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‘t Is een slechte muis die 
maar één hol heeft

Com puterlokalen de RUG

Elke faculteit aan de RUG beschikt sedert dit academiejaar over een 
eigen computerlokaal. Openingsuren, toegangsvoorwaarden tot de 
lokalen en aantal computers lopen echter nogal uiteen. Schamper zet de 
markantste verschillen even op een rijtje en peilt naar het hoe en 
waarom ervan.

Kenners weten waar kwaliteit te 
vinden is, en welke plaatsen men beter 
verm ijdt. De
g e v a a r l i j k s t e  
faculteit is de 
Letteren en
Wijsbegeerte. De 
16 com puters 
worden er zorg-
vuldig bew aakt 
doorkuisvrouwen 
portier die elke 
vreemde student 
die het waagt ze te 
gebruiken, zorg-
vuldig verwijdert.
Het ARC noemt 
het anders: een 
knoeiboel. Het 
geld en de wil 
waren er om een 
tweede computer-
lokaal te instal-
leren, maar om-
wille van secun-
daire problemen 
met het lokaal, is
de hele zaak afgeblazen. Het ARC kan voor 
deze ene keer niets verweten worden.

M omenteel zijn er 500 com puters 
geïnstalleerd in de knooppunten, waarvan

sommige auditoria werden nu voor het eerst 
computers geplaatst.

De duurste faculteit is de Pol&Soc. 
Een pasje kost er 50 frank en zonder pasje 
raak je geen computer aan. Met die 50 frank 
onderhoudt men de computers en worden 
beschadigingen hersteld en diefstallen 
betaald. Gelukkig wordt dit in de andere 
faculteiten niet op de student verhaald. Om 

te stelen moest je overigens 
tot voor kort in de Plateau 
zijn. Ze zien er misschien wel 
braaf uit, die ingenieurs, ze 
weten tenminste ook hoe je 
een com puter van zijn 
geheugen kan ontdoen. Dit 
ging echter iets te ver voor de 
autoriteiten en daarom heeft 
men besloten in een van de 
zalen camera’s te plaatsen. 
Voor de eerlijken onder ons 
heeft dit een groot voordeel: 
de computerklas is voortaan 
zeker tot 20 u open.

Computerklassen die 
de ganse nacht open zijn, zoals 
in Leuven het geval is, moeten 
we in Gent de komende tijd 
niet verwachten. De 
beveiligingsmaatregelen voor 
een dergelijke dienst zouden 
te groot zijn en eigenlijk ziet 
men er ook het nut niet van in. 
Een deftig mens slaapt toch

er 240 nieuw aangekocht zijn dit jaar. In de 
faculteit Rechten, het Talencentrum en
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De lange haren van Herman
Brusselmans

O ver z ijn  student-zijn , veehandel, geëngageerd schrijven
en dies m eer

Herman Brusselmans zag in 1957het levenslicht als tweede van drie 
kinderen van een veehandelaar. Hij volgde lager en middelbaar onderwijs 
(Wetenschappelijk A in het Heilig Hartinstituut) in Hamme. In ’80 
voltooide ie zijn studie Germaanse filologie aan de RUG. Daarna was hij 
even werkzaam als bibliothecaris alvorens zich definitief te vestigen als 
beroepsschrijver in 1987.

Een druk op een anonieme bel in het 
Gentse. “Wie daar?”, klinkt het door de 
parlofoon. Het codewoord “Schamper” 
blijkt te volstaan. We treffen een goed-
geluimde Brusselmans aan in het gezelschap 
van de Gentse schildergod van Nederlandse 
origine, Albert Mastenbroek. We krijgen 
een pintje in fles aangeboden want “mijn 
vrouw is van huis en ik was niet graag a f ’ 
en steken van wal.

Schamper: Je bent de zoon van 
een vee handelaar. Wat voor een milieu 
is dat eigenlijk ?

Herman Brusselmans: “Dat zijn 
mensen die dag en nacht werken. De 
veehandel is vooral een hard milieu. Je 
werkt met levende have, dus je kan geen 
vakantie nemen of eens twee dagen in je 
nest blijven liggen w antje moet constant 
die beesten voederen. Bovendien is het 
fysiek enorm zwaar. Je werkt met beesten 
van 500 tot 1000 kilo die enorm aggressief 
kunnen zijn. Ook een milieu waar weinig 
aandacht aan culturele waarde wordt 
besteed: het enige boek in huis was een 
telefoonboek. Ik kon ook niet doen wat ik 
wou, want ik moest meehelpen in de zaak, 
een werk dat mij niet lag. Ik ben nooit zot 
geweest van dat veehandelarengedoe. Je 
zag enorm veel agressie en geweld 
tegenover dieren.”

Schamper: Mmm, enkel een 
telefoonboek in huis. Las je  dan veel 
als kind?

Brusselm ans: “Ik heb weinig 
gelezen. Dat is niet alleen te wijten aan dat 
milieu maar ook aan het onderwijs : ik ben 
nooit gestimuleerd. We zijn nu 25 jaar 
verder en ik ondervind nog steeds in mijn 
contacten met jonge mensen dat het 
literatuuronderwijs of het stimuleren om te 
gaan kijken naar kunst praktisch nihil is. 
(Mastenbroek:”Ja, dat is kut met peren. 
Dat is heel spijtig voor die mannen hun 
algemene ontwikkeling.") Kijk, toen ik 
veertien was moest ik Eline Vere lezen van 
Couperus. Een fantastische roman maar 
niet als je veertien bent. Weetje welk soort

boeken je aan kinderen van veertien moet 
geven. Mijn boeken, in alle bescheidenheid. 
Als je een boek van mij leest, dan moetje er 
niet meteen een woordenboek of geschie-
denisboek bijnemen. Dan kan je zeggen, 
nou, lezen is wel leuk. Het gaat over nu en 
er komen elementen in die jonge mensen 
tegenkomen. En op die manier kunnen ze 
over 10 jaar Dostojewski gaan lezen. Wij

hadden in Hamme een kleine dorps-
bibliotheek met een eenarmige biblio-
thecaresse. In de oorlog was haar arm 
afgereden door een tram . Stel u voor, niet 
door de Duitsers afgeschoten maar onder 
een tram gelopen. Nu was ze ten eerste al 
enorm traag want ze was rechtshandig en 
juist die arm was ze kwijt. Dus moest ze met 
één linkerhand al die boeken van de rekken 
halen. Ze was ook maar één meter twintig 
hoog en had een platte kop. Dat was ook al 
moeilijk. En bovendien stond de ladder- 
industrie op een laag pitje en moest ze dus 
springen naar die boeken. Ten tweede was 
ze ook een enorm onvriendelijk mens en 
het feit dat zij maar één arm had kon dat 
voor mij niet verklaren. Dus in die 
bibliotheek ging ik niet binnen want ik was 
een angstig kind en had schrik van dat 
heksachtig, trolachtig, koboltachtig type. 
Maar vanaf het moment dat ik hier in Gent, 
aan de RUG, een goede bibliotheek tot mijn 
beschikking had, ben ik autodidactisch 
beginnen lezen als een gek. Autodidactisch

want het meest recente boek dat we lazen 
aan de RUG was van 1952. De periode 
waar ik toen in leefde waren de jaren ’70. Ik 
wou weten wat schrijvers van toen schreven 
over wat er toen gebeurde, al was het in 
Gent of Ouagadougou. Ik ben iemand die 
met zijn poten in het heden staat.”

Schamper: Hoe ben je  er dan toe 
gekomen om schrijver te worden? 
Toch niet zo evident als je  opgroeit in 
een milieu waar literatuur en cultuur 
niet ter sprake kwamen.

Brusselmans: “Er is bij dat soort 
mensen wel een soort orale traditie. Er 
wordt gezeverd en er worden heel veel 
straffe verhalen verteld. (Mastenbroek: 

“En de jenever")
Ja, ‘s morgens 

zaten ze op de vee-
markten biefstuk-friet 
te eten met een fles 
jenever erbij. Je ont-
moet dus wel een 
aantal kleurrijke types. 
Maar schrijven, schil-
deren of alles wat 
creatieve arbeid is, en 
misschien is Albert het 
daar niet mee eens, 
moet in uw lijf zitten. 
Het zit in uw lijf of het 
zit er niet in. 
(Mastenbroek: “Dat 

weet ik zo niet hoor. Je kan ook schrijver 
worden om niet te hoeven afwassen.") Nee 
M ast, dat zijn slechte schrijvers. 
(Mastenbroek: “O.”) Schrijver datbènje. 
Ge voelt dat ook. Het is ook niet zo dat 
ergens de beste schrijver ter wereld 
rondloopt die niet bekend is omdat hij 
toevallig vergeten is om te beginnen met 
schrijven.”

Schamper: Had je  van kindsbeen 
a f die drang om te schrijven?

Brusselmans: “Misschien heeft daar 
ook wel het milieu gespeeld zodat ik daar 
redelijk laat mee ben begonnen. Met laat 
bedoel ik op zes- of zeventien. Ik was niet 
zoals Harry Mulisch dat ik toen ik nog in 
mijn wieg lag, al een roman schreef van 800 
pagina’s. Maar toch zat dat erin. Ik wou ook 
wel drummer en voetballer worden. Ik had 
ook wel talent als voetballer maar ik ben 
daarmee gestopt omdat de voetballerij een 
krankzinnig milieu is. Daar voert echt wel 
de stom pzinnigheid en domheid de
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boventoon. En dan nog eens die geld- 
klopperij. Ik ben dan maar gaan schrijven, 
onmiddellijk met het idee dat dit een full-
time job moest worden. Wel heb ik eerst 5 
jaar in een bibliotheek gewerkt in Brussel. 
Trouwens de helft van de tijd hing er een 
plakkaatje op de deur met ‘ik ben even 
weg’, dan deed ik de deur op slot en schreef 
romans.”

Schamper: Je koos ervoor om 
Germaanse filologie te gaan studeren 
aan de RUG. Was dit een welbewuste 
keuze?

Brusselmans: “Eigenlijk weet 
iemand van 18 niets. Je zit in je zesde jaar 
middelbaar en het jaar nadien moet je of 
mag je naar de universiteit. Maar wat moet 
je kiezen? Ik was totaal niet voorbereid op 
een universitaire carrière. Ik was een 
sukkelaar uit Hamme die van niets wist. Ik 
ging naar Gent, dé grote stad. Ik zag voor 
het eerst meer dan 5 meisjes in groep samen. 
Ik liep dan ook continu te zoeken naar een 
lief. Ik ging ook niet naar de les omdat ik het 
fenomeen café had ontdekt. Ik mocht niet 
op kot maar moest ‘s avonds naar huis om 
te helpen in de zaak. Dus moest ik overdag 
zuipen. En dan nog eens zuipen op een 
manier dat mijn moeder niet zag dat ik 
gedronken had. Ik ben dan op een vrij 
intensieve manier beginnen zuipen zonder 
zat te worden, allez dacht ik. Als ik dan 
tijdens het avondmaal de boel onderkotste, 
dacht mijn moeder, er is iets met die jongen. 
(Mastenbroek:”./a/'a, die zenuwen”) Mijn 
eerste jaar was ik dan ook compleet gebuisd. 
Ik ging dan bissen maar met weinig 
overtuiging. Maar toen heb ik een lief 
gevonden die alles voor me deed. Ik ben er 
trouwens mee getrouwd. Ze hield cursussen 
bij, kopieerde en zei tegen mij dat ik wat 
meer naar de les moest gaan. En toen ben ik 
door de uriiv gevlogen. Gelukkig toeval, 
want had ik een verkeerd lief getroffen, dan 
was ik misschien wel burgerlijk ingenieur 
geworden. Stel u voor! Maar je mag ook 
niet vergeten dat ik tenslotte toch een genie 
ben.”

Schamper: Heb je  dan niet 
getwijfeld om een andere richting te 
gaan volgen?

Brusselmans: “Wel jong, ik wou 
eigenlijk wiskunde studeren. Ik ben sterk 
geïnteresseerd in algebra. Dat komt zo: in 
het middelbaar kregen we voor het eerst 
een lerares die moest invallen voor 
wiskunde, een vak dat 90 % van de 
scholieren haat. Maar die kwam de 
speelkoer op met een korte rok. Je kan wel 
denken dat al die 14-jarige snotneuzen door 
zo geil van werden als bokken. Het 
onderwijzend personeel van de katholieke 
jongensschool waar ik schoolliep bestond 
voordien voornamelijk uit broeders en 
priesters. Wiskunde werd opeens een 
ongelofelijk boeiend vak omdat dat wijf 
daar met haar benen bloot zat. Zo werkt dat. 
De oplossing voor schoolmoeheid is meer 
leraressen in minirokken. (Mastenbroek: 
“Dat is tegenwoordig ook zo. En als leerling
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kan je  er nog mee trouwen ook. Vast 
inkomen, hé en je  zit goed.”)

Maar ja, het probleem was datje dan 
ook vakken als meetkunde, chemie en 
natuurkunde kreeg. En zo slim was ik wel 
om geen richting te kiezen waar één vak mij 
aanstaat en de andere negen niet. Dan dacht 
ik er ook nog aan psychologie te gaan doen. 
Maar toen ik eens had opgezocht wat 
psychologie eigenlijk was en vernam dat 
deze studie 5 jaar besloeg in plaats van vier, 
wist ik het wel.”

Schamper: Was de student 
Brusselmans geëngageerd in een of 
andere studentenvereniging?

Brusselmans: “Neen! Ik geloof wel 
in de hulp van de sterken aan de zwakken. 
Wat dat betreft ben ik een links ingestelde 
persoon. Ik ga ervan uit dat iedereen gelijk 
is en dat sommige mensen ten onrecht 
onderdrukt worden, blablabla. Wel heb ik 
geschreven voor het tijdschrift van de 
Germaanse, Germaniak, dat later Maniak is 
geworden. Het waren absurde verhaaltjes 
die tegen het gedoe aan de univ waren. De 
eerste vereiste was echter altijd dat ik mijn 
lezers wou amuseren en niet structuren 
veranderen.”

Schamper: Heb je  dan nooit in je  
jeugdige onbezonnenheid in een 
betoging meegelopen?

Brusselmans: “Neen! Kijk, er was 
de ‘mars tegen de 10.000’ in mijn 
studententijd. Men ging het inschrij-
vingsgeld optrekken naar 10.000 Bf en er 
werd daartegen geprotesteerd. Je kreeg een 
bende ongeregeld die als wilde beesten de 
straat opgingen, mensen lastig vielen, ruiten 
insmeten en auto’s molesteerden. We 
moeten niet naar school en we gaan de boel 
eens een keer op stelten zetten. Allez, het 
was tamelijk serieus want er kwamen flikken 
aangestormd met hun waterkanonnen. Ik 
stond net als elke andere dag om 5 uur 
tegenover de Blandijn te wachten op mijn 
broer die me dagelijks met zijn Fiatje 850 
kwam ophalen. Nu was mijn broer ten 
eerste te laat door die betoging maar was 
toch nog zo vriendelijk om zo dicht mogelijk 
tot bij mij te rijden. Hij stapt uit zijn auto en 
krijgt een baksteen tegen het hoofd. Dus 
hebben wij dan nog twee uur moeten gaan 
bekomen in een café bij een Spake en met 
een zak ijs op zijn kop. ‘s Avonds was er 
dan nog eens ambras met mijn vader omdat 
we te laat thuis waren. Toen had ik het al 
door: mijn broer, een simpele kantoor-
bediende die geen vlieg kwaad doet, krijgt 
zomaar een baksteen op zijn kop van die 
idiote studenten.(echt verontwaardigd) Daar 
deed ik dus niet meer aan mee. Bovendien 
heb ik sedert dat ik schrijver ben zoveel 
slechte ervaringen met alles wat benefiet of 
goede doel is. Het is altijd zo dat 
organisatoren van goede doelen van die 
verwarde idioten zijn die...(Mastenbroek: 
“Ja, die schilderijen uit je  kot komen 
pikken”) Ja, precies. En dan moet je ook

nog blij zijn als ze je bar leegzuipen en je 
kot overeind halen, want het is voor het 
goede doel.”

* Schamper: Geloof je  dan niet in 
de rol die protestbewegingen kunnen 
spelen bij het doorduwen van struc-
turele veranderingen in onze maat-
schappij?

Brusselmans: “Allez, kijk eens naar 
verenigingen als Greenpeace, Artsen 
Zonder Grenzen of Amnesty Inter-
national. Dat worden allemaal multi-
nationals waarbij het geld op den duur alle 
goede principes verdringt. Greenpeace, die 
gasten willen op TV komen met hun bootjes, 
die willen snelheidsrecords breken, die 
willen olietankers tegenhouden met een 
kano bij wijze van spreken. Al wat mensen 
willen is macht. Of zelfs als ze het niet 
willen worden ze klootzakken wanneer ze 
een beetje macht krijgen. Het beste 
voorbeeld is Mieke Vogels. Mieke is van 
de groene partij: ze rijdt per fiets naar haar 
werk en gebruikt eikebladen als maand-
verband. Ze wordt schepen in Antwerpen 
en één van haar verantwoordelijkheden is 
bij mijn weten de haven van Antwerpen. 
Maar Mieke Vogels kan niet anders dan 
meedenken met die industriële giganten. 
(Mastenbroek: “Voila!”) Denk jij dat de 
Witte Mars nog 300.000 mensen zou 
gehaald hebben als het had gestrontregend? 
Dat is realiteit. Alles is egoïsme. Weet je 
wat tegenwoordig de mode is, en de mensen 
trappen daarin: het bespelen van de publieke 
opinie. Daar zijn de politici straffer in dan 
vroeger. Ieder politicus krijgt nu media-
training. Tegen Dehaene gaat nu iemand 
zeggen: ‘Dehaene, ge zijt nen lompen boer 
maar doe tenminste een plastron aan en 
zorg ervoor als je spreekt tegen de mensen 
dat uw vals gebit niet uit uw muil valt want 
dat zou wel eens een slechte indruk bij de 
kiezer kunnen geven’. Wij worden continu 
een rad voor ogen gedraaid. Wat met een 
politicus als die Verwilghen, die momenteel 
de ideale schoonzoon is, en alle wijven zijn 
er zot van, de meest integere politicus die 
we ooit hadden? Maar wat bereikt die gast? 
Die hele commissie Dutroux bereikt niks. 
Er gebeurt niets, tenzij dingen die niet 
deugen! Engagement mag er zijn maar het 
brengt geen klote op als je de geschiedenis 
bekijkt!”

Schamper: Maar je  stelt jezelf 
steeds voor als een geëngageerd 
schrijver?

Brusselmans: “Natuurlijk ben ik een 
geëngageerde schrij ver. (Mastenbroek: 
”Nou..nou...nou...nouF') Natuurlijk ben ik 
een geëngageerd schrijver. Albert! Heb jij 
mijn boeken gelezen? (Mastenbroek: 
(stilletjes) “Euh...euh, j a ”) Alleen al het 
feit dat ik autobiografisch op een eerlijke 
manier schrijf over mijn leven in dit Gent, 
in dit V laanderen is een daad van 
engagement. Geëngageerd schrijven houdt 
niet in dat ik per se moet gaan schrijven
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over de zaak Dutroux of over wat er misgaat 
met het milieu. Ik probeer iets aan de kaak 
te stellen maar ik zeg tevens tussen iedere 
twee regels dat ik niet geloof dat er iets zal 
veranderen. Mijn schrijverij haalt geen bal 
uit. Ik walg van het idee op het einde van 
een boek te gaan zeggen dat als we allemaal 
eens samen vergaderen en morgen op straat 
komen dat dan alles in orde komt. Zo zijn er 
ook schrijvers. (Mastenbroek: “Wie dan? 
Dat is een beetje teruggedraaid hoor.”) 
Bah nee jong! Tegenwoordig zijn dat die 
Celestijnse Beloften van die Redfield. Ze 
moesten hem tegen de muur zetten en 
afschieten! (Mastenbroek: “Jajaja heb ik 
al van gehoord. Ze zeggen dan : ’Mast, dat 
moet je  eens lezen ’ en 
ze bedoelen: ’Jij Filis- 
tijn, jij moet dat eens 
lezen.') Ik heb er drie 
bladzijden in gelezen 
en ik heb overgegeven.
Ik had juist wel een 
pak friet gegeten met 
een berelul. Uiteraard 
verkoop ik als niet zo 
vrolijke Frans en niet 
zo positief denkend 
schrij ver honderd keer 
minder dan zo’n idioot 
die schrijft dat we het 
allemaal samen kun-
nen oplossen ... inonze 
geest.”

begonnen is. Om een uur of elf ‘s avonds 
geraak je er niet meer door omdat er kotsende 
studenten over elkaar liggen te rollen in de 
goot. Precies hetzelfde als twintig jaar 
geleden. Je krijgt opnieuw een hoop 
provinciaaltjes die van niets weten en het in 
Gent allemaal eens gaan beleven. Ze drinken 
de eerste avond drie pinten en zijn strontzat.”

Schamper: Hoe zag je  uitgaans-
leven eruit ?

Brusselmans: “Ik ben een mens van 
een stamcafé. Ik heb nu al twee jaar geen 
stamcafé meer en dat is een ernstig 
probleem. In mijn studententijd was datTer 
Poorten, midden in de Overpoortstraat. Er

Foto:

S c h a m p e r :
Merk je  enig ver-
schil op als je  ‘de 
student’ van nu ver-
gelijkt met die van 
uit jouw studenten-
tijd?

Brusselmans:
“Neen. De omstandig-
heden wijzigen maar 
mensen blijven men-
sen. Jonge mensen 
blijven altijd hetzelfde 
of ze nu leven in de 
18e of 13de eeuw. Er 
is eigenlijk weinig 
verschil met vroeger.
Neem bijvoorbeeld die 
generatie van de jaren 
negentig waarvan men 
zegt dat ze geen contact meer hebben in het 
uit-gaansleven omwille van die housebeat. 
Vroeger was dat niet anders. Ik ging naar 
hardrockcafés waar Emerson, Lake and 
Palmer of Deep Purple opstond met de 
stereo op volume 10. Wij konden ook niets 
tegen elkaar zeggen. Wel als er nu twee 
mensen elkaar ontmoeten in een house- 
tempel ben ik er zeker van als ze elkaar zien 
zitten dat ze een teken doen om buiten eens 
iets te gaan drinken of wat in de auto te gaan 
zitten. (Mastenbroek: “Dat noemen ze 
lichaamstaal heb ik van mijn zoon geleerd. ”) 
Voilà! Ander voorbeeld is de Overpoort 
anno ’97, nu het academiejaar opnieuw

'Veel mensen zijn het eigenlijk niet waard dat ze 
ooit geboren zijn omdat het gewoon klootzakken zijn"

stond nog een jukebox, een kicker en een 
biljart. Achter de toog stond er een vrouw 
van 55 jaar, een moedertype. Ik voelde mij 
daar thuis. Ik spendeerde er gemiddeld 8 
uur per dag en heb zelden een ander café 
bezocht. Dat is ook mijn aard. Ik ben een 
broekschijter. Ik ben iemand die vertrouwd-
heid nodig heeft. Als die vrouw eens niet 
achter de toog stond, voelde ik me al 
ambetant.”

Schamper: Enige tips van een ex- 
student voor de student vandaag?

Brusselmans: “Punt één op de 
agenda moet het studeren zijn. Profiteer

van de kans om zo goed als kosteloos een 
heleboel kennis op te doen en uw geheugen 
en analytisch vermogen te trainen. Het 
studeren is interessanter dan veel studenten 
denken. En voor de rest, zuip wat.” 
(Mastenbroek: “En lees zoveel mogelijk! 
Je hebt godver een bib van hier tot ginder 
met boeken die je  al lang niet meer kan 
krijgen. Petronius en zo. Niet meer aan te 
komen!”)

Schamper: Wat is de zin van het 
leven volgens jou?

Brusselmans: “Zo lang mogelijk 
uit te stellen van te sterven. Verder niets. 
Het leven is niet slecht maar heeft geen 
enkele zin. Mijn leven is totaal zinloos. Dat 
is geen reden om zelfmoord te plegen. 
Zelfmoord is laf. Dood zijn kan je lang 
genoeg. Je bent er miljarden en miljarden 
jaren tot de miljardste macht niet geweest 
en na je dood ben je er weer miljarden jaren 
niet meer. Dus kan je beter dat tijdje datje 
er wel bent zo lang mogelijk rekken ondanks 
het feit dat alles wat je doet zinloos is. Er 
kan maar een zin van het leven zijn als er na 
de dood nog iets komt maar dat is niet zo. 
Vandaar dat de enige zin van het leven 
maar kan zijn ervoor te zorgen dat je je niet 
verveelt. Het leven hoeft geen zin te hebben 
om aangenaam of interessant te zijn.”

Schamper: Hoe zie jij  ‘de mens’?
Brusselmans: “Nen hoop bloed, 

darmen en vuiligheid met een velletje 
errond. Daarnaast heb je nog de menselijke 
geest, alles wat dat puur fysieke zou kunnen 
overstijgen maar waarbij ik moet besluiten 
dat veel mensen beter zouden functioneren 
als aap, kikker of hond. Hierbij beledig ik 
misschien wel de honden. Veel mensen 
zijn het eigenlijk niet waard dat ze ooit 
geboren zijn omdat het gewoon klootzakken 
zijn, omdat het slecht volk is. De mens is 
aangeboren slecht en het zijn alleen maar 
de mensen met geestelijke kracht die zich 
daaraan kunnen onttrekken. Het is maar 
omdat ik continu mijn best doe om geen 
slecht mens te zijn dat er misschien toch 
een zekere goedheid in mij zit. Maar 
eigenlijk zou ik ook de mensen die mij niet 
aanstaan een klop op hun bakkes willen 
geven. Eigenlijk zou ik ook aan elk schoon 
meisje dat ik zie willen vragen of ze niet 
vannacht bij wil me slapen.(richt zich tot de 
vrouwelijke helft van ons interviewduo) 
Trouwens, wil je niet bij me slapen 
vannacht? De mens moet zichzelf voort-
durend afremmen, anders zou ie een beest 
worden. Je hebt daarvoor een heleboel 
wilskracht nodig die veel mensen blijkbaar 
ontbreekt. Trouwens, gij hebt hier wat bier 
gemorst op mijn salontafel, ik zal u niet op 
uw bakkes slaan maar ik doe u een proces 
aan.”

Schamper: Wel euh, laten we het 
interview hier afronden en tot ziens.

Bri&An /  Greet



Het RUG-doolhof
H oe z it  de RUG in  e lkaar en w aar z itten  d e studenten?

De RUG is één van de meest democratische universiteiten van 
Vlaanderen. Dat kunnen we afleiden uit de talrijke organen waarin 
studenten een stem  in het kapittel hebben. Waar zitten deze 
studentenvertegenwoordigers en waar zijn ze mee bezig?

In de organisatiestructuur van de 
RUG kunnen we ruwweg twee niveaus 
onderscheiden: het centrale en het facultaire 
niveau. Op elk niveau zijn verschillende 
raden, commissies en colleges actief die het 
beleid helpen vormgeven. In de meeste van 
die organen zetelen ook studenten. Een 
vereenvoudigd organigram  zal veel 
verduidelijken.

Het centrale niveau

De twee belangrijkste beslissings-
organen van de universiteit zijn de Raad 
van Bestuur (RvB) en het Bestuurscollege 
(BC). De onderlinge bevoegdheids-
verdeling is nogal complex maar grosso 
modo kan men stellen dat de Raad van 
Bestuur de belang-
rijkste beslissin-
gen neemt (bijv. de 
begroting) en de 
algemene beleids-
lijnen vastlegt, 
daar waar het 
Bestuurscollege 
zich met de uit-
werking van het 
beleid bezighoudt.

In beide |  
beslissingsorganen |  
zijn de studenten (5$ 
vertegenwoordigd, o 
Om <ie twee jaar £  
kiezen we vier 
studenten die inde 
Raad van Bestuur
zetelen. Eén van deze vier wordt na 
onderling overleg afgevaardigd naar het 
Bestuurscollege. Het aandeel van de 
studenten op het totaal aantal stem-
gerechtigden in beide organen is niet bijster 
groot, maar de stem van de studenten wordt 
gehoord en bij een verdeelde stemming kan 
de studentenvertegenwoordiging door-
slaggevend zijn.

Omdat de leden van de twee 
beslissingsorganen niet alwetend zijn, 
worden zij bijgestaan door allerlei raden, 
colleges en commissies die het beleid 
voorbereiden of adviseren. De twee 
belangrijkste raden voor studenten zijn de 
Sociale Raad en de Onderwijsraad.
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De Sociale Raad adviseert de Raad 
van Bestuur over de sociale sector: de 
resto’s, de homes, de Dienst Studenten-
activiteiten (DSA), en dergelijke. Hij bestaat 
uit tien leden: vijf studenten, drie vakbonds-
afgevaardigden en twee vertegenwoor-
digers van het academisch personeel 
(proffen en assistenten). Niet alleen de 
studenten zijn de grootste groep, ook de 
voorzitter van de Sociale Raad komt uit hun 
rangen. De aanw ijzing van de vijf 
studentenvertegenwoordigers zit enigszins 
complex in elkaar. Drie van de vijf worden 
tijdens de tweejaarlijkse verkiezingen 
rechtstreeks verkozen. Deze drie worden 
aangevuld met twee van de vier studenten-
vertegenwoordigers die in de Raad van 
Bestuur zetelen.

Stijn Van Nieuwerburgh en Bart Gruyaert: twee studentenvertegen-
woordigers die de handen uit de mouwen willen steken

In de Onderwijsraad beraadslaagt 
men over alle aspecten van het onderwijs, 
waarna de raad adviezen formuleert voor 
de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege. 
De samenstelling van de Raad verschilt 
grondig van de andere adviserende organen. 
Naast de Rector (of Vice-Rector), de 
decanen van de faculteiten en de Acade-
mische Beheerder, zetelen er ook zeven 
studenten in deze raad. Deze studenten 
worden niet verkozen door de studenten 
maar door de studentenvertegenwoordigers 
binnen de faculteitsraden (zie verder). Ze 
vertegenwoordigen ook niet elk één enkele 
faculteit maar een groep faculteiten. Doordat 
de decanen meer dan voldoende werk 
hebben om hun faculteit draaiende te

houden, staat de werking van deze raad op 
een laag pitje. De studentenvertegen-
woordigers voor de Raad van Bestuur 
werken dan ook aan een voorstel om de 
Onderwij sraad anders samen te stellen opdat 
de werking dynamischer zou verlopen.

Er bestaan naast deze twee Raden 
ook nog talrijke commissies die werken 
rond een specifieke materie. In elk van deze 
commi ssies zetelt één van de vier studenten- 
vertegenwoordigers van de Raad van 
Bestuur. Enkele belangrijke commissies 
zijn: de Bouwcommissie, de Computer- 
commissie en de Bibliotheekcommissie.

Het facultaire niveau

Op het facultaire niveau is de 
structuur veel minder eenduidig omdat de 
samenstelling en opdrachten van de organen 
verschillen van faculteit tot faculteit. Ook 
de manier waarop de studentenvertegen-
woordigers worden aangeduid durft al eens 
grondig verschillen. Enkel de vertegen-

woordiging in de faculteitsraden, de 
belangrijkste beslissingsorganen, is 
overal identiek geregeld. De studenten-
vertegenwoordigers in de faculteitsraden 
worden gelijktijdig met de vertegen-
woordigers van het centrale niveau door 
de studenten verkozen voor een termijn 
van twee jaar.

Het enige andere orgaan waarin 
studentenvertegenwoordigers zitten, is 
de Opleidingscom m issie. De Op-
leidingscommissie is van enorm belang 
omdat hier de opleiding echt vorm krijgt: 
welke vakken worden gedoceerd, hoe 
ziet de cursus eruit, mondeling of 
schriftelijk examen, ... Het is dan ook 
jammer dat de vertegenwoordiging in 
deze commissie niet globaal geregeld 
is. Elke faculteit heeft zo haar eigen 

aanwijzingsprocedure: verkiezingen onder 
de studenten, studentenvertegen-
woordigers uit de faculteitsraad, leden van 
de faculteitskring of studenten die 
aangezocht worden door de professoren: 
alles is mogelijk.

Een andere belangrijke commissie, 
waarin echter geen studenten zitten, is de 
examencommissie. Deze commissie ziet 
toe op het correcte verloop van de examens 
en behandelt ook eventuele klachten van de 
studenten over onregelmatigheden bij 
examens. Op facultair niveau bestaan nog 
veel meer raden en commissies maar die 
zijn overal verschillend en kunnen hier dan 
ook niet behandeld worden.



Problemen

Uit gesprekken met enkele 
studentenvertegenwoordigers bleek dat het 
bestaan van de
studentenvertegenw oordiging en dat 
waarmee ze bezig zijn te weinig gekend is 
bij de studenten. Om dat te verhelpen hebben 
de studentenvertegenw oordigers een 
website ontwikkeld waar je antwoord krijgt 
op de meeste van je  vragen (http:// 
www.student.rug.ac.be/-stv). Zitje zelf met 
een probleem of vragen dan kan je altijd een 
briefje of een m ailtje sturen naar 
stv@student.rug.ac.be of even binnen-
springen op de eerste verdieping van 
Studentenhuis De Brug. Het gevolg van 
deze relatieve onbekendheid is dat de 
opkomst bij de verkiezingen bedroevend 
laag is, wat dan weer twijfels doet rijzen 
over hun representativiteit. Het kan niet 
genoeg benadrukt worden: als de studenten 
de m oeite niet nemen om van hun 
democratisch recht gebruik te maken, 
moeten ze achteraf niet lopen zeuren dat er 
met studenten geen rekening wordt 
gehouden. B ovendien kampen de 
vertegenwoordigers ook met een gebrek 
aan logistieke ondersteuning. Ze moeten 
niet alleen alle dossiers door en door kennen, 
ze moeten ook nog zelf de problemen 
waarmee studenten komen aandragen, 
opvolgen en in een geargumenteerd dossier 
gieten, de hele administratie en wetgeving 
terzake bijhouden, de webpages 
onderhouden èn hun cursussen blokken. 
Een of twee administratieve medewerkers, 
zoals in Leuven, zouden dus zeer welkom 
zijn. De RUG kan of wil daar echter geen 
geld voor vrijmaken.

Hoop voor de toekomst

De studentenvertegenwoordigers 
laten zich door de problemen niet ont-
moedigen en trachten met veel enthou-
siasme hun taak naar behoren te volbrengen. 
Wat hen vooral positief stemt, is de goede 
sfeer waarin ze met elkaar kunnen 
samen werken. Daar waar in het verleden de 
onderlinge ideologische tegenstellingen de 
werking saboteerden, is er dit jaar de 
bereidheid aanwezig naar elkaar te luisteren 
en het belang van de studenten prioritair te 
stellen.

Bovendien hopen ze, onder andere 
via de website, de wisselwerking met de 
studenten grondig te verbeteren. Een van 
de grote dossiers die de studenten-
vertegenwoordigers opvolgen, is het Plan 
Dillemans. In één van de volgende 
Schampers komt u alles te weten over dit 
fameuze plan om de universiteiten te 
hervormen en het standpunt daarover van 
de studentenvertegenwoordigers.

Studentenbeheerder
W ij proefden hem  even voor

“Studentenbeheerder, what the heil is dat voor een beest?” hoor ik 
u vragen. De beheerder is, zoals de naam laat vermoeden, de man die het 
budget beheert dat door de RUG wordt voorzien voor de erkende 
studentenverenigingen. Tim Pots werd in deze functie opgevolgd door 
Louis-Philippe Van Cauwenberge. Doch, wij en ook u mogen Philippe 
zeggen. Prachtig is dat.

Om deze job te kunnen uitoefenen 
dienen de kandidaten aan een aantal 
voorwaarden te voldoen. Ten eerste moet 
men student zijn aan de RUG. Dat kan 
iedereen hoor ik u opperen, maar nu komt 
het: de kandidaten worden onderworpen 
aan een tweeledige test. Eerst mogen zij 
schriftelijk hun kennis over universitaire 
reglementen en organisatiestructuren 
bewijzen en daarna volgt er een hardnekkige 
mondelinge proef waarbij Philippe in dit 
geval “zwaar op de rooster werd gelegd”, 
o.m. inzake zijn visie op studenten-
activiteiten.

Het in gang zetten van de selectie-
procedure voor dit jaar werd tweemaal 
uitgesteld. De eerste keer wegens bureau-
cratische traagheid van de universiteit zelf, 
daarna door het feit dat er twee verschillende 
data werden meegedeeld waarop het 
schriftelijk examen zou plaatsvinden. De 
klacht hieromtrent van Stijn Everaert, die 
zij n vakanti e had geregeld naar de verkeerde 
datum, werd gegrond bevonden.

Uiteindelijk daagden er vijf kand-
idaten op en de man die het haalde is dus 
Philippe Van Cauwenberge. Philippe is 25

jaar en is behalve beheerder ook nog student. 
Hij zit nu in de eerste licentie pol. & soc. 
Daarbuiten was hij de afgelopen jaren ook 
actief binnen de Studentenvakbond (SVB) 
en bij de Jong Socialisten.

De beheerder beschikt over een 
budget van 5,6 miljoen, waarvan concreet 
3,2 miljoen voor de verenigingen is 
weggelegd. Veel te weinig dus, als men 
beseft dat er bijv. in Leuven 12 miljoen 
beschikbaar is. Veel Gentse verenigingen 
hebben bijgevolg reeds een rood cijfer op 
hun uittreksels staan. Philippe zelf krijgt 
van de RUG een (relatief kleine) financiële 
vergoeding, maar daar doet hij het niet 
voor. Hij vindt het een boeiende ervaring en 
wil zich ten volle inzetten voor de 
verenigingen.

Wanneer we peilen naar zij n beoogde 
beleid valt het ons op dat hij een acute 
lachbui probeert te bedwingen. “Hoezo, 
beleid? Aan de universiteit bestaat alleen 
‘disaster-management’. Het zal er dus eerder 
op aankomen de zaken recht te houden.”

Wie hem nodig heeft kan hem in ‘De 
Brug’ vinden, waar hij op de tweede 
verdieping een bureau bezet.

TDB & Nico

Le nouveau 'studentbeheerder' est arrivé
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10 jaar Verkeerd Geparkeerd
... en nog n ie t weggesleept

Verkeerd Geparkeerd (VG), een Gentse jongerengroep voor homo’s 
,lesbiennes o f b i’s, bestaat binnenkort tien jaar, en dat zullen we 
geweten hebben. Naar aanleiding van deze verjaardag had Schamper 
een gesprek met Ilse Engelsen, 22 jaar, studente fysica en lid van deze 
vereniging. De naam ‘Verkeerd Geparkeerd’ klinkt de meesten wel 
bekend in de oren, maar wat doen ze precies, waarvoor staan ze en welk 
doel stellen ze zichzelf voor ogen ?

De beginjaren van VG zijn nogal 
chaotisch verlopen. Ze wisten niet goed 
welke richting ze wilden inslaan en ook de 
barrières die overwonnen moesten worden, 
waren toen veel hoger dan ze nu zijn. 
Doorheen dejaren werden echter duidelijke 
basisprincipes en doelstellingen vastgelegd 
zodat VG uitgroeide tot de jonge, dyna-
mische beweging die ze vandaag is. Ze zijn 
een erkende jeugdvereniging en ontvangen 
dan ook subsidies Tevens maken ze deel uit 
van het Werkgroepen Konvent van de 
Universiteit Gent.

VG wil dat de holebi’s (homo’s, 
lesbiennes, bi’s) elkaar kunnen ontmoeten 
buiten het com m erciële circuit van 
homobars en -feestjes. Het is de bedoeling 
dat er contacten kunnen worden gelegd in 
een ongedwongen sfeer. Hierbij wil VG 
veel meer zijn dan alleen maar een 
praatgroepje. De activiteiten zijn groten-
deels vergelijkbaar met die van elke 
studentenkring of jeugdbeweging. Afwis-
selend gaan ze de ontspannende, vormende 
of culturele toer op, maar ook maatschap-
pelijke actie komt aan bod. Leidraad zijn 
het Roze Zaterdagplatform en de politieke 
agenda van de Federatie Werkgroepen 
Homoseksualiteit. Belangrijk hierbij is dat 
VG een pluralistische organistie blijft waar 
iedereen welkom is ongeacht politieke, 
religieuze of ideologische overtuiging.

Drempelvrees

In de gespreksavonden wordt er 
gewerkt rond zaken die de jongeren 
gemeenschappelijk hebben. Vooral de 
‘coming-out’ ervaringen komen hierbij 
uitvoerig aan bod. Voor de meesten is het 
immers een zeer moeilijke stap om bij 
familie of vrienden voor zijn of haar 
gevoelens uit te komen. De meeste ouders 
zullen inderdaad even raar opkijken als 
zoonlief opeens hand in hand met een andere 
jongen thuis komt. VG wil daarom zowel 
bij de holebi’s als de ouders proberen dat 
proces van aanvaarding te vergemak-
kelijken. Voor dejongeren is het dikwijls al 
een hele stap naar VG te komen. De 
beweging wil de drempelvrees hiervoor 
verkleinen door met een postbus te werken 
waarnaar dejongeren die meer informatie 
wensen, kunnen schrijven. Iedereen krijgt 
een persoonlijk antwoord terug in een
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neutrale en gesloten omslag met een 
uitnodiging voor een gesprek met een van 
de vaste medewerkers van VG. Zo hebben 
nieuwelingen direct iemand waar ze terecht 
kunnen met vragen en problemen.

Promotie is troef

Meestal wacht VG echter niet tot de 
jongeren zelf op zoek gaan naar een 
beweging waar ze ‘soortgenoten’ kunnen 
vinden. Sinds enkele jaren is de vereniging 
intensieve promotie- en mediacampagnes

gaan voeren. Infobrochures en affiches met 
als slogan Geen Appels met Peren, Geen 
Dames met Heren worden overal verspreid. 
Hiermee willen ze bewust een ‘zichtbaar- 
heidspolitiek’ voeren.

Het is immers niet de bedoeling om 
een gezellig clubje te vormen met de al 
bereikte mensen. Onder het motto silence is 
death leven ze er enthousiast op los en 
zetten zo de andere holebi’s aan de

beslissende stap ‘naar buiten’ tezetten.Ook 
trekken ze regelmatig naar de middelbare 
scholen waar ze met video’s, gesprekken 
en folders de jongeren laten weten wie ze 
zijn en waarvoor ze staan. De ervaring wijst 
uit dat ze zo de stereotiepe beelden die nog 
steeds leven, kunnen nuanceren. Langs al 
die verschillende promotiekanalen heeft VG 
al mooie resultaten geboekt. Zo heeft de 
oudste jongerengroep voor holebi’s in 
Vlaanderen al heel wat navolging gekregen. 
VG stond ook aan de wieg van de oprichting 
van het samenwerkingsverband Wel Jong, 
Niet Hetero dat niet alleen in Gent, maar 
over heel Vlaanderen werkzaam is.

VG zal ook zijn w elverdiend 
veijaardagsfeest niet onopgemerkt laten 
voorbijgaan. Van 30 oktober tot 22 
november loopt er in de Stadsbib een 
tentoonstelling over de holebi jongeren-
groepen in Vlaanderen.

Er wordt vooral aandacht gegeven 
aan de accentverschuivingen die er in de

loop van dejaren zijn opgetreden zoals de 
gerichte acties naar meisjes, biseksuelen en 
scholieren. Naast de tentoonstelling zijn er 
nog tal van andere aktiviteiten met als klap 
op de vuurpijl de Tien Jaar Verkeerd 
Geparkeerd Fuifnacht die plaatsheeft op 8 
november. Wie geïnteresseerd is en meer 
wil weten kan terecht bij VG, postbus 535, 
9000 Gent.

SP



Ganda Blandinium
p akken  u it

Aan de poort van het klooster wordt een oudere en wijze monnik 
geplaatst die goed met mensen kan omgaan, en die bezadigd genoeg is 
om niet doelloos rond te lopen. Deze portier verblijft bij de poort, zodat 
de bezoekers altijd iemand aantreffen om hen te woord te staan. (Regel 
hoofdstuk 66)

In de zevende eeuw richt Amandus 
een klein klooster op aan de monding van 
de Schelde op het landelijk domein 
Blandinium. Een eind daarvandaan te Ganda 
laat hij een kerk bouwen. Intussen leeft zijn 
volgeling Bavo op het platteland als 
kluizenaar. Wanneer deze sterft wordt zijn 
gebeente overgebracht naar de kerk. Er 
ontstaat een hele cultus rond zijn persoon 
en zo ontwikkelt zich ook te Ganda een 
klooster. De religieuze gemeenschappen 
gaan een bewogen toekomst tegemoet en 
zijn vandaag nog steeds gekend als de St. 
Pieters- en St. Baafsabdij

Ondertussen is de St. Baafsabdij 
reeds volledig tot ruines vervallen. De St. 
Pietersabdij heeft de tijd beter doorstaan. 
Al meer dan veertig jaar vinden er nu 
tentoonstellingen plaats over de meest 
uiteenlopende binnen- en buitenlandse 
onderwerpen.. Ditmaal belichten ze hun 
eigen geschiedenis en die van hun 
zusterinstelling van het vroegere Ganda. 
De tentoonstelling wil alle aspecten van het 
kloosterleven aan bod laten komen. Zo zijn 
er niet alleen de kostbare relieken, 
schilderijen en boeken te zien, maar ook de

minder aangename dingen zoals de talrijke 
vervalsingen. Het hoogtepunt van de 
tentoonstelling zijn de zijpanelen van de 
triptiek ‘Christus aan het kruis tussen de 
twee moordenaars’ 
van Coxcie,
hofschilder van 
Filips II. De panelen 
zaten gedurende drie 
eeuwen verborgen in 
de muur van de Sint- 
Jacobskerk. De 
bezoeker zal verbaast 
staan hoe goed ze 
deze beproeving 
doorstaan hebben.

Tot slot zullen 
ook de mensen die 
geïnteresseerd zijn in 
het m ystieke 
alledaagse leven van 
de monnik er hun 
gading vinden. Met 
behulp van muziek en 
heuse reconstructies 
van hoe het vroeger 
was, waant de

bezoeker zich enkele eeuwen terug in de 
tijd. Vooral de refter roept een sfeer op die 
sommigen zeker een ongekende heimwee 
geven naar de rust en vrede van het 
kloosterleven.

De tentoonstelling loopt nog tot vier 
januari en is dagelijks te bezichtigen tussen 
10 u. en 18 u.. Maandag gesloten.

SP
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U n ën taE a
Wij zijn twee studenten Japanologie 

en wij hebben dan ook eens hartelijk moeten 
lachen methet artikel van Oriëntalia, de 
nieuwe en broodnodige studentenverenig-
ing voor sinologen en japanologen.

Hierin wordt professor Willemen 
afgeschilderd als een volleerde gangster 
die zich bezighoudt met maffiapraktijken 
zoals intimidatie, misleiding en boycotting. 
Nog even en jullie gaan beweren dat hij met 
een revolver rondloopt in de gangen van de 
Blandijn! Het feit dat hij de japanologie- 
kandidaat promootte tijdens de OAK- 
praesidiumverkiezingen is niet meerdan 
normaal. Meerzelfs, het was hoogst urgent, 
aangezien het OAK zich wel toespitste op 
de A (arabistiek, afrikanistiek), maar de O 
(oosterse) schandalig verwaarloosde.

We mogen ons gelukkig prijzen dat 
de “bemoeizuchtige” professor Willemen 
de aanzet heeft gegeven tot de “geboorte” 
van Oriëntalia. Professor Willemen kan 
zelfs* als voorbeeld gesteld worden voor 
andere professoren, enkel en alleen al door

het feit dat hij interesse toont voor her reilen 
en zeilen van zijn studenten.

En wat een pretentie om te beweren 
dat de zesde verdieping van de Blandijn een 
stal is die dient uitgemest te worden door 
jullie grove borstel! De zesde verdieping is 
dan misschien een stal, maar dan wel één 
met verdomd veel en verdomd goede 
raspaarden!

Gebruik die borstel maar om een 
grote kuis te houden binnen de redactie van 
SCHAMPER. Zo te lezen is ‘t precies nodig!

Sayonara,

Cathérine Bettesone le+2e K
Caroline Nijs 2e K

N aschrift van DDT:

Zoals ik in het artikel zelf ook al 
stelde: de beschuldigingen aan het 
adres van professor W illem en zijn 
geen hersenspinsels van mij, m aar 
werden door verscheidene studenten  
b evestigd . L ees er trou w en s de 
voorbije jaargangen van Scham per

m aar op na: geregeld krijgen wij 
lezersbrieven die de praktijken van 
professor W illem en aanklagen. Het 
is wel zo dat veel van de aangehaalde 
fe ite n  d a te r e n  van  voor ju ll ie  
universitaire carrière. Ga eens te rade 
bij enkele ouderejaars en schrijf dan 
nog eens een briefje.

H et feit dat professorW illem en  
een japanologiekandidaat promootte 
is a lle s  b e h a lv e  n o rm a a l. E en  
p r o fe sso r  m o et z ich  tijd en s de 
v e r k ie z in g  van  een  p raesid iu m  
onthouden van elk com m entaar en 
zich niet uitlaten ten voordele/nadele 
van één specifieke kandidaat.

Ik  zou  ju llie  aanraden  m ijn  
artikel nog eens grondig te lezen, 
dan zullen jullie opmerken dat ik 
n e r g e n s  b e w e e r  d a t 'de zesde 
verdieping van de Blandijn een stal is 
die dient uitgemest te worden door 
onze grove borstel'. M aar nu jullie 
het zeggen: een grote kuis in ons 
redactielokaal lijkt mij geen slecht 
idee. Kom gerust eens langs.

Tom De Decker
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Lof der boosaardigheid
Waarom is de nationale vrouwendag steeds op elf november, toevallig 

(of ju ist niet) ook de dag der oudstrijders? Wij zijn alvast voorbereid, 
want de redactie van Kort is uitgebreid met een vrouw. Het kan deze 
rubriek, die uitblinkt in fundamentele boosaardigheid en destructie, 
alleen maarten goede komen. A l zullen grappen als “Waarom heeft een 
vrouw één hersencel? Om een orgasme te faken.” voortaan onder het 
Bobbit-syndroom vallen: het mes erin.

Net als alle witte konijnen zijn wij 
teleurgesteld in het onderzoek naar het 
onderzoek van de zaak Dutroux. Nog steeds 
hebben wij geen antwoord gekregen op de 
toch wel prangende vraag: heeft Mare van 
An en Eefje gegeten en zo ja, gebakken of 
gestoofd? Ook het Gentse Universitair 
Ziekenhuis kampt met culinaire problemen: 
de verbrandingsoven van het UZ heeft geen 
vergunning gekregen om nog andere stoffen 
te verbranden dan de hpidige. De 
voornaamste reden voor deze weigering 
van het stadsbestuur was het ontbreken van 
een milieu-effectenrapport bij de aanvraag. 
In maart 1998 loopt de huidige vergunning 
af en dan zullen ze een andere oplossing 
moeten vinden voorde verwerking van hun 
afval. Zou Auschwitz ook met dit probleem 
gezeten hebben? **** Mijn Engels heb ik 
geleerd van een Fransman, terwijl mijn 
Frans dan weer klinkt alsof ik een Duitser 
ben die veel te lang op Muruora heeft 
gewoond, de atol waar Frankrijk reeds jaren 
kernproeven houdt. Een geluk dus dat de 
voordracht van Dr. K. Desender in het 
Nederlands zal zijn. Een aanrader trouwens 
om uw dinsdag van 18 november nuttig te 
vullen: ‘Lange-termijn onderzoek van 
loopkevers in onze kustduinen’. Voor meer 
informatie als ‘moet ik een emmertje en een 
schopje meebrengen?’ kunt u terecht op het 
nummer (09) 264 50 59. **** Er zijn vele 
manieren om geld dat u niet kan 
verantwoorden te laten verdwijnen: u kan 
het-zoals Frank Vandenbroucke in de fik 
steken, of u kan het opeten. Dit laatste heeft 
Y annick De Clercq, regeringscommissaris 
van de RUG, blijkbaar gedaan, met een 
zware indigestie tot gevolg. Hij moet de 
laatste tijd voor alle vergaderingen en 
bijeenkomsten verstek laten gaan. Zo ook 
op de huldigingsplechtigheid van zaterdag 
25 oktober, ter ere van het vervroegd 
emiritaat van prof. Vermeersch. Als 
afscheidsgeschenk werd prof. Vermeersch 
het boekVa/j A ntigone tot D olly 
overhandigd, wat ons ten zeerste verontrust: 
één gekloond schaap lijkt ons meer dan 
voldoende. A lle b iologische 
w etenschappers zijn bij deze 
gewaarschuwd. **** Zij kunnen zich 
trouwens beter bezig houden met het in de 
wacht slepen van de Prijs Lucien De 
Koninck 1998. Tot 12 december kunnen 
vorsers of afgestudeerden een
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wetenschappelijk werk handelend over een 
biologisch onderwerp indienen, om zo een 
gooi te doen naarde prijs van vijftigduizend 
frank die eraan verbonden is. Voor meer 
info: (09) 282 50 62. **** Een of andere 
politiek benoemde onverlaat van de 
studentenresto ’ s had de prij s voor een kopje 
koffie (en de ijskreem) met vijf frank 
verhoogd. Zonder toestemming van de 
Sociale Raad evenwel, en dus moest er 
ijlings een spoedvergadering van de Raad 
van Bestuur bijeen getrommeld worden om 
deze beslissing, die eigenlijk geen beslissing 
was want er was geen toestemming voor 
verleend, weer ongedaan te maken. Wij 
kunnen een dergelijk disastermanagment 
alleen maar toejuichen, en belonen hen dan 
ook met een excursie van drie maand naar 
Antarctica, alwaar ze gewapend met een 
ijspriem in een onbeschutte werkplaats 
ijsblokjes van 2 cm op 2 cm mogen hakken. 
**** In Galerij Kunst-zicht van resto de 
Overpoort, beter gekend als de Galerij 
Zonder Faam, loopt nog tot 7 november een 
tentoonstelling rond het werk van Peter 
Vanhulle. Peter Vanhulle is licentiaat 
kunstwetenschappen en, euh, kunstenaar. 
Of zoiets. Zijn werken worden 
tentoongesteld onder de naam ‘Baard en 
Spelen’, of om het met zijn eigen woorden 
te zeggen: “De tentoonstelling wil een plaats 
zijn voor intellectueel masochisme”. Wij 
leggen ons SM-outfit reeds klaar. **** 
Lijm snuivend schorriem orrie is het 
onderwerp van een tentoonstelling van de 
Dienst Noord-zuidsamenwerking, hoewel 
zij de voorkeur geven aan de naam 
‘Straatkinderen in B razilië’. Deze 
interactieve tentoonstelling loopt van 8 tot 
22 november in het Vredeshuis, Sint- 
M argrietstraat 9 in Gent. Ze is mee 
georganiseerd door vzw SOS Kids 
International, die de mensonterende 
levenssituaties in Brazilië wil aanklagen. 
Groot gelijk, wij westerlingen willen 
propere organen om getransplanteerd te 
worden. **** Als prematuurtje kon ik niet 
wachten om geboren te worden, achteraf 
bekeken een grote vergissing. We hebben 
dan ook alle begrip voor de snuggere 
boreling die het-geworpen-worden in de 
grote, boze wereld zolang mogelijk wil 
uitstellen. Duurt de bevalling echter te lang, 
wordt er vaak overgeschakeld op de 
vacuümcup: men zet het op het baby’s

hoofdje, en trekken maar. U zal maar met 
zo’n ding op uw hoofd geboren worden. 
Een onderzoek van het Gentse UZ heeft 
evenwel uitgewezen dat het gebruik van de 
vacuümcup bij de geboorte ernstige letsels 
kan teweegbrengen. Dit gaat van nekletsels 
tot licht neurotische storingen. Personen 
die op dergelijke manier geboren zijn, kunt 
u trouwens gemakkelijk herkennen: ze 
dragen een sjerp van een studentenkring. 
**** Mogen wij de studentenkringen 
trouwens vragen om hun fuiven in de 
Vooruit wat beter te organiseren? Eén 
persoon aan de vestiaire als er een hondertal 
studenten staan aan te schuiven is toch wel 
wat weinig, en zorg ook voor een betere 
security. Het is niet omdat de rugbyclub een 
vervaarlijk blauw sweatertje draagt (het 
moet niet altijd een sjerpje zijn, zullen we 
maar zeggen) dat ze daarom het zaakje in de 
hand kunnen houden. **** In deze context 
zal u dan ook begrijpen dat wij oproepen tot 
méér milieuvervuiling, nu blijkt dat er een 
verband zou bestaan tussen 
onvruchtbaarheid en vervuiling. Om dit 
verband beter te onderzoeken zullen enkele 
laboratoria aan de Gentse universiteit 
samenwerken. Het is de bedoeling dat de 
RUG uitgroeit tot een internationaal 
expertisecentrum op het gebied van 
milieuvervuiling en onvruchtbaarheid. * * ** 
Voor zij die het colloquium  over 
transseksuaiiteit gemist hebben, u wist niet 
w ist of u langs de mannen- of de 
vrouweningang moest binnen gaan, is er 
toch nog een oplossing: de voordracht “Lof 
der mislukking”, door R.H. Marijnissen. 
Afspraak, en probeer het dit keer niet te 
missen, op donderdag 13 november. Meer 
info bij Leen Moreau (09) 264 30 90. 
Verknalt u het toch, is het wel duidelijk hoe 
het komt dat u eveneens afwezig was op het 
‘7th European Symposium on Suicide and 
Suicidal Behaviour’. **** Om nog sneller 
te kunnen knoeien wordt het Academisch 
Rekencentrum  (ARC) met een 
glazvezelnetwerk verbonden met het 
Rectoraat, het complex aan de Ledeganck 
en het Overpoortcomplex. Ook andere 
campussen zullen in de toekomst op een 
dergelijke manier aansluiting vinden met 
het RUGnet, het intercam pus 
computernetwerk van de RUG. Het kan aan 
mij liggen, maar ik ben er nog geen enkel 
jaar in geslaagd om zonder problemen mijn 
account bij het ARC te verlengen. Ook dit 
jaar was het weer zo. Eerst stuurt het ARC 
een email dat u tot begin november de tijd 
heeft om uw account te verlengen, maar 
reeds halfweg oktober krijgt u dan bij het 
inloggen de vraag voorgeschoteld of u uw 
toegang wilt verlengen. Nietsvermoedend 
tikte ik ‘ja ’ in, met als gevolg dat ik mijn 
mail niet meer kan lezen.

The crew



Sprookjes uit de echte
wereld

M ijn  k le in e  in d ie n s tru a lis a tie
Na een aanval van student’s block nam ik er vorig jaar een paar 

maandjes tussenuit en bood ik mijn diensten aan aan het bedrijfsleven. 
Geheel onverwacht belandde ik zonder veel moeite op de klantendienst 
van een zeer vermaard informatica-bedrijf dat er voor bekend staat 
buiten customer satisfaction ook werk-nemerszorg hoog in het vaandel 
te dragen.

Vrij snel al luwde mijn enthousiasme 
over de gratis koffie en cola en het 
Intemetsurfen a volonté. Ze moest plaats 
ruimen voor de routine van de telefonische 
produkt-ondersteuning. Dit vertaalt zich in 
een arsenaal van een twintigtal voor-
gekauwde zinnetjes, datje negentig procent 
van de klanten kan voorschotelen. Op de 
andere tien procent kan je nog wel enigszins 
je creativiteit botvieren, maar wanneer de 
telefoon roodgloeiend staat, doe je er 
volgens het management toch beter aan 
deze mensen met een kluitje in het riet 
sturen.

De aandachtige lezer heeft op-
gemerkt dat ik niet in het bezit was van een 
volwaardig universitair diploma en dat dit 
wel eens de reden kan zijn waarom ik in 
zulk een afstompende functie belandde. 
Vergeet het! Het gros van de mensen die 
hetzelde werk als ik deden, was tot de 
tanden gewapend met diploma’s. Het zit er 
dik in dat je  na studies zelf in het 
bedrijfsleven stapt. Iedereen kiest natuurlijk 
zijn eigen weg naar de roem, maar toch...

Vallende sterren

Een groot deel van de tewerk- 
gestelden in de dienstensector heeft een 
functie die even routinegericht is als die 
van een arbeider die aan de lopende band 
werkt. T oegegeven, de job die een bediende 
uitoefent heeft meer standing, maar buiten 
de mooiere betiteling van de functie, heeft 
de één niet meer te pronken dan de ander. 
De man die de ster op de motorkap van de 
auto zet, is evenveel ‘customer satisfaction 
representative’ als het meisje dat aan de 
telefoon zit en tweehonderd keer per dag de 
klanten moet duidelijk maken dat het 
afvallen van de ster wel zèèr uitzonderlijk 
is. Dat zij de toom van de klant op zich moet 
laten neerdalen, wordt ongetwijfeld 
gecompenseerd doordat ze een mooiere 
titel heeft. En bovendien is er gratis koffie.

Hard werken

Aan persoonlijke flexibiliteit is er 
geen gebrek, elk bedrijf dat zorg voor haar 
werknemers hoog in het vaandel draagt, 
heeft wel een plan dat haar mensen toelaat 
hun leven zo gemakkelijk mogelijk in te 
richten. Het verontrust mij een beetje te 
constateren dat, in mijn ervaring, deze 
mogelijkheden maar sporadisch benut 
worden Misschien kan het verklaard worden 
door de tegenstrijdige belangen die in dit 
systeem gelden. Enerzijds beschik je over 
de mogelijkheid je eigen werkomstan-
digheid te reguleren, maar anderzijds wordt 
je verplicht mee te draaien in het prestatie- 
model. Dit betekent zoveel en zo hard 
mogelijk werken, of tenminste doen alsof, 
want diegene die het laatste aan zijn bureau 
zit, wordt alom geprezen om zijn onver-
moeibare inzet. Wanneer je er aan de andere 
kant voor kiest het ‘s middags al voor 
bekeken te houden, wordt je een gebrek aan 
inzet verweten, ook al verschilt je eigenlijke 
prestatie niet van die van de persoon die tot 
zeven uur ‘s avonds blijft en op zijn 
computer patience zit te spelen terwijl 
niemand het ziet.

Harder werken

Er bestaat ook een andere verklaring 
voor het fenomeen dat flexibeler werktijden 
en gezinsvriendelijke maatregelen niet 
benut worden en dat er daarentegen steeds 
langer en harder gewerkt wortdt. Die 
verklaring is dat de werksituatie verkozen 
wordt boven het gezin, waar het druk is en 
er lastige kinderen rondlopen. Kortom de 
gezinssituatie wordt als stresserender 
ervaren dan de werkomgeving. Welke 
verklaring er aan het fenomeen gegeven 
wordt, het komt er uiteindelijk op neer dat 
wanneer maatregelen zoals arbeids-

duurverkorting niet verplicht zijn, er maar 
zeer sporadisch gebruik van gemaakt wordt.

Misschien weten deze bedrijven 
verdomd goed dat de mogelijkheden die ze 
aan hun personeel bieden niet benut zullen 
worden. Daarenboven geeft het hen een 
argument tegen verplichte arbeidsduur-
verkorting (de 35 of minder-uren week). 
Moeten de instanties nog iets verplichten 
dat al aangeboden wordt?

Naar de Maan

Wat mij in de hele polemiek trouwens 
opvalt, is dat de ergste tegenstanders van de 
arbeidsduurverkorting ook de meest 
fervente pleiters voor het belang van het 
gezin zijn. Het verbaast mij dan ook dat een 
maatregel waardoor er duidelijk meer tijd 
voor het gezin vrijkomt, door deze strekking 
zomaar afgeschreven wordt. Of is het zo dat 
wanneer zij aan het belang van het gezin 
denken, zij er niet over struikelen dat vele 
gezinnen twee werkende ouders hebben. 
Toegegeven, er zijn genoeg gezinnen met 
maar één werkende ouder, maar dit is in 
vele gevallen te wijten aan het feit dat er in 
totaal maar één ouder is. Als moeder thuis 
voor het kookvuur staat en vader 60 uur per 
week werkt, is er voor de kinderen natuurlijk 
geen probleem, kan de hele arbeidsduur-
verkorting naar de maan gestuurd worden 
en moeten er zeker geen banen gecreëerd 
worden. Want als alle vrouwen huisvrouw 
zijn, is er toch meer dan werk genoeg voor 
de mannen.

Bijlessen

Onlangs kondigde de Franse regering 
aan om met ingang van het jaar 2000 de 
werkweek te verkorten van 39 tot 35 uur. 
De werkgevers reageerden laaiend. Het zou 
hogere werkloosheid tot gevolg hebben. Ik 
heb zelf ook meer verstand van demagogie 
dan van wiskunde en dit is blijkbaar 
econometrie voor gevorderden. Iedereen 
die het mij wil uitleggen, is welkom. Ik ben 
bereid als tegenprestatie bijlessen dema-
gogie voor beginners te geven.

Manu Keuleers

Standpunt is een rubriek die openstaat voor onze lezers. Anonieme schrijfeh o f pennevruchten in naatn van een 
vereniging gaan echter onverbiddelijk de prullenmand in. Wil j e  je  hart eens luchten, grijp dan deze kans en schrijf een 
standpunt van ca. 900 woorden ofte ca. 6000 karakters

ScbïtKfiM 3S1



Proton, the sequel
O ver h e t gem ak van een betaalm iddel

Het zal je  maar overkomen: je  staat in de Brug met je  maaltijd aan 
te schuiven bij de kassierster, en alsje wil afrekenen met je  hypermoderne 
protonkaart, blokkeert plots het protonsysteem zonder aanwijsbare 
reden. Een ongelukkig toeval, denk je  de eerste keer, maar nadat je  
datzelfde scenario iedere week opnieuw meemaakt, besluipt je  het 
ongemakkelijke gevoel dat er toch iets verkeerd is met het systeem.

Het proton-betaalsysteem werd een 
jaar geleden geïntroduceerd aan onze Alma 

i Mater. Bedoeling was het betaalverkeer
vlotter te laten verlopen en dus minder 
lange wachtrijen te creëren. Bovendien zou 
de vermindering van cash geld de veiligheid 
verhogen en de vervoer- en transferkosten 
verlagen. De eerste maanden haperde het 
syteem nog geregeld, maar dat kwam 
volgens Logistiek Beheerder Dirk Mange- 
leer omdat het intern netwerk nog een aantal 
‘bugs’ bevatte; na een aantal maanden 
zouden die bugs echter weggewerkt zijn.

We zijn nu een jaar verder, en nog 
steeds horen wij geregeld gebruikers en 
personeel van de resto’s klagen over een 
gebrekkig protonsysteem. Een groot aantal 
studenten blijkt trouwens nog steeds liever 
met baar geld te betalen dat met een 
protonkaart. Tijd voor een kritische 
evaluatie, zo dachten wij.

De pruttelende proton

Op onze vraag naar cijfers over het 
gebruik van proton antwoordde Mangeleer 
ons dat de laatste meting al van een tijdje 
geleden dateert. Volgens die meting lag het 
protongebruik in Gent lager dan in de 
universiteiten van Leuven en Brussel. Over 
het aantal mankementen in de proton- 
systernen bestaan jammer genoeg geen 
vergelijkbare cijfers. Het had een verklaring 
kunnen geven voor de relatief lage 
gebruikscijfers aan de RUG.

Maar Mangeleer ontkent dat het 
protonsysteem nog steeds veel problemen 

 ̂ kent. “Ik denk niet dat het systeem vaak niet
beschikbaar is. Ik betaal altijd met proton 
en wanneer er een toestel onbeschikbaar is, 
is er een backup van een tweede.”

* Maar de kassiersters laten een heel
ander geluid horen. Sommige afdelingen 
lijken weinig problem en te kennen 
(bijvoorbeeld de cafetaria in resto De Brug 
of de Self in resto Overpoort); op andere 
afdelingen heeft het personeel geen goed 
woord over voor de proton. Op het 
gelijkvoers van resto De Brug gaat het 
protonsysteem zo’n drie h vier maal per dag 
een tiental minuten offline, totaal onaan-
gekondigd. Ook in de Overpoort blijkt 
proton op verscheidene afdelingen volgens
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het personeel voor veel miserie te zorgen. 
“Wanneer te veel personen (een stuk of 
vijf) na elkaar hun protonkaart willen 
gebruiken, slaat het systeem tilt, en duurt 
het minutenlang voor het weer wil werken. 
Intussen ontstaan er enorme wachtrijen, de 
mensen raken geënerveerd, hun eten wordt 
koud, enz...” De verklaring voor het falen 
van het systeem ligt op het eerste gezicht in

het aantal gebruikers. Op het gelijkvloers in 
De Brug betalen de helft meer studenten 
met proton dan op de eerste verdieping. 
Hoe meer studenten Proton gebruiken, hoe 
vaker het systeem zal falen. Een kassierster 
profeteerde zelfs: “Indien iedereen met 
Proton zou betalen, dan zou het systeem zö 
overbelast geraken, dat er niets meer werkt.” 
Dat klinkt echt wel efficiënt.

Peuters aan de proton

Het hoeft overigens niet alltijd te 
blokkeren om te enerveren; proton kent 
vele gebreken. Soms wordt het te betalen 
bedrag wel van de protonkaart gehaald,

maar niet van de kassa. Dan moet de kasrol 
door een speciaal daartoe gemachtigd 
persoon aangepast worden, wat ook alweer 
een poos kan duren, en ondertussen moet de 
klant maar blij ven wachten. Bovendien moet 
de gehele boekhouding artisanaal aangepast 
worden. Waar is de efficiëntie van proton 
plots heen?

Het dient gezegd, ook de studenten 
zelf veroorzaken veel proton-ellende. 
Leukerds die bij het zien van al die knopjes 
op de protontoestellen als een kleuter op 
alle knopjes willen drukken vrègen 
natuurlijk om een tiltslaand systeem. En 
dan zij n er nog de banale problemen: mensen 
wiens kaart leeg blijkt, vervolgens naarstig 
op zoek togen naar wat kleingeld in hun 
zakken, iedereen vragen of ze geen honderd 
frank kunnen lenen, en tenslotte hun plateau 
dan maar terugbrengen, zorgen voor nog 
meer oponthoud. Zowat alle kassiersters 
zijn het erover eens: cash betalen gaat twee 
ü drie maal sneller dan betalen met proton. 
“Van mij mogen ze die proton meteen 
komen halen en in de vuilbak werpen!” 
aldus een misnoegde kassierster.

Proton: eindmeet of nog 
maar een begin?

Proton lijkt een zeer handig betaal-
middel, maar zoals het er nu bij ligt, lijkt het 
niet ontworpen te zijn om de gebruiker te 
dienen. De betaalproblematiek in de resto’s 
is hier maar één voorbeeld van. Ook proton- 
telefoontoestellen laten het op sommige 
plaatsen geregeld afweten. En toch zijn de 
mensen op de hogere beslissingsniveau’s 
nog steeds vol lof over proton.

Maar ach, dat is geen grote zonde. 
Erger zou het zij n wanneer een oude droom 
weer van onder het stof wordt gehaald: de 
proton koppelen aan het stamnummer of de 
studentenkaart, om aldus gegevens te 
verzamelen over het gedrag van de 
studentenpopulatie. Misschien wordt die 
identificeerbare kaart dan wel gekoppeld 
een ander illuster idee van de brainstormers 
op het rectoraat: de universitaire gebouwen 
enkel toegankelijk maken door gebruik van 
een elektronische kaart. Bij de rectorale 
diensten Administratieve Informatie-
verwerking (AIV) en bij de dienst 
Gebouwen, Beheer en Onderhoud (GBO) 
zijn die ideeën wel degelijk aan het rijpen. 
Waren wij van kwade wil, wij zouden hierin 
de terugkeer van de universitaire Big 
Brother willen zien.

Wordt zeker vervolgd...

MDG & Roel



De Brakke Hond op Internet.
Internet lijkt voor sommigen nog een verschrikking. Soms moeten ze 

uren door oninteressante informatie ploegen alvorens te vinden wat ze 
echt zoeken. Toch zijn er zeker interessante magazines op het net te 
vinden, ook voor mensen die van literatuur houden. Mensen die liever 
een gedicht lezen dan weer eens over het werk en leven van schrijver X, 
zullen in het elektronische blad De Brakke Hond zeker aan hun trekken 
komen.

De Brakke H ond (h ttp ://
w w w .dm a .be/p /am ph ion /brakke-h / ) 
is een literair tijdschrift dat al zo’n twee 
jaar op het Internet verschijnt maar reeds 
langer op papier bestaat. Voor mensen die 
eens kennis willen maken met dit blad en 
ook voor hen die stortbuien en snijdende 
noordpool winden willen vermijden op weg 
naar de krantenkiosk, is de Intemet-editie 
zeker een bezoekje waard.

De inhoudstafel van De Brakke 
Hond is zeer overzichtelijk en helder. Je zal 
hier dus zeker niet geplaagd worden door 
vervelende geluiden of bewegende beelden.
Verder verschijnt alles wat op papier 
verschijnt integraal op Internet, zodat je

niet bang hoeft te zijn iets te missen. Meer 
nog, elk jaar worden er een paar extra 
edities van De Brakke Hond op Internet 
gezet die niet op papier verschijnen. Zo 
werd vorig jaar De Nagelaten Gedichten, 
een dichtbundel van Paul van Ostaijen, 
integraal op het net geplaatst, (http:// 
www. dma. be/p/amphion/brakke-h/pvo/ 
pvoinh.htm[) Als dat niet mooi is!

Handig is ook het archief. Alle 
nummers die tot nu toe elektronisch 
verschenen, kan je daar terugvinden en, zo 
je wil, nog eens gezellig nalezen. Ook voor 
hen die een nummer misten of die nu pas De 
Brakke Hond leren kennen, kan het archief 
goed van pas komen.

De mogelijkheden van links zijn 
bijna onuitputbaar. Ook in De Brakke Hond 
werden enkele interessante links aan-
gebracht. Lees je bijvoorbeeld een gedicht 
en wil je iets meer te weten komen over wie 
de auteur is, dan klik je simpelweg op de 
naam van de auteur.

Met een beetje geluk krijg je dan een 
beknopt biografisch overzicht van de 
schrijver. Via andere links word je ook nog 
verbonden met een vijftal andere *
Nederlandstalige literaire magazines.

Wil je een schrijver een pluimpje 
geven of wil je zijn verzinsels juist volledig J
de grond in boren? Geen probleem! Je klikt 
op het e-mail adres van de auteur en tikt je 
verhaal in. V ijf seconden later is de 
boodschap ter plaatse.

Al bij al een knappe en vooral 
degelijke site. Voor iedereen die van poëzie 
en literatuur houdt, maar nog wat 
computervrees heeft, is dit beslist een goede 
remedie.

JV

Het boek op het Web
Surfen op lite ra ire  golven

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de verkleumde rondzw ervingen rond 
kerkhoven niets minder dan een anticipatie van ‘s lands grootste 
literaire gebeurtenis (ahum): de Antwerpse boekenbeurs. Blijkbaar de 
gelegenheid voor vele auteurs om hun slapende ego nog eens van onder 
het stof te halen en hun luie krent in de richting van het verre Antwerpen 
te begeven. Voor zij die vergeten waren dat enkel hun pen hen weerhoudt 
van een onzachte landing in de goot, is de boekenbeurs de ideale zwengel 
om de schrijvende motor weer op te starten en in zeven haasten iets te 
publiceren, en dit enkel om hun eigen standbeeld nog even op te blinken 
voor zij de literaire arena kunnen betreden.

Naar aanleiding van deze jaarlijkse 
boeken-catwalk gaven we onze speurmuis 
de opdracht ons alles te leren over literatuur 
op het web. Nederlandstalige literatuur 
althans, want in het dichte woud van 
Engelstalige literatuur-sites zou onze muis 
zichzelf maar verloren klikken.

Uitgeverijen
Er zwerven steeds meer uitgeverijen 

ep boekhandels rond op het Internet. Helaas 
blijken zij in niets te verschillen van alle 
andere commerciële bedrijven die een 
website aanmaken: veel PR en weinig wol. 
Uitgeverijen die zo vriendelijk zouden zijn

om enkele van hun publicaties voor de 
goegemeente op het net te zetten, hebben 
we niet gevonden, hun adressen daarentegen 
wel. U kunt misschien die adressen 
gebruiken om daar verandering in te brengen. 
Wij vonden enkele mooie overzichten van 
uitgevers- en boekhandels-sites op http:// 
www.markt.nl/dyp/Boek/Uitgever/ en op 
http://www. boeknet.nl/.

Auteurs
Over auteurs valt er meer en 

gevarieerder informatie te vinden. Een site 
waar men bijna steeds weer op uitkomt, is 
die van schrijversnet (h ttp ://

www.schrijversnet.nl/). Deze site wordt 
echter elders op deze pagina uitgebreid 
besproken.

Het web bulkt inmiddels van de 
hommages aan en officieuze homepages 
van schrijvers. Niet zelden van bedenkelijke 
kwaliteit, maar er zitten ook veel mooie of 
interessante stekken tussen. Een niet- 
exhaustieve lijst is te vinden op http:// 
www.schrijversnet.nl/dnl/schrijv.htm. Hier 
en daar is zelfs een schrijver te vinden die 
zijn tijd ver vooruit is en een eigen website 
onderhoudt; Marcel Möring bijvoorbeeld, 
heeft een zeer mooie en interessante 
homepagina op http://www.xs4all.nl/ j
~mmoring/.

Publicaties
Praten over literatuur is één ding, de 4

literaire teksten zélf moeten natuurlijk ook 
gelezen worden. En opdat mensen ze zouden 
kunnen lezen, moeten ze gepubliceerd 
worden. Laat nu net het Internet de 
goedkoopste en eenvoudigste manier zijn 
om een tekst te publiceren! En toch... vele 
teksten en boeken zitten vast aan auteurs-
rechten en publicatierechten, zodat 
uitgevers, auteurs en hun nabestaanden maar 
al te vaak ‘njet’ zeggen tegen het on line
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plaatsen van literatuur. Op het WWW valt 
er namelijk geen geld te rapen, weetje wel?

Toch hebben vele (m eestal 
beginnende en totaal onbekende) auteurs 
de euvele moed hun ‘pièces d ’art’ voor de 
hele mensheid tentoon te spreiden op het 
WWW. Wat opvalt is dat gedichten veel 
vaker op het net worden gepubliceerd dan 
prozaverhalen en boeken.

Ook van bekendere auteurs valt af 
en toe een volledige tekst te lezen. Bijzonder 
interessant is het L J . Coster-huis (http:// 
w w w .dds.nl/~ ljcoster/), de grootste 
verzameling literatuur van het Nederlandse 
taalgebied. Op deze site worden zoveel 
mogelijk teksten van alle mogelijke 
schrijvers verzameld. Een schat aan 
literatuur! Bezoek vooral eens http:// 
www. dds.nl.rijcoster/ostaijen/boem. htm, 
waar Van O staijen’s gedicht op 
verrassende wijze wordt gepresenteerd met 
behulp van HTML-codes. Het Coster- 
project experimenteert graag met de 
mogelijkheden van hypertext; bekijk hun 
Van den Vos Reynaerde {http://www. dds. nl/

~ljcoster/reinaert/) maar eens. Dat het 
Internet nieuwe wijzen van schrijven in het 
leven roept, wisten we overigens al sinds 
dit vooijaar, toen lieveling Paul Mennes 
zichzelf een boek bijeen surfte op http:// 
www.surf-inn. be/grbes/grbes5. html.

Een speciale vermelding verdienen 
de literaire tijdschriften uit ons taalgebied. 
Verschillende van deze tijdschriften zetten 
al hun nummers integraal op het web, en 
maken zelfs extra edities die louter en alleen 
op het Internet verschijnen. De Brakke Hond 
wordt hiernaast besproken, maar ook 
andere, zoals De Opkamer op http:// 
www.opkamer.nl/ zijn een regelmatig 
bezoek meer dan waard. Wat De Opkamer 
vooral interessant maakt, is de open afdeling 
{h t t p :/ / w w w . o p k a m e r . n l / z e l f p u b /  
zelfpub.html) waar iedereen maar dan ook 
ie-de-reen zijn eigen schrijfsels kwijt kan, 
en meer nog, ook kritieken kan geven op de 
probeersels van anderen- dit alles zonder 
enige censuur vanwege de redactie. Er zijn 
trouwens nog andere sites waar beginnende 
debutanten hun carrière kunnen starten;

http://www.xs4all.nl/~okke om er maar één 
te noemen. Waar wacht u eigenlijk nog op?

Waar zitten de Belgen?
Een België-Nederland op digitaal- 

literair vlak wordt volledig beslecht in het 
voordeel van onze noorderburen. De 
informatie die ons vanuit het noorden bereikt 
op het gebied van boeken, schrijvers en 
uitgeverijen is omgekeerd evenredig met 
wat van hieruit naar Nederland stroomt. Dit 
kan niet enkel aan toeval te wijten zijn! Dit 
zorgt er natuurlijk wel voor dat het 
merendeel van de informatie Nederlands 
getint is. We krijgen dus veel Nederlandse 
auteurs en recensies met Nederlandse visies. 
Maar dit kan zeker geen handicap zijn. 
Toch zou het mooi zijn mochten die ‘domme 
boerkes uit het Zuiden’ (wij dus) ons eens 
willen verbazen met hun literaire kennis. 
Als zelfs de boekenbeurs zelf het net nog 
niet bewandelt, een tweetal weken voor 
haar opening, dan wordt het wel helemaal 
gortig.

MDG & HedS

Het boek en de dood
... en an d ere  o p tleu ren d e  schrijvers-sites

De blaren vallen, iedervan ons valt ten prooiaan een allesverslindende 
metafysische droefheid. De doden zijn wat minder dood, de levenden wat 
minder levend, en de Vlamingen die kunnen lezen, slapen onrustig, want 
het circus van de Boekenbeurs is weer geland in ‘Aantwaarpen

Nergens vinden we de Boekenbeurs 
en de metafysische droefheid beter 
verbonden dan op een stil hoekje van het 
schrijversnet: ‘het boek en de dood’ {http:/ 
/www. schrijversnet.nl/wandeling/dood/), 
waar u zich tussen donkere schrijfsels van 
zwarte prinsen en prinsessen kunt vermeien. 
De site is opgefleurd met foto’s van 
treurwilgen, graven, en droevige kapelletjes. 
U kunt de eerder georganiseerde literaire 
wandelingen waar u om diverse, 
ongetwijfeld geldige redenen niet aanwezig 
kon zijn, bekijken in het archief van 
Schrijversnet {http://www.schrijversnet.nl).

Schrijversnet

Op diezelfde Schrijversnet-site kun 
je iedere week, als literair akkefietje, lezen 
wie welk boek op zijn of haar nachtkastje 
liggen heeft. De meeste schrijvers zijn lelijk 
als de pest, en zien dat ook als een van de 
redenen waarom ze schrijver zijn geworden. 
Bent u echter niet voor rede vatbaar en wilt 
u uw literaire god bewonderen, dan staat 
een verzameling van schrijversportretten 
op dit schrijversnet. Friso Keuris bundelde 
zijn portretten van schrijvers op http:// 
www. schrijversnet, nl/keuris/.

Verder vindt u op deze interessante 
site een schrijverscatalogus, die echter niet 
altijd zo actueel is: Tom Lanoye ziet er op 
de bijbehorende foto nog steeds uit als de 
laatste der Mohikanen, en van zijn 
Goddelijke Monster is nog geen spoor te 
bekennen. Ook is de informatie die u bij de 
verschillende schrijvers krijgt in deze 
catalogus eerder beperkt: een mini- 
biografie, een even mini-bibliografie, een 
mini-ci taat, en dan hier en daar ook nog een 
wetenswaardigheid of pikante roddel over 
de schrijver in kwestie.

Niet iedereen is echter even 
magertjes bedeeld geweest: bij wijze van 
troost zocht ik Hugo Claus op (volgend 
jaar win je die Nobelprijs zeker, Hugo, 
hang de smoking alvast klaar!), en het hoekje 
van de keizer onzer letteren was opgefleurd 
met enkele zeer bruikbare en interessante 
links.

Links
Alexandra Colen mikt nattigheid 

en haalt haar wijwaterkwispel al weer 
boven: welke vunzige pornorommel komt 
er onder deze verdachte titel? Staat Internet 
niet vol pornografische foto’s, tien keer 
erger dan de toch al zwaar over de schreef
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gaande campagne van Mexx? Inderdaad, 
Alexandra, maar dat onderwerp laat ik 
liggen waar het zich volgens jou bevindt: 
links. Wat ik wil vertellen is dat verreweg 
het interessantste aan deze site het aantal 
belangwekkende links (verwijzingen naar 
andere sites dus) is. En dat is voor luie 
zoekers natuurlijk een godsgeschenk, 
manna uit de hemel (nu tevreden, Alexandra, 
na deze bijbelverwijzing?). Klik het 
onderste icoontje van de homepage aan, en 
laat u meeglijden in de eindeloze maal-
stroom van dichte en minder dichte 
verwanten van deze site. Dit is Internet op 
zijn best!

Zo komen we op een site waar de 
literaire eer van Vlaanderen zwaar wordt 
gewroken. De Times Literary Review biedt 
een overzicht aan van de beste recente 
Nederlandstalige literatuur, in het Engels 
vertaald. En daar vinden we de volgende 
namen terug: Geert Van Istendael, 
Kristien Hemmerechts, Tom Lanoye, Lut 
de Block en Charles Ducal {http:// 
weldelsol. com/tlr).

Maar houdt u, ondanks de intrede 
van de literatuur in het Internet-tijdperk, 
toch steeds de volgende waarheid voor ogen: 
“Dat zou een boek zijn, maar uw boek zal 
weeral geen boek zijn, er zal niets in staan 
over het leven gelijk het leven is.” (Louis 
Paul Boon, op http://www. schrijversnet, nl/ 
boon.htm).

Wouter
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Het Pand
Van kloostergang, o ver ‘B azar P ru d h o m ’ to t prestigieus

uithangbord van de RUG.
Het oud Dominikanenklooster van 

Onderbergen staat bekend als het ‘Pand’. 
Het woord ‘pand’ wordt ook gebruikt voor 
‘kloostergang’. Gent kent twee belangrijke 
panden: het Pand van het Patershol of het 
voormalig Karmelietenklooster en het Pand 
van O nderbergen o f het voorm alig

de definitieve klassering als monument in 
1956 weerhield bouwpromotoren ervan het 
klooster te slopen. Zeven jaar later kocht de 
RUG het Pand voor 18 miljoen. De RUG 
had hiermee een dubbel doel: een home 
voor studenten optrekken aan de straatkant 
en naast de St-Michielskerk, en de overige 
gebouwen van het Pand inrichten als

nog sterk gesubsidieerd maar het is de 
bedoeling dat het zelfbedruipend wordt via 
de verhuur van zalen. Privé-organisaties en 
bedrijven die ruimtes willen huren voor 
vergaderingen of congressen betalen het 
dubbele van de RUG omdat het Pand toch 
in de eerste plaats een prestigieus 
visitekaartje van de RUG moet blijven. De

Dominikanenklooster. Doorgaans bedoelt 
men het laatste als men praat over hét Pand.

In het begin van de 13de eeuw kregen 
de Dominikanen het Utenhovehospitaal, 
gelegen naast de S t-M ichielskapel, 
toegewezen als definitieve vestigingsplaats. 
Snel daarna begonnen ze met de verdere 
uitbouw van een volwaardig klooster aan 
de oever van de Leie. Een sacristie, 
kapittelzaal, refter, keuken, raadskamer, 
bakkerij en brouwerij werden opgetrokken 
met daarboven een slaapzaal. Na een kerk 
werd er in 1473 een bibliotheek bij gebouwd. 
Vanaf die periode werd het klooster gebruikt 
voor alles wat geld in het laatje kon brengen: 
onder de naam ‘Bazar Prudhom’ wordt de 
refter een verkoopszaal van meubelen, 
andere delen deden dienst als opslagplaats 
voor wijn en in de cellen wonen mensen 
met een zeer bescheiden inkomen. In 1823 
verkopen de Dominikanen het klooster met 
toelating van paus XII. Tegen 1950 is het 
klooster zo goed als onbewoonbaar en enkel

cultureel centrum. Enkel het tweede deel 
van het plan werd goedgekeurd en het 
klooster werd afgestaan aan de Regie der 
Gebouwen voor een restauratie in vier fasen. 
Die restauratie is nu grotendeels voltooid.

Op dit ogenblik wil de RUG het 
Pand verder uitbouwen als cultureel 
centrum. De nadruk komt te liggen op 
pedagogische, educatieve en culturele 
activiteiten. Omdat het zo’n oud en delicaat 
gebouw is, gaat het doorgaans om lezingen 
of congressen, al dan niet gevolgd door een 
receptie of maaltijd. Zo houdt de Dienst 
Internationale Betrekkingen er binnenkort 
een afscheidsreceptie voor een groep 
studenten en viert de Sportvereniging bij 
het revalidatiecentrum RUG zijn 25-jarig 
bestaan.

Het gebruik van de lokalen in het 
Pand is uiteraard niet gratis aangezien het 
een duur gebouw is qua onderhoud en 
verwarming. Op dit moment wordt het Pand

culturele en wetenschappelijke uitstraling 
verzorgen van de RUG, blij ft een basisopzet 
van het Pand.

Verder bevindt er zich een restaurant 
in het Pand dat fungeert als Universitaire 
Club want het is enkel toegankelijk voor 
leden: professoren, assistenten, personeel 
van het UZ, oud-personeel en studenten. 
Aan de balie kan je gratis een lidkaart 
aanvragen en leden kunnen niet-leden 
meenemen naar het restaurant. M.a.w. een 
student kan zijn ouders meenemen. En een 
prijskaartje van min. 450 frank per maaltijd 
zal menig student ervan weerhouden om 
het restaurant zonder zijn ouders te 
bezoeken.

Karlien
Geraadpleegde Bron: P.J. Piet De 

Pue, De Paters Dominikanen te Gent, 
Paters Dominikanen, Gentjaren ’80. 
(Archief van de RUG).
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Column
D e esthetische b ijdrage van de student aan de

De studentenpopulatie levert niet 
enkel een belangrijke bijdrage aan het 
welzijn van de kleine en middelgrote 
handelszaken hier in Gent, maar zij zorgt 
ook vooreen soms dubieus straatbeeld. Een 
voorbeeld: ‘s morgens, zo rond acht uur, is 
het niet onwaarschijnlijk dat je gecon-
fronteerd wordt met een plas maaginhoud 
van een overmoedige, nog in drankopleiding 
zijnde (cursus zuipen voor beginners) eerste 
kanner (of hij ooit de cursus zuipen voor 
gevorderden zal volgen, kunnen de 
ambulanciers van het UZu wel mededelen). 
Nu, ik heb daar op zich niets op tegen, maar 
er zijn wel plezieriger dingen om in contact 
mee te komen op een nuchtere maag. 
Ongetwijfeld kon deze heer (of dame) 
onmogelijk het resultaat van zijn of haar 
nachtelijke escapade bewaren tot een 
geschiktere plaats werd gevonden, wat 
echter geen excuus is voor het tentoonstellen 
van hun postmodern kunstwerk van 
bitterballen met friet.

Na het passeren van talloze wild- 
geplakte affiches of ridicule graffiti kom je 
dan eindelijk aan in de faculteit. Het eerste 
wat daar dan opvalt, zijn de zogenaamde 
‘aanplakborden’ met ‘nuttige informatie’, 
afbeeldingen van een carnavaleske dorps-
idioot halfoverplakt met een of andere 
aankondiging van een fuif gesponsord door 
een cola-merk of een sigarettenfabrikant. 
Wat de PFK-ers of FK-ers willen aa-
nkondigen gaat mij eigenlijk niets aan maar 
ik vind dit toch pure papierverspilling. Eén 
affiche in plaats van vijf is toch meestal 
genoeg, tenzij je een dementiepatiënt bent 
in de terminale fase. In het auditorium is het 
nog erger gesteld met het respect voor 
eigendommen van de universiteit. Ik vraag 
mij soms af of sommige mensen echt niets 
beters te doen hebben dan hun naam met 
tippex op de bank te vereeuwigen. Misschien 
kunnen ze zichzelf eens voorstellen aan het 
personeelslid dat hun geklieder moet 
verwijderen.

In de toiletten zijnjammerlijkgenoeg 
een ander soort ‘artiesten’ aan het werk. 
Deze heerschappen hebben de onweer-
staanbare drang om met onuitwisbare stift 
enkele onnozele boodschappen neer te 
kladderen. Ze zullen zichzelf ongetwijfeld 
zeer dapper vinden, maar de rekening in 
materiaal en manuren om deze ruimte te 
herschilderen is minder heldhaftig. Ik wil 
hier nu niet de moraalridder gaan uithangen, 
maar moeten wij met zijn allen toch niet 
wat meer dankbaarheid tonen aan een 
universiteit die subsidies geeft aan 
verenigingen, zalen ter beschikking stelt 
aan de studenten en ons hoogkwalitatief en 
goedkoop onderwijs verstrekt. Respect voor 
goederen van een ander is niet kinderachtig 
of oubollig, het is een plicht, want we 
hebben er allen baat bij!

Tom Laloo

Joseph Plateau
Betovergrootvader van de Simpsons (langs vaders kan t)

In het gezegende jaar 1879 beschikte 
het lot de Bataviawijk, een sloppenkwartier 
nabij de Blandijnberg, voorgoed van het 
Genste stratenplan te vegen, en uit haar asse 
een nieuw universiteitsgebouw te laten 
rijzen, het Instituut voorde Wetenschappen. 
De.eveneens gloednieuwe straat langs de 
voorkant van het gebouw werd de Joseph 
Plateau straat gedoopt.

Anno 1997 is de Plateaustraat nog 
steeds de thuisbasis van burgerlijk  
ingenieurs en aanverwanten èn een begrip 
in het Genste studentenmilieu. Wie was 
dieJoseph Plateau dat er een straat aan hem 
werd gewijd?

Joseph Plateau werd geboren in 
Brussel, en als zoon van een kunstschilder 
ging hij nog naar de tekenacademie toen hij 
op 14-jarige leeftijd plots wees werd. Hij 
werd toegewezen aan zijn oom, die Josephs 
nog prille kunstenaarscarrière een halt 
toeriep door hem naar het atheneum te 
sturen. Toen hij in 1822 naarde universiteit 
van Luik trok, spoorde diezelfde oom hem 
aan zich in te schrijven aan de faculteit

Letteren en Wijsbegeerte, terwijl hij zelf 
eigenlijk wetenschappen wou studeren. Het 
resultaat was dat hij twee jaar later kandidaat 
was in de letteren, de rechten, de wiskunde 
èn de natuurkunde!

Plateau was uitermate gefascineerd 
door het fenomeen van de optische illusie. 
In 1829 behaalde hij dan ook de doctoraats- 
titel met een verhandeling waarin hij de 
wetten vastlegde die het onstaan en het 
verdwijnen van lichtindrukken aan het oog 
beheersen. Wanneer hij in 1835 hoogleraar 
werd in Gent had hij zijn passie voor het 
gezichtsbedrog nog verder uitgediept, en 
zijn groeie nde faam bevestigd met de voor 
die tijd spectaculaire uitvinding van de 
phenakistiscoop  , ook wel bedrogs- 
beschouwer.genoemd.

Dit toestel bestond uit een verticale 
schijf voorzien van spleten, met op de 
achterzijde tekeningen van figuren in 
opeenvolgende bewegingen. Wanneer men 
de schijf laat draaien, en door de spleten in 
een spiegel kijkt, doen Plateau’s wetten 
hun werk en ziet men een embryonaal

tekenfilmpje. Zo wordt een mooi meisje 
een lelijke heks, schieten pijlsnel kikkers 
weg, of krioelt het ineens van de kronkelende 
ratten. De phenakistiskoop werd gecom-
mercialiseerd, en Plateau verwierf inter-
nationale bekendheid.

Meer dan 150 jaar later mogen we 
hem zelfs het epitheton grondlegger van de 
film  toedichten, wordt er een Plateauprijs 
uitgereik t op het F ilm festival van 
Vlaanderen-Gent, kunnen we filmcollege 
lopen aan de Film Plateau-Paddenhoek, of 
kunnen we nog maar eens achteloos door 
zijn straat lopen.

Een tragisch detail is dat de man 
wiens leven en werk zó in het teken stonden 
van het zicht, de laatste 40 jaar van zijn 
leven blind was. Nog tragischer is echter 
dat die handicap zijn oorsprong vindt in één 
van de tests die aan de basis hadden gelegen 
van zijn wereldsucces. In 1829 , tijdens de 
voorbereiding van zijn doctoraat, had de 
toen 24-jarige Plateau bij wijze van 
experiment immers langer dan 25 seconden 
recht in de zon gekeken...

K7
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Kamerjazz, met zeg maar 
flinke ballen

O p volle k ra c h t V ooruit!

Vooruit Geluid tapt rijkelijk uit het vaatje dat John Zorn heet. Na de 
vorige twee concerten van respectievelijk het Masadakwartet en het 
Masada Chamber Ensemble is het op donderdag 6 november de beurt 
aan het duo Joey Baron en BUI Frisell. Beiden zijn vaste waarden uit 
Zorns entourage, maar geven ver daarbuiten ook blijk van hun kunnen. 
Dit concert wordt alvast een voorsmaakje van deze muzikale kameleons 
wiens namen bij de kenners klinken als de klokken van Rome.

Bill Frisell speelde aanvankelijk bevestigden de muzikale veelzijdigheid en 
klarinet maar met de popmuziek kwam kwaliteit van Frisells gitaarspel zodat hij nu
geleidelijk de interesse voor de gitaar. In een van de meest gevraagde gitaristen in de
z’n tienerjaren speelde hij in verschillende
groepjes die pop- en 
s o u l k l a s s i e k e r s  
coverden. Talent staat 
altijd op de springplank 
en Frisell studeerde 
muziek aan de univer- 
siteit van Northern Colo- 
rado en aan het Berklee 
College of M usic in 
Boston. Het bleef echter 
niet bij muziek spelen 
alleen, in ’78 verbleef 
Frisell gedurende een jaar 
in België om zich vol-
ledig toe te leggen op het 
schrijven van muziek-
composities.

De grote om -
mekeer voor Frisell 
kwam er toen hij zeven-
tien was, na z’n kennis-
making met Wes Mont- 
gomery. Maar daarnaast 
rekent hij Jimi Hendrix,
Thelonious M onk,
Sonny Rollins, John 
Zorn en de vele genres 
die men catalogeert onder 
wereldmuziek tot z ’n 
grootste muzikale in-
vloeden. Bill Frisell een 
duizendpoot noemen is 
een understatement, hij 
speelde bij tientallen 
zoniet honderden for-
maties en nam dozijnen 
platen op als sideman, co- 
leader of als frontman 
zelve. De bekendste mu-
zikanten wiens werk hij 
hielp inkleuren zijn 
wederom John Zorn,
M arianne Faithfull,
John Scofield, Vernon Reid (cfr. Living 
Colour) en Wayne Horvitz. Deze bijdragen

hedendaagse muzieksien is. De laatste j aren 
echter geniet Frisell meer en meer de 
aandacht als componist en frontman van, 
hoe kan het ook anders, de Bill Frisell 
Band.

Joey Baron (’55) haalde de mosterd ’
bij de televisie en bij de platen van Art 
Blakey, James Brown, Booker T. and the 
MG’s, de Beatles en Jimi Hendrix. Ook , 
deze drummer is een man met een 
curriculum om U tegen te zeggen. Hij 
speelde bij tientallen grote namen zoals 
Dizzy Gillespie, Toots Thielemans, Chet 

Baker, Stan Getz en 
nog maar eens John 
Zorn. (cfr. Naked 
City, Masada).
Baron speelt ook nog 
eens bij Miniature 
en de Bill Frisell 
Band. Heden heeft 
hij een eigen band die 
hij bedacht met de 
naam Barondown.
Need More!?

Frisell en 
Baron hebben ei-
kaars muzikale pad 
al verscheidene 
keren gekruist en zijn 
in de loop der jaren 
goede vrienden ge-
worden. Reden 
genoeg om deze 
herfst met z ’n 
tweetjes een Euro-
pese tour op poten te 
zetten. Het concert in 
de Vooruit zal geen 
hiërarchisch karakter 
hebben, het betreft 
hier even waardige en 
elkaar respecterende 
muzikanten die werk 
van beiden alsook 
standaardwerken aan '
de man zullen bre-
ngen. Het aan- 
gekondigde concert ,
is tevens een 
zeldzame gelegen-
heid om de magie en 
intensiteit van deze 
pracht-muzikanten 
verenigd te zien in 
de intimiteit die een 
duo in zich herbergt.

Mo ’KUL
Joey Baron voelt zich in z'n sas van Gent.
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(G)een Zorn op Vooruit Geluid ?
Het begint zo stilaan op een jaarlijkse gewoonte te lijken, John 

Zorn op Vooruit Geluid. Misschien hebben de organisatoren om die 
reden niet de man zelfnaar Gent gehaald, maar wel een gezelschap dat 
zijn muziek vertolkt, het Masada String Trio.

Zorn is een van de ‘grote namen’ - 
zoniet de grootste- uit het New Yorkse 
avant-gardemilieu. Hij is nu 44 en bracht 
sinds ’ 83 al meer dan twintig platen uit. Met 
zijn band Naked City bokste hij in ’90 de 
gelijknamige klassieker in elkaar. Een plaat 
die uitkwam op het Elektra-label, een huis 
dat niet onbekend in de oren zal klinken van 
onder meer Afghan W higs- en 
Stereolabfanaten.

Aangezien Zom toch al Saxofonist, 
componist, arrangeur en improvisator was, 
besloot hij inmiddels maar een eigen label 
op te richten dat om verstaanbare reden de 
naam Avant meekreeg.

Door zijn enorm uiteenlopende 
beïnvloeding, die van cartoonmuziek tot 
hardcore gaat, stond Zom reeds in voor al 
even verschillende platen, waarbij steeds 
weer andere stijlen werden gecombineerd. 
In zijn recentste werk lijkt vooral zijn joodse 
afkomst een grote rol te spelen als 
beinvloedingsfactor. Dit resulteerde in de

compositie ‘Kristallnacht’ en het ontstaan 
van het Masada kwartet, met als bezetting, 
naast John Zom die de altsax voor zijn 
rekening nam, ook Greg Cohen (basgitaar), 
Dave Douglas (trompet) en Joey Baron 
(drums). Er zijn reeds acht CD’s van dit 
kwartet beschikbaar.

Intussen is nu het Masada String 
Trio ontstaan. Greg Cohen is nog steeds 
van de partij en wordt geflankeerd door 
violist Mark Feldman en cellist Erik 
Friedlander. Beiden hebben ze ervaring 
zat en worden ze in de New Yorkse scene 
erg gew aardeerd. Wie niet echt 
geïnteresseerd is in technische details over 
deze muzikant-componist-improvisatoren 
kan maar beter onmiddellijk naar de laatste 
paragraaf zappen wegens ‘het zegt mij toch 
maar bitter weinig’.

Feldman werkte als studiomuzikant 
onder meer samen met Diana Ross en 
Carol King. Ook aan podiumervaring

ontbreekt het hem zeker niet. John Zom 
zelf, Ray Anderson en Anthony Davis 
vormen slechts een greep uit het aantal 
artiesten die hem meesleepten in hun gevolg

Erik Friedlander is al evenzeer uiterst 
actief. Ook hij werkte al menig maal samen 
met Zom, zowel live als bij studiowerk. 
Onlangs werkte hij nog mee aan de recentste 
cd van Dave Douglas. Hij heeft ook een 
eigen band rond zich gevormd, Chimera, 
wiens debuut in 1996 uitgebracht werd op 
Zom’s Avantlabel.

Het Masada String Trio zal dus op 
eigenzinnige manier de muziek van Zom 
voor publiek brengen. In november doen ze 
de Lage Landen aan en op de achtiende 
houden ze halt in de Gentse Vooruit.

Wie zich geroepen voelt om op een 
uitermate genietbare wijze kennis te maken 
met de muziek van Zom raad ik ten stelligste 
aan om zo snel mogelijk in het bezit van een 
ticket te komen want ik deel u nog dit mee: 
toen Zom vorig jaar een ander ensemble op 
pad stuurde zat de theaterzaal van de Vooruit 
bomvol.

Tom De Baerdemaeker

Theater Neon Eens op dit Eiland
Liefde o verw in t de dood m a a r vooroordelen z ijn  sterker
Sinds haar oprichting in 1983 stoomt theater Neon om de twee jaar  

een productie klaar. Dit jaar wordt het een sprankelende cocktail van 
muziek en dans met de musical Eens op dit Eiland.

Er was eens een eiland dat eruit zag 
als de uitgelezen locatie voor de promotie 
van de nieuwste naar kokos en mm geurende 
Batida. Een heel klein meisje en haar 
vrienden komen in dit paradijs terecht. 
Ondanks de paradijselijke entourage raakt 
het meisje in moeilijkheden maar ze wordt 
gered door de vier góden van het eiland: 
aarde, water, liefde en dood. Uit dank-
baarheid wil het meisje een tegen-prestatie 
leveren. Na wat heen en weer getrek tussen 
de góden besluit de god van de dood dat 
haar ultieme beproeving de hart-ver- 
scheurende keuze tussen liefde of leven 
wordt, met andere woorden haar leven kan 
haar geliefde redden. Haar liefde is groot en 
mag dan al sterker zijn dan de dood, de 
liefde moet het afleggen tegen een rits 
racistische vooroordelen.

Dit lijkt Romeo en Julia op de 
Caraïben maar het is een legende uit

Trinidad die Lynn Ahrens voor toneel 
bewerkte. Stephen Flaherty zette 
(kokos)notenbalken onder de tekst en de 
musical Eens op dit Eiland was een feit. 
Een viertal jaren geleden verzeilde Serge 
Elia op een voorstelling van dit stuk in 
Londen. Zeer onder de indruk van de 
opvoering en sinds jaar en dag actief als 
regisseur bij jeugdtheater Neon, kwam de 
musical op zijn verlanglijstje van te spelen 
stukken. Met een onweerstaanbaar enthou-
siasme wist hij ook de 15-16-jarigen te 
overtuigen van de zuiderse charmes van de 
musical. Enkele jaren en ettelijke kalver-
liefdes later was hun enthousiasme nog 
steeds niet bekoeld en eindelijk is het zover: 
Eens op dit Eiland staat op de planken in de 
vernieuwde ‘drukkerij’ achter café Back-
stage. Elia vertaalde de Engelse tekst en 
zorgde voor een specifieke invulling van 
enkele Zuid-Amerikaanse elementen. De 
thematische ondertoon - de huizenhoge

vooroordelen tussen donkere en bleke 
negers - herformuleert Elia als het racisme 
tussen mensen van hogere en lagere stand. 
Ordinaire rokjes en hawaïhemden vervangt 
hij door eveneens hittebestendige linnen en 
katoenen outfits, geïnspireerd op collecties 
van onze landgenoot Dries Van Noten.

Zeventien jongeren zingen zich de 
ziel uit het lijf en dansen tot het zweet in 
straaltjes naar beneden gutst. Stephanie 
De Brandt, zelf nog student aan de 
Compagnie Aimé De Lignière, ontwierp de 
choreografie van de voorstelling en Peter 
Bauwens brengt Flaherty’s opzwepende 
muziek.

Karlien

Première op 7 november om 20u. 
Verder nog voorstellingen op 8, 13- 
14-15, 20-21-22, 27-28-29 november 
om 20u, zondag 23 en 30 november 
om 15u. Backstage: reservatie 09/233 
35 35.
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Katelijne Damen_________
“ i k  d r in k  n o o it  T o c h  b e n  i k  s o m s  e v e n  d r o n k e n  a ls  d e  a n d e re n . ”

Een gebrek aan zitcomfort als eeuwig excuus om weer eens niet naar 
het theater te gaan, kan dit keer niet. Voor de opvoering van Koppen 
verving Het Zuidelijk Toneel de theaterzitjes door grote bedden. Het 
publiek kan willekeurig verspreid gaan liggen en de toneelspelers 
acteren in, om en rond de bedden. Dit heeft alles te maken met de film  
Faces van John Cassavettes uit 1968 waarop het stuk gebaseerd is. 
Enerzijds zorgt deze enscenering ervoor dat het publiek op de huid van 
de acteurs zit en verschillende scènes in close-up kan bekijken. Anderzijds 
creëert het een flitsend geheel van bewegingen aangezien de personages 
tussen de bedden door spelen.

Tegelijkertijd verwijst de geïm-
proviseerde slaapzaal naar de inhoud van 
het stuk: een etmaal uit het leven van het 
echtpaar Frost. In de vooravond kondigt 
Richard Frost aan dat hij wil scheiden. 
Maria Frost zoekt troost in een bar. Daar 
ontmoet ze Chet en ze neemt hem 
mee naar huis. Enkele uren later 
verijdelt Chet een 
zelfmoordpoging van Maria. 
Ondertussen beleeft Richard een 
wilde nacht met de luxe call-girl 
Jeannie, maar tegen de ochtend 
ontwaakt hij uit zijn roes en hij 
keert terug naar huis. Onderaan 
de trap kijken Richard en Maria 
elkaar weer in de ogen. Katelijne 
Damen speelt Maria Frost en 
Schamper sprak met haar over 
haar personage, het stuk en de 
nabije toekomst.

Schamper: Hoe zou u 
Maria Frost omschrijven?

Katelijne Damen: “Maria 
is op het eerste gezicht een 
getrouw d vrouw tje, ze 
beantwoordt aan het stereotiepe 
beeld dat we hebben van vrouwen 
die eigenlijk niks moeten doen.
Mocht het stuk zich nu afspelen 
dan zou ze aerobic of tumles 
volgen. Dit klinkt waarschijnlijk 
nogal denigrerend, maar zo bedoel ik het 
niet. Zulke mensen hebben even goed 
bepaalde verlangens, fantasieën en 
frustraties en ik wil daar helemaal niet 
neerbuigend over doen. Misschien heeft 
het te maken met het fei t dat i k dat personage 
speel. Tijdens de repetities vorm je je nogal 
snel een mening over bepaalde situaties in 
het stuk, maar het is letterlijk en figuurlijk 
niet ver van ons bed eigenlijk. Sommige 
dingen doe of denk ik thuis ook.”

Schamper: Dus eigenlijk kan 
iedereen zichzelf erin herkennen?

Damen:”Daar ben ik van overtuigd, 
tyet gaat over diepmenseljke gevoelens. 
We weten allemaal hoe het is om afgewezen 
of bemind te worden. Dat is een universeel 
verhaal. Iedere mens heeft dromen,

fantasieën en verlangens; die hebben vooral 
te maken met liefde maar ook met sexuele 
verlangens. Iedereen heeft wel zijn 
fantasietjes.”

Schamper.'Is het de grens tussen 
haar reéele leven en haar fantasieën 
die haar zo beangstigt?

Damen: “Als je fantasieën opeens 
werkelijkheid kunnen worden, schrikt dat 
enorm af. Ik kan mij heel goed voorstellen 
dat je dan denkt: dit wil ik gewoon niet. 
Maria wordt geconfronteerd met haar wilde 
fantasie, maar ze ondergaat het niet. Er is 
iets dat haar tegenhoudt. Ze ontmoet Chet 
maar ze gaat niet met hem naar bed, alhoewel 
ze dat misschien wel wil, zeker wil. Ze 
pleegt bijna zelfmoord. Hierin verschilt ze 
van Richard. Hij vrijt wel met een prostitué, 
uit liefde, het is niet gewoon maar iets 
vleselijks. Het fijne aan het stuk is dat het 
zo open blijft. Verschillende interpretaties 
zijn mogelijk. In het stuk ga ik weg en hij 
komt achter mij aan. Sommige mensen 
interpreteren dat als: zie je wel, ze gaat weg. 
Terwijl dat helemaal niet de bedoeling was.

Ieder kiest het einde waar hij of zij tevreden 
mee zou zijn.”

Schamper: Het verhaal lijkt op 
het eerste gezicht op W ho’s Afraid of 
V irginia W oolf ? Is het daarmee 
vergelijkbaar?

Damen:”Weinig. Qua ideeën mis-
schien, en het zijn alle twee Amerikaanse 
stukken. Dit koppel is niet ongelukkig. 
Alleen is er iets dat voor hen, ieder an sich, 
niet klopt. Maar is dat ook zo? We willen 
allemaal grootse dingen bereiken maar 
misschien zijn die grootse dingen veel 
kleiner dan we ons kunnen voorstellen. 
Want eigenlij k houdt dit koppel ongelooflij k 
van elkaar, ze willen helemaal niet weg, 
alleen is er dat iets dat eigenlijk niet 
benoembaar is.”

Schamper:”Als het nacht is, hoef 
je  niet meer te kiezen ” 
vertelt Ivo Van Hove 
in een artikel in de 
Volkskrant (30/05/ 
97). De personages 
hebben m aat-
schappelijke keuzes 
gemaakt en overdag 
zijn ze beperkt door de 
verplichtingen die 
deze keuzes met zich 
meebrengen. Hoe zie 
j i j  dat?

D a m e n :” V oor 
sommige mensen is dat 
inderdaad zo.
Bijvoorbeeld, ik drink 
nooit. Toch ben ik soms 
even dronken als de 
anderen. Dat heeft te 
maken met een roes waar 
je in zit, een vorm van 
overgave, die niet te 
voorspellen is. Een ander 
voorbeeld is een 
vrouwenscène in het stuk 
waarin de vrouwen heel 

ver gaan en dan vraag je je af waardoor dat 
lintje nu precies doorgebroken is. Je kan 
het niet benoemen. Het onbenoembare 
waardoor iemand in een volle zaal begint te 
wenen of met een geweer in het rond begint 
te schieten. Dan beland je bij de psychologie 
van de mens. Alhoewel er altijd nog iets 
overblijft als ‘het geheim van een mens of 
een ziel’, vind ik. En je kan daar een bepaalde 
mening aan geven. Toch kunnen toe-
schouwers dit op een heel andere manier 
ervaren, en dat is goed.”

Schamper: De tekst van
Cassavettes wordt zeer nauw gevolgd, 
terwijl de acteurs via improvisaties 
hun personages zo dicht mogelijk 
benaderden. Hoe ging dit in zijn werk?

Foto: Samson
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Damen:”We leerden de tekst uit het 
hoofd en we improviseerden met die 
woorden. Net als bij Cassavettes zijn de 
acteurs het belangrijkste. Bij het zien van 
de film dacht het publiek dat de film 
geïmproviseerd was, terwijl het script en de 
tekst woord voor woord vastlagen.”

Schamper:Hoe heb je  de regie van 
Ivo Van Hove ervaren?

Damemlvo heeft heel goed gewerkt 
met ons. Hij geeft ons veel vrijheid. Het 
waren’ prettige repetities, maar technisch 
gezien is het heel moeilijk met de belichting 
en het geluid erbij. Het is een heel intense 
en fijne periode geweest.”

Schamper:Is het anders acteren 
met het publiek zo dichtbij o f blijft dat 
hetzelfde?

Damen:”Het is heel eng. Wel, het is 
niet zo eng als je tussen mensen zit die je 
niet kent. Maar het kan bijvoorbeeld 
gebeuren datje moeder naast jou zit. Dat is 
heel raar. Verder blijft acteren hetzelfde, of 
het publiek nu op een halve km van jou 
vandaan zit of niet. Je moet oprecht en 
eerlijk spelen.”

Schamper:Wat ga je  doen na dit 
stuk bij Het Zuidelijk  Toneel? 
Schrijven en regisseren?

Damen:”En acteren. En repeteren. 
Het nieuwe stuk komt uit half maart en het 
heet Verleden hartjes. Het gaat over pubers 
die een soort schoolkrantje hebben. Maar er 
is meer. Het behandelt hun idealen, hun 
wereldverbeteraarsfilosofie, die we waar-
schijnlijk heel naïef vinden maar die in hun

oprechtheid voor ons heel leerrijk is. In het 
vorige stuk speelden jongetjes oude mannen, 
nu kruipen oudere acteurs in de huid van 
pubers. Maar ik blijf ook toneelspelen. Ik 
zeg ook niet dat ik nooit meer zal meewerken 
met Het Zuidelijk Toneel, want ik werk 
daar heel graag. Ik wou op zoek naar wat 
schrijven en regisseren nu precies is, en 
misschien ben ik wel helemaal verkeerd 
bezig, maar dat zal ik dan wel merken.”

Schamper: “Veel succes en het 
beste.”

Karlien
Koppen, in een regie van Ivo Van 

Hove met Warre Borgmans, Katelijne 
Damen, Camilla Siegertsze.a. Van 25 
tot en met 29 november om 20.00 in de 
Minard.

Paris-Bruxelles-Brussel-Parijs
D i t  j a a r  te n to o n s te llin g , v o lg e n d  ja a r n ie u w e  w ie le rk la s s ie k e r?

Nog tot 14 december loopt de tentoonstelling Paris-Bruxelles- 
Brusel-Parijs in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. De expositie 
belicht de artistieke wisselwerking tussen België en Frankrijk in de 
periode 1848-1914. Naast dit unieke project in samenwerking met 
ondermeer Museé d ’Orsay, Parijs, vinden er nog enkele randevenementen 
plaats.

Waarom trokken er vanaf de tweede 
helft van de 19de eeuw zoveel Belgische 
kunstenaars naar Frankrijk en vonden 
omgekeerd zoveel Franse artiesten een niche 
in België? Aan de hand van talrijke kostbare 
kunstwerken krijgt de toeschouwer een 
beeld van deze symbiotisch getinte brok 
kunstgeschiedenis. Een grote troef van deze 
expositie is bovendien dat ze multi- 
discipinair is, en dit omdat de besproken 
periode gekenm erkt werd door een 
groeiende integratie van de kunsten. Naast 
schilderkunst omvat ze dus ook fotografie, 
theater, literatuur, muziek, architectuur en 
toegepaste kunsten.

Van Realisme tot 
Impressionisme

Na de staatsgreep van Napoleon III 
in 1851 vlucht de Franse schrijver Victor 
Hugo naar Brussel. Hij is één van de 
kunstenaars die in die roerige tijd van 
revoltes een voedingsbodem vindt in België, 
een land dat toen één van de meest 
democratische grondwetten van Europa had, 
en zodoende de bezitter was van een 
uitzonderlijke tolerantie tegenover buiten-
landse cultuur. Kunstkringen zoals Les XX 
(Les Vingt) en L  ̂Libre Esthetique boden 
al vroeg een platform aan de Franse Avant- 
Garde, en tussen 1855 en 1914 werden er 
maar liefst 11 wereldtentoonstellingen 
gehouden in bei4e landen, waaronder één 
te Gent. De artistieke dialoog kon beginnen.

Wanneer we in vogelvlucht over de 
zalen scheren, zien we de ondermeer hoe 
het historisme van de Belgische schilder 
Leys doorschijnt in het werk van de 
Fransman Tissot, hoe de Franse landschap-
schilders van de School van Barbizon een 
Belgisch broertje kregen met de School 
van Tervuren, en hoe het realisme van 
Courbet van meet af aan succes kende in 
België èn de blauwdruk vormde voor de 
stijl van de gebroeders Stevens.

Het Balkon van Manet, waarvan 
een fragment het uithangbord van de 
tentoonstelling vormt, was reeds in 1869 te 
zien op het salon van Brussel. Het 
impressionisme vond hier dan ook snel een 
schare aan epigonen, waarvan een deel ook 
werkelijk iets toevoegden aan deze 
schilderstijl. De bekendste daarvan is 
ongetwijfeld James Ensor.

Van Symbolisme tot Art 
Nouveau

De literaire uitwisseling van die tijd 
zie we geïllustreerd in het schilderij De 
Lezing van Theo Van Rysselberghe, 
waarop zowel Belgische als Franse 
symbolistische schrijvers staan afgebeeld. 
Die Belgische schrijvers hadden trouwens 
een niet onbelangrijke invloed op de Franse 
muziek. Het bekendste voorbeeld daarvan 
is het stuk Pelléas et Mélisande van 
Debussy, naar het toneelstuk van de Genste 
Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck.

Verder krijgen we nog een griezelig 
perfect voorbeeld van de dialoog voor-
geschoteld met het werk van de Belg 
Félicien Rops en zijn Franse partner in 
crime Odilon Redon. Deze laatste 
illustreerde voornam elijk Belgische 
schrijvers, terwijl Rops de circel rond 
maakte door hetzelfde te doen bij Franse 
schrijvers. Tenslotte belanden we in de 
laatste zalen bij de Art Nouveau beweging, 
met ronduit prachtige siervoorwerpen, zoals 
het bekende De Geheimzinnige Sfinx van 
Charles Van Stappen en het gekleurde 
glaswerk van Lalique, waarvan er veelal 
kopies te vinden zijn op de dressoir van de 
gemiddelde suikertante.

En Verder

Voor wie dit alles naar meer smaakt, 
valt er concertsgewijs nog wat (na) te 
genieten tijdens de Thalys concerten in de 
Rode Pomp, waarin o.a. liederen op tekst 
van Maeterlinck worden gebracht, of in het 
Museum voor Schone Kunsten zélf, waar 
recitals van Franse liederen uw oren zullen 
verwennen. Tot 2 december kan men daar 
trouwens nog terecht voor lezingen omtrent 
de tentoonstelling.

Het poëziefesti val in de Vooruit staat 
dit jaar in het teken van de Franse 
hedendaagse poëzie, en ook jeugdwerking 
De Verbeelding laat nog eens van zich 
horen, met eigenzinnige interpretaties van 
geëxposeerde werken, en dit op ver-
schillende locaties in de stad. Tenslotte 
worden de buitenbeentjes onder ons verwent 
met geleide stadswandelingen, uw aan-
geboden door Amarant en Interbellum. Haal 
boven die k-way en die drinkbus.

K7
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F a c e /ü tt

Amerikaanse film  van John 
Woo met in de hoofdrollen John 
Travolta en Nicolas Cage

John Woo, goeroe van de vechtfilm, 
heeft ooit gezegd dat hij het beu was te 
werken met mensen als Jean Claude van 
Damme: “ te veel star en te weinig acteur”. 
‘Echte’ acteurs zijn niet zo bedreven in 
kung-fu en aanverwanten als onze nationale 
trots, maar wel altijd  grappiger en 
verleidelijker dan de ‘Muscles from 
Brussels’. ZieB roken Arrow met Christian 
Slater en John Travolta, een meer adn 
goed gesmeerde actiefilm, maar in Face/ 
Off gooit Woo er nog een paar extra potten 
vaseline tegenaan.

Het resultaat is een explosieve film, 
lubricated by Nicolas Cage en Travolta, 
twee van Hollywoods laatste hunks, die 
zich zichtbaar te pletter amuseren. De 
belachelijk banale plot is ondertussen 
gemeengoed geworden. De demonisch 
slechte gangster CastorTroy (aanvankelijk 
Cage) en de doodbrave agent Sean Archer 
(aanvankelijk Travolta) wisselen van 
gezicht (en ‘love handles’) waardoor de 
twee acteurs dus elk een keer de goeie en de 
slechte mogen spelen. “Papa’s got a brand 
new bag!” croont Castor/Travolta tegen 
‘zijn’ dochter, en hij smijt er ter demonstratie 
een danspasje h la Tony Manero tegenaan. 
Ondertussen zit vaderlief Archer opgesloten 
in het lichaam van Castor, en zo ook in een 
high tech gevangenis.

Wat volgt is een flitsend kat-en- 
muisspel dat magistraal in beeld wordt 
gebracht. Bereid je vooral voorop de eerste 
twintig minuten van de film, waarin het 
vligtuig van Castor/Cage achtervolgd wordt 
op de startbaan. Woo bevestigt daarbij zijn 
status van grootmeester in het hard-boiled 
action genre. Met minutieuze precisie 
krijgen we een korte maar zeer krachtige 
visuele karakterschets van de twee 
aartsvijanden. Ook al zijn het clichés, ze 
worden uitmuntend in beeld gebracht. Zo 
neemt de scène waarin Castor zich met de 
grootste nauwlettendheid aankleedt, en zijn 
wijnrode cape om zich heen zwiert, 
demonische vormen aan . Bijkomend 
aardigheidje van de film is dat de 
prototypische tegenstelling tussen goed en 
kwaad danig getroubleerd wordt. Beide 
krachten hebben immers twee gezichten, 
en tal van schakeringen tussenin.

Naar het schij nt wil onze Jean Claude 
nu ook een serieus acteur worden en zou hij 
het liefst van al zijn landgenoot Jacques 
Brei vertolken. Keep on dreaming.

(Decascoop)
Katia

Funny Games

Film van Michael Haneke met 
Susanne Lothar, Ulrich Mühe

U dacht bij het overvloedige geweld 
van Pulp Fiction of Reservoir Dogs met 
chronische hartklachten te worden 
opgenomen, of bij de hardheid van 
Trainspotting of C ’est arrivé prés de chez 
vous met een vochtige luier rond de dolen. 
U dacht verkeerd, Funny Games verschalkt 
op een diefje alle schandaalfilms van de 
laatste jaren. Tarantino is ou(t)d, Haneke 
niet! Pulp Fiction is niet meer dan een 
geromantiseerd kabouterverhaaltje over 
blaffers bedoeld om kleuters in slaap te 
wiegen.

Michael Haneke is vertrokken 
vanuit de vraagstelling welke de gevolgen 
zouden kunnen zijn op de mens van een 
ongebreidelde input van alle soorten geweld 
via de audiovisuele media. Het publiek 
wordt dus geconfronteerd met een 
omgekeerd geweld, ofte hoe een sadistische 
geweldsdaad zijn eigenlijke invulling krijgt 
via de fantasie van de toeschouwer.

Het cinefiele publiek is in deze film 
niet meer dan een gemakkelijke speelbal in 
de sadistische spelletjes van twee 
gereïncarneerde duivels. Via rechtstreekse 
aansprekingen tot het publiek en een heel 
bizarre, maar ó zo schitterende rewind- 
scène(!) creëert de regisseur een gevoel van 
absoluut ongemak en onbehagen bij de 
toeschouwer. Wat u gisteren nog als 
gemoeds- of zielenrust kende vindt u 
vandaag nog slechts op één plaats, in de 
vuilnisbak. Innerlijke rust is voor ‘pussies’!

Meer verklappen dan dat deze 
Oostenrijkse parel de pijnlijke confrontatie 
verhaalt tussen een burgerlijk gezinnetje, 
dat besluit vroeger huiswaarts te keren dan 
dat eigenlijk goed voor hen is, en twee 
gevallen engeltjes (understatement of the 
year), zou deze film in al zijn schoonheid 
ontkrachten. Want het is net uit de 
verrassingseffecten dat de hardheid, de 
gruwel en de onrust van Funny Games 
voortvloeien.

Iedere vorm van inleving of sym-
pathie van de toeschouwer met het gezin 
wordt in de kiem gesmoord waardoor het 
traditionele verwachtingspatroon van de 
toeschouwer (goed overwint slecht, en dit 
in al zijn gedaanten) ook enkel averechts 
werkt. Tenslotte, een happy ending is een 
Amerikaans verschijnsel en hoeft daarom 
niet noodzakelijk Europese bij val te kennen. 
Godzijdank!

(Sphinx)
HedS

C areer G irls

Britse film  van Mike Leigh met 
Katrin Cartlidge, Lynda Steadman, 
Kate Byers, Mark Benton en Andy 
Serkis.

Le nouveau Mike Leigh est arrivé 
en smaakt! Eerder vestigden reeds films als 
High Hope, Life Is Sweet, Naked en last but 
not least Secrets and Lies (Palm d’or) de 
naam van deze meester in filmland. Met de 
comédie noire Career Girls verwent Leigh 
ons nog maar eens met de hem eigen 
ontroerende stijl waarin elke traan tevens 
een lach is.

In tegenstelling tot wat de titel laat 
vermoeden gaat het in deze film niet over 
het maken van een bliksemcarrière door 
vrouwen maar wel over de herinneringen 
van twee jonge vrouwen aan hun 
studententijd. Hannah (Katrin Cartlidge) 
en Annie (Lynda Steadman), kotgenotes 
tijdens hun studentenleven te Londen, zien 
elkaar voor het eerst in 6 jaar terug. Via een 
afwisseling van flashbacks en beelden van 
hun weekendje samen schildert Leigh ons 
een gedetailleerd portret van de beide 
vrouwen. Beiden zijn overgevoelig en 
voelen zich ongemakkelijk in hun vel maar 
uiten dit op een totaal verschillende manier. 
Het mensenschuwe hui lerige muurbloempj e 
Annie die lijdt aan een vies ogende 
huidaandoening in het gelaat komt uit een 
overbeschermend milieu. De lichtgeraakte, 
schreeuwerige, rebellerende puber Hannah 
daarentegen voelt zich door alles en nog 
wat bedreigt en bijt stevig van zich af. Er 
groeit een vriendschap tussen de meisjes 
omdat elkeen de ander idealiseert in zijn 
anderszijn. Krijgen we in de flashbacks 
eerder neurotisch aandoende figuren te zien, 
dan blijken de scherpe kantjes afgevlakt te 
zijn bij de volwassen vrouwen, ze hebben 
elk een zeker mate van vrede met zichzelf 
gevonden.

Wat bijblijft zijn de ronduit schit-
terende acteerprestaties van Cartlidge en 
Steadman die hun personages zo natuurlijk 
en echt doen overkomen. Natuurlijk ook 
een pluim voor Leigh die het scenario van 
deze prachtige, gebalanceerde, intieme 
karakterschets uittekende. (Ex-)New wave 
adepten zullen ook de flarden The Cure 
kunnen smaken die voorkomen tijdens de 
flashbacks. Enig punt van kritiek voor de 
realo’s onder ons is misschien het hoge 
aantal “toevallige” ontmoetingen tijdens 
het reunieweekend.

Tip voor hen die de vroegere films 
van Leigh gemist hebben : spoed uzelve 
naar de Studio want er zijn momenteel 
hernemingen van Life Is Sweet en Secrets 
and Lies\

(Studio Skoop) 
Bri&An
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Werkgroepenkonvent
3010 Verk.Gepark.

06-11 VericGepark. 

08-11 Verk.Gepark.

Tentoonstelling 'Degeschiedenis van homo-lesbi & bi-jongeren', Gent Zuid, 
to t 22-11

Fnac Forum 'Verkeerd geparkeerd. Het noodzakelijk kwaad?', 12ul5 

Verkeerd Geparkeerd Fuifnacht, Nieuw Casino, 22u

Kultuurkonvent
04-11 Schildersatelier Inschrijvingen, Sint-pietersnieuwstraat 35

05-11 LVSV 

13-11 LVSV

Politiek & Filosofisch 
Konvent

Rondleiding in het Liberaal Archief, Kramersplein 23,17u 

Rat Jespers 'Je rechten bij openbare actie', Notarisstraat 3 ,20u

F akulteitenkonvent
04- 11 Romania

WINA

05- 11 F.K.

1011 Lombrosiana

12- 11 WINA

VGesK

VLAM

13- 11 KHK

VGK

Toneelstuk 'Oedipus'
Muurklimmen, GÜSB

Night of the Proms, Antwerpen

Sterke Drankavond, Père Total

Fuif, Twieoo

Clio's Fuif, 't  Fuifkot

Spaghetti aan de joviaalste prijs, 't  Kofschip 

Fuif, Fuifkot

Porrefuif 2de kan, 't  Fuifkot

ƒ ijnjpirefSjp! dDpmejp! aDjpnispi <u>ipir(iD<gjpf <s>jpm<spS Qjprmjpi <apiré<s]pf wpvoböpï

Liefste kringen,
Wij voelen ons verplicht dit onnozele tekstje als bladvulling te gebruiken om 
een vrij eenvoudige, maar daarom niet minder ridicule, reden. Het zit zo: als 
jullie ons niet laten weten wanneer jullie activiteiten plaatsvinden, missen 

jullie de kans op gratis reclame en meer volk.

Tffrmpi éjpmepi' zpmepf <s>pirmpS e>piw*pi spi' t>pm<9pi >spm<?]pï pp™-
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Tentoonstellingen- Toneel- Festival
* Museum voor Schone Kunsten, Paris-Bruxelles, nog tot 14 december
*Museum Sierkunst 'Aspecten van de art-nouveauverzameling', nog tot23november
* Ge Ie Zaal 'Kunstpermanentie. Ets Dietyorst & Veronica Pot', nog tot 9januari 
*Sint-Pietersabdij 'Ganda Biandinium', nog tot 4januari
*TiMEfestivai van nog tot 9november
*Tinnenpot 'Weg met de stad!', 6,13,20,27november, 20u
*Minard, Les Ballets C de la B 'To Crush Time', 4-8 november, 20u
* Vlaamse Opera, Dans: Pro kof ie i/ 'Romeo & Julia', 13-15 no vember, 20u
*Backstage., Musical Eens op dit eiland', 7, 13-15, 20-22, 27-29november, 20u 
*Arca'Hier', 13-18november, 20u
*NTG 'Strelingen', van 15 november tot 6 december, 20u 
*Nieuwpoort 'Pleasure', 5, 7-9november, 20u30 
*De Tijd 'Tytirus', Minard, 12-15november, 20u 
*Festivai 'NovemberMusic', 13,14november, info: Vooruit

maandag 3 november
Trefpunt Kathleen Vandenhoudt Trio, 21 u, gratis!

dinsdag 4 november
St-Pieterspl. Scouts Actief in Gent: Stadsspel, 20u

donderdag 6 november
Kopergietery Littekens en Bergman, 10u en 14u 
Vooruit Bill Frisell & Joey Baron,20u 
Vooruit de Onderneming 'Molière', 20u

vrijdag 7 november
Rode Pomp K. Nagata & R, Beheydt 
Vooruit de Onderneming 'Molière', 20u

zaterdag 8 november
Stadhuis Stadswandeling' De vrouw', inschrijven: 266

7629
Rode Pomp Mengelconcert: Verdi, Brahms, Chopin,...

zondag 9 november
Stadhuis Stadswandeling' De vrouw'', inschrijven: 266

7629

maandag 10 november
Rode Pomp Poézie-performance, 20u30 
Trefpunt Lieven Tavemier, 21 u, gratis!
Vooruit Jewel

dinsdag 11 november
Damberd Denise Blue 4tet, 22u, gratis!
Vooruit Channel Zero

woensdag 12 november
Kopergiery De kapellekensbaan, 20u 
Vooruit Ten Oorlog I, 20u, try-out 
Afkikker Pierrot Ghandi, 22u, gratis!

donderdag 13 november
Gele Zaal Klassiek: Oxalys-Wustin Project, 20u30 
Kopergietery De kapellekensbaan, 20u 
Vooruit Ten Oorlog II, 20u, try-out

vrijdag 14 november
Rode Pomp Elena Letnanova, piano 
Bijloke Bijlokeconcerten: Zigeunerviolen, 20u 
Vooruit Toneel 'Jules de Schorpioen', 20u 
Kopergietery Littekens en Bergman, 14u en 20u 
Vooruit Ten Oorlog III, 20u, try-out

zaterdag 15 november
Rode Pomp Schubertiade 97, 20u30 
Logos Robert Black, kontrabas, 20u 
Democrazy Snuff + Concrete Cell 
Vooruit Toneel 'Jules de Schorpioen', 20u 
Vooruit Machine Head

zondag 1 6 november
Vooruit Ten Oorlog Marathon, 1 lu , try-out

maandag 17 november
Logos Frederic Rzewski, pianorecital, 20u 
Vooruit Rkeb al-Filali, 20u

IS ! GRATIS ! GRATIS ! GRATIS ! GR
• - 5 vrijkaarten voor Eens op dit Eiland, in de Backstage 

5 vrijkaarten voor Logos, op 15 november (Robert Black) J IM :
. : 5 vrijkaarten voor Logos, op 17 november (Fred Rzewski)

ATIS ! GRATIS ! GRATIS ! GRATIS !


