


Over Griekse adonissen en 
andere klassiekers

:: :h 0ok  in dit nieuwe jaar laten we jullie niet in de steek en vuren we alle 
nieuwe berichten heet van de naald op jullie af. Terwijl de meesten onder 
ottsztch te goed hebben gedaan aan de meest verfijnde gerechten, stond 
de rest van de wereld niet stil. Veel nieuws onder de zon dus.

Deze korte berichtenrubriek wil ik 
met de volgende blijde boodschap beginnen: 
bent u mindermobiel of ziet u een wagentje 
met 4 wielen wanneer u naar beneden kijkt? 
Laat u maar eens goed gaan en schaf u een 
taxi-cheque meer aan. Het Gentse stads-
bestuur heeft namelijk in uw plaats beslist 
om ook u vooruit te helpen in het leven. 
Voor wie het nog niet mocht weten, met 
deze taxi-cheques kunt u aan de helft van de 
prijs een taxirit nemen. Kwestie van die 
krukken of eeuwige rolstoel ook eens thuis 
te laten.£££ Eerste overlijdensbericht van 
het nieuwe jaar. Op 3 januari is dr. Guy 
Van Oudenhove overleden. De rechten-
studenten zullen het dus met een prof minder 
moeten doen. £££ Mochten jullie het 
winterse regenweer grondig beu zijn, dan 
kunnen wij van Schamper het volgende 
aanraden: over ongeveer drie maanden 
begint de lente. Misschien is dit maar een 
magere troost. Tot dit besef gekomen en 
natuurlijk ook omdat we geen onmensen 
zijn, willen we berichten dat er mogelijkheid 
is tot het bijwonen van verschillende 
lezingen die het in onze geesten toch wat 
warmer kan laten worden. Verschillende 
landschappen worden besproken door de 
vakgroep geografie. Van de Rocky 
Mountains tot Kreta. Place to be is de 
Volderstraat (do om 18u). Hebben jullie het 
daarna nog steeds koud, begeef jullie dan 
achteraf naar de receptie en geniet van een 
alcoholische uitspatting. Gezondheid! £££ 
Rudy Doom zal hier blij mee zijn. £££ Uit 
goede bron hebben we vernomen dat het 
Gentse stadsbestuur zijn steun vernieuwt 
aan Sri Lanka. De bedoeling is om iets te 
doen aan de slechte levensomstandigheden

van textielarbeidsters ginder. Dat stemt tot 
nadenken. Voel u maar eens goed schuldig 
wanneer u weer loopt te klagen dat uw kot 
te klein is. U mag al eens meer klagen 
wanneer u uw kot moet delen met een 
tweede . En voor diegenen die met meer 
dan 5 in een kamer leven, raden we aan om 
een deel op te eisen van de steun aan Sri 
Lanka.£££ Om nog even in exotische sferen 
te blijven, Griekenland heeft meer in petto 
dan muziekpartituren van Mikis Theo- 
dorakis. De overbekende en razend 
populaire Grigor Purlitsjev is jammer 
genoeg al lang dood. Maar niet getreurd. 
Hij wordt op een symbolische manier weer 
even onder de levenden gebracht door een 
lezing over zijn werk. Als u regelmatig de 
Story leest, dan komt u ook hier zeker tot 
uw trekken. Het werk van deze Griekse 
adonis was namelijk de aanleiding van vele 
schandalen. Leg Story dus voor één keer 
opzij en begeef u op 21-1 naar de 
Volderstraat (19.30u).£££ En nog meer 
Griekse mythes in deze contreien. Het 
studentengezelschap ‘FEENX’ wil meteen 
bewerking van de G riekse tragedie 
‘Phaedra’ het tienjarig bestaan van de 
theaterwetenschappen vieren. Als de passie 
u teveel wordt en u uw eigen hartstochten 
niet meer de baas kunt, dan raden we u de 
voorstelling ten stelligste af. U kan zich 
later nog altijd bedenken, want de 
voorstelling loopt nog tot 18-2. Valentijnis 
dan al voorbij en de gemoederen zijn al 
bedaard. Voor de minder gepassioneerden, 
de produktie wordt opgevoerd in het 
Tinnepottheater (20u).£££ Vraagt u zich 
ook af wat u met die overtollige kilo’s 
aanmoet en heeft uw weegschaal liever niet 

dat u op haar komt staan? 
U hoort ons al komen, na 
de rijkelijke feestmenu’ s 
wordt het weer eens tijd 
voor iets anders. En dat 
anders wordt u aan-
geboden door de dieet- 
afdeling van de unief. U 
hoeft helemaal niet te 
leven op sojascheuten of 
appelschillen, want de 
afdeling wil leren koken 
en tegelijkertijd het vet-
gehalte doen afnemen. 
Zo wordt uw dieet toch 
nog een festijn en wordt 
het verbreden van uw 
voordeur weer een j aartj e

uitgesteld. U kunt er ook terecht voor foie- 
grasloos koken in de kursus’ lekker en 
gevarieerd vegetarisch koken’ en als u 
van het diabeet-type bent, schrijft u zich 
beter in voor ‘lekker koken voor diabeten’. 
De lessen beginnen deze maand in het UZ. 
,£££.En nu we het toch over lessenreeksen 
hebben, in de sessies ‘kunsstoffen voor 
niet-chemici’, laat de vakgroep organische 
chemie jullie graag kennis maken met de 
wondere wereld van de kunststoffen. 
Waarom smelt mijn plastieken soeplepel 
niet in mijn hete soep? Waarom gebruikt 
Walter Van Beirendonck geen bont maar 
plastiek voor zijn kleren? Al deze vragen 
worden maar al te graag beantwoord door 
deze chemische plastiekkenners (23,30-1 
en 13-2, Krijgslaan).£££ Valt u ook soms 
om zonder het echt te willen en begint u 
soms te schuimbekken tijdens etentjes met 
vrienden? Waarschijnlijk lijdt u dan aan 
een of andere vorm van epilepsie. Omdat 
Schamper ook niet alles weet, en zeker niet 
over deze raadselachtige ziekte, sturen we 
u graag naar het symposium 
‘NeuroimaginginEpilepsy’ (do 19-2).£££ 
Is de hetze rond ‘Titanic’ met de bevallige 
Di Caprio niet aan u besteed, dan komt de 
Universitaire Filmclub u te hulp met enkele 
filmklassiekers. Schamper wil u wijzen op 
volgende films (en we zouden het dan ook 
op prijs stellen dat u massaal de Plateau- 
deuren platloopt): Der Blechtrommel 
(20-1), oud en nieuw (221), Taxi Driver 
(10-2). Als u niet aanwezig kan zijn bij deze 
of andere films, gelieve dan een dokters-
briefje of andere gewettigde afwezigheid 
binnen te steken. £££ Voor wie meer 
geïnteresseerd mocht zijn in andere 
klassiekers, zoals de vrijmetselaars in het 
18de-eeuwse Gent, schaft zich beter het 
gelijknamige boek aan met zijn eindejaars- 
geld. Auteur is Guy Schrans en voor wie 
deze niet mocht kennen, geen paniek, ik 
ken hem ook niet. Toch niet persoonlijk. 
Ook Herman Balthazar deed een bijdrage. 
Kwestie van wat meer bekende namen ten 
berde te brengen. Anders koopt niemand 
het, en wat moeten we dan doen met ons 
eindejaarsgeld? £££ Het antwoord op 
laatstgestelde vraag kan ook zijn: ‘Huizen- 
onderzoek in Gent 2. Het Elisabethhuis’. 
Ja, er wordt nogal wat onderzocht in Gent 
tegenwoordig. Als u uw lege dag wilt op-
vullen, begeef u dan naar de Rabotstraat 9 
en kijk naar het eerste zalmroze huis dat u 
tegenkomt. Dat wordt namelijk ook al 
onderzocht. Naar het schijnt een heel 
belangrijk onderzoeksonderwerp. Mocht u 
toevallig een archeologiestudent zijn, dan 
schrijft u hopelijk nooit zo’n boekjes. £££
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De kiem van dit themanummer rond 
eten, was het idee om de studentenresto's 
uit de grote universiteitssteden eens te 
vergelijken, de resultaten uit ons onderzoek 
zijn niet positief voor de RUG. Algemeen 
kan men stellen dat men in de Gentse 
studentenresto's minder krijgt voor meer 
geld.

Echt verw onderlijk zijn deze 
resultaten niet. Eens te meer blijkt onze 
onderwij sverstrekker het zwakkere broertje 
in vergelijking met Leuven en Brussel. 
Want de studentonvriendelijkheid van de 
RUG beperkt zich niet tot de resto's . Onze 
universiteit besteedt ook minder middelen 
aan zijn studentenverenigingen. Gent heeft 
welgeteld 4 miljoen frank over voor de 
volledige Dienst StudentenAktiviteiten 
(DS A). Daarvan wordt dan nog een voltijdse 
werkkracht betaald die zowat in zijn ééntje 
ongeveer 100 erkende
studentenverenigingen met raad en daad 
moet bij staan. Gelukkig doet hij dat met 
veel enthousiasme. Na aftrek van de loonlast 
blij ft er nog 3 miljoen over om al de erkende 
studentenverenigingen te ondersteunen. Dit 
maakt op jaarbasis zo'n 30.000 frank per 
studentenkring. Als je dan weet dat 
Schamper in zijn ééntje 360.000 frank 
subsidie krijgt - waarmee we zelfs onze 
drukkosten niet betaald krijgen. - dan is het 
duidelijkdat sommige kringen niet meer 
krijgen dan een aalmoes en permanent op 
de rand van de financiële afgrond 
balanceren.

De Leuvense universiteit met haar 
ca. 28.000 studenten is qua grootte te 
vergelijken met de Gentse die er 22.000 
telt. Leuven besteedt het driedubbele aan 
zijn studenten: 12 miljoen (7,5 miljoen, 
indien de loonlast niet meegerekend wordt) 
en heeft 9 halftijdse krachten over voor 
ondersteuning. Onze Leuvense collega's 
van Veto krijgen maar liefst 1 miljoen per 
jaar en kunnen beroep doen op een halftijdse 
redactiesecretaris. Bovendien is er een 
halftijdse kracht beschikbaar voor 
reclamewerving. Schamperaars krijgen

Edito
natte dromen als ze nog maar denken aan 
zo'n faciliteiten.

Scoort Gent misschien goed in 
logistieke ondersteuning? Ook op dit vlak 
is de Gentse situatie ronduit bedroevend. 
Studentenhuis 'De Brug', ruggegraat van 
het hele georganiseerde studentenleven, is 
nauwelijks meer dan een bouwval. De trap 
is een jaar geleden ondersteund, maar is 
nog steeds door en door versleten. Verleden 
jaar is de waterleiding gebroken en lekte 
het dak. De internetbekabeling is stukje bij 
beetje bijeengeïmproviseerd, waardoor we 
geregeld zonder netwerk zitten. Al is er dit 
jaar, door de inspanningen van ZEUS 
(werkgroep informatica), enige verbetering

merkbaar. De elektriciteitsbekabeling zit is 
hopeloos verward en niemand beschikt over 
een volledig schema. Het gebouw is al meer 
dan 30 jaar oud en vraagt dan ook 
voortdurend kleine herstellingswerken. Een 
ontstellende lijst herstellingsopdrachten is 
al maandenl geleden aan de technische 
diensten doorgegeven en wacht nog steeds 
op uitvoering.

Ook de internetfaciliteiten van de 
RUG vallen magertjes uit tegenover de 
Leuvense dienstverlening. Onze PC-lokalen 
kennen onregelmatige openingsuren en tal 
van computers zijn geregeld defect. In Home 
Vermeylen staan nog steeds terminals die 
geen Netscape kunnen draaien. In Leuven 
zijn er PC-lokalen die dag en nacht open 
zijn en kunnen studenten zeer voordelig 
een PC huren of kopen.

Hoe de RUG zijn jobstudenten 
behandelt, kon je al in de vorige Schamper 
lezen . Enkele studenten hebben de RUG 
dan ook aangeklaagd voor verschillende 
inbreuken op de arbeidwetgeving (waarover 
meer in volgende Schamper).

Ik begin zo het bange vermoeden te 
krijgen dat het universiteitsbestuur de 
studenten beschouwt als een onvermijdelijk 
kwaad. Een bende lastigaards die elk jaar 
miljarden overheidsgeld in het laatje 
brengen maar waar men voor de rest niet al 
te veel moeite voor doet. Er komen er elk 
jaar toch meer bij. Een mens vraagt zich af 
waarom.

Toni De Decker, Hoofdredacteur



De bonte studentenharen 
van Michel Vandenbosch

o v e r  s o ja -m e lk  e n  V e g e c a t
M ie hel Vandenbosch, als dierenrechtenactivist voorzitter van de 

die%nrechtenorganisaüe GAIA, studeerde moraalwetenschappen aan 
de VUB en de RUG. Deze studies maakte hij echter niet af. De reden 
hiervan konden we al raden. Vandenbosch liet zijn studies varen om zich 
volledig aan de dierenrechten te kunnen wijden. Omdat we in dit 
netnummer ook eens de morele kant van de zaak wilden belichten, 
feilden  we naarde motieven en ideeën van de voortrekker van GAIA. Na 
het nuttigen van een koffie met sojamelk vertelde een grieperige Mie hel 
Vandenbosch ons wat we al altijd hadden willen weten.

Schamper: Waarom heeft u uw 
studies niet afgewerkt?

M. Vandenbosch: “Ik heb eerst 
moraal wetenschappen gestudeerd. Na drie 
jaar in Brussel ben ik naar Gent gekomen. 
Ik kwam naar Gent om nauwer met Jaap 
K ruithof te kunnen samenwerken. 
Eigenlijk heb ik op het allerlaatste moment 
mijn studies stopgezet. Het heilige vuur 
van de dierenrechten brandde te veel. In 87' 
kreeg ik de kans van mijn leven om het 
dierenasiel van Veewyde uit te bouwen tot 
een actieve en strijdvaardigere vereniging

natuurfilosofie en milieu-ethiek. Dat boeide 
mij enorm. Bij Veewyde had ik als 
dierenwelzijnswerker enorm veel werk, 
maar ik wilde tegelijkertijd de voeling niet 
verliezen met ethisch-filosofische onder-
bouw van dit alles.”

Schamper: Heeft u er spijt van dat 
u uw studies niet heeft afgemaakt?

M. Vandenbosch: “Ergens wel. M’n 
thesis is nooit ingediend geraakt. Ik heb 
vorig jaar dan maar een boek geschreven, 
‘Recht voor de beesten’. Dat compenseert

De strijd tegen onrecht
Schamper: Was u, buiten de 

studiegroep Gaia, nog lid van andere 
groeperingen toen u studeerde?

M. Vandenbosch: “ Ik was niet zo 
fel geëngageerd. Ik was wel breed 
maatschappelijk gesensibiliseerd. Ik was 
solidair, maar ik ben geen lid geweest van 
concrete verenigingen.”

Schamper: Was dat een gevolg 
van een gebrek aan interesse?

M. Vandenbosch: “ Zeker niet. Ik 
had wel interesse. Ik kan niet tegen onrecht. 
Ik ben altijd tegenstander geweest van elke 
vorm van onrecht dat de meest kwetsbare 
en de zwakste mensen wordt aangedaan. Ik 
ben naar evenementen geweest ten voordele 
van de slachtoffers van de repressie door de 
militaire dictatuur in Zuid-Amerika. Ik deed 
ook wel eens mee aan betogingen, een 
arbeidersbetoging of zo. Zo’ n dingen waren 
er dus wel bij, maar ik heb me nooit als een 

leider geprofileerd.”

g- Schamper:U bent student
cri geweest in twee verschillende 
1 steden. Merkte u een verschil?

M. Vandenbosch: “ In Gent 
gaat het er warmer aan toe. Het is er 
gezelliger. Brussel is meer afgelegen.

Ik ben wel nooit veel uitgeweest 
in Gent. Ik was geen kotstudent en 
werkte al toen ik naar Gent ging.”

Michel Vandenbosch: 'De menselijke soort, vooral dat deel da t zich Westers noemt, lijdt 
onder het Mohammed AU syndroom. Hy was niet alleen de grootste bokser, maar had ook de 
grootse bek aller tijden. Nu is hij aan het qftakelen.

voor dierenwelzijn. Ik wou mijn studies 
later weer oppakken, maar het is er niet 
meer van gekomen. In die periode had ik 
ook de studiegroep Gaia opgericht, samen 
met Jaap Kruithof. Deze studiegroep was 
een beetje de voorloper van de dieren-
rechtenorganisatie GAIA. Ik heb dan ook 
Johan Braeckman leren kennen, nu doctor 
in de filosofie. Daar broeide vanalles rond

veel. Moraal heeft me altijd sterk geboeid. 
Het is via de dierenethiek dat ik in de strijd 
ben terechtgekomen Ook nu nog blijft me 
dat boeien. Ik probeer me als autodidact 
toch min of meer te verdiepen in die ethiek. 
Met de hulp van mensen als Johan 
Braeckman tracht ik dat allemaal een beetje 
bij te houden. “

Het voordeel van de 
twijfel

Schamper: Hoe zou u uzelf 
als student typeren?

M. Vandenbosch: “Ik was, 
denk ik, wel een goede student. Vooral 
dan voor de dingen die mij echt 
bezighielden. We hadden een vak, 
fysische antropologie. De cursus 
handelde ondermeer over de evolutie-
theorie. Die lessen hebben bij mij de 
vonk doen ontstaan. We kregen les 
over de evolutie van de mens, en zo 

kwamen we al gauw bij onze naaste 
verwanten, de chimpansees. Die fas-
cineerden mij zodanig dat ik er alles over 
las wat er over te vinden was. Ik heb mij 
daarin verdiept, samen met de bioma- 
thematicus en bioanthropoloog Roland 
Corluy. Samen met nog een paar anderen 
heb ik gewerkt aan een project voor prof. 
Corluy. Dat was een communicatieproject

3SS



zoveel mogelijk te vermijden om produkten 
te consumeren waar dierenleed aan kleeft.”

Schamper: Hadden jullie thuis 
dieren?

M. Vandenbosch:” Ik kom uit een
arbeidersgezin. We hadden thuis een hond 
en mijn grootvader had konijnen. Met 
huisdieren heb ik geen enkel probleem, 
zolang de zwakste partij daar niet het 
slachtoffer van wordt. Ik heb trouwens nu 
ook twee honden en een kat. Najas en 
Pluche heb ik geadopteerd uit het asiel en 
Poellie, de kat, is een vondeling. Ook de 
honden eten vegetarisch. De kat niet. Tom 
Regan zei me dat ook: ‘Cats are a problem’.

vanuit gezondheidsredenen. Maar uit een 
studie aan de VUB blijkt dat jonge mensen 
vooral uit ethische overwegingen vege-
tarisch worden. We leggen nogal snel de 
nadruk op egocentrische motieven, en niet 
op altruïstische.”

Schamper: Hoe zou u de mens als 
soort omschrijven. Kunt uhet verschil 
met het dier als soort uitleggen?

M Vandenbosch: “ Ik ben ook een 
mens en ik zou me graag eens willen 
voorstellen als chimpansee. Eigenlijk is dat 
ook zo. Wij zijn menselijke chimpansees. 
Biogenetisch verschillen we amper 2%. 
Het vreselijke is dat de menselijke soort.

tussen een mensenkind en een bonobo. Ook 
prof. Corluy heeft dus bij mij de lont 
aangestoken. Door mensen als hij is bij mij 
die gedrevenheid ontstaan. Ik ging dan ook 
verder lezen, belandde bij de Australische 
dierenbevrijdingsfilosoof Peter Singer en 
de Amerikaanse dierenrechtenfilosoof ̂Tom 
Regan, en heb in die periode 85'-86' ook 
besloten geen vlees meer te eten.”

Schamper: Besliste u dat zomaar 
van de ene dag op de andere?

M. Vandenbosch:” Nee. Rationeel 
wou ik het wel, maar de buik wou nog niet 
mee. Het is dus meer in stappen gegaan.
Eerst at ik geen zoogdieren en vogelsmeer.
Maar vissen hebben ook een brein 
en zijn in staat om positieve gewaar-
wordingen te ervaren. Het duurde 
niet lang of ik at ook geen vis meer.
Als lekkerbek had ik intussen ook 
de vegetarische keuken leren -2 
kennen. Mosselen at ik nog wel. ^
Uiteindelijk heb ik mosselen maar 
het voordeel van de twijfel gegeven 
en eet ik ze dus niet meer. Zowel in 
Gent als in Bussel heb ik mensen 
ontmoet die ongetwijfeld een 
invloed hebben gehad op de manier 
waarop ik strij d voer voor de dieren-
rechten. Mensen als de Brusselse 
filosoof Hubert Detier. En wat 
Gent betreft: Jaap Kruithof, Johan 
Braeckman. Van Etienne 
Vermeersch heb ik de waarde van 
het positivistische denken leren ap-
preciëren.”

Schamper: Bent u meer
dan vegetariër en du s eerder Michel Vandenbosch: 'Ik kan niet tegen onrecht. Ik ben altijd tegenstander geweest van elke 
veganist?  vorm van onrecht dat de meest kwetsbare en de zwakste mensen wordt aangedaan."

M. Vandenbosch: “ Ik wil
wel het volgende duidelijk stellen. Ik ben 
geen purist. Ik doe dit dus niet om zuiver te 
worden. Ik drink dus geen koeiemelk uit 
puriteinse overwegingen maar vanuit een 
rechtvaardigheidsstreven en bewustzijn. Ik 
zie trouwens niet in waarom ik koeiemelk 
zou drinken. Er is soja-melk op de markt en 
in de melkindustrie met al die quota’s en 
subsidies wordt het individuele dier daarbij 
meer uitgebuit dan ooit tevoren. Nee, ik 
houd het wel bij soja-melk. Het is een 
schitterend alternatief met alle vitaminen 
erop en eraan en ik draag tenminste niet bij 
aan de uitbuiting van dieren.

Wat eieren betreft denk ik er als 
volgt over: ik heb geen problemen met het 
eten van eieren die in welzijn gelegd zijn 
door kippen die gelukkig leven. Bijkomende 
voorwaarde is dat die kip niet wordt geslacht 
eens ze geen eieren meer legt. Dan heb ik er 
niets op tegen. Maar ik ga er niet naar op 
zoek. Wat dit punt beterft sta ik op dezelfde 
lijn met Tom Regan, de Amerikaanse 
dierenrechtenfilosoof. Ik draag trouwens 
ook geen lederen schoenen maar ‘ vegetarian 
shoes’. Nu, 100% veganist zijn is niet 
evident in onze samenleving. Het hoeft ook 
niet zo nodig, vind ik. Maar ik tracht wel

Dat is inderdaad zo. Als je kat niet jaagt, 
ben je op blikvoer aangewezen. Er zou wel 
‘Vegecat’ bestaan en onze kat eet graag 
vegetarische kaas, dus zonder dierlijk 
stremsel.”

De mens en het 
Mohammed Ali-syndroom

Schamper: Denkt u dat die 
vegetarische overtuiging nu meer bij 
studenten leeft dan toen u studeerde?

M. Vandenbosch: “ Ik heb nog
tamelijk veel contact met studenten. Als ik 
lezingen geef bijvoorbeeld. Ook Tom 
Reagan is onlangs naar Gent gekomen. Die 
zaal zat afgeladen vol. Dat wijst erop dat 
het leeft. Ik denk in ieder geval dat er nu 
meer vegetarische mensen rondlopen dan 
pakweg vijf, tien jaar terug. Ik denk dat wij 
met GAIA daar toch een bescheiden bijdrage 
aan hebben geleverd.”

Schamper: Eten studenten niet 
minder vlees omwille van gezond-
heidsredenen?

M. Vandenbosch: “ Men verklaart 
het toenemende vegetarisme nogal gauw

vooral dat deel dat zich Westers noemt, lijdt 
onder het Mohammed Ali syndroom. Hij 
was niet alleen de grootste bokser ooit, 
maar had ook de grootse bek aller tijden. 
Nu is hij aan het aftakelen. Ik weet niet of 
het lot van Mohammed Ali ook dat van de 
mensheid is. Ik hoop het niet. Nu, ik blijf 
nog altijd in de mensheid vertrouwen. Want 
mocht ik dat niet doen, dan kon ik de 
boeken van mijn strijd dichtdoen. Mensen 
misbruiken hun macht tegenover dieren die 
zich niet kunnen verdedigen. Ik hoop dat de 
mensen ooit tot het inzicht komen dat we 
morele chimpansees zijn en dat we beseffen 
dat de kwetsbaarsten en meest machtelozen 
onder ons, bewuste individuen met 
gevoelens en verlangens, het recht hebben 
op biezondere bescherming van hun leven 
en welzijn. En dit tegen gelijk welk 
misbruik. Of ze nu een menselijk gezicht 
hebben of niet. Als dit even vast verankerd 
is in ons collectief geheugen zoals we 
onszelf nu een zelfgeproclameerde almacht 
toeëigenen, dan begint het er misschien wat 
beter uit te zien.

Schamper: Bedankt
Greet/Els
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Je eet er zoals thuis!
D e  V la a m s e  s tu d e n te n re s to ’s: w e lk e  z ijn  d e  b este?

(De Europese koploper in studentengastronomie ’, zo prijzen de 
Gentse studentenrestaurants zich vol zelfvertrou wen aan op hun website, 
y&orwaar een boude uitspraak. Maar klopt ze wel? Herbergt Gent echt 
dé gelukkigste studenten op culinair vlak? Doet geen enkele andere 
universiteit beter? Schamper kocht zich een GO-PASS en zond haar 
zonen uit naar enkele andere Vlaamse universiteitssteden, om er vermomd 
als Hongerlijder de situatie in de verschillende studentenrestaurants te 
onderzoeken. Met ontluisterende vaststellingen.

De RUG, de KULeuven en de VUB 
wisten we zonder kleerscheuren door te 
komen, maar in de stad aan de Schelde liep 
het mis. Onze Man in Antwerpen werd voor 
het laatst gesignaleerd op een illegale rave- 
party in het oude Zuidstation aan de 
gedempte dokken, en sindsdien is hij 
spoorloos verdwenen. Wat erger is: hij had 
ook zijn notities over de Antwerpse 
studentenrestaurants op zak. Is hij in een 
container gekropen om asiel aan te vragen 
in Canada? We hebben er het raden naar.

Wat er ook van zij, wij brengen u een 
vergelijkend onderzoek van de studenten-
restaurants in Gent, Leuven en Brussel.

Gent: Here, There and 
Everywhere

Onze eigen universiteit heeft een 
uitgebreid en goed verspreid aantal 
restaurants. De grootste, met 5 
verschillende afdelingen, is 
Resto O verpoort in de 
Overpoortstraat. Deze resto ligt 
vlak naast de centrumhomes 
Fabiola, Verm eylen en 
Heymans, en ligt op een 
boogscheut van de gebouwen 
van de Wetenschappen in de 
Ledeganck. Ook de Blandijn ligt binnen het 
bereik van Resto Overpoort.

Resto De Brug, in de Sint-Pieters- 
nieuwstraat, is de enige die ook ‘s avonds 
geopend is. Kleiner dan de Overpoort 
bedient ze toch een hoop faculteiten: de 
Letteren & Wijsbegeerte op de Blandijn, de 
Economie op de H oveniersberg, de 
Toegepaste W etenschappen in de 
Plateaustraat.

Resto St.-Jansvest in de St.-Jansvest 
is een kleiner maar gezelliger restaurant, 
dat vooral de studenten van de Pol & Soc en 
de Rechten van voedsel zou moeten 
voorzien. Van dezelfde grootte-orde is de 
Resto Astrid, gelegen op het gelijkvloers 
van Home Astrid. Hier kunnen de home- 
bewoners op hun sloffen een middagmaal 
verorberen, tussen het volk dat van de 
campus De Sterre komt.

Resto FLW bevindt zich op de 
faculteit Landbouwwetenschappen. Deze 
bedient vooral de Landbouwingenieurs, en

in zekere mate ook de studenten van 
Psychologie & Pedagogie en het HILO 
(Hoger Instituut voor L icham elijke 
Opvoeding). Sinds kort heeft ook de 
Diergeneeskunde in Merelbeke haar eigen 
studentenrestaurant.

Tenslotte bevindt er zich nog een 
snackbar op de benedenverdieping van 
Home Boudewijn (vlakbij bevindt zich de 
Farmacie), en kunnen de studenten zich 
ook in het UZ tegoed doen aan warme 
maaltijden.

Leuven: Allemaal Alma’s
Het begrip ‘Alma Mater’ werd 

uitgevonden in Leuven. Daar spreken ze 
niet van resto’s, maar van Alma’s. De 
gebouwen van de KULeuven liggen, net 
zoals in Gent, verspreid over de hele stad, 
en bijgevolg ook de alma’s.

De oude Alma 1 uit de 
Bondgenotenlaan is in 1996 
verhui sd naar de Ti ensestraat, 
vlakbij de gebouwen van 
Psychologie & Pedagogie, 
Rechten, Letteren, Economie. 
Alma 2 ligt centraal op de 
campus Sociale Wetenschap-
pen. Deze alma heeft een zeer 

ruime eetzaal, waar ook fuiven, 
happenings,... plaatsvinden. Alma 3 maakt 
deel uit van het complex rond de campus 
van Heverlee, die buiten het centrum van 
Leuven ligt.

Het statige Paus-college biedt 
onderdak aan een klein maar erg gezellig 
Alma-restaurant waar Rechten, Psychologie 
& Pedagogie, Wijsbegeerte en Godsdienst 
makkelijk heen 
kunnen. Rechten 
en Criminologie 
hebben ook nog 
het trefpunt De 
Valk waar ze snacks kunnen verorberen. 
Het Univeristair Hospitaal Gasthuisberg 
heeft eveneens een studentenrestaurant 
onder haar vleugels.

Een bezienswaardige Alma ligt in 
de Vlamingenstraat, en heet Sedes: deze 
Alma is ronduit luxueus ingericht, met 
gordijntjes, kunstzinnige verlichting, 
geschilderde muren, en dies meer. Je kan

hier dezelfde maaltijden eten als in andere 
Alma’s tegen dezelfde prijzen, maar er 
worden ook chiquere en dus duurdere 
gerechten geserveerd.

Brussel: allen daarheen
In Brussel zijn er feitelijk twee 

Nederlandstalige universiteiten: de VUB 
en de KUB. De KUB is evenwel zo’n kleine 
universiteit dat ze geen eigen studenten-
restaurant heeft. De studenten krijgen wel 
kortingen op de prijzen in een aantal 
restaurants in de onmiddellijke omgeving.

De VUB is, in tegenstelling tot de 
RUG en de KULeuven, volledig gecon-
centreerd op één grote campus in Etterbeek: 
de Campus Oefenplein. Enkel het Acade-
misch Ziekenhuis bevindt zich elders (in 
Jette). Ergens in het midden van de Campus 
Oefenplein bevindt zich het studenten-
restaurant, aan de voet van de studenten-
homes. Op de Campus Jette bevindt zich 
ook nog een klein restaurant.

Het studentenrestaurant op de 
campus Oefenplein valt alvast op door haar 
gebruiksvriendelijkheid: overal in de eetzaal 
staan microgolfovens opgesteld waar je je 
eten nog eens kan opwarmen, en een systeem 
met eetbonnetjes zorgt datje, van zodra je 
je schotel hebt gekregen, geen wachtrijen 
meer hebt aan de kassa omdat iedereen toch 
zo druk op zoek is naar dat ene vijf-
frankstuk.

Open op zondag
Wat de verspreiding en bereik-

baarheid van de studentenrestaurants 
betreft, scoren de drie universiteitssteden 
ongeveer even goed. De VUB heeft het 
voordeel dat alle faculteiten en gebouwen 
geconcentreerd zijn op één campus, de RUG 
en de KULeuven verspreiden hun resto’s 
meer over de stad, naargelang de ligging 
van de gebouwen.

De openingsuren verschillen wel 
sterk. In Gent sluiten alle resto’s tijdens de 
weekends, en slechts één, De Brug, blijft in 
de namiddag en ‘s avonds open (tot 21 uur).

Het restaurant van de 
VUB sluit zijn be-
diening reeds af om 
14 uur (de cafetaria 
om 16u30), maar is 

wel open op zaterdag-middag.
Leuven steekt er echter met kop en 

schouders boven uit: Almal is doorlopend 
open van 11 tot 20.30 uur, Alma2 van 11 tot 
20 uur, en Alma3, Sedes en het Pauscollege 
sluiten om 14 uur maar openen hun deuren 
weer van 17.30 tot 19.30. Alma2 is 
bovendien geopend op alle zaterdagen, 
zondagen en feestdagen van 12 tot 14 uur.
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“In de universi-
taire restaurants van 
onze alma mater kun 
je  een menu samen-
stellen dat volledig 
beantwoordt aan je  
smaak, eetlust en f i-
nanciële middelen. ”

“Onze zes steunpilaren zijn ; een ruim 
aanbod, kwaliteitsvolle, evenwichtige, 
gezonde, afwisselende en prijsvriendelijke 
maaltijden. ”



Onze Leuvense collega’ s kunnen als 
het ware altijd en overal aan de universitaire 
dis aanschuiven. De RUG kan daar nog wat 
van leren.

Haar in het eten?
Maar hoe zit het met de maaltijden 

zelf? Hoe valt de kwaliteit mee of tegen? 
Aangezien alle universiteiten grootkeuken 
gebruiken, valt nergens haute cuisine te 
verwachten. Maar welke student heeft daar 
behoefte aan? Sommigen noemen het resto- 
voedsel klef, en het gebeurt wel eens dat 
iets werkelijk slecht smaakt. M aar 
overdrijving vind je overal: in Leuven 
kregen we dezelfde cowboyverhalen over 
haar in het eten als in Gent. In Brussel 
merkwaardig genoeg niet, de studenten die 
wij aanspraken waren erg tevreden over het 
eten. En om eerlijk te zijn, ons heeft het daar 
ook gesmaakt. Toch blijft het moeilijk om 
kwaliteit te vergelijken. Al te grote 
verschillen zijn er niet tussen de univer-
siteiten. Maar één verschil wil ik toch 
aanstippen: de vegetarische maaltijden 
worden in Leuven en Brussel veel beter 
verzorgd en hebben ook een grotere en 
meer verse groentenvariëteit dan in Gent.

Keuzemogelijkheden daarentegen 
zijn zeer makkelijk op te tekenen. En hier 
scoort Gent beduidend beter dan de andere 
steden. De KULeuven biedt in zijn grootste 
restaurant (Alma2) slechts een tiental warme 
gerechten aan, en nog wat snacks en 
broodjes en dergelijke. Goed gevarieerd, 
daar niet van, maar er zijn er die meer 
aanbieden. De VUB heeft een menu met 2 
dagschotels, een vegetarische schotel, vier 
gegrilde gerechten en een 30-tal warme 
snacks aan. Een niet onaardige keuze. Maar 
als we de homepage van de Gentse 
studentenrestaurants mogen geloven, dan 
biedt de Overpoort een dagelijkse keuze 
aan van maar liefst 65 schotels. Als ze de

verschillende sausen op de hamburgers ook 
meerekenen als afzonderlijke schotels, dan 
hoeft de VUB niet voor ons onder te doen, 
maar anders zijn de Gentse resto’ s duidelijk 
een uitblinker.

Miezerig klein hoopje 
puree

Maar dat is dan ook het laatste waarin 
Gent uitblinkt. De hoeveelheid eten die je 
voor een maaltijd krijgt, ligt in Gent 
beduidend lager dan in 
Leuven of Brussel. In 
Leuven kan je naar 
hartelust groenten en 
aardappelen of rijst 
bijscheppen; in Gent 
moet je daarvoor extra 
betalen. Ook mayonaise 
en sausen zijn meestal 
gratis (soms vraagt men 
2 fr per pakje, maar dat is nog altijd minder 
dan de 5 fr die wij in de Gentse resto’s 
moeten ophoesten).

Ook in Brussel kunnen de studenten 
een tweede portie halen als zij dat wensen, 
maar het gebeurt slechts zelden. De 
hoeveelheid eten die zij krijgen is dan ook 
erg groot: een maaltijd bevat standaard een 
volle kom soep, een hoofdgerecht én een 
nagerecht. De rijst of aardappelen bij het 
hoofdgerecht worden in een aparte kom 
geschept, en deze kom is gevuld tot aan de 
rand; zo zal je niet snel tegenkomen dat 
slechts een miezerig klein hoopje puree 
wordt opgeschept door een krenterig 
personeelslid achter de toog, zoals in Gent 
wel het geval is. Ook het bord met het 
hoofdgerecht wordt goed gevuld. Net zoals 
in Leuven zijn ook aan de VUB de sausen, 
zoals mayonaise, gratis en è volonté.

Geldklopperij
In de Gentse studenten-

restaurants heb je af en toe nog 
eens het geluk een dagschotel te 
vinden voor minder dan 100 
frank. De gemiddelde schotel 
kost echter 105 a 110 frank. En 
dat is zonder soep, mayonaise en 
nagerecht; als je die er nog bij 
wil, mag je minstens 30 frank 
extra rekenen.

Een opvallend verschil 
met de VUB. Een maaltijd kost 
daar steevast 105 fr, maar daar is 
soep, saus en nagerecht inbe-
grepen. Voor de gegrilde ge-
rechten betaal je wel meer: 220 fr 
per maaltijd. In Leuven kost een 
gemiddelde maaltijd 116 fr (op 
de kop af), maar als je bedenkt 
dat je daarvoor zoveel saus, 
groenten en aardappelen kan 
nemen als je wil, komt dit toch 
goedkoper uit dan in Gent. 
Bovendien vind je in Leuven nog 
vele gerechten aan 87 of 77 frank, 
een prijs waar wij in Gent slechts

met nostalgie van kunnen dromen. Vergelijk 
even: Visstick kost in Gent 95 fr, in Leuven 
77 fr!

Voor snacks lijkt Brussel gemiddeld 
genomen wel duurder te zijn dan Gent, 
maar Leuven is duidelijk goedkoper. Een 
voorbeeld: spaghetti kost aan de VUB 135 
fr (maar de portie is groter dan in Gent), aan 
de RUG 95 fr, en aan de KULeuven 77 fr! 
Al moet gezegd dat de VUB ook in het 
snackwezen soms goedkoper is dan de 
RUG: kaaskroketten kosten in Brussel 80 

fr, in Gent is dat 100 fr.
De VUB is 

alvast de meest sociale 
universiteit: een ge-
wone student betaalt 
voor en dagschotel 105 
fr, maar beursstudenten 
en andere studenten in 
financiële m oeilijk-
heden krijgen een 

‘maaltijdkaart’, waarmee ze diezelfde 
dagschotel voor maar liefst 65 fr verkrijgen! 
Daar kan geen enkele andere universiteit 
aan tippen!

Europese koploper?
Als je alles bij elkaar optelt, komen 

de Gentse studentenrestaurants minder goed 
uit de bus dan de Leuvense en de Brusselse. 
Gent is duurder dan de twee andere steden, 
zeker als je de prijs vergelijkt met de 
hoeveelheid eten per maaltijd. De RUG 
houdt nog steeds vast aan vaste porties, 
terwijl de andere universiteiten hun 
studenten toelaten om zelf hun portie te 
bepalen. De keuzemogelijkheden zijn wel 
ruim voldoende, evenals de bereikbaarheid 
en verspreiding over de stad; wat de 
openingsuren en dagen betreft, wordt de 
RUG ver voorbijgestoken door de 
KULeuven.

Tekenend voor de verhoudingen 
tussen deze universiteiten, zijn hun websites. 
De RUG is de enige die de prijzen van de 
maaltijden niet op haar website vermeldt. 
Volgens diezelfde website is De Barrikade 
(in de Overpoort) nog steeds een be- 
dieningsrestaurant, terwijl die ruimte reeds 
lang een krantencafé is geworden.

Europese koploper in studenten- 
gastronomie? Wij adviseren de PR-dienst 
om een bescheidener slogan te verzinnen.

MDG
(Met dank aan Andy)

KULeuven: http://www.alm a. 
kuleuven.ac.be/

VUB: http://sss. vub.ac. be/resto/ 
RUG: http://www.adm in.rug. 

ac .be /S tu den ten V oorzien in gen / 
StudentenRestaurants/

citaten in tekst: uit de website 
van de G entse s tu d en ten -
restaurants.resto De Brug in de Sint-Pietersnieuwstraat

“Door de dagelijkse inzet van 
ons gekwalificeerd personeel, de 
permanente controle van onze 
interne dienst kwaliteitszorg en 
de voortdurende product 
vernieuwing kunnen wij dagelijks 
een maaltijd aanbieden met een 
constante, hoogstaande 
kwaliteit. ”



Geen patatten
S o is c o o l, f a i t  le  M o n tig n a c !

Studentenkost is geen gezonde kost. De meeste studenten weten dat 
een voedingspatroon van frietjes en pitta geen garantie is voor een lang 
levém Maar, wie kan dat wat schelen op onze leeftijd! Als er echt teveel 
kilootjes onze bureaustoel o f  barkruk verzwaren, trekken we wel eens < 
aan de noodrem: diëten. En het meest besproken dieet van het moment 
kómt uit Frankrijk.

Het was het meest verkochte boek 
van de Antwerpse boekenbeurs in 1997, en 
het kan nog steeds op veel belangstelling 
rekenen: “Ik ben slank want ik eet!” door 
Michel Montignac. Als je een gesprek 
begint over afslanken, komt het zeker ter 
sprake, en iedereen schijnt wel iemand te 
kennen die dankzij Montignac kilootjes 
kwijt is. Ondertussen is het zelfs een 
ingeburgerd werkwoord geworden: ik 
montignac, jij montignact,...

algemeen gekende jojo-effect aan te halen. 
Als je je calorie-inname vermindert, verlies 
je aanvankelijk gewicht. Na een tijdje stelt 
je lichaam zich echter in op die verminderd 
toevoer en gaat zelfs reserves opslaan voor 
nog slechtere tijden. Weg effect, en zodraje 
terug normaal gaat eten, kom je doorgaans 
meer bij dan voorheen. Waardoor je weer 
gaat diëten: een straatje zonder einde.

Glycemische index

appelen, banaan, snelkook- of witte rijst, 
jam, honing, aardappelpuree, suiker (en 
alles met veel suiker), pompoen, witte pasta, 
maïs, etc.

Er zijn twee fases in de Montignac 
methode. In de eerste streef je ernaar je 
persoonlijk ideaal gewicht terug te vinden 
en dat is eigenlijk een neveneffect van de 
glucose-ontwennigskuur waaraan je je 
lichaam zal onderwerpen. In de tweede 
fase, die de rest van je leven duurt, probeer 
je dat vast te houden en dat lukt omdat je 
tolerantiedrempel voor suiker verhoogd is. 
Het is dus aan jezelf om je voeding te 
beheren. Als je al eens zondigt tegen de 
principes, laat je dan niet gaan maar 
corrigeer het in de andere maaltijden van de 
dag, of desnoods de volgende dag. Vetten 
eten kan, maar alleen met goede kool-
hydraten. En als je dan toch slechte 
koolhydraten binnenkrijgt, verminder je de 
schade door ze te combineren met vezels 
(vb. sla bij de biefstuk).

Vreet je slank
Een ander stokpaardje van de Franse 

eetgoeroe is dat je bijna alles mag eten en 
zoveel je wilt, als je er maar op let bepaalde 
voedingsstoffen niet te combineren. Vooral 
vetten met slechte koolhydraten zijn fataal 
voor de slanke lijn. Vetten apart eten mag 
wel, want vet alleen doet geen glucose 
vrijkomèn in het bloed waardoor er geen 
insuline afgescheiden wordt door de 
pancreas en er dus weinig gevaar is dat er 
reservevetten ontstaan.

Deze methode heeft trouwens zoveel 
succes, denk ik, omdat Montignac garan-
deert dat je geen honger zal lijden. Van 
bepaalde producten mag je zoveel eten als 
je wilt, zolang je maar niet de verkeerde 
dingen com bineert. Het is dus een 
aangename methode van vermageren: geen 
calorieën zitten uitrekenen en geen lege 
maag. Je moet alleen slechte koolhydraten 
vermijden en je mag geen koolhydraten en 
vetten tegelijk eten. Te goed om waar te 
zijn? Blijf lezen om er achter te komen.

Santé!
Over alcoholische dranken is 

Montignac ambigu. Bier is uit den boze, hij 
begrijpt eigenlijk niet goed waarom iemand 
deze drank vrijwillig tot zich neemt. Hij 
suggereert zijn gelijk in deze door te 
verwijzen naar de dikke buiken en slechte 
adem in Duitsland! Jaja, het blijft een 
Fransman in hart en pancreas.

Hoewel alcohol dik maakt, geeft hij 
toe, doet het dat in veel mindere mate dan 
die vreselijke aardappelen. Hij verwijst ook

Wie monignact?
De kerngedachte is dat onze Wester-

se voedingsgewoonten slecht zijn en tot 
vetzucht leiden. Want Montignac spreekt 
niet van volslanken, corpulenten, dikkerds 
of gezette mensen, maar alleen van vetzuch- 
tigen. Je moet dus niet dik zijn om te montig- 
naccen, iedereen zou best een ommezwaai 
in zijn voedingspatroon kunnen gebruiken.

Nooit (meer) calorieën 
tellen

Het eerste datje volgens Montignac 
moet vatten, is dat de klassieke calorieën-
theorie “de grootste wetenschappelijke 
vergissing van de 20e eeuw” (Montignac, 
p.25) is. Hij staaft die bewering door het
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Dit is een belangrijk element in zijn 
theorie. Glycemie is het suikergehalte van 
het bloed, en de glycemische index (GI) 
zegt dus hoeveel glucose er vrijkomt in het 
bloed na inname van een bepaald voedings-
middel. Dit is immers de kern van de 
Westerse vetzucht, we eten veel te veel 
suiker. Daar kan niemand het mee oneens 
zijn. Volgens Montignac echter is ons 
lichaam hierdoor vergiftigd.

Door de jarenlange overconsumptie 
van suiker, is onze pancreas - oftewel 
alvleesklier - totaal ontregeld. Als reactie 
op glucose in het bloed, scheidt die insuline 
af. Vaak in een te grote hoeveelheid en het 
is die overschot aan insuline die het signaal 
geeft om vetreserves op te slaan. Montignac 
zegt zelf dat dit een oversimplificatie is. 
Tien lijnen verder praat hij dat echter goed 

door te zeggen: “ze is mij 
gegeven door een aantal 
eminente wetenschappers” 
(Monignac, p.55).

Op grond van deze 
theorie deelt hij de kool-
hydraten op in goede (lage GI- 
waarde) en slechte (hoge GI- 
waarde). Een fabrieksmatige 
behandeling van veel 
voedingsmiddelen verhoogt 
bovendien de GI-waarde. 
Daarom is bij voorbeeld bloem 
en witte rijst totaal slecht, ze 
hebben al een hogeGI-waarde, 
maar door de industriële 
verwerking zijn het helemaal 
rampproducten.

De kans dat er teveel 
insuline in ons lichaam komt, 
verhoogt naarmate de GI- 
waarde stijgt. Slechte kool-
hydraten zijn dus te mijden: 
witbrood, gekookte aard-
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naar studies die het weldadige effect van 
wijn voor hart en bloedvaten aantonen. In 
de tweede fase mag men dus een halve liter 
wijn per dag consumeren. Verder raadt hij 
aan veel water - dat is niet nieuw - en koffie 
(beter decaf) en thee matig te drinken. 
Frisdrank is iets dat je maar beter aan de 
Amerikanen kan overlaten, die zijn al 
verloren.

Levensvreugde
Reeds in je eerste Montignac-week, 

zal je volgens onze etende God uit Frankrijk 
ervaren datje vitaler en beter gezind bent. 
Hypoglycemie is namelijk ook een oorzaak 
van vermoeidheid en humeurigheid. Door 
die slechte koolhydraten uitje dieet te weren, 
zal je meer energie door je afslankende 
lichaam voelen stromen.

Impossible?
Voor je je aan Michel zijn voeten 

werpt, laat ons toch een stapje terugnemen. 
Eerlijk gezegd, dit klinkt allemaal zo 
fantastisch dat er automatisch een alarm-
belletje gaat rinkelen in mijn achterhoofd. 
Schamper trok naar het UZ en had een 
gesprekje met de hoofddiëtiste van de dienst 
voedings-en dieetleer mevr. Notte-De 
Ruyter.

"Meneer Montignac gebruikt een 
aantal begrippen uit de wetenschap, maar 
hij interpreteert ze verkeerd. Neem nu de 
glycemische index (GI) die bij hem zo 
belangrijk is. Die bestaat inderdaad voor 
voedingsmiddelen op zich, maar zodra men 
combineert wordt die GI afgezwakt. 
Aardappelen apart kunnen wel een hoge GI 
hebben, maar men eet ze meestal samen 
met iets anders en dat verandert de GI. Je 
kan je er dus niet op baseren, alleen voor 
diabetici kan deze index belang hebben. 
Hen raden we af producten met een hoge GI 
apart te eten.

De reden dat montignaccers gewicht 
verliezen in de eerste fase, is dat ze minder 
calorieën innemen. We hebben de recepten 
die Montignac voorstelt grondig bekeken 
en de calorieën uitgeteld. En dat blijkt 
effectief minder te zijn dan in een gewone 
maaltijd. Daardoor verliest men dus 
gewicht, die eerste fase is calorie-arm. Het 
jojo-effect dat bij calorie-dieëten speelt, is 
een gekend feit. Maar daar ontsnappen 
montignaccers ook niet aan. Op onze dienst 
zien wij al patiënten die gemontignact 
hebben en die hetzelfde effect ervaren. 
Wanneer men stopt met de Montignac - 
methode zal men zijn gewicht omhoog zien 
gaan. Ik vermoed zelfs iets meer en iets 
sneller omwille van de waterbalans. Men 
verliest meer vocht.

Een grote fout in de Montignac - 
methode is dat het te vet is. Men mag 
verzadigde vetten en vetrijk eten. Dit is 
slecht voor de cholestrol en voor de 
bloedvaten. Dat men te vet gaat eten is een 
gevolgd van het scheiden van vetten en

koolhydraten. Koolhydraten alleen zijn niet 
smakelijk (volkorenbrood met groente). 
Men kiest dus voor ei witrij k voedsel: vlees, 
vis, melk, eieren, peulvruchten, etc. Een 
ander gevolg is dan ook dat men te weining 
koolhydraten gaat eten. En dat wordt 
aangevochten door de dieetleer, die zegt 
juist: weinig vetten en veel koolhydraten.

Het is gewoon een ongezond dieet. 
Men zal wel vermageren, maar op lange 
termijn is het af te raden. Het spijtige is dat 
veel mensen die het nodig hebben, ook 
aangemoedigd worden om te montignaccen. 
Dat past natuurlijk in de superslank-rage. 
Maar het is niet gezond en op lange termijn 
ronduit ongezond.

Vive la France?
M ontignac is inderdaad een 

chauvinist. In Frankrijk eet men niet 
gezonder dan in België. In Zuid-Frankrijk 
wel, net zoals in andere Zuid-Europese 
streken, omdat men geen vaste vetten 
gebruikt maar olieën. Maar in Noord- 
Frankrijk eet men ongezonder dan bij ons: 
vette zuivelproducten en veel vlees.

Goede-elementen in zijn methode 
zijn dat hij snoep, frisdrank en frieten 
verbiedt. Hij leert ook uit de kritiek die hij 
krijgt. In zijn latere publicaties is hij 
voorzichtiger op het gebied van vlees en 
boter, hij raadt nu vis en olie aan. Zijn 
methode is nooit getest in een ziekenhuis. 
Er is dus niets van bewezen en hij zoekt dat 
ook niet. Want dan is de magie er natuurlijk 
af.

Een dieet kan alleen door bevoegde 
personen samengesteld worden, dat is een 
arts of een diëtiste. Met zijn boeken bevind 
hij zich op para-medisch terrein. Op 
wettelijk vlak beweegt hij zich op gevaarlijk 
gebied. Men spreekt dan ook steeds over de 
Montignac-methode en noemt het geen 

v dieet. Zo om zeilt hij de bestaande 
wetgeving. Het is ook een erg commercieel 
getint systeem, de man is er erg rijk van

geworden. Deontologisch vind ik dat toch 
niet erg correct.

Wij vinden het alleen jammer dat er 
mensen slecht bij varen. Op lange termijn 
voor hartziekten, maar het ontregelt ook het 
suikerevenwicht en is slecht voor de 
spijsvertering. En voor mensen met 
suikerziekte kan het gevaalijk zijn. Als je 
echt wilt vermageren, onthoud dan dat een 
dieet steeds een idividuele zaak is en op 
maat moet gemaakt worden. De Montignac- 
magie is zeker de oplossing niet.

Hoe zegt men dat ook weer, een 
halve waarheid is slechter dan een hele 
leugen?"

Bedankt, mevr. Notte-De Ruyter. Na 
dit gesprek was mijn Montignac-honger 
wel gestild. De uwe ook?

Enfin
Ik zie wel in dat Montignac terechte 

kritiek heeft op onze eetgewoonten. Maar 
de Montignac-methode is toch niet de 
zaligmakende oplossing voor mensen met 
gewichtsproblemen, lijkt me. Zoek liever 
professionele hulp. De Franse Jef Kok neemt 
principes die al jaren verkondigd worden 
door voedingsdeskundigen, mengt ze naar 
eigen goeddunken, voegt er een snuifje 
psychologie aan toe en serveert het geheel 
aantrekkelijk op, gekruid met zijn eigen 
ervaringen en persoonlijkheid.

Het boek is wel goed als bron van 
motivatie. Montignac schrijft vlot en 
argumenteert sterk, je wilt zo die cola en 
witbrood afzweren. En ik moet toegeven, 
iedereen die ik ken en montignact, spreekt 
er lovend over. Maar denk eens goed na, dit 
is oude Franse wijn in nieuwe zakken. Veel 
water drinken, meer vezels eten, minder 
suiker gebruiken en je niet laten gaan als je 
zondigt maar compenseren, ... wisten we 
dat al niet?

Nadine Lahaye
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Voedseloverschotten aan de RUG
P a re ls  v o o r  d e  z w ijn e n

!■ W at er met de voedseloverschotten van de Gentse universiteitsresto’s 
gebeurd is algemeen geweten: groenten, broodjes, verse koffiehoeken, 
slierten pasta, éclairs, stukken pizza en zelfs koninginnehapjes verdwijnen 
WÈËÈ tr°g Unea recta richting varkensmaag. Schamper vroeg zich a f  o f  
dttW ët anders kon en ging terloops ook bij enkele volkskeukens langs.

De eerste betrachting van Patrick 
Neyt (coördinator maaltijdvoorzieningen) 
is het voorkomen van overschotten. Dit blijkt 
geen eenvoudige klus: studenten zijn immers 
wispelturige klanten waarvan het eetgedrag 
blijkbaar sterk beïnvloed wordt door de 
betreffende academische periode, het weer 
en zelfs of er ergens al dan niet een groot fuif 
plaatsvindt.

Door de afzonderlij ke resto ’ sinspraak 
te geven in de menuprogrammatie en hen 
dagelijks hun verbruik te laten evalueren 
wordt er niettemin getracht de toelevering 
van de centrale keuken zo precies mogelijk 
op de noden van de afzonderlijke resto’s af 
te stellen. Op voorhand wordt bepaald hoe 
een portie samengesteld dient te zijn, zo zal 
men (dankzij de nog te leveren digitale 
weegschalen) tot op de gram de nodige 
hoeveelheid ingrediënten kunnen bepalen. 
Assistenten - dit wegens relatief onbekend 
bij het vaste keukenpersoneel - hebben dan 
de toch wel ondankbare taak - bestellen mag, 
eten niet - om na te gaan of de in de resto’s 
voorgeschotelde porties wel aan de 
vooropgestelde eisen voldoen. Bepaalde 
maaltijden (o.a. steaks) worden slechts bereid 
als er ook bestellingen voor zijn.

De universiteitskeuken levert ook 
vacuüm voorverpakte maaltijden aan de

stadsscholen. Het teveel hiervan wordt, 
indien mogelijk geherbruikt (indien ze 
ongeopend zijn en de vervaldatum niet 
overschreden is) of via de eigen snelresto’s 
gerecupereerd of verwerkt in de soep of de 
bolognaisesaus.

Door deze maatregelen is er de laatste 
jaren een daling van de voedseloverschotten. 
Hoe groot deze daling is kan niet precies 
gezegd worden. Voor het invoeren van deze 
maatregelen werd er immers geen cijfer-
materiaal omtrent de voedseloverschotten 
bijgehouden. Momenteel situeert het 
overschot zich gemiddeld rond de 7 è 8 
procent.

eigen personeel eerst?
Ondanks alle preventieve maat-

regelen zal men echter steeds met over-
schotten te kampen hebben. Momenteel 
worden deze in een grote ton verzameld en 
door een varkensbedrijf (Leemans) 
driemaal per week opgehaald richting 
varkensmaag. Patrick Neyts vindt het 
persoonlijk ook uiterst jammer dat dit vaak 
nog uitstekend voor menselijke consumptie 
geschikt voedsel zulk een eindbestemming 
heeft. Zeker als men hierbij bedenkt dat ook 
in Gent vele personen zich amper een

degelijke maaltijd kunnen verooloven. 
Donatie aan volkskeukens of vierde 
wereldorganisaties (zie kader) van de 
voedseloverschotten behoren echter niet tot 
de mogelijkheid. Dit door de hygiënische en 
organisationele problemen die het opslaan 
en transporteren van deze over-schotten met 
zich meebrengen. Verder bestaat er de vrees 
dat dit tot creatie van bijkomende over-
schotten zou leiden. Het is ook vanuit deze 
vrees dat het voor de personeelsleden van de 
resto’ s zelf verboden is overtollige voedings-
waar mee naar huis te nemen. Twee 
overtollige éclairs die de ene week door het 
personeel mogen worden genuttigde, zouden 
volgens de heer Neyt de daaropvolgende 
week wel eens tot tien overtollige appel-
taarten kunnen leiden.

<
In een perfekte wereld zou voor 

menselijke consumptie geschikt voedsel niet 
bij varkens belanden terwijl anderen honger 
lijden. Dit is echter geen perfekte wereld en 
alles wel beschouwd valt er aan het 
voedselbeleid van de universiteire resto’s 
weinig te verbeteren. Weggeven van de 
overschotten aan het eigen personeel zou 
ongetwijfeld lijden tot bijkomende over-
schotten, en wegschenken aan volkskeukens 
is praktisch niet te verwezelijken. Hoe 
betreurenswaardig ook, het verwerken van 
de voedseloverschotten tot veevoeder is op 
dit ogenblik de best mogelijke oplossing. De 
heer Patrick Neyts is echter steeds bereid 
alternatieven te overwegen. Als het goed is, 
mag het ook gezegd worden.

A n d y .
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Voedselkeukens in Gent
V o o r w ie  b ro o d n o d ig  b ro o d  n o d ig  h e e ft

: Als student kan men voor betrekkelijk weinig geld terecht in de 
universiteitsresto ’s. Studenten zijn echter niet de enige die bijwijle 
virtueel platzak door de stad dolen. Schamper ging na waar in Gent de 
niet-studerende minder gegoede medemens terecht kan.

Het Anarchistisch centrum
Het A narchistisch centrum  

organiseert elke maandag (om 19 u) en 
woensdag (om 20 u) een volkskeuken. Voor 
70 Fr. heeft men er een gevarieerde (zij het 
vegetarische) maaltijd.

De maandagavond is meer als een 
laagdrempelige info-avond dan als volks-
keuken bedoeld. Na het eten is het dan 
immers tijd voor filosofische discussies 
over de wantoestanden en wat daar, vanuit 
de anarchistische ideologie, zoal aan te 
verhelpen valt.

Op Woensdagavond is er een meer 
klassieke volkskeuken, waar het risico 
bestaat dat je vroeg of laat ook een handje 
mag toesteken bij de afwas. Ook belooft het 
er de eerstvolgende weken behoorlijk 
tochtig te zijn aangezien onbekenden het 
bijzonder vermakelijk vonden de vensters 
van het lokaal in te smijten. Dat dezelfde 
avond affiches van het Anarchistisch

centrum overplakt werden door NSV- 
affiches is natuurlijk puur toeval.

Op hetzelfde adres is er ook nog het 
Voedselkollektief (VOKO). Opzet van het 
VOKO is ecologisch en sociaal verantwoord 
voedsel (zo weinig mogelijk verpakking, 
biologisch geteeld) rechtstreeks van de 
producent of groothandel aan de consument 
verkopen. Het betreft wel enkel vegetarisch 
en lang te bewaren voedsel.

Het Kaaihuis
Dit sociale restaurant maakt deel uit 

van Oikonde, centrum voor residentieel 
welzijnswerk. Opzet van het Kaaihuis is 
om kansarmen de mogelijkheid te geven 
om voor weinig geld ook eens op restaurant 
te gaan. Het Kaaihuis wil echter ook het 
sociaal contact tussen verschillende 
bevolkingsgroepen bevorderen en is voor 
iedereen toegankelijk. De normale prijs 
voor een maaltijd is 220 Fr. Mensen met

een laag inkomen kunnen echter een lidkaart 
bekomen en dienen dan slechts 80 h 140 Fr. 
te betalen.

Poverelo
De voornaamste zorg van deze VZW 

is kansarmen van een warme maal te 
voorzien. Dit is ook terug te vinden in de 
prijzen: slechts 7 Fr. voor frisdrank, koffie 
en soep, 40 Fr. voor een maaltijd. Niemand 
wordt geweigerd en vragen worden er niet 
gesteld. Wie hulp vraagt wordt echter 
geholpen en/of doorgewezen naar de 
bevoegde sociale instantie. Onversnede 
kristelijke naastenliefde die ik niet meer 
van deze wereld achtte.

Andy

Het Anarchistisch Centrum is 
gevestigd in de Sparrestraat IA . 
Inschrijvingen voor 15 uur. Info: 
Veerle op 09/23632661

Het Kaaihuis is gevestigd in de 
Vlaamse kaai 10 en is elke weekdag 
open van 11.30 uur tot 13.30 uur.

Poverelo is gevestigd in de 
Komijnstraat 5 en is elke weekdag 
open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Op de koop toe
P o tv e rte re n

: |  Wat doet een mens, zonder een bal op zak, in het zo kostelijke Gentse 
studenten leven ? Had mama je  niet gezegd dat je  in het begin van de week 
zuinig moest omspringen met je  geld? Maar man, wie eet er van goede 
raad! Missen is menselijk en verkwisten is studentelijk. Dus ging 
Schamper - begripvol studenten blad als wij zijn - voor jou op zoek naar 
degoedkope handelszaakjes. Ze zullen na dit artikel misschien niet meer 
goedkoop blijven, maar we kunnen er maar van profiteren zolang het 
blijft duren.

Eigenlijk waren wij eerst van plan 
het werk uit te besteden aan Emiel Goelen, 
die na zijn ontslag toch tijd genoeg had, 
maar zijn gage lag boven ons budget zodat 
uw dienaar zich belastte met deze culinaire 
opdracht. Dus ik sprong met 100 fr. in mijn 
achterzak op mijn gepikte velo 
(goedkoopste vervoermiddel trouwens) op 
zoek naar het meeste waar voor mijn povere 
100 franken.

Laat mij zo vrij zijn om met de 
groothandel te starten. Goedkoopste 
warenhuizen zijn o.a. Aldi, Dial, Profie en 
Colruyt; maar bijna niemand let op de 
kortingsbonnen die door de diverse 
warenhuizen via het “Reklaamblad” of “De 
Streekkranf’ verspreid worden. Maar net

als bij de klantenkaart bij de meeste 
horecazaken ben je dan al gauw verplicht 
om steeds trouw dezelfde zaak te kiezen, 
wil zo’n systeem optimaal renderen. Het 
onregelmatig studentenbestaan wil dit nogal 
eens verpesten. Nee, dan ben je beter af 
door in het begin van het academiejaar voor 
250 bfr een Guidogids aan te schaffen bij je 
FK kring. Daarmee heb je  een pak 
kortingsbonnen zonder voortdurend naar 
dezelfde zaak te moeten hollen.

De prijzen van de kleine zaken liggen 
een stuk hoger en verschillen onderling 
haast niet, zodat ons advies voor de in 
precaire financiële toestand verkerende 
student kort kan wezen: mijd ze als de pest! 
Wanneer je dan toch iets anders wil dan

ordinair brood, is de Panda-bakkerij veruit 
de goedkoopste. Ook Dial-budget kan een 
oplossing brengen. Voor 27 befkes koopje 
al 6 pistolets, waar je al gauw twee dagen 
mee rondkomt. Niet omdat ze niet lekker 
zijn maar wel omdat ze als een baksteen op 
je maag liggen. De iets meer gefordineerden 
onder ons kopen voor 44 franken een pak 
soldatenkoeken: daar doe je zelfs een heuse 
week over om ze soldaat te maken.

Als je echt geen rooie duit op zak 
hebt, ben je wel verplicht om lepe Harry te 
spelen. Je kan bijvoorbeeld met een aantal 
“vrienden” naar een van onze resto’s gaan 
en toch wel toevallig je portefeuille vergeten 
zeker. Er is dan wel een of ander sul die zo 
naïef is om je even voor te schieten. Tenzij 
je je vrienden zo weet te kiezen dat het 
allemaal lepe Harry’s zijn natuurlijk.

Nu we het toch over de resto’s van 
onze unief hebben, willen wij nog even 
kwijt dat de resto’s zo wat een richtsnoer 
zijn voor de privésector. Het is bijzonder 
jammer dat onze rtesto’s een stuk duurder 
zijn dan de Leuvense Alma’s. Maar de 
RUG geeft het geld liever aan zijn 
regeringscommissaris
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Gôçmen ve ögrenci
M ig r a n t  e n  s tu d e n t

Enige tijd terug wekten de migrantenrellen in Anderlecht en 
vetyóïgens in Lokeren nogal grote beroering in ons al zo aan 
bevolkingsproblemen gevoelig landje. Tijd om even te kijken hoe het zat 
met de migranten-studenten aan onze unief vonden we bij Schamper. 
We hadden een gesprek met Söhret Yildirim, 1ste lic. cultuur- 
Wjstértschappen, en Cemil Cantürk, industrieel ingenieur.

Als we eens rondkijken in het 
auditorium zien we verbazend weing 
studenten van vreemde origine. Te weinig 
vinden wij. En dat vindt de Turkse 
StudentenKring Gent ook. Een openhartig 
gesprek ontspon. En nee, deze keer hebben 
we niet gevraagd naar hun mening over 
Vande Lanotte, het was zo gezellig.

Schamper: Jullie zijn lid van de 
Turkse StudentenKring Gent. Wat 
moeten wij ons bij die kring voor-
stellen?

Söhret Yildirim: “Het is gewoon 
een kwestie van Turkse studenten samen te 
brengen.”

Cemil Cantürk: “ Wij zijn erkend 
door de DSA (Dienst Studenten Activi-
teiten) van de RUG, en dus in se bedoeld

voor de universiteitsstudenten. Maar ook 
hogeschoolstudenten en studenten die al 
afgestudeerd zijn mogen erbij. Onze 
bedoeling is om Turkse jongeren gemakke-
lijker hogere studies te laten doen. We 
richten ons wel specifiek naar Turkse 
studenten, dus geen Marrokanen, Tunesiërs, 
ofzo. De Magreb-landen zijn totaal verschil-
lend. De Marrokaanse studenten zijn wel 
van plan een eigen vereniging op te richten.”

Schamper: Met hoeveel zijnjullie ?
Söhret Yildirim: “Een dertigtal 

actieve leden, maar ik denk dat we toch een 
70% van de Turkse studenten in Gent 
bereiken. Ik bedoel dat er zoveel van ons 
bestaan afweten, maar niet iedereen voelt 
zich geroepen om telkens naar onze 
vergaderingen te komen.”

Schamper: Waar houden jullie je  
mee bezig? Zijn jullie alleen een 
vrijblijvende vereniging of hebben 
jullie ook politieke doelstellingen?

Cemil Cantürk: “Zekeren vast niet. 
Het is onze bedoeling om in de eerste plaats 
over onze hogere studies te discussiëren en 
te kijken wat we kunnen doen om het onszelf 
wat gemakkelijker te maken. En in de 
tweede plaats, waar wij naartoe willen

evolueren, is een soort spreekbuis te zijn 
voor Turkse migranten. Eens kijken wat de 
Belgische gemeenschap van ons verwacht 
en wat wij van hen verwachten.”

Söhret Yildirim: “We willen ook 
de eerste generatie sensibiliseren om hun 
kinderen aan te moedigen verder te studeren. 
Bij veel migrantenjongeren is er nog een te 
grote drempelvrees om hogere studies aan 
te vatten.”

Schamper: Ondervinden jullie 
tegenkanting omwille van jullie Turks 
zijn?

Cemil Cantürk: “Nee. Wij onder-
vinden wel een soort schrik uit onwetend-
heid, men is niet gauw geneigd contact te 
zoeken. Maar extreme vormen van racisme 
ondervinden we niet. Te meer omdat wij er 
niet zo Turks uitzien.”

Söhret Yildirim: “Ik vind wel dat 
wij als migrant meer moeten presteren, 
wanneer we voor vol willen aanzien worden. 
Dat merk je wanneer men ons zo van die 
domme vragen stelt, in de trant van: 
“Denken jullie in het Turks?” enzo, terwijl 
de meeste hier toch in België zijn 
grootgebracht. Het valt wel direct op 
wanneer wij eens een keer niet in de les 
zitten. Maar dat is niet echt racisme. Wij 
vallen gewoon meer op, dat is alles.”

Schamper: Maar je  kan toch niet 
ontkennen dat er toch een soort 
discriminatie wordt gemaakt tussen 
Belgen en migranten. Wat vinden 
jullie bijvoorbeeld van de recente 
beslissing dat in een Brusselse 
hogeschool geen hoofddoeken mogen 
gedragen worden?

Söhret Yildirim: “Persoonlijk vind 
ik dat die beslissing niet kan. Het uiterlijk 
van ieder individu is zo anders. Trouwens 
volgens de grondwet heeft ieder recht op 
een eigen meningsuiting.”

Cemil Cantürk: “Het is moeilijk 
daar iets over te zeggen. Aan de ene kant 
heeft iedereen het recht op een vrije 
menigsuiting en religie, langs de andere 
kant hanteert men het argument dat er geen 
u iterlijke aanw ijzing mag zijn van 
godsdienst. Het ligt allemaal zeer delicaat.”

Migrant en maatschappij
Schamper: Aanleiding van ons 

interview waren de migrantenrellen 
in Anderlecht en vervolgens in 
Lokeren. Hoe reageerden jullie erop?

Cemil Cantürk: “Binnen de Turkse 
studentenvereniging is er nog niet over 
gepraat. Ongetwijfeld wordt het ganse 
drama betreurd. Maar wat zich daar 
afspeelde, is al een hele tijd aan de gang en 
bijgevolg moeilijk te beoordelen. Kijk, onze 
eerste bekom m ernis, als studenten-
vereniging, is dat er zoveel mogelijk 
migrantenjongeren hogere studies aan-
vatten. Wij weten dat er heel wat jongeren 
zij n met genoeg capaciteiten, maar die teveel 
schrik hebben om die studies aan te vatten. 
Wij zijn van oordeel dat wanneer wij erin 
slagen het opleidingspeil van de migranten- 
jeugd op te trekken, ons steentje hebben
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bijgedragen om de de integratie te 
bevorderen.”

Söhret Yildirim: “De problemen in 
Anderlecht illustreren zeer duidelijk de 
hopeloosheid die er leeft onder de 
migrantenjeugd. Velen hebben geen 
toekomstperspectieven, doordat ze niet 
genoeg geschoold zijn. Onze bedoeling is 
om de jeugd aan te moedigen om verder te 
studeren. Maar wij willen ook de ouders 
bereiken. Zij zijn ook in belangrijke mate 
verantwoordelijk of hun kinderen al dan

niet verder studeren. Vaak is het zo dat de 
eerste generatie zelf niet goed Nederlands 
spreekt, zodat het voor de kinderen al 
moeilijk wordt om mee te kunnen in het 
basisonderwijs. Bijgevolg raadt het PMS 
de ouders dan aan om die kinderen door te 
sturen naar het bijzonder onderwijs. Maar 
eigenlijk is het niet bewezen dat die kinderen 
niet mee kunnen omdat ze te dom zijn. Mits 
meer inspanning van alle betrokken partijen, 
zouden heel wat gasten een behoorlijk 
diploma kunnen behalen.”

Schamper: Onderwijs is de basis 
van integratie?

Cemil Cantürk: “Jazeker; uiteinde-
lijk betekent integratie dat wij, migranten, 
in alle lagen van de maatschappij vertegen-
woordigd zijn.”

Schamper: En dus stemrecht?
Cemil Cantürk: “Absoluut !”

Schamper: Bedankt voor dit ge-
sprek en nog veel succes in de studies.

Raf/Nadine

Hebban olla vogala...
~.. .s tra te n  g e n o e m d

Een straat met veel koten, en een 
befaamd frietkot met tv is de Papegaaistraat. 
Deze straat heeft haar gevleugelde naam te 
danken aan de Genste schuttersgilden uit 
de 15de eeuw. Onze schietende voorvaders 
hadden immers een oefenterrein nodig om 
naar hartelust papegaaien, veelkleurige 
nepvogels, neer te halen.

Het gebied waar nu de Coupure 
doorloopt, bleek een geschikte plek, er 
stonden immers veel windmolens. Zo’n 
molen diende als staande wip avant la lettre, 
men bond de papegaai op een staak en die 
werd bovenop de molen geplaatst. Wie 
hem naar beneden haalde schoot zich 
koning.

De beste molen, de zogenaamde 
Wispelberg, lag op de plaats waar nu de 
Papegaaistraat en Twaalfkamerenstraat een 
hoek vormen tegenover de Rozemarijnbrug. 
Ieder jaar kwamen gilden er “den papegaye 
scieten”, en in de 15de eeuw kreeg de 
Wispelberg de bijnaam Papegaaimolen. 
Papegaeystrate volgde vanaf 1503 en houdt 
nog steeds stand, al is de molen reeds lang 
verdwenen.

Niet zover daar vandaan vinden we 
de Phoenixbrug en -straat. Een benaming 
die ons herinnert aan de prachtige 
Egyptische mythe van de Feniks, de 
wondervogel die, eens oud geworden, 
zichzelf verbrandt op zijn nest om dan

verjongd te herrijzen uit zijn eigen as. In de 
Belle Epoque was dit verhaal zeer goed 
bekend bij dichters en kunstenaars. Daarom 
werd een van de eerste en grootste 
metaalbedrijven uit ons land, gelegen buiten 
de Brugse Poort, met deze mythische naam 
bedacht. De fabriek werd gesticht in 1821 
onder Willem I, en sloot zijn deuren na de 
tweede wereldoorlog. De fabriek betekende 
ooit een ruggesteun voor onze bloeiende 
textielnijverheid, die nood had aan 
geavanceerde machines. Blijkbaar legde 
men de romantische vergelijking met het 
verrijzen van nieuwe produkten in ijzer en 
staal uit de vuurrode smeltkroes...

K7

K ringen
&

K o n ven ten
fakiilteitenkonvent

Romania Cantus,Ratafia,20.00uur

Germania y- Kwis, Pane & Amote '' 

politiek en filosofisch konvent

ALS Hirfnrisiehecontextvan het Kommu-
nistisch Manifest {door Jan Dumolyn), De 
Brug, 19.30 uur .

vrijdag 23 januari
AK Fakkeltocht tegen uitwijzing van 
1 llegalen, Korenmarkt, 18,30 uur

ALS Trotski’sovergangsprogramma(doot 
Frangois Bliki), De Brug, 19.30 uur 
KUC Toeristische wandeling arme
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G e rm a a n s e  p re s e n t!
In Schamper nr 353, p. 9 (Mag het 

een ietsje meer zijn?) las ik dat er - na 
omrekening - 643 studenten het college 
Geschiedenis der Nederlanden zouden 
moeten volgen. Ik weet niet waar “Els” dat 
cijfer vandaan haalt. Het college moet 
gevolgd worden door de 2de kandidatuur 
Geschiedenis en de 2de kandidatuur 
Germaanse, partim Nederlands.

In totaal zijn 166 studenten in-
geschreven in de 2e kandidatuur Geschie-
denis en 192 in de totale 2de kandidatuur 
Germaanse. Ongeveer 60% onder hen 
volgen de richting Nederlands. (Het exacte 
cijfer is volgens de pedel nog niet bekend). 
Dat brengt ons op een totaal van ca 274 
studenten. Telt men de bissers er nog af dan 
blijven er ca 240 studenten over. Auditoria 
D en C waar de lessen doorgaan zijn 
trouwens voorzien op max. 300 studenten.

Ik vraag me overigens af of voor het 
college van collega Taeldeman niet een 
analoge vergissing is gebeurd en of niet alle 
Germanisten zijn meegerekend i.p.v. alleen 
de Neerlandici.

Mag ik u bijgevolg vragen om de 
vermelde cijfers in de volgende Schamper 
te corrigeren.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. H. Symoens

Professor Symoens zal 
ongetwijfeld gelijk hebben. Hetis nooit 
onze bedoeling gew eest een 
w etenschappelijk verantwoord  
onderzoek te doen naar het 
absenteïsme aan onze universiteit. 
Zoals mocht blijken uit het artikel zijn 
twee redacteurs lukraak enkele 
auditoria binnengestapt, hebben daar 
de aanwezigen geteld ,en dat cijfer 
vergeleken met de groep die daar op 
dat moment volgens hen aanwezig 
moest zijn.

Het spreekt vanzelf dat de alzo 
bekomen cijfers slechts een zeer ruw 
beeld geven van het absenteïsme en 
zeker niet representatief zijn. Het 
artikel is dan ook geheel in een ludieke 
toon geschreven opdat niemand het in 
zijn hoofd zou halen het al te ernstig 
te nemen.

Tom De Decker



We wensen aan alle studenten een succesvol academiejaar 1998. 
Deze wensen willen de studentenrestaurants waarmaken door u 

allen nog beter van dienst te zijn bij de aanvang van dit 
kalenderjaar. En ondanks de ontbrekende winterkoude hebben wij 
ervoor gezorgd dat dit jaar onze verkoopprijzen bevroren blijven.

De Universitaire Restaurants te Gent 
Je eet er zoals thuis

Overpoort
Overpoortstraat 65, 9000 Gent 

De Brug
Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent 

Astrid
Krijgslaan 250, 9000 Gent

Sint-Jansvest
Sint-Jansvest 24

FLW
Coupure links 653

Boudewijn
Harelbekestraat 70

Dierengeneeskunde Merelbeke
Salisburylaan 133

Cafetaria Rechten
Universiteitstraat 4

Studententrefpunt UZ
De Pintelaan 185

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

DE BRUG SELF
Nu ook dagschotels tot 21u00

OVERPOORT BARRIKADE
Lees rustig en gratis uw krant, opgeluisterd door URGent op 106.8 
Ook broodjes en soep van 11u00 tot 14u00

CAMPUS DIERENGENEESKUNDE MERELBEKE
Warme maaltijden en broodjes van 09u00 tot 15u00
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Sex met gehandicapten
N ie ts  m o e t, v e e l

■ Ik zou even willen reageren op de uitzending van (Jan Publiek ’ over 
prostitutie. Op het einde ging het over gehandicapten en prostitutie. Ik 
was dis persoon met een handicap verheugd toen één van de vaste 
pcmeÜeden zei dat met alle gehandicapten naarde prostitutie te verwijzen 
niet alle problemen opgelost waren, maar dat men er beter voor zou 
zorgen dat die mensen aan een gewone seksuele partner zouden geraken.

Mij n vreugde werd minder toen deze 
dame (wellicht goed bedoeld) zei dat validen 
hun verantwoordelijkheid moesten op-
nemen en die mensen ook een kans moesten 
geven. Dus uit een soort goodwill en niet 
omdat het eventueel ook bevredigend zou 
kunnen zijn. Het vervolg was dan ook te 
verwachten: iemand vroeg haar of zij het 
zou doen. Ze gaf toe van niet . Verant-
woordelijkheidsgevoelens, medelijden en 
liefdadigheid zijn geen goede uitgangs-
punten om een seksuele relatie te beginnen, 
dacht ik. Meer nog, het is fictie. Je kan uit 
menslievendheid vriendelijk zijn tegen 
iemand, een praatje maken, maar je duikt 
daarom niet met hem of haar in bed.

Het valt me al lang op dat organisaties 
en media die deze problematiek behandelen, 
wel zeggen dat gehandicapten behoefte

hebben aan en recht hebben op seksualiteit 
maar bijna nooit zeggen ze erbij dat seks 
met een persoon met een handicap 
bevredigend kan zijn. Integendeel. Vaak 
geven ze je (impliciet) het gevoel van niet. 
Op het einde van de bewuste ‘Jan Publiek’ 
toonde men een filmpje over een Neder-
landse gehandicapte man die in Duitsland 
een prostituee bezocht. Het verliep nogal 
stuntelig. Ik had sterk de indruk dat niet zijn 
handicap daarvan de oorzaak was. Om te 
beginnen zag je duidelijk dat hij moeite had 
om in het Duits uit te leggen wat hij precies 
wou. Ten tweede zou ik ook moeite gehad 
hebben om een erectie te krijgen, terwijl er 
een cameraploeg rond mij staat. Ik ben er 
zeker van dat de meeste valide mannen daar 
ook problemen zouden mee hebben. Voor 
pornoster, dames en heren, moet je ook 
‘leren’!

Er is geen enkele reden om veral-
gemenend aan te nemen dat naar bed gaan 
met iemand met een handicap minder 
bevredigend is dan met iemand ‘zonder’ 
handicap. Bij zeer zware handicaps 
(volledige verlamming) moet de partner 
misshien meer het initiatief nemen, maar 
dat kan zelfs een verrijking zijn. Ook een 
handicap aan de genitaliën(bv. impotentie) 
hoeft niet problematisch te zijn: seksualiteit 
speelt zich niet alleen tussen de benen af. 
En er zijn alternatieve manieren van vrijen 
(bv. orale seks) die niet minder bevredigend 
hoeven te zijn. Personen met een handicap 
gaan misschien ook meer rekening houden 
met hun partner, juist omdat ze vaak minder 
de kans hebben om eraan te geraken. In dat 
licht zou het wel eens kunnen dat sommigen 
betere minnaars en minnaressen zijn dan 
sommige (verwaande) validen.

Qua uiterlijkheid wil ik ook op-
merken dat mensen met een handicap 
natuurlijk ook lichamelijke kwaliteiten 
heben, net zoals de meeste validen ook 
lichamelijke gebreken hebben. Mensen die 
we gehandicapt noemen hebben gewoon 
een gebrek dat meer opvalt.

Ik ben niet zo naief te denken dat 
mijn betoog een aardverschuiving gaat 
veroorzaken. Het aangaan van relaties is 
in hoofdzaak geen rationele aan-
gelegenheid, maar een gevoelskwestie. 
Bovendien zijn personen met een 
handicap in veel gevallen niet zo 
ondernemend op seksueel en relationeel 
gebied omdat het negativisme van onze 
maatschappij ten aanzien van hun 
seksualiteit hun zelfbeeld en zelf-
vertrouwen schaadt. Als men het 
probleem echt wil oplossen moet men 
met een positiever beeld van personen 
met een handicap naar buiten komen. 
Dit kan volgens mij, op langere termijn, 
wel positieve veranderingen teweeg 
brengen. Het spreekt vanzelf dat de media 
daarin een belangrijke rol spelen. Tot 
slot wil ik de problematiek een beetje 
nuanceren. Er zijn natuurlijk mensen 
met een handicap die reeds een relatie en 
een gewoon sexleven hebben. Of het nu 
een minderheid of een meerderheid is, 
het bewijst dat het kan.

Alain Merckaert 
Student Moraalwetenschap

p ie r KR6EÇ IM D6 5EX5HOP SVeCDS 
D E 2 .E L F D B  VR f)PiÇ T B  DEftUTvJOORDSU

UeeKJ, ID IOOT Y DAT Î5  ç e e u  CßMOLCi
tfP w  s e b j  u ï T  o e  h a u d  c f L o v e N )
S W - 5 P E L L E T j E f ) K  C>Qü l O  ^ B O R e W !

Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezers (max. 700 d 800 woorden); politieke propaganda 
evenals anonieme schrijfsels worden naar de prullenmand verwezen en de redactie behoudt hoe dan ook het recht 
om een ingezonden tekst al dan niet te publiceren.
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Byte eens 'n stuk uit het Net
H e t k o o k b o e k  v a n  de b o e rin n e n b o n d  v o o rb ij

; Surfen gebeurt hier op de redactie traditioneel met een blikje cola, 
een kop koffie en een reep chocolade. Onze suikerspiegel vliegt dan ook 
yam hier naar ginder. Op zoek naar een gezondere manier van werken, 
WtMformeerden we een Pentium PC tot kookplaat en gingen we meteen 
PowerMac op zoek naar wat er op het Internet zoal te vreten valt.

De digitale ratatouille die Yahoo 
genoemd wordt, stilt de eerste honger, een 
goed vertrekpunt voor het grovere werk. 
Als de honger echt te groot is en de inspiratie 
veel te klein, neem dan een kijkje bij SOAR, 
een afkorting voor Searchable Online 
Archive o f Recipes. Vertel SOAR wat er 
allemaal in je koelkast zit en weinige 
ogenblikken later krijg je alle recepten die 
ook maar iets met beschimmelde wortelen 
te maken hebben.

Surfen op grootmoeders 
wijze

De kokers op internet zijn een 
georganiseerd volkje. Zij vormen zowaar 
een webring waarmee je, als je een site 
grondig beu bent, meteen naar de pagina’s 
van de volgende voedselfreak kan gaan. De 
chef van deze wereldvoedselorganisatie is 
Lu, die even meesterlijk omspringt met het 
medium Internet als met potten en pannen. 
Lu verwelkomt je met een midi versie van 
Good Vibrations, die zeker niet te 
versmaden valt en de site bevat ook een 
aangroeiende collectie food clip-art 
(tekeningetjes die met eten te maken 
hebben), waarm ee menig com puter 
vetgemest kan worden. Maar de site heet 
niet voor niets L u’s recipe Extravaganza. 
Je kan er een kijkje gaan nemen in Lu’s 
grote kookboek of er zelf je favoriete recept 
achterlaten voor het heil van de mensheid. 
Mama’ s boys die nog geen spiegelei kunnen 
bakken, kunnen ook gaan kijken wat

anderen er zoal hebben achtergelaten. Voor 
hen vonden wij hier het ideale recept. Wij 
waren zo vrij het vrij te vertalen.

De enige m aaltijd die ik kan 
klaarmaken:

Ingrediënten: comflakes, melk, lepel 
Giet melk (2de ingrediënt) over 

cornflakes (hier komt de creativiteit in het 
gerecht) en eet met lepel... Smakelijk.

Suggesties en opmerkingen: eet met
mate!

Boeuf Bourgeoisie
Een lief met standing, het kan 

iedereen overkomen. De ouders moetje er 
dan maar bijnemen wanneer ze je allerlei 
gerechten voorschotelen, waarvan je niet 
zou weten hoe je eraan moet beginnen. De 
snoodaards zullen het zelf ook niet 
voordoen, maar wachten tot jij je misselijk 
vergist in het behandelen van een artisjok. 
Om zulke situaties te vermijden, neem je 
voor je in bourgeois kringen uitgenodigd 
wordt best eens een kijkje op food. 
epicurious.com waar het degusteren van 
een artisjok en andere moeilijke gerechten 
tot in de puntjes wordt uitgelegd. Wat in 
deze omstandigheden ook van pas kan 
komen, is een grondige kennis van ‘s 
werelds kazen. De cheese selection guide 
kent ze allemaal. Zet al deze informatie op 
uw portable, neem hem mee aan tafel en 
alles loopt als boter door puree.

Montignac Heavy 
Industries

Onze Michel heeft ook een be-
scheiden plaatsje gevonden op het Internet. 
Met Montignac Universal stuurt hij zijn 
methode de melkweg in. Op Mars werd de 
stijl Montignac bij planetair decreet met 
veel tralala ingevoerd. De martianen zijn 
ondertussen zo slank geworden dat ze door 
ons niet meer te detecteren vallen. Vandaar.

The Hacker’s Diet lijkt ons een 
effectievere methode. Zij werd ontwikkeld 
door een ex-megazware computerexpert en 
is gebaseerd op de enige echte dieet- 
waarheid: minder calorieën innemen dan er 
verbrand worden. Het elektronische 
dieetboek wordt volledig gratis ter 

b e s c h ik k in g  
gesteld, mèt bij-
behorende pro-
grammaatjes die 
de lijn op punt 
moeten houden. 
Ook voor de 
co m p u te rleek  
een interessant 
werkstukje.

O n z e  
dikke vriend 
Herwig Van 
Hove heeft zijn 
geheimen nog 
niet aan de 
e le k tro n isc h e  
snelweg toever-
trouwd. Wij heb-

ben anders wel een ver-moeden dat “Ik ben 
dik want ik vreet" een commercieel succes 
zou kunnen worden.

Even slikken
Een andere bende die de wereld van 

slecht voedsel wil bevrijden, isMcSpotlight. 
Dit collectief heeft als doel de waarheid 
over McDonalds aan het licht te brengen. 
De site is alvast de moeite. De hamburger- 
terroristen verzamelden tonnen informatie 
over de fastfood gigant en brengen ze op 
een overzichtelijke manier aan het licht, ‘t 
Is in ieder geval een stuk beter dan de site 
van McDonalds zelf, maar als u alles wil 
weten over de McDeluxe moet u beslist 
eens een kijkje gaan nemen.

Als dessert schotelen we u een 
webcam voor. Bekijk een geroutineerde 
sandwichbereider in actie en maak zelf ook 
eens iets lekkers klaar.

Mak

Y ahoo: h ttp ://u m w .y a h o o .co m /B in te rta in m en t/F o o d _ an d _ E atin g /

SO AR: h ttp ://s o a r£ e rk e le y £ D U /re c ip e s /
W eb rin g : h ttp ://u m w .g e o c itie s .c o m /N a p a V a lle y /2 2 6 7 /re c ip e rin g . h tm l
L u ’s  R ecipe  E x tra v a g a n z a : h ttp ://u m w .g e o c itie s .c o m /N a p a V a U e y /2 2 6 7 /re c ip e s .h tm l
A rtis jo k k e n : h ttp ://fo o d .e p ic u rio u s .c o m /c _ p la y /c 0 2 _ p o lite /p o lite .h tm l
Cheese se le c tio n  g u id e : h ttp ://h o m e .in re ac h .co m /s h e rily n /ch e e se .h tm

M o n tig n a c  U n iv e rs a l: h ttp ://m o n tig n a c .c o m
T h e  H a c k e r’s  D ie t: h ttp ://u m w .fo u rm ild b .c h /h a c k d ie t/u m w /h a c k d ie t.h tm l 
M c S p o M g h t: h ttp ://u m w .m c s p o tlig h t.o rg /h o m e .h tm l 
M cD o n a ld s: h ttp ://u m w .m c d o n a ld s .c o m  

W ebcam : h ttp ://1 8 .8 5 .0 .1 9 9 /M Y V IE W S 4 J H T M L
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Alcohol
: Een glaasje sprankelende champagne, een stevige borrel, een 

exotische cocktail o f  een frisse, schuimende pint: alchohol is niet meer 
weg té denken uit het dagelijks leven van de gemiddelde vlaming - laat 
staan dat van de student. Sommigen moeten alleen m aar de 
structuurformule vanbuiten leren, maar de meerderheid kiest voor de 
praktische - gemakkelijke - manier: ze laat de vloeistof zelf naar het 
hoofd stijgen. Ouders maken zich echter al eens zorgen over dit gezellige 
practicum, waarop tot grote spijt van velen nog nooit punten zijn 
gegeven. Terecht?

; Schamper geeft antwoord op al uw vragen.

Bijna alle alcohol die we drinken 
komt uiteindelijk in het bloed terecht. Met 
een snelheid van ongeveer tien gram of één 
glas per uur wordt de molecule afgebroken. 
Gebeurt de inname sneller dan de afbraak, 
wat eigenlijk altijd het geval is, dan stroomt 
er alcohol door onze aderen. De hoeveelheid 
alcohol in het bloed wordt uitgedrukt in de 
beruchte ‘promille’-eenheid. Een ‘bloed- 
alcoholgehalte’ van één promille betekent 
dat er in elke liter bloed één gram alcohol 
aanwezig is. Om een auto te besturen, mag 
je volgens de wet niet meer dan 0,5 promille 
alcohol in je bloed hebben. Bij 0,6 promille 
wordt het beoordelingsvermogen namelijk 
minder en vanaf 1 promille treed er zelfs 
een duidelijke verslechtering van de 
reactietijd en zelfbeheersing op. Bij een 
bloedalcoholgehalte van 1,5 promille kan 
men stellen dat het equivalent van een halve 
liter jenever door de bloedsomloop stroomt. 
Vanaf 3 a 4 promille verliest men het 
bewustzijn en bij 4,5 promille zijn er maar 
weinig mensen die nog aan de dood 
ontsnappen...

Pinten en promilles
. Maarwatisnudeomrekeningsfactor 

van pinten naar promille? Die varieert 
naargelang het ras, geslacht en gewicht van 
de drinker. Aziaten, vrouwen en graat-
magere mannequins kunnen veel minder 
hebben dan de mannelijke Europese 
studenten. Dit heeft verscheidene redenen. 
Wat het gewicht betreft kunnen we kort 
zijn: hoe hoger het gewicht, hoe groter het 
beschikbare volume bloed om de alcohol in 
op te lossen, en hoe lager het percentage 
alcohol perliterbloed. De andere verschillen 
worden veroorzaakt door de enzymen die 
de alcohol afbreken: ADH (Alcohol- 
dehydrogenase) en MEOS (Microsomol 
ethanol oxydizing system). Vrouwen 
hebben minder van het eerste, Aziaten 
minder van het tweede. Beiden kunnen de 
alcohol daardoor minder snel afbreken. 
Algemeen kunnen we stellen dat de grens 
van 0,5 promille voor een persoon van 
zeventig kg ongeveer overeenkomt met twee 
pintjes of twee glazen wijn. In tegenstelling

tot wat velen denken, kan men zich niet 
oefenen in het afbreken van alchohol. 
Hoewel getrainde drinkers over een weinig 
meer MEOS kunnen beschikken, is het 
verschil in promilles met de minder 
gevorderde collega’ s heel gering gebleken. 
Anders gezegd: een zelfde aantal pinten is 
een zelfde aantal promilles, of dat nu bij de 
grootste zuiplap van de kring of bij de 
alleen-eens-op-een-fuif-drinkende student 
is. Het verschil zit alleen in de gewenning 
aan de drank. Minder rap zat worden is dus 
wel mogelijk, sneller alcohol afbreken niet. 
Het ‘zakje’, tegenwoordig gemoderniseerd 
tot hightech elektronisch apparaatje, deelt 
u èn de agenten genadeloos mee hoeveel 
alcohol u in de adem, en dus ook in het 
bloed, heeft.

‘The French Paradox’
In ’87 en ’88 verschenen enkele 

artikels over ‘the French Paradox’ en ‘the 
U-shaped curve’ in de vakbladen. Zij 
koppelden de hogere levensverwachting 
van de Fransen aan hun toch wel aanzienlijke 
wijnverbruik. Nu is het zo dat er in rode 
wijn wel enkele stoffen zitten die de 
gezondheid ten goede komen, maar het 
leek wel degelijk de alcohol zelf te zijn die 
aan de grondslag lag van de hogere 
levensverwachting. Bij studies waarbij men 
de mortaliteit (aantal doden per duizend 
mensen per jaar) vergeleek met het 
drinkgedrag, bleken geheelonthouders het 
meest doden te tellen, op de voet gevolgd 
door de zuiplappen. De gematigde drinkers 
hebben veel minder kans om vroegtijdig te 
sterven... Als deze resultaten op een grafiek 
worden uitgezet (aantal glazen alcohol per 
week op de X-as, mortaliteit op de Y-as) 
bekomt men de in vakmiddens beroemde 
U-vormige curve. Bij een strikte inter-
pretatie van de gegevens blijkt de ideale 
hoeveelheid drank verbazingwekkend 
hoog: zo’ n 21 pinten per week voor mannen, 
of 14 voor vrouwen. Bij die aantallen zou 
de kans om te sterven aan een hartinfarct 
met de helft afnemen, al lijkt het verstandig 
deze getallen voorlopig met een korreltje 
zout te nemen. De verklaringen voor dit

O p  je  g e z o n d h e id !!

interessante verschijnsel zijn talrijk. Om te 
beginnen zorgt de alcohol vooreen toename 
van de goede cholesterol, zodat de kans op 
hart- en vaatziekten sterk vermindert. 
Verder heeft ze een ontspannende werking 
op de spiercellen in de wanden van de 
bloedvaten, zodat die niet meer gaan 
samentrekken en geen te hoge bloeddruk 
veroorzaken. Tenslotte zou ook de kans op 
bloedklonters verminderen en zou alcohol 
zelfs een positieve invloed op (tand- 
vleesjontstekingen hebben.

Coca-Cola
Van al de positieve effecten die de 

drank met zich kan meebrengen, is echter 
maar weinig meer te merken wanneer je na 
een nachtje doorzakken wakker wordt met 
barstende koppijn, braakneigingen en meer 
van dat fraais. De beruchte ‘kater’ is een 
gevolg van dehydratatie (vermindering van 
de hoeveelheid lichaamsvocht), te lage 
bloedsuikerspiegel, ophoping van schade-
lijke stoffen, enz. Van alle middeltjes om 
die mannelijke katachtige zo snel mogelijk 
kwijt te raken, kunt u eens de anderhalve- 
literfles cola proberen. Die zou er,ondanks 
het fosforzuur, voor zorgen dat vocht- en 
suikergehalte weer op peil worden 
gebracht...

DDW

Bronnen: Shaper e.a., Alcoholand 
mortality in British men^ explaining 
the U-shaped curve, Lancet, dec. 1988.

Richard, Coronary risk factors. 
The French Paradox, Arch.-Mal- 
Coeur-Vaiss., apr. 1987.

Student en gezond, RUG.

Drie glaasjes alcohol per dag is gezond 
(foto Samson)



Open uw oren voor de 
commerce ze sluit____

A n d e re  m u z ie k  v o lg e n s  L og os e n  D e  R o d e  P o m p

Hardnekkige Schamperlezers hebben ongetwijfeld al van Logos ’ en 
‘De Rode Pom p’ gehoord. A l was het maar dat zij deze namen met de 
regelmaat van de klok in onze agenda- o f  weggeef rubriek zijn 
tegengekomen. Steevast staan erin de respectievelijke programma’s van 
deze zalen artiesten o f ensembles vermeld waarvoor u en ik geen 
vrieskou o f doorwekende rukwind zullen trotseren. De reden hiervoor is 
even logisch, dom als eigen aan het gros van de Belgische bevolking: 
onbekend is onbemind.

Het Logos heeft, bij diegenen die er 
wel ietwat mee vertrouwd zijn, de reputatie 
een uitstekende programmatic te verzorgen 
op het zeer brede domein van de 
experimentele muziek. Om het nieuwe jaar 
in te zetten stond er op 12 januari het Jan 
Kooi Kwartet, dat muziek bracht van o.m. 
John Cage. Zij het dan met beztting die ging 
van fluit en bastuba over veel slagwerk, 
naar electronische bijstand. Pech voor u, 
maar dit heeft u dus gemist. Het kan u 
natuurlijk evengoed ijskoud laten.

Maar er is meer. En wel dit. Indien 
u deze Schamper op tijd te pakken kreeg, 
behoort u tot de happy few die kans maakt 
op een gratis uitstapje naar wat volgens ons 
als een absolute aanrader geldt. Via uw 
lijfblad, en dat is uiteraard niet het 
onvolprezen P-magazine, kan u zoals steeds 
kosteloos naar het Logos, en meerbepaald 
naar een totaal spektakel, op poten gezet 
door Jean V oguet en Annie Coridon. Twee

namen die u ongetwijfeld zeer onbekend in 
de oren klinken. Doch, als ik u vertel wat 
deze illustere personages te bieden hebben, 
zou er weleens een glimp van interesse op 
uw gezicht kunnen verschijnen.

Jean Voguet is een artiest die zich 
bezighoudt met de experimentele en nieuwe 
technologieën, zoals daar zijn live- 
electronics en multimedia. Hij zou bezorgd 
zijn om “het poëtische geheugen van de 
arbeid” en bovendien brengen “de machines 
van de mens” er hem toe vliegtuig-, 
landbou wmachi ne- of luchtballonconcerten 
te realiseren. Dit laatste blijkt zeer in trek te 
zijn in deze periode van het jaar. Misschien 
ziet Richard Branson er via Virgin wel 
brood in.

Annie Coridon is een danseres die 
net als Voguet samenwerkt met kunstenaars 
uit de meest uiteenlopende media. Wat ze 
hier in het Logos zal brengen draagt de titel

“Petites Suites pour Scheifling”. Beïnvloed 
door een Kroatische beeldhouwer en een 
Tsjechische fotograaf, van wie ik u deels uit 
eigenbelang de namen zal besparen, en in 
samenwerking met Voguet kwam ze tot 
een bijzonder concept. Begeleid door de 
live-muziek van Voguet zal ze zich op 
donderdag 22 januari dansend doorheen 
het licht van dia’s uit het voormalige 
Oostblok begeven. De vloer zal bedekt zijn 
met een zacht, wit tapijt van bloem met 
sporen van voeten, handen en lichamen. 
Daarrond een assortiment van bloemen en 
gewassen.

In De Rode Pomp wordt 
voornam elijk klassieke muziek 
geprogrammeerd en om die reden is deze 
zaal voor velen waarschijnlijk nog minder 
aantrekkelijk. Doch, laat het niet aan uw 
hart komen en trek er eens op uit om een 
Jazzconcert mee te pikken. Eveneens op 
donderdag 22 januari zal de Belgische 
Jazzpianist M ichel Herr er op los 
improviseren. De aanwezigen kunnen hun 
applaus of boegeroep achteraf horen op 
Radio 3, die de hele handel ter plaatse komt 
opnemen.

Info:Logos, Bomastraat 29, 09/ 
223.80.89; Rode Pomp, Nieuwpoort 59, 
09/223.82.89

Beide voorstellingen vinden plaats 
op 22 januari, om 20.00 u.

Als een mens alles Vooruit 
_________ wist!?__________

D e  w e re ld b o l h e e ft  o o k  e e n  n o o rd e lijk  h a lfro n d !

: ; In dit stukje tekst zullen we u trachten warm te maken voor twee
concertavonden in de Vooruit. Het eerste (dubbel)concert staat volledig 
in het teken van de Inuit en het tweede is al iets meer kosmopolitisch 
getint. Dan is het Natacha Atlas die ons in een mum van tijd van Londen 
over Brussel en Marokko tot in Perzië zal brengen.

Inuit versus Eskimo
Op zaterdag 24 januari zullen 

opnieuw gutturale gezangen de Gentse ether 
vervullen. Na het Tuvaanse Huun Huur 
Tu vorig jaar komen twee Inuit-kwartetten,

één uit Québec en één uit Groenland, hun 
virtuoze stem- en trommeltechnieken 
demonstreren.

De Inuit zijn in de volksmond beter 
gekend als de Eskimo’ s en tellen nu nog een

honderdduizendtal zielen die verspreid over 
Canada, Alaska, Siberië en Groenland leven. 
Wie ooit de documentaire film Nanook o f 
the North van Robert Flaherty heeft gezien 
weet in welke barre omstandigheden deze 
mensen moeten leven. Daarnaast had de 
Inuit ook nog eens af te rekenen met regimes 
die hun maatschappij en cultuur op z’n 
zachtst gezegd ontregelden Het hoeft dan 
ook niet te verwonderen dat de weg naar 
zelfbestuur over de landsgrenzen heen lang
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is en dat hun muziek, de zgn. Katajjak, 
hierbij een cruciale rol speelt.

Atlas & Co.
In het kader van Global Grooves

speelt op woensdag 28 j anuari een bevallige 
buikdanseres annex zangeres ten dans in de 
Balzaal. Natacha Atlas - geen pseudoniem 
- groeide op in een Brusselse wijk waar ook 
veel Marokkanen leefden. Haar vader is 
Egyptenaar en haar moeder Britse.

Ze verdiende haar eerste sporen als 
zangeres bij een Belgisch salsa-groepje 
maar verhuisde tijdens haar tieneij aren naar 
Engeland. Daar aangekomen vervoegde 
Natacha de gelederen van !Loca!, trok ze 
de aandacht van Jah Wobble en nam ze de

langspeler Rising Above Bedlam op met 
diens Invaders Of The Heart.

Vanaf ‘93 maakt Natacha deel uit 
van het multiculturele Londense collectief 
Transglobal Underground dat garant staat 
voor een vruchtbare kruising van westerse 
dance-beats, dub en techno énerzijds en 
Arabische percussie en etnische muziek- 
samples anderzijds. Muziek voor de 
breeddenkende wereldburger met andere 
woorden.

Natacha is ondertussen ook de 
solotoer opgegaan en bracht tot op heden 
twee albums uit. Het eerste draagt de 
toepasselijke titel Diaspora en ligt in het 
verlengde van de tribal grooves van 
Transglobal Underground. Na in het 
voorjaar ‘97 verhuist te zijn naar Cairo

wordt haar tweede soloplaat Halim  
uitgebracht. Deze plaat werd volledig 
opgedragen aan de overleden Egyptische 
volkszanger Abdel Halim Hafez. Het 
muzikaal karakter van de plaat ligt dan ook 
in het verlengde van de A rabische 
traditionelen.

Op 24 januari laat Natacha Atlas 
zich begeleiden dooreen trits Marokkaanse 
muzikanten. Ze brengt ook Perzische 
tapijten en thee met zich mee. Als u nu nog 
voor het servies en een goed humeur zorgt 
kan de smeltkroes gaan dampen.
Natacha Atlas aanschouwt het 
noordelijk halfrond, en u?

M o’KUL

Torch Song Trilogy___
T rilo g ie  v a n  d e  S m a rtla p

'.in@jp 31 januari gaat Harvey Fierstein’s ‘Torch Song Trilogy’ in 
pMjmere bij het NTG. Jean-Pierre De Decker, vanaf dit seizoen de 
artistiek direkteur van het NTG, regisseert deze bekende trilogie. De 
belangrijkste rollen worden vertolkt door o.m. Door Van Boeckel, Guy 
Van Sande en Magda Cnudde. Zangeres Sofie is Lady Blues en zorgt 
voer de muzikale opluistering van het stuk, daarbij begeleid door het 
j0g?M mbo van Eddy Aelbrecht.

’Er moeten makkelijker manieren 
zijn om je brood te verdienen dan als 
travestiet,’ zegt het personage Arnold 
Beckoff bij de aanhef van de ‘Torch Song 
Trilogy’ terwijl hij de mascara er vingerdik 
oplegt. Deze levenslustige, tragikomische 
trilogie omspant negen jaar in het leven 
Beckoff, een joodse homo, wonend in 
New York, die ‘s nachts optreedt als 
female impersonator in homobars en 
wanhopig op zoek is naar liefde en 
respect. Auteur van de ‘Torch Song 
Trilogy’ is de New Yorkse auteur 
Harvey Fierstein, zelf een homo-
seksuele jood. Na een vroege carrière- 
start als acteur bij Andy Warhol raakte 
Fierstein verzeild in de glamourwereld 
van travestieshows en cabaret. Vanaf 
zijn twintigste begon hij zelf stukken te 
schrijven, waarvan de vrijmoedige 
autobiografische ‘Torch Song Trilogy’ 
het bekendste is. Dit stuk waarvoor 
Fierstein drie afzonderlijke eenakters 
tot één drieluik bundelde, leverde hem 
tweeTony Awards op. De auteur speelde 
zelf de hoofdrol, zowel op Broadway 
als in de verfilming van het stuk. Centrale 
figuur is Arnold Beckoff, een travestiet die 
verslaafd is aan ‘torch songs’ -h e t 
sentimentele musical-repertoireuitdejaren

twintig en dertig. Ondanks de uitgesproken 
genotzucht van het hoofdpersonage en zijn 
typerende camp-humor, zijn de waarden 
die Arnold verdedigt oer-traditioneel en 
typisch middle class. Hij wil een leuke job, 
geld om comfortabel te leven en een

respectabel, hecht gezin. Fierstein beschrijft 
het allemaal met veel mededogen, zonder 
te beweren dat hij universele waarheden

verkondigt. ‘Geen van de personages die je 
ontmoet, heeft gelijk. Er worden geen 
antwoorden gegeven. Maar je kan misschien 
een zin opvangen die, zoals een oud, bekend, 
half-gehoord liedje op de jukebox, je bereikt 
en iets raakt in je binnenste. En op dat 
moment ben je bevrijd uitje isolement. Dat 
is de waarde van een smartlap. Dat is de 
bedoeling van deze stukken.’ De muziek 
kan helpen om de thematiek naar voren te 
brengen en verbindt de drie afzonderlijke 
stukken tot één geheel: De ontmoeting van 
Amold met de biseksuele Ed, het weekend- 
be'zoek van Arïiold aan Ed, die inmiddels 
getrouwd is en het bezoek van Amolds 

moeder vijf jaar later, het moment 
waarop oude wonden worden open-
gereten. In Jean -Pierre De Deckers 
regie wordt de muzikale omlijsting 
verzorgd door zangeres Sofie, begeleid 
door het jazz-com bo van Eddy 
Aelbrecht. Naast Door Van Boeckel, 
Guy Van de Sande en Magda 
Cnudde, spelen ook Hilde Heijnen, 
Mathias Sercu en Brecht Callewaert 
nog mee. De ‘Torch Song Trilogy’ 
gaat in première op 31 januari. Op 2 en 
9 februari zijn er matineevoor- 
stellingen die telkens om 14u beginnen 
en voor iedereeen toegankelijk zijn 
aan de democratische prijs van 200 fr. 
Vooraf reseerveren is wel aangewezen. 
‘Schamper’ geeft 10 vrijkaarten weg 
voor de weekmatinee van 9 februari. 
Stuur ons een kaartje.

greet

Voor de vrijkaarten: zie pagina 23.

(foto NTG)
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■■ Enkele dagen geleden ging de nieuwste Victoriaproduküe in première. 
Paul Mennes schreef de tekst en Peter Van Den Eede tekende voor de 
regie. De acteurs van dienst zijn Sien Eggers, Lies Pauwels, Eugène 
Bervoets en Stefan Perceval (jawel, het is zijn broer). Schamper sprak 
met de jongste acteur van de produktie, Stefan Perceval.

I

Bs

Schamper: Deflyer vermeldt ((vier 
mensen op weg naar een apocalyptisch 
einde”, Wat moeten we ons daarbij 
voorstellen?

Stefan Perceval: “Het is apo-
calyptisch in die zin dat het te maken heeft 
met de vier aartsengelen Raf (Raphael), 
Michael, Gabriëlla en Muriel -wat Uriel is 
bij de engelen. Oorspronkelijk zijn er drie: 
Raphael, Michael en Muriel. Dan komt er 
een vierde bij, Gabriëlla, en die verstoort 
het evenwicht. Dus er moet één van die 
andere drie verdwijnen. En uiteindelijk 
wordt één van ons vermoord.”

Schamper: Speelt het zich a f in 
een dagelijkse context?

Perceval: “Het is liver dan live. We 
proberen zo dicht mogelijk bij reality-tv te 
komen. Het zijn de lange close-ups van 
Jambers. Het speelt zich nu af, vandaag,

De wolfachtige Stefan Perceval.

op dit moment. En zo spelen we het ook. 
We spelen geen personages, we pellen 
onszelf af als acteurs; elke dag terug naar 
onszelf.”

Schamper:Biedt de tekst dan zo 
veel ruimte dat je  hem compleet kunt 
invullen met jezelf?

Perceval: “Ja, eigenlijk had er in 
plaats van Raphael enzo Sien, Lies, Eugène 
of Stefan kunnen staan. We vullen de tekst 
in met onszelf maar dat kan je met elke 
tekst, of je nu een Tsjechov of een 
Strindberg speelt. Alleen is er nog niet zo 
lang een traditie om dat te doen in theater. 
Een Laurence Olivier bijvoorbeeld komt 
elke avond in harnas op en hij heeft maar 
één beeld in zijn hoofd om te kunnen huilen 
bv. de kindjes in Somalië.

Schamper: Is de tekst van Paul 
Mennes anders om te spelen dan 

klassiekers of is het 
ju is t m akkelijker 
omdat hij zo heden-
daags en up-to-date 
is?

Perceval: “Hij 
heeft zo ’n speciale 
manier van schrijven. 
Hij verm ijdt geen 
Engelse uitdrukkingen 
zoals what’s new, cool, 
whatever, put it in the 
bank. Of omgangstaal 
zoals: Yo, hoe is ‘t? Dus 
dat is veel vlotter dan 
Tsjechov. We proberen 
wel met de tekst van 
Mennes en met onszelf 
een Tsjechoviaans 
gevoel naar voor te 
brengen. Dit zou ook 
Tsjechov kunnen zijn. 
Soms bots je op een zin 
waarvan je denkt, shit, 
dit is puur Shake- 
speare.

Schamper:Hoe 
zou je  de centrale 
thema ’s van het stuk 
omschrijven?

P e r c e v a l:”Je 
zou daar ver in kunnen 
gaan. Je zou kunnen 
zeggen dat die aarts-
engelen liefde, macht,

wijsheid vertegenwoordigen en dan gaat 
het stuk over liefde, macht en wijsheid. 
Maar welk stuk gaat daar niet over? Er zit 
vanalles in. Paul Mennes samplet. Niet 
voor niets noemen sommigen hem Pikke 
Paultje, omdat ze hem ervan verdenken 
dingen te stelen. Hij steelt geen dingen, hij 
zet gewoon dingen naar zijn hand. Als hij 
een tekst van Prince beluistert en hij hoort 
een zin die hem aanspreekt, dan zet hij die 
gewoon in zijn boek. Dit stuk is een 
sampling van Prince, David Burne,..en 
vanalles en nog wat.”

Schamper: En waarom zijn het 
engelen die op het einde van het stuk 
iemand vermoorden ?

Perceval:’’Puur uit verveling, wat 
het echte leven is. Ik verveel mij en, tiens, 
nu verveel ik mij weer. Je moet er maar 
eens opletten hoeveel keer je thuis of op je 
kot zit en denkt: ik verveel mij. Dan ben je 
misschien wel TV aan het kijken en die TV 
houdt je dan wel bezig, maar toch verveel 
je je. Je hebt hier vier mensen samen en die 
zitten gewoon te zeiken, de hele dag. 
Eugène Bervoets speelt de leidersfiguur in 
het stuk. Zijn personage haalt iedereen 
door het slijk en wat wij tijdens de repetities 
doen, is als acteur zeggen Bervoets haalt 
Perceval onderuit. Dus hij zegt dan: “hey, 
Percevalleke dit is nog maar je tweede 
productie, zakken hé manneke!” Maar dat 
dan met de woorden van Paul Mennes.

Schamp er :We moeten geen diepe 
symbolische betekenis zoeken achter 
het feit dat drie engelen een vierde 
vermoorden?

Perceval:”Als je wil, kan je dat zo 
zien. Maar je kan er even goed iets anders 
in zien. Sommige mensen zien er het verhaal 
van Roodkapje en de Boze Wolf in. Anderen 
roepen: “Een apocalyptisch einde! Dat is 
fantastisch”. Terwijl er ook zijn die het 
einde maar niks vinden. Dan kan je dat 
beginnen uitleggen, de vier engelen zitten 
in het begin naar de aarde te staren en 
zeggen tekst van Roodkapje en De Boze 
Wolf: “zeg, wat heb jij grote oren”. Ze 
spelen Roodkapje en De Boze Wolf. Maar 
tegelijkertijd zie je vier acteurs die elkaar 
constant zitten af te katten.

Schamper:Dus gedurendende de 
voorstelling slingeren de acteurs 
elkaar constant gemene dingen naar 
het hoofd?

Perceval:”Ja, maar we weten wel 
hoe ver we kunnen gaan. Toch is het soms 
pijnlijk. Het is een heel dunne draad waar je 
op loopt. Soms wordt die grens over-
schreden en doe je echt iemand pijn op 
scène en dat is niet de bedoeling. Je bent 
een personage en je maskeert je achter die
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namen, Michael en zo, toch moet je 
voorzichtig met elkaar omspringen. Je kan 
ver gaan maar over die grens mag je niet. 
Met Eugène kan ik bijvoorbeeld verder 
gaan dan met Sien. Omdat we twee mannen 
zijn, een vrouw is daar al gevoeliger voor.” 

Schamper:Maar het is niet zo dat 
jij als jongste het meest aangevallen 
wordt?

Perceval:”Ja, toch wel. “Bewijs nu 
maar eens dat je je naam waard bent”. 
Maar dat is niet slecht want die Michael die 
ik speel, is echt wel een underdog. En 
daarom komt het goed uit dat ze mij de 
ganse dag pesten en plagen. Michael is bij 
de aartsengelen ook de aanvoerder van 
gods leger. En Raphael is diegene die 
tegen de schenen stampt. Aanvankelijk 
weet je ook niet wie er zal sterven. Zal ik 
het zijn? Of iemand anders?”

Schamper:Hoe verloopt de sa-
menwerking met je  ervaren en 
gerenomeerde mede-acteurs?

Perceval:”Mensen zoals Sien 
Eggers en Eugène Bervoets staan al twintig

jaar in het vak. Het is mijn eerste jaar. Zij 
hebben ook met coryfeeën als Nand Buyl, 
Senne Rouffaer en Anton Peeters gespeeld. 
Zij hebben de tijd meegemaakt waarin er om 
de veertien dagen een ander stuk op de 
planken stond. Maar zo vernederen ze mij 
ook want vanuit die eeuwenoude traditie 
stamt het onderscheid tussen eerste, tweede, 
derde en vierde plan acteurs. De scène was 
opgedeeld in vier delen. De strook helemaal 
vooraan was het eerste plan en zo schoofje 
op tot het vierde plan achteraan op het 
podium. Je begon sowieso als vierde 
planacteur. Zelfs al had je een grote rol, je 
stond achteraan en iemand als Nand Buyl 
stond dan vooraan in de spotlights alles te 
geven. Gelukkig is dat allemaal veranderd.” 

Schamper:Hoe ben j i j  in deze 
produktie terechtgekomen?

Perceval:”Ik ben pas afgestudeerd 
en vorig jaar maakte ik samen met Dirk 
Pauwels, artistiek leider van Victoria, een 
monoloog. De voorstelling heette ‘Blue 
Balls’. Dat viel goed mee. Toen zochten ze 
mensen voor deze produktie. Vandaar.

Scham per:W at betekent de 
volière met opgezette vogels die deel 
uitmaakt van het decor?

Perceval:’’Ergens ook weer ver-
veling. Mensen verzamelen vanalles, 
waarom doen ze dat? Waarom verzamelt 
iemand oude zetels? Die eindigt met een 
kot vol oude zetels, en vanuit één ervan 
kijkt hij dan naar Jambers. Ofwel is het de 
dood. Ofwel zijn het de pluimen van de 
aartsengelen. Ofwel is het het bos van 
Roodkapje en de Boze Wolf. Nee, heel het 
stuk is gewoon puur verveling, we hopen 
natuurlijk dat het niet vervelend wordt. 
Het is als het ware een aflevering van 
Jambers waarin hij vier gekken volgt, een 
hele week lang. Iedereen wordt constant 
belachelijk gemaakt en vernederd. Enfin, 
je kan er alle kanten mee uit, heb je zin om 
het op z’n kop te zetten, of het horizontaal, 
diagonaal te houden, het is om het even. 
W atje ziet, is watje krijgt.”

Karlien

N ie u w  s tr ip b la d  z e t  e e rs te  s ta p je s .

Op 15 oktober vond er te Gent de geboorte van een nieuw stripmagazine 
plaats. Geen wijzen, goud o f mirre wel veel bloed, zweet en tranen gingen 
hiermee gepaard. Geen enkele ster zal je  immers tonen hoe je  een 
onafhankelijk, ‘alternatief’ stripblad uit de grond dient te stampen. 
StÊdÊmper ging kijken hoe na 2 oplages met de jonge telg, beeldstorm 
genaamd, gesteld is.

De jonge spruit bleek al te kunnen 
kruipen en in co-vaderschap opgevoed te 
worden door Edmond Cocquyt en Steven 
Weynant, ook had hij last van de eerste 
tandjes.

Edmond Cocquyt is een ex-student 
die ook nog bij Urgent aan de wieg mocht 
staan en wiens meest bejubbelde (van 
oktober tot april) én vervloekte (in mei, 
juni én augustus) verwezenlijking het 
Gentse café-plan blijkt te zijn. Steven 
Weynant is reeds zijn hele leven op één of 
andere wijze met strips bezig en sloot zijn 
academische studies af met een thesis rond 
“Het beeld van de toekomst in het 
striptijdschrift Kuifje”.

Ook bleek Beeldstorm eigenlijk een 
prematuurtje te zijn dat temidden van het 
feestgewoel tijdens de Gentse feesten het 
levenslicht zag. De wurm bleek echter 
vertederend genoeg om voldoende geld in 
de kas te brengen zodat, na een verblijf van 
een paar maanden in de couveuse, de trotse 
ouders in oktober zonder angst met de 
dreumes naar buiten konden komen.

Met beeldstorm willen Edmond en 
Steven de grote uitgeverijen een hak zetten. 
Deze spenderen immers liever veel geld aan 
het promoten van Amerikaanse strips of 
cartoons, met als meest recente voorbeeld de 
heisa rond Dilbert, dan in plaatselijke jonge 
tekenaars te investeren. Beeldstorm moet 
bewijzen dat er in België zeker een publiek

is voor een volwassen stripblad dat wel 
eens de platgetreden paden durft te verlaten. 
Edmond en Steven willen met Beeldstorm 
dan ook geen deel uitmaken van de small 
pers maar daarentegen een degelijke oplage 
(5000 exemplaren) halen en een vaste 
waarde worden in het Vlaamse strip- 
landschap. Tegelijk wil het aan jonge 
beginnende tekenaars en schrijvers de kans 
op publicatie bieden.

Inhoudelijk is Beeldstorm mo-
menteel nog te wisselend van kwaliteit om 
deze doelstellingen te realiseren.

Het ontbreekt het blad nog aan een 
eigen identiteit en enkele vaste waarden. 
De uk bezit echter zeker voldoende 
potentieel om uit te groeien tot een flinke, 
wild om zich heen schoppende, knaap die 
God noch gebod kent.

Andy

Beeldstorm is verkrijgbaar in alle 
Vlaamse stripwinkels en kost 90 jrank.

Redactieadres: heilige 
Sacramentstraat 3, 9000 Gent.
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L a  V ie  d e  J é s u s C a m e  T re m u la

Franse film  van Bruno Dumont, met o.a. David 
Douche, Marjorie Cottreel, Geneviève Cottreel en 
Kader Chatrouf

La Vie de Jésus is de spraakmakende debuutfilm van Bruno 
Dumont (scenarist en regisseur), waarin het uitzichtloze bestaan 
van enkele jongeren in Bailleul, een dorpje in Frans-Vlaanderen 
aan de Belgische grens, wordt geportretteerd. Freddy en zijn 
makkers, “gespeeld” door echte inwoners van het dorp, doden er 
de tijd met wat rondhangen, wat in de fanfare spelen, wat op hun 
brommers rijden, en nog wat rondhangen. Ze zijn werkloos en 
praten niet zoveel, zeker niet over hun problemen. Enige escalatie 
komt er echter wanneer Kader, een immigrant, het iets te goed kan 
vinden met Marie, Freddy’s lief.

Dit rauwe werkstuk is van een ongekende poëtische 
schoonheid, temeer daar de personages veel gevoelens onbesproken 
laten, terwijl de cinemascope beelden boekdelen spreken. Dit 
contrast en ook wel evenwicht vormt de basis van de esthetiek van 
Dumont. Al is hij filosoof van opleiding, hij laat expres alle 
hoogdravendheid achterwege. Hij gelooft in de pure cinema, cinema 
die de realiteit voortdurend op de huid zit.

Wat b lijft er immers over van onze zorgvuldig 
bijeengespaarde intellectuele kennis, onze goed bedoelde idealen 
wanneer het leven ons confronteert met immorele zaken als racisme? 
Bovendien was Bailleul vroeger een Vlaams dorp, waardoor die 
koppige zwijgzaamheid ook een verwijzing vormt naar de stugge 
natuur van de archetypische Vlaming, van boer Van Paemel tot 
Freddy. Vergelijk de film maar eens met het gros van de Franse 
films, waarin oeverloos gepalaver veelal de hoofdmoot vormt.

De belangrijkste verdienste van de film is dat men nergens 
het gevoel krijgt dat er hier een intellectuele voyeur aan het werk is 
geweest die eventjes enkele low-life jongeren in hun hemd heeft 
gezet, om het geheel dan kant en klaar voor te schotelen aan een 
kunstminnend, sociaalvoelend publiek. Dat van dat publiek zal 
echter wel waar zijn, de regisseur gaf immers zelf toe dat zijn 
“acteurs” zelf nooit naar deze film zouden gaan, dat het niet hun 
soort cinema is. Maar dat aspect wordt volledig teniet gedaan door 
de liefde van de regisseur voor zijn onderwerp, onder alle hardheid 
van de film.

K7 (Sphinx)

Spaanse film  van Pedro Almodovar met o.a. 
Riberto Rabal, Fransesca Neri en Javier Bardem

Victor, een ietwat naieve pizzabesteller, zoekt na een 
avontuurtje in de discotheek zijn liefje van één nacht, Elena, op. 
Hij wordt daar allesbehalve met open armen ontvangen en er 
ontstaat een vechtpartij waarin per ongeluk een schot valt. David 
en Sancho, twee politieagenten, komen tussenbeide. In het 
daaropvolgende handgemeen wordt David, nadat hij Elena 
bevrijdde, in de rug geschoten waardoor hij in een rolstoel beland. 
Victor vliegt de cel in. Jaren later komt hij opnieuw vrij. David is 
ondertussen lid van de Olympische rolstoelbasketbalploeg en is 
getrouwd met Elena.

Door een reeks toevalligheden ontstaan er passionele 
verhoudingen tussen David en Elena, Victor en Elena, en Victor 
en Clara (de vrouw van Davids ex-collega Sancho). Bovendien 
blijkt ook David een geheime verhouding te hebben gehad met 
Clara

Almodovar toont zich opnieuw een meester in het verfilmen 
van de passie. De vrijscènes zijn zeer mooi in beeld gebracht en 
hebben een sterke erotische kracht, waarbij hij nooit afglijdt naar 
de pornografie. Carne Tremula is minder provocerend dan zijn 
alomgeprezen Atame, maar is stillistisch verfijnder. De mooie 
muziek van Alberto Iglessias ondersteunt schitterend de soms 
bruusk opvlammend emoties. Paralel met de ervaringen van de 
personages zien we de evolutie van Spanje. Van het grauwe, 
oerconservatieve Spanje onder Franco naar het bruisende, 
opgewekte Spanje nu.

Het plot is niet direct eenvoudig, maar Almodovar zorgt, 
door zijn ervaring en onmiskenbaar talent, datje nooit verdwaald 
raakt in het web van relaties. Geen makkelijke film maar zeker de 
moeite waard. (Studio Skoop)

DDT

Schamper en Sphinx geven 50 vrijkaarten weg voor de Avant
Premiere van C h U S H l g  A m y .  Deze nieuwe parel van

w K e v i n  S m i t h  (herinner u 'Clerks') komt pas uit op 5

H februari, maar u kan hem al bewonderen op donderdag 22

januari, u hoeft enkel op w o e n s d n g  t u s s e n  1 7  e n

O  < 1 9  u u r  te b e l l e n  naar S p h i n x  ( 0 9 /

m < 2 2 5 . 6 0 . 8 6 )  en met een zoetgevooisde stem een combinatie
van de woorden v r i j k U U f t ,  Chasing Amy, en Schamper in
het lieftallige oor van de Sphinxman/vrouw te fluisteren. Bent u

bij de gelukkige C C fS tC  5 0  Ö c l l C f S  dan kan u de
O h
S

volgende dag ( d o n d c f d u g  2 2  j n U 3 . f i )  om 2 2 . 3 0
U U r  naar Chasing Amy kijken.

3SS



Ben Affleck -fN
Joey Lauren Adams  ̂

•  Jason Lee

I t’s n o t who 
you love.

ill It's how.



Tentoonstellingen-Toneel-Festivals
* NTG, 'Torch Song Trilogy', 2januari tot 2 ! februari
* NTG2, studenten toneel & musical, 'Het Onderzoek', 24-25januari
* Vooruit, Blauwe Maandag Cie., 'Ten Oorlog', 28januari tot 1 maart
* Vooruit, Tom Lanoye 'Gespleten en bescheten', 20-23januari
* Minard, Victoria, WYSIWYG, 21-24januari
* Zaai Kim, Oudburg 26, 'Doimen', 21-24, 27-31jabuari, 4-7, 11-14 februari, 20.00 uur 
*Tinnenpot, 'De dikzak', 17, 22-24, 29-31januari, 20.00uur
* Tinnenpot, Kaijton Cie, 'K's Pruimentijd', nog tot 2 februari
* Nieuwpoorftheater, De Werf, Zwijg kleine', 18-20, 25-27januari, 20.30uur
* Nieuwpoorttheater, Kas en de Wo/f, 'Ambitie', 28-31 januari, 20.30uur
* Kopergietery, Blauw Vier 'Ciaudei', 20-24januari, 20.00 uur
* Witte Zaai, Zwartezusterstraat 34, 'Ofto Wagner', nog tot 7 februari
* Museum voor Sierkunst, 'in Koeien van Letters', nog tot 1 maart
* Museum Dr. Guisiain, 'Met Recht en Rede', nog tot 30 maart

m a a n d a g  19 ja n u a ri
Rode pom p Brahms vierdaagse: Jan Michiels, 20.30 uur 
Trefpunt W alter De Buck en groep, 21.00 uur 
Dam berd M onday N ight Jam olv. M attias Laga 
Muziek Plateau Confrontaties, 12.30 uur

d in s d a g  20  ja n u a ri
Film Plateau Der Blechtrommel 
Dam berd Nemesis Kwartet

w o e n s d a g  21 ja n u a ri
Gele Zaal Jazz Lab: Ben sluijs Q uartet
Area Theater Krakeel: O ch Heere G od Toch! 20.15 uur

d o n d e rd a g  22  ja n u a ri
Bijloke Musica R icercata: II Fondam ento en Dom brecht,

20.00 uur
Logos Jean Foguet en Annie Coridon, 20.00 uur
Film Plateau O ud en Nieuw
Rode Pomp Jazz-improvisatie op de Bösendorfer, M ichel Herr,

20.30 uur
Vooruit Muziektheater Walpurgis: nooit m eer slapen, 20.30

uur

v rijd a g  2 3  ja n u a ri
Democrazy Trumans W ater en O range Black
Rode Pomp Italiaanse vroeg-barok, Little Concort, 20.30 uur
Stad G ent Intercultureel O ntm oetingscentrum : Am brosiana

21.30 uur
Vooruit Concert: M anowar, 20.30 uur

z a te rd a g  2 4  ja n u a ri
Vooruit Inuit, keelgezangen uit C anada en Groenland,

20.00 uur
Vooruit Tim Berne (USA)
Rode Pomp Jaarlijks gratis swijkconcert, Paul Klinck, 16.00 uur

G r a t i s
10 Vrijkaarten voor de matineevoorstelling van Torch 

Song Trilogy' op 9 februari om 14 uur (NTG)
$ $ $ $

5 Vrijkaarten voor 'Jean Voguet & Annie Coridon' op 
22 januari om 20 uur (LOGOS)

5 Vrijkaarten voor 'Paul De Jong & Reinier Van Houdt' 
op 29 januari om 20 uur (LOGOS)

Kaartje naar Schamper met het gewenste concert volstaat

Rode Pomp Jaarlijkse Winterreise van Schubert, Dorte Holst,
20.30 uur

z o n d a g  25  ja n u a ri
KNS Freek en Gasten, 11.30 uur
Rode Pomp Robert Q uodback: Heienpassion, 20.30 uur
Vooruit Reisinfo Te Voet, 15.00 uur

m a a n d a g  26  ja n u a ri
Muziek Plateau Stemmen in kamermuziek, lunchconcert, 12.30 

uur
Trefpunt Twee Hondjes en Torck brult Brei, 21.00 uur
Dam berd Pieter Baert Trio

d in s d a g  27 ja n u a ri
Vooruit M uziektheater Lot: Tongues and savage/Love,

20.00 uur
Film Plateau Shall we Dance 
Dam berd Sprinkhuizen Fennis & Didderen

w o e n s d a g  28  ja n u a ri
Vooruit M uziektheater Lod: Tongues and savage/Love,

20.00 uur
Vooruit N atacha Atlas, 22.00 uur
Rode Pomp Zuid-Amerikaanse Avonden, String in Blues Kwartet,

20.30 uur

d o n d e rd a g  29  ja n u a ri
G ele Zaal 
Logos
Film Plateau 
Kopergietery 
M inard 
Vooruit

Alex. Ivaskhin en Wim Konninck 
Paul De Jong en R. Vanhoudt 
Potemkin, Eisenstein (ingeleid door H. Dethier) 
A libi-Collectief, Los Mansardinos, 14.00 uur 
Dans: Cie. Karin Vyncke, 20.00 uur 
Romantisch bal, 15.00 uur

v rijd a g  30  ja n u a ri
Vooruit Dans: Gary Hill & M eg Stuart, 20.00 uur 
M inard Dans: Cie. Karin Vyncke, 20.00 uur 
Rode Pomp Zuid-Amerikaanse Avonden, Cecil Vidal & Gill 

Lawson, 20.30 uur
Stad G ent Intercultureel Ontm oetingscentrum , Film 

'Uçurtm ayi Vurmasinlar', 20.30 uur

z a te rd a g  31 ja n u a ri
G ele Zaal Bobo Stenson Trio
Rode Pomp Zuid-Amerikaonse Avonden, Spectra Ensemble,

20.30 uur
Vooruit Dans: Gary Hill & M eg Stuart, 20.00 uur 
Vooruit Dans: Elisabeth Maesen, 20.30,21.30 en 22.30 uur
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