeeld naar aanleiding van 
het debat rond de politieke benoe-
mingen. Wel is het zo dat men nu 
soms de neiging heeft om aan 
‘overkill’ te gaan doen; dat men te

overhaast en te fragmentair be-
paalde aspecten gaat regelen die 
structureel aan het probleem wei-
nig veranderen. Met de zaak 
Dutroux zijn er allerlei voorstellen 
gekomen om (kinder)pornografie 
te bestrijden en tegelijk maatrege-
len te nemen naar Internet en naar 
de reclame toe, omdat men daar 
plots de drager van al dat kwaad in 
zag.

Hebben de academici en in-
tellectuelen zich in deze zaak niet 
een beetje afzijdig gehouden ?

Voorhoof: “De academische 
wereld heeft in deze zaak wat laat 
gereageerd in tegenstelling tot 
scholen enz. Toch waren zij aan-
wezig in het publiek debat (o.a. 
RUG-professoren en strafrecht- 
specialisten Traest en De Ruyver, 
moraalfilosofen Raes, Bouckaert, 
Commers en Vermeersch, histo-
ricus Vandenbroecke). Het kan een 
interessante taak zijn voor acade-
mici te waarschuwen voor ongenu-
anceerde stellingnamen en zwart- 
wittegenstellingen, maar dit mag 
natuurlijk geen aanleiding zijn tot 
inertie.”

Waarvan akte.
EdK

Wat met de objectiviteit van 
de berichtgeving en de commer-
ciële druk?

Voorhoof: “Dat is een van de 
minpunten die men aan de media 
kan toeschrijven. Commerciële 
druk speelt zeker een rol. Mis- 
daadberichtgeving en assissen- 
verslaggeving blijken goed te sco-
ren bij het publiek. Men zit daar ook 
met een stuk voyeurisme. Het op-
graven van de resten van de ver-
moorde meisjes, het inzoemen tus-
sen auto’s om een glimp op te 
vangen van de verdachten en het 
toedichten van heldenallures aan 
een figuurzoals Connerotte. Zelfs 
bepaalde commerciële producten 
hebben in hun advertenties Conne-
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{het telefonisch bestellen van 
broodjes) niet onder de Stu-
dentenrestaurants te vinden, 
maar wel onder Gastendienst, 
Levering Broodjes. De prijslijst 
was nog niet beschikbaar, maar 
we zijn al blij dat hier wat meer 
up-to-date gewerkt wordt.

Maar dat het veel beter kan 
bewijzen ze bij de dienst Huis-
vesting. Op de URL http:// 
www.admin.rug.ac.be/Studen- 
tenVoorzieningen/Huisvesting/

vinden we, mooi gelayout, een 
overzicht van de diverse mogelijk-
heden: Huisvesting bij particulie-
ren, Home, sweet home, Sociaal 
Toerisme, Gastenverblijven en 
D ienstverlening huisvesting- 
diensten. Vooral de mogelijkheid 
Huisvesting bij particulieren is 
spectaculair, waar men on-line op 
zoek kan gaan naar een kot. Men 
geeft aan naar wat men precies 
op zoek is (studio of kamer, prijs-
klasse, comfort, ligging, etc.) en 
bliksemsnel krijgt men een over-
zicht van het beschikbare aan-
bod, met contactadres. We be-
zochten deze site op 12 novem-

ber, wat ook de dag was van de 
laatste aanpassingen. Het aan-
bod is dus zeer actueel en stuk-
ken handiger dan de papier-
massa die men anders moet 
doornemen. Kortom, een voor-
beeld voor andere diensten. De 
Tobias De Pessemier touch?

Nico
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Politiek

S tudentenvertegenw oord igers aan  h e t w o o rd

Wie zijn zij en wat doen zij?
Wie regelmatig in De Brug komt 

(niet het restaurant, maar de eer-
ste deur naar rechts) merkt het al 
snel. Dikwijls maken dezelfde ge-
zichten de aanwezigheid uit. Som-
mige van deze gezichten dragen 
de naam studentenvertegenwoor-
diger en zitten genesteld in struc-
turen, waar velen onder ons het 
bestaan en/of de bevoegdheden 
niet van kennen. Zo heb je de 
Sociale Raad (SoRa), dit is een 
adviesorgaan ten aanzien van de 
Raad van Bestuur(RvB). SoRa is 
bevoegd voor de sociale sector ; 
alles wat de homes, de resto’s, 
jobdienst, sociale dienst, ... 
aanbelangt. In de SoRa zetelen 
vijf studenten, waarvan drie recht-
streeks worden verkozen en twee 
worden gecoöpteerd uit de Raad 
van Bestuur. Verder nog twee le-
den van het academisch perso-
neel en drie vakbondsafgevaar-
digden. De voorzitter is nog steeds 
een student, nam elijk Dries 
Lesage.

De Raad van Bestuur (RvB) 
houdt zich bezig met de begroting, 
proffen benoemen, exam en-
reglement opstellen, en dergelijke 
meer. Hier vinden we slechts vier 
studenten op 34 leden, waaronder 
12 proffen.

Om de cirkel te sluiten beslist 
de RvB wie in het achtkoppig Be-
stuurscollege zal terecht komen. 
Dit is een zogenaamd Dagelijks 
Bestuur van de RUG, waarin maar 
één student zetelt. De voorzitter is 
de rector.

Voila, ditwasde rondleiding, nu 
de studenten zelf.

Aan het woord komen Dries 
Lesage (RvB), Annoesjka Valent 
(SoRa), beiden lid van de Studen-
tenvakbond (SVB) en Lennart 
D’hulst (SoRa), van het home- 
konvent.

Wat is de SoRa/RvB voor jul-
lie ?

Annoesjka: “Vanuit het SVB- 
programma zijn we gegroepeerd 
in werkgroepen. Zo maken we een 
dossier op rond jobstudenten-
werking, milieu, maatschappij en 
sociale sector. Aan de hand van 
die werkgroepen verzamelen we 
informatie voor de vertegenwoor-
digers, die als SVB-verkozenen 
aan SVB verantwoording moeten 
afleggen."

Dries: “De SoRa is weliswaar 
nuttig maar beslist op zich niets. 
De studenten hebben dus eigenlijk 
ook niets te zeggen, maar dit kun-
nen we compenseren door res-
pect af te dwingen van de acade-
mische overheid door dossier-
kennis : laten zien dat je wat weet. 
Niettemin kunnen ze je dan nog 
steeds negeren. Studenten heb-
ben op de unief weinig te zeggen. 
De academische overheid; rector, 
beheerder, proffen, etcetera we-
ten waar ze naartoe willen en druk-
ken dat er vaak door. In SoRa 
hebben studenten wel wat invloed 
omdat ze met redelijk veel zijn, 
maar in RvB worden de werkelijke 
beslissingen genomen en daar 
zetelen slechts vier studenten op 
34. Hier worden (vaak goede) ad-
viezen soms genegeerd. Advie-
zen overfutiliteiten worden gemak- 

kelijkgoedgekeurd.Zoadviseerde 
SoRa bijvoorbeeld om twee ho-
mes te zetten met ‘clusters', dit zijn 
groeperingen van 8 kamers. RvB 
besloot dan om één home te zet-
ten op de Sterre (i.p.v. in het cen-
trum zoals geadviseerd) met 
studio’s.”

Lennart : “De SoRa is enkel 
een adviesorgaan voor de RvB; 
we kunnen enkel hopen dat ze met 
onze adviezen rekening zullen 
houden! Het is dan ook onze taak 
om met onze vuisten op tafel te 
slaan opdat ze de adviezen zou-

den volgen. Ik heb nu ook gemerkt 
dat de vakbondsvertegenwoor- 
digers ook een belangrijke rol heb-
ben: als zij aan onze kant staan, 
staan we sterker. Dit zal geen pro-
bleem zijn.”

Hoe zijn jullie hier terechtge-
komen ?

Lennart: “Ik was actief in de 
homeraad, vanuit het Homekon- 
vent kwam bij de verkiezingen de 
vraag of er kandidaten waren. Er 
zitten immers 1400 studenten in 
de homes, wat dus een belangrijke 
groep is die ook dient 
vertegenwoordigd te 
zijn. Dit wil nu niet zeg-
gen dat we ons niet 
bezig houden met de 
problemen van andere 
studenten. Dit is een 
misvatting die soms bij 
andere vertegenwoor-
digers leeft.”

Dries: “Via SVB.
Een deel van de on-
macht van de studen-
ten wordt verklaard 
door de onmacht van 
de studentenvertegen-
woordigers. Tot voor 
kort was er geen or-
gaan voor vertegen-
woordigers.”

En de Vereniging Vlaamse 
Studenten (VVS) dan ?

Annoesjka : “VVS is een 
koepelorganisatie, dus heb je een 
koepel van een koepel van een 
koepel... Ken je dat ? In hoeverre 
is dat representatief? SVB heeft 
ook nog niet veel impact, we zijn 
nog maar met 100 leden, maar we 
vinden dat de impact van een leden-
organisatie groter is. De universi- 
teit moest ook betalen voor VVS.”

En nu moeten de studenten 
betalen ?

Annoesjka: “Dat is een keuze 
die je maakt. We hebben het geld 
ook nodig voor werkingskosten en

dergelijke. 100 fr per jaar is geen 
groot gat in je budget.” (Verdere 
discussie hierover was onmogelijk 
aangezien Annoesjka weggeroe-
pen werd, nvdr.)

Wat willen jullie bereiken ?
Annoesjka: “Even denken... 

Alle besparingen, daar moet tegen 
worden gevochten. Ik wil me daar 
volle bak voor inzetten. Ook voor 
SVB wil ik me inzetten: onze ach-
terban doen groeien en hoge-
schoolstudenten erbij betrekken. 
(VVS overkoepelde ook de hoge-

schoolstudenten, n v d r .Mijn doel-
stellingen ? Aanwezig zijn en wak-
ker zijn. Binnenkort staat de be-
groting op de agenda. Ditjaariser 
nog geen SoRa geweest en nie-
mand weet ook echt goed wan-
neer die er gaat komen (intussen 
blijkt dat vrijdag 8-11 de eerste 
vergadering was, nvdr.). Officieel 
zitten wij er nog niet in, we zijn nog 
niet beëdigd.”

Dries: “Ik wil er nog iets belang-
rijks aan toevoegen: de overheid, 
de staat en zo, wordt steeds maar 
armer. De staat heeft minder geld

Vervolg op pagina 15

Dries Lesage en Lennart D'hulst

Pagina 14

Foto: Sam
son



Slavische roddels
Een van de drijfveren voor het menselijk handelen is de onuitput-

telijke honger naar macht en aanzien. Denken we maar aan de groten 
der aarde in Amerika of al iets kleiner zoals Boris Jeltsin. Uiteraard 
pakt iedereen wat hij krijgen kan, zodat het fenomeen zich overal 
voordoet.

Er zijn problemen in de Slavis-
tiek. De vraag wat de vakgroep zijn 
studenten moet leren, leidt tot on-
derlinge twisten: actuele geschie-
denis en praktisch taalonderwijs of 
eerder een geschiedkundig gefun-
deerde taalstudie? Of zoals som-
migen het zo mooi kunnen zeg-
gen: de machtsstrijd tussen de taai-
en letterkundigen.

Alles begon met het op pen-
sioen gaan van professor Voor- 
deckers, internationaal gekend 
voor zijn kennis van de Byzan-
tijnse geschiedenis en oude talen. 
Natuurlijk waren er voordien ook al 
spanningen geweest, meer be-
paald tussen Voordeckers zelf en 
professor De Maegd-Soëp. De 
meeste studenten zien haar als 
een goed lesgever maar sommige 
verwijten deze Russische taal- en 
letterkundige vriendjespolitiek on-
der andere in de vorm van het 
aanstellen van assistenten. Be-

weerd wordt in elk geval dat alles in 
functie stond van het vergroten 
van de onderlinge machtsposities.

Er moest dus een vervanger 
gezocht worden voor professor 
Voordeckers. Nu bestond er on-
der de studenten de vraag naar 
een meer praktische kennis van 
de Slavische talen, om zo de eigen 
toekomstmogelijkheden te vergro-
ten. Op zich een zeer valabel streef-
doel. De manier waarop lijkt echter 
dubieus. Zo werd de procedure 
voor het aanwerven van een 
nieuwe professor telkens uitge-
steld. In concreto betekende dit 
dat er gedeeltelijk geen les zou 
kunnen gegeven worden. In bui-
tenlandse universiteiten is dit over 
het algemeen geen probleem maar 
deze traditie bestaat nu eenmaal 
niet in Gent. Opnieuw zien sommi-
gen hier een strategie achter: in 
januari zou namelijk een pro- 
gramma-evaluatie gedaan worden

in de faculteit Letteren en Wijsbe-
geerte en een vak dat niet gedo-
ceerd wordt, staat zwak...

Zover kwam het echter niet door 
onder meer de ingreep van de-
caan Musschoot. De studenten 
Slavistiek beweerden uiteindelijk 
toch liever les te hebben (alles 
verveelt) en er werd als tijdelijke 
oplossing een gastdocent aange-
trokken. Dat dit moest gebeuren in 
afwezigheid van professor De- 
maegd-Soëp leidt alweer tot vra-
gen. In elk geval viel de keuze op 
doctor Ronin, die ook al naar vo-
ren was geschoven door professor 
Voordeckers als zijn mogelijke op-
volger. Ronin wordt als zeer be-
kwaam bestempeld en lijkt op het 
eerste zicht een compromisfiguur: 
hij is Rus en onderlegd in zowel de 
oude als moderne geschiedenis.

Op de faculteitsraad van sep-
tember werd dan uiteindelijk toch 
overgegaan tot het aanwerven van 
een nieuwe docent: een p ro fie l-
beschrijving van de gezochte do-
cent werd opgesteld. Deze raad 
bestaat niet alleen uit professoren 
maar ook uit studenten. Dat en-
kele studenten echter voor de ver-

gadering werden gecontacteerd 
voor een gesprek met professor 
De Maegd-Soëp in het Ruski-insti- 
tuut is op z’n minst vreemd te noe-
men. Gelukkig waren de studen-
ten moedig en kritisch genoeg of 
enkel te veel in de ban van de 
andere partij om aan deze oproep 
geen gehoor te geven. Hiervoor 
zouden ze zich later echter wel 
moeten verantwoorden. In elk ge-
val leidde de septembervergade- 
ring tot een genuanceerde profiels- 
beschrijving, wat als een overwin-
ning wordt gezien voor de ge-
schiedkundigen: de gezochte pro-
fessor zou onderlegd moeten zijn 
inde geschiedenis en/of Slavische 
talen. Dit betekent echter niet dat 
de rust volledig teruggekeerd is. 
Sommigen beweren immers con-
necties te hebben met de Raad 
van Bestuur en het is uiteindelijk 
dit orgaan dat beslist over het al 
dan niet benoemen van professo-
ren.

Devi
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over voor onderwijs. Vanuit SVB is 
de prioriteit verdedigen wat we 
hebben en wat we hebben moet 
verbeterd worden. De tekenen van 
verval worden steeds duidelijker. 
Zo is er bijvoorbeeld geen geld om 
op korte termijn een grondige fun-
damentele renovatie van de ho-
mes te doen, zo verhoogt de drem-
pel naarde unief, daalt de kwaliteit 
in de resto’s ...”

In de RvB willen we ook de 
sociale sector verdedigen. We wil-
len ook nieuwe onderwijsmethodes 
promoten, meer audiovisueel wer-
ken, meer interactie, enz... Waar 
mogelijk kleinere groepjes, in plaats 
van enorm veel papier en blok-
werk meer critische vorming en 
nadenken. Dit is ook het pro-
gramma van SVB. En dan nog een 
heel belangrijke pijler: milieu. Het

milieubeleid aan de unief kan veel 
beter. Niet omdat mensen slecht 
werk leveren, maar ze zijn met te 
weinig. We zijn ook van plan initia-
tieven te nemen om het milieube-
leid meer gestalte te geven. De 
unief ecologischer maken, dit wil 
zeggen minder afval, minder 
papierverspilling, minder energie-
verspilling, ...”

Lennart: “Er voor zorgen dat 
de sociale sector effectief ook so-
ciaal blijft; d.w.z. vechten voor wat 
we nu hebben: met de toenemende 
besparingen wordt overal aan 
geknibbeld. Zo moet de huur voor 
de homes betaalbaar blijven, het 
etèn mag zeker niet duurder wor-
den, en zoals Dries ook zegt is het 
milieu een belangrijk aspect. Men 
zou denken dat er aan de unief, 
wat toch een soort van grote leef-
gemeenschap is, een milieu- 
coördinatorof zoiets zou zijn, maar 
nee.Ik kan twee voorbeelden ge-

ven : gescheiden ophaling van af-
val gebeurt nog steeds niet bij de 
homes. Papier en glas wordt wel 
apart verzameld, maar het zoge-
naamde PMD -plastiek, metaal en 
drankverpakking- niet. De huis- 
vestingsdienst is wel bereid hier-
toe maar ze hebben gewoon de 
middelen niet. Bovendien leeft deze 
problematiek onder de studenten: 
zij zijn best bereid moeite te doen 
om te sorteren, gegeven de moge-
lijkheden. Een ander voorbeeld zijn 
de zogenaamde douche-spaar- 
koppen, waar je een enorme hoe-
veelheid water mee kan besparen. 
Wij willen die in de homes introdu-
ceren.”

Hoe is de band tussen de 
gewone studenten en de verte-
genwoordigers ?

Annoesjka: “Slecht, maar die 
willen we verbeteren.”

Dries: “Daarvoor is SVB opge-
richt.”

Annoesjka: “We willen de kloof 
dichten, dikwijls zijn studenten-
vertegenwoordigers mensen die 
uit zijn op carrière en die dan ook 
niets meer doen eens ze verkozen 
zijn. Dit was steeds zo in het 
verleden, hoe het nu zal zijn valt 
nog af te wachten.”

Lennart: “Ik zou niet zeggen 
dat de band slecht is, er is gewoon 
geen band! Zelf heb ik met de 
homebewoners wel contact in zo-
verre ze me kennen en omgekeerd, 
maar het is niet gemakkelijk. Het is 
een vicieuze cirkel; zij weten er 
weinig van, waardoor ze niet echt 
geinteresseerd zijn, waardoor ze 
dan weer weinig informatie beko-
men. Het is onze taak om deze info 
te bezorgen, onder andere via ka-
nalen als Schamper!”

S.
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Mierenzeik
Weg met de hypocrisie, weg 

met de onzin, weg m et... lang leve 
KVETCH. Want Kvetch is niet hy-
pocriet, Kvetch is geen onzin, 
Kvetch is er gewoon, vandaag, 
morgen... Kvetch is onvertaalbaar, 
onverklaarbaar, het is als mieren-
zeik. Het zal je niet vermoorden, 
alhoewel. Kvetch zal je pakken en 
nooit meer loslaten, je doen krab-
ben, krabben tot de waarheid eruit 
bloedt, en bloeden zal je, totdat de 
wonde stelpt.

Kvetch is een stuk van Steven 
Berkoff bij Arca. Berkoff was vorig 
jaar ook al te zien met de experi-
mentele uitvoering van ‘Harry’s

Hemadi was jaren geleden de 
stuwende kracht achter de oprich-
ting en organisatie van de tentoon-

stellingsruimte (galerij Kunstzicht) 
in het studentenrestaurant ‘De 
Octopus’ in de Overpoort en nu 
stelt hij er opnieuw zijn schilderijen 
ten toon onder de titel “What is the 
difference?” . Doel van deze kleine 
galerij in het studentenrestaurant 
was universiteitsstudenten met

Christmas’. Beide voorstellingen 
werden geregisseerd door Hugo 
Van Laere.

Kvetch is een Jiddisch woord 
voor “iets dat jeuk, niet echt pijn 
doet, maar irritee rt...” : oude 
schoonmoeders, eenzame colle-
ga’s, vrijpostige echtgenotes, 
mierenzeik. Of ook: derde genera-
tie Russische Jood zijn in East End 
London, grijs en grauw, toekomst- 
loos, kortom Berkoffs jeugd. Zijn 
enige doel was dan ook wegraken. 
Van het ene baantje in het andere, 
totdat hij het theater leert kennen. 
Een ideaal leven lonkt, maar hij 
slaagt er niet in om als acteur zijn

artistieke aanleg in contact te bren-
gen metanderejonge kunstenaars. 
Tegelijkertijd werd er een moge-

lijke expositieruimte ge-
creëerd voor hun kunstwer-
ken. Het is geen toeval dat 
Hemadi er net nu opnieuw 
exposeert. Het hele exposi- 
tieproject kon een duwtje in 
de rug best gebruiken. Ver-
der wil Hemadi via zijn werk 
het sociale leven en gang-
bare sociale ideeën opnieuw 
een diepere inhoud geven. 
Hiervoor koos hij mythologie 
als basisthema van de ten-
toonstelling. Via dit thema 
wil Hemadi meer betekenis 
toekennen aan het sociale 
ideeëngoed en de intermen-
selijke relaties die in elk fin- 

de-siècle telkens getrivialiseerd 
worden.

“What is the difference?” loopt 
van 6 december tot 20 december 
in de tentoonstellingsruimte van 
de resto Overpoort.

Wardal

brood te verdienen. Begin jaren 
70 beslist hij al schrijvende zijn 
eigen weg te gaan.

Naar verluidt vindt hij inspiratie 
bij Kafka en Poe. En zijn taal zou 
energiek, exuberant, rauw, sme-
rig, sexy, erotisch en lyrisch klin-
ken. Waarom klinkt ze dan zo volks 
in de huidige uitvoering. Rauw, dat 
wel, maar de energie ontbreekt. 
En volks, laat dat over aan Platei: 
één zo’n theatermaker per stad 
volstaat.

Mierenzeik is daarom geen 
afrader, het lijkt alleen een stuk dat 
graafwerk van het publiek ver-
wacht, want zonder actief mee te 
werken blijft er niet veel meer dan 
een gestileerde soap over.

‘Angst’ is een kernwoord, in het 
hele jaarprogramma van Arca en 
in Mierenzeik. De angst voor het 
moment, voor de stilte, voor de 
aanraking, voor het taboe, voor... 
de keuze, de foute keuze...zou ik,

zal ik, had ik maar. Alleen is deze 
angst niet dodelijk, enkel maar pijn-
lijk voor zij die ervoor ontvankelijk 
zijn. Want waarom zouden we ons 
wel ergens aan storen, eigenlijk?

Mierenzeikwordt gespeeld door 
een niet zo overtuigende Geert 
Willems en Luk D’heu, maar een 
wel zo begeesterende Caroline 
Rottier en verder nog door Rafaël 
Troch en Rudy Morren. Je kan 
elke dinsdag, donderdag, vrijdag 
en zaterdag gaan kijken tot 28 
december in het theater aan de 
Lieve, Arca, St.-Widostraat3, Gent.

Emanuel Maes

Schamper heeft trouwens 
nog enkele vrijkaarten over voor 
‘M ierenze ik ’. Kaartje naar 
Schamper, St.-Pietersnieuw- 
straat 45, 9000 Gent.

Gedicht

Verminkt kind

Tussen de ogen, 
poging tot 

geen mededogen.

In de ogen, 
droefheid, 

een hele wereld, 
helemaal niet onbewogen, 

I love you.

John Allemeersch

“W hat is the difference?”

Een werk van Hemadi
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FEEST.
Dat is het Zoiets. Ongeveer.

Op 1 januari 1997 wordt het Poëziecentrum in Gent erkend als 
Vlaams-Nederlands Steunpunt voor Nederlandstalige Poëzie in 
Europa door de minister van cultuur, (na zestien jaar werking!) Deze 
erkenning komt mede door de vernieuwing van de Poëziekrant en 
door de poëzie-podiumactiviteiten die het Poëziecentrum keer op 
keer op poten weet te zetten. Motto van deze podiumactiviteiten is: 
Poëzie is een feest en geen “steriel ding”.

Dat is het. Zoiets. Ongeveer. 
De eindverzen van een tekst van 
Tom Lanoye werden de titel van 
de vorige editie van de eerste in-
ternationale poëzieavond. Nu is dit 
festival uitgegroeid tot een twee-
daagse in de Gentse Vooruit, met 
als doel : poëzie propageren als 
een marginaal maar superieur 
genre. Het Poëziecentrum wil poë-
zie presenteren in haar heden-
daagse vorm: gelieerd met andere 
kunsten, beïnvloed door de ge-
schiedenis, voortdurend in evolu-
tie maar vooral onderhevig aan 
elementen van deze tijd: televisie, 
popmuziek en pulp. Toch wordt dit 
laatste meestal met plezier over 
het hoofd gezien omdat het niet 
strookt met het beeld van de dich-
ter in zijn ivoren toren. De dichter is 
echter meer dan dat in dit gemedia- 
tiseerd tijdperk: hij is een stem op 
het politieke forum, op het podium. 
Tot zover de grondbeginselen van 
de poëtica van het Poëziecentrum.

“Versjes in de verf”

De hele programmatie van dit 
tweede Internationale Poëzie- 
festival weerspiegelt deze visie en 
probeert van poëzie een echt fes-
tijn te maken. Net als vorig jaar 
worden ook de allerkleinsten niet 
vergeten. Onder de titel “Versjes in 
de verf organiseerde men een 
massale verfpartij in de Gentse 
basisscholen. Wie er zin in had, 
kon een gedicht kiezen en illustre-
ren. Een dikke vijhonderd schilde-

rijen bereikte de jury en de vijf 
bekroonde exemplaren zullen op 
grote panelen tentoongesteld wor-
den op het St.-Baafsplein tijdens 
het festivalweekend. Het Poëzie-
centrum exposeert eveneens nog 
een kleine selectie van die teke-
ningen.

Smakelijk

Het grote verschil met de vo-
rige editie is dat er nu twee avond-
vullende programma’s op het menu 
staan. Elk met een eigen profiel en 
een eigen smakelijke invulling. Het 
zaterdagavondprogramma draagt 
dezelfde titel als de enige poëzie-
avond van de vorige editie. De 
formule is ook grotendeels het-
zelfde gebleven. Deze avond kan 
je zien als een zoektocht naar het 
wezen van de poëzie. Zonder 
daarom beroep te doen op hoog-
dravende, filosofische meta-tek- 
sten. Door, met en in de poëzie 
probeert men eventjes het wezen 
van de poëzie te raken en te be-
roeren.

Smaakmakers van dienst zijn 
de landgenoten Carl Norac, 
staatsprijswinnaar Eddy Van Vliet, 
de Nederlander Remco Campert, 
de Canadees Pierre-Yves Soucy 
en de Fransman Franck Venaille. 
De Brit Billy Childish, een all-
round kunstenaar die zowel op het 
vlak van muziek, teken- en schil-
derkunst, en poëzie zijn sporen 
verdiende, brengt voor het eerst 
zijn gedichten op de planken in

België. Sluitstuk van de avond is 
Andrej Voznesenskij, Ruslands 
populairste dichter, die zijn bun-
dels in oplages van 300.000 exem-
plaren ziet verschijnen in eigen 
land. Als u nu dacht eventjes lek-
ker aan uw pousse-café te zitten 
slurpen tijdens deze performance, 
bedenk dan dat deze man op in-
drukwekkende wijze zijn verzen 
de zaal inbuldert. Het verhaal dat 
deze man erin slaagt op te treden 
voor een tjokvol voetbalstadium 
mag dan misschien wel een fabel-
tje zijn, vaststaat dat hij er niet voor 
terugschrikt zijn verzen ten gehore 
te brengen voor een publiek van 
15.000 mensen.

Bovendien brengen al deze 
dichters niet zomaar een willekeu-
rige greep uit hun oeuvre. Er is 
voor gezorgd dat de gedichten the-
matisch bij elkaar passen en in-
houdelijk “naar elkaar knipogen”. 
Dit alles wordt overgoten met een 
zoet theatraal sausje, waarbij korte 
entr’actes zorgen voor een smaak-
vol geheel.

Poetry on the Rocks

Poetry on the Rocks mikt op 
een iets jonger publiek en bewan-
delt het grensland tussen poëzie 
en muziek. Het poëziecentrum ging 
grasduinend op zoek naar heden-
daagse multimediale en interdisci-
plinaire poëzie die kan concurre-
ren met televisie, internet en pop-
muziek. Ze toverde een reeks jonge 
dichters tevoorschijn die beeld, 
woord en geluid subliem weten te 
combineren.

Vrijdagavond staan de vol-
gende namen op de planken: Peter 
Verhelst, een jonge schrijver die 
vooral bij de jongeren zeer popu-
lair is; Diana Ozon uit Nederland 
die de jongerencultuur als onder-

werp nam in veel van haar gedich-
ten, en Jean-Pierre Verheggen,
een expertin woordspelingen. Glad 
to Wear Glasses (Glad to Have 
Ears) is de titel van zo wel een 
theaterprogramma als een dicht-
bundel van John Hegley en naar 
men zegt, houdt deze Britse jon-
gen het midden tussen Brian Pat-
ten, John Lennon en Lewis Caroll. 
Net als John Hegley staan de dich-
ter Serge van Duijnhoeven en 
deejay Dano voor het eerst op de 
planken in België. Dit duo combi-
neert poëzie en house om het pu-
bliek mee te voeren naar onge-
kende hoogten.

Herman Brusselmans is even- . 
eens van de partij: dit keer niet 
alleen als dichter maar ook als 
drum m er van The Smiling  
Disease. Pieter Jan De Smet en 
Piet Jorens vormen het tweede 
dynamische duo voor deze avond. 
Voeg hierbij nog The Electric Lady 
Strikes Back, waarvan danseres 
Séverine Tessa en operazangeres 
Euridike De Beul deel uitmaken 
en u hebt een explosieve cocktail. 
Als alles wat zich op het podium 
afspeelt u dan nog verveelt, kan u 
zich laten afleiden door een 
performance in de zaal, verzorgd 
door de studenten 3D-multimedia 
van de Hogeschool van Gent. 
Poëzieminnend Vlaanderen, het 
is feest.

Poetry on the Rocksv indt plaats 
op vrijdag 29 november '96 
(21.00u.) en Dat is het. Zoiets. 
Ongeveer, vindt plaats op zater-
dag 30 november ’96 (20.00u.), 
respectievelijk in de Concertzaal 
en de Theaterzaal van Vooruit. 
Reservaties: Vooruit.

Wardal
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...boert Vooruit e.v.a.). Zondag 8 december kunt u haar ontdekken in de Vooruit, en 
hopelijk ook vice versa.

Wie eind oktober het concert van John Zorns Masada heeft mogen 
aanschouwen en na afloop likkebaardend de zaal verliet, zal ongetwijfeld 
op 27 november a.s. opnieuw op het appèl verschijnen. Toch staat er die 
avond geen jazz, avant-garde of klezmerop het progamma. Het Lipovsky, 
Mlotek, Warschauer Trio verbindt zich er toe de luisteraar te vergasten 
op een verkenningsreis doorheen de Jiddische cultuur. De in Nederland 
geboren joodse zangeres Shura Lipovsky is van jongsaf bezeten door 
Jiddische liederen en trad vanaf haar twaalfde op folkloristische avonden 
op. Later studeerde ze aan het Rotterdamse Conservatorium en volgde 
ze Jiddische taalcursussen in A'dam en aan het joodse YIVO instituut in 
New York. Lipovsky mikt op een herwaardering van de vooroorlogse 
Jiddische cultuur die in Europa een stille dood sterft en ook in het beloofde 
land niet veel bijval geniet waar deze met armoede, getto's en lijden wordt 
geassocieerd. Begeleid door Zalmen 
Mlotek op piano en Jeff Warschauer 
op mandoline en gitaar bezingt 
Lipovsky zowel de weemoedige als 
de vrolijke zelfkant van de Jiddische 
cultuur met liederen die vertellen over 
alles wat er in het joodse leven aan 
de orde was. Bent u net die ene 
zonderling die het Jiddisch niet mach-
tig is, geen nood want Lipovsky leidt 
haar liederen in omdat ze er prat op 
gaat dat iedereen de teksten moet 
begrijpen.

Volume 2 van de Ballroom  
Sessions komt op vrijdag 29 no-
vember de oortjes doorgesuisd. Concreet betekent dit een levende 
voorstelling van Mark Van Hoen (alias Locust) en Robin Rimbaud (alias 
Scanner). Van Hoen heeft een zwak voor het aaneenrijgen en confron-
teren van fragmentarische muziekstukjes die van Miles Davis over 
Queen tot in de Afrikaanse steppe leiden, te w ijl grote videoschermen z’n 
projecten kleuren tot bombastische huzarenstukjes. Blijft er alleen de 
vraag of hij deze keer, na vorig jaar tweemaal hetzelfde project ten beste 
te hebben gegeven in Gent (Democrazy en Vooruit), met een nieuw 
project op de proppen zal komen? Robin Rimbaud doet het met afgeluis-
terde telefoongesprekken: met een scanner (cfr. Rouge van Kieslowski) 
dweilt hij door de ether waaruit hij de zijns inziens bruikbare fragmenten 
plukt. Hieruit ontspruiten bizarre conversaties die hij onderstreept met 
sfeermuziekjes of een flinke beat. Een Drum’n’Bass fuif achteraf moet de 
kroon op het werk worden (in een vorig leven heette dit genre nog Jungle, 
d.w.z. vooraleer de techneuten er met hun dikke kont op vielen).

Een ster aan de Braziliaanse hemel, Marisa Monte sloeg gensters 
met haar debuut in ‘89. Van elk door haar uitgebracht album (4) gingen er 
al meer dan 600.000 exemplaren over de toonbank, en dat wil wat 
zeggen. Marisa heeft de stembanden op de juiste plaats, ze is een van de 
meest vernieuwende imulsen die de Braziliaanse populaire muziek ooit 
heeft gekend. Haar repertoire is tegelijkertijd jong en tijdloos, zowel pop-
rock als de traditionele muziek van de verscheiden Braziliaanse culturen 
inspireren haar kosmopolitische sound. Dit wordt nog eens extra in de verf 
gezet als je weet dat ze met tal van gastmuzikanten opnam en -trad (o.a. 
metArto Lindsay, Mare Ribot, Bernie Worell, Ed Motta, Melvin Gibbs,

M AG  da wA m eer ZIJN?
Gent doolt!? Pardon, Gent leeft! Een nieuw (sub)cultureel bedrijf dat 

de toepasselijke naam Magazijn draagt, is uit de fundamenten van een 
oude opslagplaats in de Penitentenstraat opgestaan (vlakbij St.-Jacobs). 
Met de verfborstel inde ene en het truweel inde andere hand hebben een 
handvol gasten materie gegeven aan hun creatieve spinsels, ziehier het 
resultaat.

Naast het gebruikelijke café en het voortreffelijke eethuis worden er tal 
van activiteiten op (zeg maar stevig) touw gezet. Elke woensdag- en 
zaterdagavond is er een optreden voorzien, komt daarbij dat na een 
onverhoopt succes tijdens het openingsweekend de toegangsprijzen

zondermeer met 100% werden ge-
kelderd (voor de bissers: ‘t is alle-
maal GRATIS!). Zet uw tentakels 
maar al op scherp want schlagers en 
ever-greens komen er niet in en als 
ze al binnenraken komen ze er gega-
randeerd niet meer uit. Funk, jazz, 
latin, avant-garde, salsa, son, cajun, 
hip hop en nog meer van die swin-
gende beesten worden onverwijld op 
u losgelaten. Zaterdag 23 november 
staan de jazzfunkateers van Jim To-
nic terug op hun benen om u gelijk 
weer van uw sokkel te blazen, jazz 
Boppes kent z’n gelijke niet. De daar-

opvolgende zaterdag is het de beurt aan de Mansons en nog eens een 
week later leggen de Sexmachines een ei. Elk optreden krijgt trouwens 
nog een staartje dat fuifje heet. En elke woensdagavond is de huisband 
aan het werk te zien met improvisaties betreffende de bloemetjes en de 
bijtjes. Nog niet op de hoogte? Steek dan hier eens uw lichtje op.

4x4 P K ’tje?!
Op 25 november komt het trio 16 Horsepower onze trommelvellen 

invetten in de Balzaal van de Vooruit. Noem het zuiderse moerasrock, 
country trash of bluesabilly...dat 16 Horsepower van wanten weet kunnen 
we niet ontkennen. Tot nu toe brachten ze twee albums uit, en juist de 
tweede zorgde voor aardig war airplay in onze contreien. Ze toerden 
reeds met grote namen als Violent Femmes, Los Lobos, Morphine en 
Shane McGowan, nu zijn ze de kinderschoenen ontgroeid en hebben ze 
het rijk voor zich alleen. Het stemtimbre van zanger David Eugene 
Edwards doet denken aan het alom herkenbare geluid dat wijlen Jeffrey 
Lee Pierce van de Gun Club uit z’n keelgat pleegde te schrapen. Kenners 
zullen ongetwijfeld akkoord gaan als we durven stellen dat 16 Horsepower 
de brug slaat tussen de Gun Club en Violent Femmes. Wie z’n salopette 
aantrekt, een strooien hoed draagt en een strohalm tussen de tanden 
houdt zal zich hier beslist thuisvoelen.

KLy©

Jim Tonic (foto Magazijn)

Pagina 18



Film

A time to kill

Een film van Joel Schumacker 
met Matthew McConaughey en 
Sandra Bullock.

A time to kill is niet Schu- 
macker’s eerste film over rassen-
haat. In Falling Down zagen we 
Michael Douglas al met een
baseballknuppel door de straten 
van L.A. trekken. Deze keer speelt 
het verhaal zich af in het kleine 
stadje Canton in Mississippi. Daar 
wordt het tienjarige zwarte meisje 
Tonya Hailey verkracht door twee 
blanke dronkaards. Haar vader 
neemt het recht in eigen handen 
en schiet de daders neer. Hierop 
volgt een bewogen proces waarin 
de jonge advokaat Jake Brigance 
(Matthew McConnaughey) de 
verdediging op zich neemt van 
vader Carl Lee Hailey. Hij krijgt 
hierbij de hulp van de jonge 
rechtenstudente Ellen Roark, ver-
tolkt door de sensuele Sandra 
Bullock. Samen nemen ze het op 
tegen een blanke jury. Het stadje 
raakt in de ban van het proces: 
mensen komen op straat, repor-
ters zijn alomtegenwoordig en de 
Ku Klux Klan laat van zich horen 
met de gebruikelijke brandende 
kruisen.

De gebeurtenissen volgen el-
kaar in sneltempo op. Waarschijn-
lijk doordat het boek van John 
Grisham, waar de film op geba-
seerd is, vijfhonderd bladzijden telt. 
Het resultaat is dat de toeschou-
wers toch wel geboeid blijven kij-
ken van begin tot einde. Voor som-
migen zal ook de vertolking van de 
knappe Matthew McConnaughey 
hierietsmeete maken hebben. Hij 
doet zijn best Tom Cruise te imite-
ren, hartverscheurende blikken en 
gespierde armen incluis.

Schumacker probeert ook de 
sfeer en de mensen van The South’ 
op een treffende wijze weer te ge-
ven. We krijgen dan ook enkele 
beelden waarin we de hitte en de 
spanningen echt wel voelen. De 
uiteindelijke boodschap van de film,

verwoord door Brigance in heteind- 
pleidooi, komtspijtig genoeg nogal 
simplistisch over. Hier missen we 
toch wel enige diepgang over een 
gevoelig probleem als rassenhaat. 
(Decascoop)

Sandy

Le journal du 
séducteur

Een film van Danièle Dubroux 
met Melvil Poupaud, die zoals 
steeds in een of andere vorm de rol 
speelt van mysterieuze jongen.

Claire, een psychologiestu-
dente, vindt per toeval een boek: 
“Le journal du séducteur” . Ze be-
zorgt het terug aan de eigenaar, 
Gregoire (M. Poupaud). Deze 
vraagt haar om het boek te lezen, 
waarop de poppen aan het dansen 
gaan. Claire is niet meer van 
Gregoire weg te slaan, ondanks 
de soms creepy sfeer die rond 
hem hangt. Zo is er zijn buurman, 
die zich bezig houdt met het kwe-
ken van schimmels en zo is er zijn 
moeder, die in een achterkamer 
van zijn appartement woont en niet 
meer buiten komt, een ex-lief dat 
zelfmoord pleegt, en-de slagroom 
op de taa rt!- een lijk in de ijskast.

Claire’s interesse voor Gregoire 
is een grote ontgoocheling voor de 
klaploper die ze in huis heeft geno-
men. Deze probeert van alle scho-
tels te snoepen en zijn twijfels i.v.m. 
sex(e) met filosofie te verbloemen 
en interessant te maken. Wanneer 
zijn invloed op Claire niet zo diep-
gaand blijkt te zijn als hij gehoopt 
had, tracht hij de moeder voor zich 
te winnen, om Claire jaloers te 
maken. Dit spel neemt een onver-
wachte wending.

“Le journal du séducteur” blijkt 
een magische invloed te hebben 
op elke lezer (uiteindelijk heeft bijna 
elk personage het boek gelezen), 
die dan de uitlener van het boek 
begeert op alle mogelijke vlakken. 
Dit geeft natuurlijk tragikomische 
situaties, wat de film tot een aan-
genaam en uniek kijkspel maakt.

(Sphinx) S.

Heavy

Amerikaanse film van James 
Mangold met Pruitt Taylor Vince 
als Victor, Liv Taylor als Callie, 
Deborah Harry als Delores en 
Shelley Winters als Dolly.

Een schitterende Pruitt Taylor 
Vince speelt in deze film de rol van 
zijn leven. Hij vertolkt de contact-
schuwe, door overgewicht ge-
plaagde Victor die een terugge-
trokken, grijs leventje leidt in de 
keuken van het wegrestaurant van 
zijn moeder Dolly. Aan dit mono-
tone bestaan komt een eind ais 
Callie (een uit één brok pure sen-
sualiteit opgetrokken LivTaylor) uit 
het niets opduikt en door zijn moe-
der aangenomen wordt als ser-
veerster. Victor wordt halsoverkop 
verliefd, een gevoel dat zijn hele 
bestaan drastisch overhoop gooit 
en waarmee hij nooit heeft leren 
omgaan. Als zijn moeder enkele 
dagen later ook nog opgenomen 
wordt in het ziekenhuis en daar 
sterft, staat hij er helemaal alleen 
voor.

Daar Victor onoverkomelijke 
problemen heeft om zijn gevoe-
lens onder woorden te brengen,

krijgen we een film waarin nauwe-
lijks gesproken wordt. De vele sug-
gestieve beelden, de schitterend 
verfilmde lichaamstaal en gedra-
gingen van de personages leveren 
een sterke, aangrijpende film die 
de kijker menigmaal een krop in de 
keel bezorgt. Pijnlijk mooie scenes 
krijgen we te zien als Callie er 
achter komt dat Dolly dood is, iets 
wat Victor 2 weken voor zijn omge-
ving verborgen wist te houden.

James Mangold toont zich in 
zijn debuut een meester van het 
beeld en weet constant aan de 
juiste kantte blijven van de ragfijne 
grens tussen authentiek gevoel en 
overdreven sentiment. Een mooi 
staaltje van zijn vakmanschap toont 
Mangold ons aan het einde van de 
film. Door enkele trage trave- 
lingshots in de huiskamers van de 
hoofdpersonages maakt hij de kij-
ker duidelijk hoe het Victor, Callie 
en de anderen in hun verdere le-
ven vergaat en dit zonder dat er 
één woord gesproken wordt. Film 
wordt wel eens de zevende kunst 
genoemd. Deze prent bewijst dat 
die eretitel volkomen terecht is. 
(Studio Skoop)

DDT

FKalender
maandag 25 november
VgesK Lustrumweek (tot 2^11)

VGK Cantus, Salamander

Politeia Kwis

dinsdag 26 november
GBK (e.a.) Cantus

woensdag 27 november
VDK Doop

Lombrosiana Nadoop en Cantus, Pere 

Totale

vrijdag 29 november
VgesK Lustrumbal, Salons

Carlos Quinto 

VLK Galabal

OAK uitstap naar Parijs

dinsdag 3 december
Politeia Cantus

woensdag 4 december
VgesK Sinterklaasavond, ‘t Oud

Yzer

VGK Klaasfuif, 1 fuifkot

donderdag 5 december
VTK Sinterklaas Event

WINA Sinterklaaskroegentodït

vrijdag 6 december
VDK Expovet: Diergenees-

kundige beurs in de 

expohallen (tot 8/12) 

dinsdag 10 december 
VgesK Lustrumcantus

VDK Klaascantus

woensdag 11 december
WINA Cocktailfuif, Sjakosj

vrijdag 13 december
Politeia Galabal
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Schampavie

Tentoonstellingen - Toneel - Festivals

* Adri Huisman, Experimental Intermedia Huis, Sasse-kaai 45
* Murano-glas uit de 20ste eeuw, Jan Breydelstraat 5
* Boeken eten geluid, Witte Zaal, Zwartezustersstraat 34 van 19 nov tot 14 dec.
* Tinnenpot, De leraar, RaamTeater, 22,23,29,30 nov
* Arca, Mierenzeik, elke di, do, vrij en za. tot 28 december
* De Rode Poort, museum van Hedendaagse kunst, tot 2 februari 1997
* Vooruit, dubbelvoorstelling: Mooi en Liefhebber, 3 en 4 december
* Vooruit, Prometheus, 3 en 4 december

vrijdag  2 2 n o v e m b e r
K ra ke e lte a te r “ De s to rm ” , T h e a te rs tra a t, G entbrugge

zaterdag  23 n o v e m b e r
A rc h ie f Rug T e n to o n s te llin g  “ O gen op  de RUG”

K ra ke e lte a te r “ De s to rm ” n a a r W . Shakespeare, 2 0 u l5

Gele Zaal A h n  Suk Son, 20 u 3 0

m aan dag  25 n o v e m b e r
D am berd  B irth  o f a m o n d a y n ig h t o rchestra?

V o o ru it 16 H orsepow er, Balzaal

din sd ag  26 n o v e m b e r  
HIKO  F ilm  “ le sam oura ï”

D am berd  O ko Fon B io

V o o ru it H ush H ush H ush /C a rte  B lanche, dans, 20u.

w o e n sd a g  27 n o v e m b e r  
V o o ru it Schade, T om  Jansen-Laagland, 20u  

D em ocrazy B lu e p rin t fo r  bass Babies II 

K o p e rg ie te ry  A n a rch . A b e n d u n te rh a ltu n g  

V o o ru it W at ik  graag zou  z ijn  als ik  n ie t was w a t ik  

ben, H o lla n d ia ,2 0 u  (o o k  op  2 8 /1 1 ) 

d on d erd ag  2 8 n o v e m b er  
Gele Zaal Iva n  P adua rt Q u a rte t, 2 0 u 3 0  

M in a rd  Cie. José B esp rosvany/La ra , dans 

De Rode Pom p Rajesh M eh ta  C o llec tive  4  

K o p e rg ie te ry  A n a rch . A b e n d u n te rh a ltu n g  

vrijdag  29 n o v e m b e r  
V o o ru it P oeüy on  th e  R ocks; 21u.

M in a rd  Cie. José B esp rosvany/La ra , dans

Rode Pom p S pectra-ensem ble o.Lv. F ilip  R athé, 20 .30

zaterdag  30 n o v e m b e r
V o o ru it D a t is he t. Zoiets. O ngeveer., 20u

Rode Pom p Georges O nslow  s tr ijk k w in te t, 2 0u30

zondag  1 d e c em b e r
V o o ru it The John Cale G roup

m aandag 2 d e c em b e r
D am berd  Jazz’m  Jam ’zz

dinsdag  3 d e c em b e r
HIKO  F ilm  “ th e  d r iv e r”

D am berd  D el fe rro  - O ve rw a te r - Paeffgen

Logos K o n s ta n tin  G ockel

w o en sd a g  4 d e c e m b e r  
Gele Zaal A na C arva lho , 20 u 3 0

A rea  W oensdag op  z o ld e r

d o n d erd a g  5 d e cem b er
D em ocrazy Code 303

Rode Pom p F ilip  M artens &  D ie d e rik  Suys

vr i jdag  6 d e c e m b e r
Logos A m e  D eforce

ro d e  p o m p  p ia n o re c ita l: G.H.G. M oncocq

D em ocrazy Code 303

zo n d a g  8 d e c em b e r
V o o ru it M arisa  M on te

d in sd ag  10 d e cem b er
HIKO  F ilm  “ a lp h a v ille ”

D am b e rd  Deep in  th e  deep

V o o ru it T om  Lanoye

D em ocrazy H eadcleaner 

do n d erd a g  12 d ecem b er  
D em ocrazy F u n ky  G reen A liens 

Logos G eert va n  Gele &  G uy Penson

GRATIS
LOGOS

Voor de drie concerten van Logos in de eerste helft van december 
(3,6 en 13 dec.; zie agenda) geeft Schampertelkens 5 vrijkaarten weg. 
Kaartje naart Schamper met daarop het concert dat u wil zien, en wij 
sturen u dan een vrijkaart op.

ARCA

Er zijn nog vrijkaarten voor 'Mierenzeik'. Snel een briefje of kaartje 
naar Schamper, St. Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent. 'Mierenzeik' 
speelt nog tot 28 december, elke dinsdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag.

BIEPCATALOGUS

Sinterklaas verblijde ons met een vroeg bezoekje en wij vonden 
een CD-rom in de schouw. U kan dit schijfje met de nationale bibliotheek-
catalogus winnen. Huppel nu naar pagina 7.
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