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Goede voornemens
e n  d e rg e lijk e

f&f jaareinde is traditioneel een periode van reflectie over het 
yoptkije jaar en het maken van goede voornemens voor het nieuwe jaar.
Persoonlijk was ‘97 voor mij een uitstekend jaar en diende ’98 zich nog 
eet^^jk beter aan. De enige vraag die mij dus rest is waaraan ik dit toch 
verdund heb. In ieder geval niet door vriendelijk te zijn voor mijn naaste.

Over vriendelijk zijn gesproken: wie 
nu nog durft komen aandraven met die 
stompzinnige, enorm debiele “moge het 
beste van vorig jaar, het slechtste van 
volgend jaar zijn”- wens krijgt van mij 
stande pede en Herman Brusselmans- 
gewij s een ferme peer op zijn bakkes. Voila, 
daarmee heb ik de hoofdredacteur weer 
eens op zijn paard gezet. Sinds die keer dat 
den Herman er met zowel zijn vriendin, zijn 
moeder als zijn twee katten mee vandoor 
ging, is het nooit meer goed gekomen tussen 
die twee.£££ Nu we het toch over onze 
hoofdredacteur hebben. Tot 6 februari loopt 
in Galerij Kunst-Zicht de fototentoon-
stelling Tracés van Vincent Vanrijcke- 
ghem. Zonder omfloersing worden “li-
chaamsdelen of gezichten geregistreerd 
waarop de littekens als sporen van geweld 
nog zichtbaar zijn” (sic). In gewone 
mensentaal: d’r zijn een gans pak lelijke 
bakkesen te zien.£££ Oproep 2020: de twee 
fietsers die op 13 januari om 18.30 in de 
Gustaaf Callier-laan zo vriendelijk waren 
een overvallen vrouw hulp te bieden, 
worden verzocht zich te melden bij de 
dichtstbijzijnde politiepost. Over de dader 
wordt niets gezegd, dus die mag rustig thuis 
blijven. £££ Werd u in november ook 
vriendelijk doch kordaat door ome agent 
verzocht van uw fiets te stappen? Proficiat, 
u was één van de 2.488 fietsers die in het 
kader van een preventieve actie ge-
controleerd werden. In totaal werden er 
1789 onvolkomenheden (lang haar, slechte 
adem en onverzorgde nagels niet mee-
gerekend) opgetekend. Ook blijken 
preventie en repressie nog steeds als een 
siamese tweeling met elkaar verstrengeld 
te zijn. 19 fietsers kregen geheel preventief 
een proces-verbaal aan hun broek gesmeerd. 
“En wat zeggen wij dan tegen de vriendelijke 
meneer?”, “Dank u meneer de politie-
agent!” £££ Kenden een leuker jaareinde: 
Ingrid De Strooper, die zich dankzij De 
bouwactiviteit van de godsgemalinnen van 
Amon van de 25e en 26e dynastie doctor in 
de archeologie mag noemen en Peter 
Meuris die op zijn blote knietjes de Wave 
phenomena in dusty space plasmas mag 
bedanken voor hun bereidwillige mede-
werking. Waren niet zo blij met Meuris’ 
proefwerk: de X-side van den Antwerp en 
het NSV die op de uitreiking eendrachtig 
“eigen waves eerst!”, en “weg met dusty 
space plasma’s!” brulden. £££ Herinnert u

zich nog dat goede voornemen om in het 
nieuwe jaar iets te doen aan uw fysieke 
conditie? Wel dan, de Dienst Sport en 
Recreatie van de stad Gent organiseert 
tijdens de paasvakantie (voor de wel heel 
vergeetachtigen onderons: 6 tot 17 april) 
sportkampen. Tot de mogelijkheid behoren 
tennis, kajak, skieëen, kunstschaatsen, 
kung-fu, inline skating en veel te veel om te 
typen. U kunt natuurlijk ook al beginnen 
blokken. £££ Voor de laatstejaars onder 
ons die hun laatste blok ingaan: de industrie 
in Oost-Vlaanderen kent, tot groot jolijt 
van professor Gaus, een opgaande 
conjunctuurcurve. Die onderbetaalde, 
geestelijk afstompende job zit dus wel snor. 
’’Jolijt” en “Gaus”, ook wel twee woorden 
die je niet vaak in één zin tegenkomt. £££ 
Van begin februari tot einde maart zijn er 
aan de RUG speciale infodagén voor 
laatstejaars secundair onderwijs. Eén tip: 
als Gaus over curves en golfbewegingen 
begint, knikje maar beter heel enthousiast 
van ja. Zoniet zou jij wel eens de volgende 
zijn die in aanmerking komt voor een 
avondje Klinische Inwendige Geneeskunde 
(donderdag 5 februari). Een tweede tip: rot 
op! Ik wil voor de verandering wel eens een 
zitplaats hebben in auditorium E. £££ Voor 
de proffen die wel eens een groen blaadje 
lusten maar enige discrepantie consta-
teerden tussen de fysieke capaciteiten van 
henzelf enerzijds en die van de losse scharrel 
anderzijds: er is donderdag 19 februari om 
12.30u. in sporthal Driebeek een sport- 
initiatie voor 50-plussers. Inschrijvingen 
voor 13 februari bij de Dienst Sport en 
Recreatie. De volgende dagis het Valentijn. 
Denk eraan: de Sexy Lingerie is voor de 
Stoeipoes in de Les, en de Bos Bloemen 
voor de Brombeer in het echtelijke Bed.

(Zucht. Ik weet het, er is aan mij geen groot 
dichter verloren gegaan). £££ Voor wie er 
vorige Valentijn iets te stevig tegenaan is 
gegaan en nu met het resultaat opgescheept 
zit: de stedelijke jeugddienst heeft een gids 
samengesteld rond de Opvangmogelijk-
heden in Gent.. Gratis te verkrijgen in de 
Kammerstraat 10 of in de stadsbibliotheek. 
£££ Wat er mij doet aan denken: voor 
pedo’s waren het wel gouden dagen: eerst 
was er het kindeke (Mmmh, lekker!) in de 
kribbe, daarna driekoningen (“Wil je een 
lollie meisje?”, “Eerst je pik zien!”) en nu 
blijkt het centrum voor jeugdwelzijnswerk 
Gent-West mensen te zoeken die in de 
Bloemekeswijk (“Mag ik je bloemetje eens 
plukken meisje?”) een jeugdwerking op 
poten willen zetten. Men dient minimum 
19 jaar te zijn en ervaring in jeugdwerk en 
zin voor verantwoordelijkheid te hebben. 
Voor meer info moet je bij Sofie Rottiers in 
de Kiekenstraat (sorry, te gemakkelijk) 4b 
zijn. Telefoneren kan ook: 09/226.86.80 
£££ Denkt u bij Sri Lanka enkel en alleen 
aan Tamil Tijgers, wurging en een flinke 
brok Shiva Skunk? Blijf dan maar thuis, 
want dan behoort u waarschijnlijk toch tot 
het slag mensen dat op een tentoonstelling 
twee uur naar hetzelfde schilderij staat te 
staren omdat dat daarin de linker bovenhoek 
heel misschien wel eens een wietplant zou 
kunnen zijn. Voorde rest van de mensheid: 
Strangers in Lost Paradise ? (Over)leven in 
Sri Lanka vanaf 26 januari in het Vredeshuis. 
£££ Op de Dienst Sport en Recreatie blijken 
ze trouwens wel te weten wat aan te vangen 
met die brok shiva skunk van hierboven. 
Na diep inhaleren is men er immers op het 
lumineuze idee gekomen aquagym bij 
kaarslicht te geven. En dit op zaterdag 7 
februari om 20 u. in het Rooigembad. Prijs 
100 Fr., maar daarvoor krijgt men achteraf 
wel een drankje in het water. Ik heb een 
drankje eigenlijk liever in een glas, een 
zwembad is namelijk nogal onhandig om 
van te drinken.

Cobbaut

f
R e c h tz e ttin g

In het edito van het vorige nummer toestanden blijven dus bestaan al zijn de
stond dat de Dienst StudentenAktiviteiten problemen met het computernetwerk sinds
(DSA) het moest zien te rooien met 4 januari opgelost.
miljoen. Dit moest 6 miljoen zijn. De andere Mijn oprechte excuses voor deze
cijfers kloppen wel. Ook het vermelde fout en ik hoop dat we de zetduivel in het
budget dat effectief naar de kringen en 
konventen gaat (3 miljoen). In vergelijking 
met Leuven (7,5 miljoen) staan we dus nog

vervolg wat in bedwang kunnen houden.

Tom De Decker
altijd nergens. De aangeklaagde wan- Hoofdredacteur 
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300,000? nooit!
De Vlor (Vlaamse Onderwijsraad)

wil door een wijziging van het universiteits- 
decreet de universiteiten de mogelijkheid 
geven om voor de helft van de Voort gezette 
Academische Opleidingen (VAO ’s, ook wel 
gekend als postgraduaten) het inschrij-
vingsgeld te verhogen. Ze stellen een 
maximum voor van driehonderdduizend 
frank. Om het inschrijvingsgeld te mogen 
verhogen zou aan tenminste één van 
volgende criteria moeten worden voldaan. 
Ten eerste de ‘bijzondere kosten van de 
opleiding’. Daaronder verstaat men o.a. het 
aanwerven van hoogopgeleid personeel en 
het uitrusten van een gespecialiseerde 
bibliotheek. Ten tweede ‘het aanbod in de 
opleiding van bijzondere activiteiten en 
bijzonder faciliteiten zoals bedrijfs-
bezoeken, residentiële seminaries e.d.’ en 
ten derde als laatste criterium: ‘de bijdrage 
die in het binnenland of het buitenland van

het doelpubliek gevraagd wordt van andere 
of gelijkaardige vormings- en opleidings- 
initiatieven’. Het volstaat met andere 
woorden dat een of andere elite-uni versiteit 
in de V.S. waanzinnig hoge inschrij-
vingsgelden vraagt voor een opleiding om 
de Vlaamse studenten tot driehonderd-
duizend frank voor hun opleiding te laten 
betalen.

Als we Dillemans niet verkeerd 
begrepen hebben, wil hij evolueren naar 
een systeem waarin de basisopleiding vier 
jaar bestrijkt waarna de student zich verder 
kan specialiseren in een bijkomend vijfde 
j aar. Dit vij fde j aar zal dan onder het systeem 
van de Voortgezette Academische Oplei-
ding vallen. En nu wil men dus deze 
opleidingen peperduur maken. Moge de 
beleidsvoerder die de fraze ‘democratisering 
van het onderwijs’ nog in de mond durft te 
nemen ter plaatse neergebliksemd worden.

geledenIn het edito van twee nummers gelede 
stelde ik nog dat individualisme op zich 
niet erg is als we er maar dat we er moeten 
staan op de belangrijke momenten. Dit is 
zo’n belangrijk moment. Als je niet wil dat 
jij of je opvolgers niet de opleiding kan 
volgen die je wil volgen omdat je ouders het 
financieel niet kunnen bolwerken; als je 
dus niet wil dat enkel de rijken hun kinderen 
kunnen laten studeren dan moeten we nu op 
straat komen. Op 5 februari wordt er een 
nationale betoging georganiseerd tegen dit 
voorstel van de Vlor. De plaats en het 
aanvangsuur moeten nog vastgelegd worden 
en zullen via affiches bekendgemaakt 
worden. Het is niet de gewoonte van 
Schamper om op te roepen voor de eerste de 
beste betoging. Dit voorstel vormt echter 
een dusdanige bedreiging voor de kansen 
van elke student om verder te studeren dat 
we er niet omheen kunnen:

■■PROTESTEER TEGEN DE 3 0 0 ,0 0 0 !
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De platina-blonde haren van
Chantal Pattyn

O v e r s tu d e re n  e n  ra d io p ro g ra m m a ’s m o n te re n

Ik heb niet op mijn luie 
kont gezeten

Schamper: Was je  een geën-
gageerd student? Zat je  in één of 
andere vereniging?

Pattyn: “ Ik heb me nooit geën-
gageerd in studentenbewegingen. Ik was 
voor de rest te druk bezig om binnen stu-
dentenbewegingen actief te zijn. Ik zat aan 
de academie van Gent en ook aan die van 
Izegem. Ik heb ook veel getapdanst. Toen 
ik in 2de kan zat begon ik voor de BRT te 
werken. En daarnaast studeerde ik nog 
Italiaans in avondschool. Ik heb dus echt 
niet op mijn luie kont gezeten.”

Schamper: Was je  als student al 
geïnteresseerd in muziek?

Pattyn:”Zoals iedereen. Ik kocht 
platen en ging nu en dan naar concerten. 
Later is de interesse voor muziek heviger 
geworden.”

Schamper: Hoe ben je  in de 
mediawereld terecht gekomen ?

Pattyn: ”Ik wist wel dat ik iets in de 
media-wereld wou doen, maar uiteindelijk 
ben ik er maar toevallig in gerold. Ik ben 
eerst reportages beginnen maken voor het 
Radio 1-programma Imago. Van het één 
kwam het ander en toen ben ik ook voor TV 
gaan werken: Kilimanjaro. Dat gebeurde 
allemaal nog tijdens mijn studies en was 
dus echt wel niet evident. Soms kon ik een 
hele maand niet naar de les omdat ik op de 
BRT zat. Mijn leven verliep in die periode 
echt chaotisch.”

Schamper:Hoe zou je  jezelf als 
student omschrijven?

Pattyn: “Ik was een goede student. 
Ik heb nooit een herexamen gehad. Ik begon 
elk jaar op tijd te studeren. Dat kwam 
vooral omdat ik een studie deed die mij 
boeide. Ik had niet zoiets van “Fuck, waarom 
moet ik dit slikken?” Soms kwam dat wél 
eens voor, vooral in de kandidaturen, want 
daar zaten echte kutcursussen bij. Vooral in 
de kunstgeschiedenis kregen we les op een 
nogal domme manier. Zo van: “Blok het 
maar uit jullie hoofd”. Totaal oninteressant. 
Ik vond dat de profs vaak niet genoeg met 
het geheel der dingen bezig waren: als je 
bouwkunde studeert heeft het bijvoorbeeld 
totaal geen zin om te weten hoeveel zuilen 
er in een kathedraal staan. Ik wou weten

Sch& tK fM  3S6

C h a n t a l  P a t ty n :  "M ijn  p r o f f e n  h a d d e n  z o ie ts  v a n :  'Je b e n t  z o  m e t  j e  s tu d ie s  b e z ig , 

w a a r o m  d a n  n o g  p o p -p la a t je s  g a a n  a a n k o n d ig e n ? '"

Na Chantal Pattyn gedurende 
tweeënhalve maand met ettelijke tele-
foontjes bestookt te hebben, slaagde 
Schamper er eindelijk in om deze 
drukbezette vrouw te strikken voor een 
interview . Op een koude en grijze 
maandagmorgen trokken twee van uw 
verslaggevers samen met de Schamper- 
fotograaf naar de Brusselse Reyerslaan om 
‘la Pattyn’ te interviewen. Na zonder al te 
veel problemen langs de controleposten 
geraakt te zijn, mochten we de radio-studio’ s 
in. Chantal Pattyn was nog met een 
uitzending van Frituur Victoria bezig, maar 
om 13.01u was het dan zover: kleiner en 
kleurrijker dan we verwacht hadden, kwam 
onze interviewee de studio uitgewandeld 
en beantwoordde ze de volgende vragen:

Schamper: Je ging etnische 
kunsten studeren in Gent. Waarom

koos je  voor die richting? Was het iets 
dat je  al lang wou studeren?

Chantal Pattyn: “Ik was geïn-
teresseerd in het Afrikaanse continent. Ik 
was al met Afrikaanse kunst bezig toen ik 
15,16 jaar was. Bovendien vond ik het tof 
om niet de keuze te maken die iedereen 
maakt, nam elijk plastische kunsten 
studeren. Ik heb het zo georganiseerd dat ik 
als keuzevakken binnen de etnische kunsten, 
hoofd-vakken uit de plastische kunsten heb 
genomen. Zo had ik de hele boel ineen. Ik 
heb het me daar zelf niet echt gemakkelijk 
mee gemaakt, maar ik vond het wel heel 
plezant. Ook omdat er heel wat filosofie bij 
kwam kijken, en ethetica van Vermeersch 
en antropologie van Pinxten. Pinxten was 
één van mijn favoriete profs. Door hem heb 
ik eigenlijk voor de Afrikaanse richting 
gekozen.”

]> Radiovrouw en sinds kort ook TV-dame Chantal Pattyn studeerde 
etnische kunsten (kunstgeschiedenis en oudheidkunde, afdeling 
Afrikaanse kunsten) aan de RUG. Na een auditie bij de BRT tijdens haar 
tweede kandidatuur begon Pattyn reportages te maken voor het radio 1- 
fffi&gtftmma Imago. Niet veel later begon ze ook mee te werken aan het 
diaprogramma Kilimanjaro. Toen Chantal Pattyn in haar tweede 
Wcentie zat, kreeg ze haar eigen radio-programma Update. Vandaag 
•jkermen we haar vooral als de stem van het Studio Brussel-programma 
jtiflfeur Victoria en sinds begin December *.97 ook als het gezicht van het 
WmtMs-programma Histories.



waarom die kathedraal er op dat moment zo 
uitziet.”

Schamper: Wat vond je  van het 
kotleven?

Pattyn:”Wat iedereen ervan vond: 
op je achttiende slaak je een zucht van 
verlichting dat je eindelijk van thuis weg 
bent. Het enige probleem was eigenlijk 
voeding. Dat kreeg ik echt niet geor-
ganiseerd. Mijn vriendinnen kookten en ik 
kwam overal net op tijd toe om bij aan te 
schuiven. Ik was een ramp wat eten betreft: 
ik at de hele tijd kroketten en lasagnes. Dat 
is later gelukkig goed gekomen.”

Schamper: Hoe was het uitgaans-
leven in Gent? Ging je  veel uit? Wat 
waren de cafés waar je  naartoe trok?

Pattyn: “Ik ging met periodes uit. 
Soms bleef ik een hele maand gewoon 
binnen zitten, dan ging ik weer uit als de 
beesten. Ik ging nooit uit naar Overpoort- 
cafés. Dat vond ik een gruwel. Ik ging toen 
vaak naar de Fifty-five. Dat bestaat nu niet 
meer. Wat je ook had, was de Cirque 
Central. Dat was ook tof. Dat was toen in 
het begin van de New Beat-periode. Ook de 
Vooruit was ons café. Daar gingen we ‘s 
middags broodjes eten en ‘s avonds broodjes 
eten, om er dan soms ‘s nachts nog eens te 
arriveren. Ik ging daarnaast ook heel veel 
naar het theater en naar dansvoorstellingen. 
Op die manier bleef er niet veel geld meer 
over voor dingen als eten en boeken. Wat 
boeken betreft deed ik mijn maandelijkse 
ronde in De Slegte om te zien wat je voor 
200fr. nog kon kopen.”

Schamper: Kom je  uit een milieu 
dat nogal geïnteresseerd was in kunst 
en cultuur?

Pattyn: “ Neen, totaal niet. Ik ben 
een rare appel die ver van de boom is 
gevallen.”

Schamper:Heb je  nu nog veel 
contact met studenten? Heb je  een 
bepaald beeld van de student van 
vandaag? Is er een verschil met de 
doorsnee-student uit de tijd dat ji j  
studeerde?

Pattyn: “Ik heb nog tamelijk veel 
contact met studenten. Ik heb allemaal 
jongere neefjes en nichtjes die nog studeren. 
Of de student van nu echt anders is dan die 
van in mijn studententijd, kan ik niet echt 
zeggen. Dat is zo heterogeen. Je hebt zoveel 
verschillende persoonlijkheden. Ik ben op 
dat gebied zelf ook helemaal geen typisch 
student of modelstudent geweest. Ik zat wel 
te studeren, maar voor de rest had ik weinig 
voeling met het studentenleven. Dat was 
eigenlijk typisch voor de kunstgeschiedenis; 
we waren allemaal apart bezig. We waren 
wel een leuke bende, maar binnen die groep 
deed iedereen andere dingen. Er was zo’n 
heel aktief groepje dat uitstappen en reizen 
organiseerde. We gingen naar Parijs, 
Keulen, enz. om tentoonstellingen te

C h a n t a l  P a t ty n :  "S om s k o n  i k  e e n  h e le  m a a n d  n ie t  

n a a r  d e  le s  o m d a t  i k  o p  d e  B R T  z a t . "

bekijken. Dat was onze manier 
van studentenleven. Binnen de 
kunstgeschiedenis waren er 
een aantal heel maffe mensen, 
en ook mensen van héél 
verschillende leeftijden. We 
vormden wel een hechte 
groep.”

Schamper: D iscus-
sieerden jullie vaak met de 
proffen?

Pattyn: “Ja, heel vaak.
Het ging er binnen onze 
richting heel persoonlijk aan 
toe. Je kwam op het examen 
over een bepaald onderwerp 
praten dat je zelf had voor-
bereid. De proffen volgden je 
van heel nabij. Dat maakte het 
natuurlijk ook wel moeilijker.
Het is veel gemakkelijker om 
gewoon een cursus van buiten 
te blokken.”

Schamper: wat was het 
onderwerp van je  thesis?

Pattyn: “M essing- 
kunst bij de Dogon-cultuur. De 
Dogon is een volk dat leeft op 
de grens Mali-Burkina Faso. Het is een heel 
bijzonder volk. Ik ben er altijd door 
gefascineerd geweest. Ze maken maskers, 
beelden en ook heel kleine sculptuurtjes in 
messing.”

Radio is “a loner’s job”
Schamper: Hoe ben je  tijdens je  

studies al bij Studio Brussel terecht-
gekomen?

Pattyn: “Auditie gedaan. Twee 
weken na de auditie moest ik hier dan 
plotseling beginnen werken. Ik zat toen 
middenin de blok van de tweede licentie. 
Bovendien ging ik voor een grote onder-
scheiding. Dat is gelukkig allemaal in orde 
gekomen. Mijn thesis heb ik pas later kunnen 
indienen, maar toen had ik er wel een 18 op 
20 voor. Dat kwam vooral omdat ik echt 
begaan was met het onderwerp. Wat niet 
wil zeggen dat het een gemakkelijke thesis 
was. Het was echt wel moeilijk. Ik heb 
mezelf wat aangedaan met dat onderwerp. 
De periode dat ik met Update begon, was 
echt een heel drukke periode: ‘s ochtends 
studeren, om 12.00u naar Brussel, Update 
maken, thuiskomen en weer studeren. Mijn 
proffen hadden zoiets van: “Je bent zo met 
je studies bezig, waarom dan nog pop- 
plaatjes gaan aankondigen?” Maar ik had 
zoiets van: “ik wil niet zitten oud worden 
tussen 4 muren.”

Schamper: Wat zijn je  toekomst-
plannen?

Pattyn: “Mijn toekomstplan bestaat 
altijd uit: hoe ziet dé dag van morgen er 
uit?“

Schamper: Je bent nu ook televisie 
gaan maken, voor Canvas. Doe je  dit 
liever dan radio?

Pattyn: “Neen, ik heb geen voorkeur 
voor het een of voor het ander. Radio is heel 
leuk omdat je je programma’ s alleen maakt. 
Je kiest een onderwerp, je gaat iemand 
interviewen en je monteert dat zelf. Bij TV 
zij n er altijd veel meer mensen bij betrokken. 
Radio is veel meer “a loner’s job”. Ik vind 
dat heel plezant.”

Schamper: Nog een laatste filoso-
fische eindnoot: hoe omschrijf je  de 
mens als soort?

Pattyn: “Op dit ogenblik ben ik 
geneigd om de mens een heel zielig beestje 
te noemen. Een Vlaams keuterboerke. Ik 
ben net naar Tom Lanoye’s “Gespleten en 
Bescheten” gaan kijken en ik kan hem 
alleen maar gelijk geven als hij de mens 
omschrijft als “een klein klootzakske, een 
laffe Vlaamse tapijtboer”. Op dit moment 
denk ik dat ook. Maar misschien denk ik 
over twee maand weer heel wat optimis-
tischer en denk ik van “wat zijn we toch 
allemaal goed”. Ik denk dat ik heel cynisch 
ben geworden. Ik heb nog wel eens van die 
naïeve momenten waarop ik mensen zo 
maar vertrouw, maar als dat vertrouwen 
dan weer eens geschonden wordt, dan denk 
ik van “zie je wel dat ik gelijk had”.

Schamper: Bedankt voor dit 
interview.

Pattyn: “Graag gedaan.”

Els & Greet
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Jobstudent eist miljoenen
R U G  z o u  a rb e id s w e tg e v in g  d iv e rs e  m a le n  o v e rtre d e n

^.Jobstudent Louis-Philippe Van Cauwenberge klaagt de RUG aan 
yopr verschillende inbreuken op de arbeidswetgeving. Hij zou gewerkt 
Wybben onder onreglementaire uurroosters, te weinig loon gekregen 
jhebb^n en zou enkele vergoedingen waar hij recht op heeft niet ontvangen 
\Webben. Bovendien zou de infrastructuur op de werkplaats onvoldoende 
JZjpHEi Te weinig o f geen werkkledij, geen gescheiden kleedkamers, enz... 
Indien de RUG geen minnelijke schikking treft en zich niet aanpast aan 
WmËtgeving, daagt Van Cauwenberge de unief voor de rechter.

Louis-Philippe Van Cauwenberge
werkt al meer dan 5 jaar als jobstudent voor 
verschillende diensten van de RUG. Hij 
was lid van de banketploeg, werkte als 
keukenhulp in de resto’s, hielp mee in de 
administratie van het adviescentrum voor 
studenten, reed als chauffeur voor de RUG 
en werd tewerkgesteld in het magazijn.

Illegale uurroosters, te 
weinig loon

De contracten die hij afsloot kunnen 
ondergebracht worden in 2 categorieën: 
oproepcontracten (banketploeg, chauffeur) 
en contracten met een vast uurrooster 
(resto’s, magazijn, administratie advies-
centrum). Bij de oproepcontracten moet de 
student gedurende een periode permanent 
beschikbaar zijn maar moet slechts werken 
als hij opgeroepen wordt. Hierbij wordt hij 
slechts betaald voor de uren die hij effectief 
gepresteerd heeft met een minimumprestatie 
van 2 uur per week. Hij krijgt wel twee uur 
extra betaald ter compensatie van de 
onderhoudskosten voor zijn kostuum en 
schoenen, die hij zelf heeft moeten 
aankopen. Volgens Monique Raquet, de 
raadgeefster van Louis-Philippe Van 
Cauwenberge en verbonden aan het BBTK 
(Bond der Bedienden, Technici en Kaders), 
is dit contract niet wettelijk. De minimum-
prestatie moet minstens 1/3 van een voltijds 
contract bedragen, d.i. 12,66 uur per week. 
Bovendien wordt er geen uurrooster 
vermeld in het contract. Zij beweert dat het 
daardoor moet beschouwd worden als een 
voltijds contract. Bij de contracten met een 
vast uurrooster worden de studenten vrijwel 
steeds voor 2 uur per dag tewerkgesteld. Zo 
ook Van Cauwenberge. Volgens Mevr. 
Raquet is dit niet wettelijk omdat de 
wetgeving een minimumprestatie van 3 uur 
per dag oplegt.

Louis-Philippe Van Cauwenberge 
eist dat de uurroosters in het vervolg con-
form de wetgeving worden opgesteld. Bo-
vendien wil hij dat de RUG hem het achter-
stallig loon, dat hem volgens wettelijke 
contracten zou toekomen, zou uitbetalen.

De lonen zouden trouwens te laag 
zijn. Tot nu toe krijgen jobstudenten het 
minimumloon van een 21 -jarige jobstudent 
uitbetaald. Ten eerste zijn er verscheidene 
studenten ouder dan 21 jaar. Bovendien 
zouden jobstudenten aan de RUG moeten 
uitbetaald worden volgens de loonschalen 
die gelden voor RUG-personeel en die hoger 
liggen dan de lonen die nu aan jobstudenten 
worden uitgekeerd. De ongeldige uur-
roosters samen met de te lage lonen doen 
Van Cauwenberge besluiten dat hij recht 
heeft op ruim 2 miljoen achterstallig loon.

Geen vergoedingen
Naast de gewone vertoning voor het 

geleverde werk kan een werknemer ook 
recht hebben op allerlei vergoedingen, 
premies en toeslagen. Premies voor 
nachtwerk of werk tijdens het weekend, 
haard- en standplaatsvergoedingen, einde- 
jaarstoelagen en anciënniteitstoeslag. Ook 
jobstudenten kunnen recht hebben op deze 
extra’s maar de RUG betaalt deze niet of 
onvoldoende uit.

Nog meer mankementen
De lijst met tekortkomingen in de 

contracten is nog niet ten einde. In sommige 
contracten worden geen onthaalprocedures 
beschreven, wordt er niet vermeld wat er je 
te doen staat bij een ongeval, staat er geen 
persoon vermeld die EHBO kan toepassen 
en wordt er zedig gezwegen over de 
veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan 
bepaalde opdrachten. Dit zijn allemaal 
elementen die verplicht in een contract 
moeten staan.

De situatie op de werkplaats zou ook 
niet steeds zijn zoals het hoort. Aangepaste 
werkkledij zoals antislipschoenen, schorten, 
veiligheidsschoenen en laarzen ontbreken 
of zijn onvoldoende aanwezig. Het gevolg 
is dat de jobstudent ofwel zelf de nodige 
kledij koopt ofwel het risico loopt zijn 
kleren te bevuilen en uit te glijden op de 
glibberige werkvloeren in de keukens van 
de RUG. Als er al werkkledij voorhanden

is, zijn er geen gescheiden kleedkamers om 
ze aan te trekken. Mannen en vrouwen 
worden geacht zich in dezelfde ruimte om 
te kleden. Ook zijn er vaak geen kastjes 
voorzien waar jobstudenten hun persoon-
lijke spullen kunnen opbergen.

De Jobdienst
Gevraagd naar een reactie op de 

aantijgingen wou Carla Verhaegen, 
coördinator van de jobdienst, geen 
commentaar kwijt op de zaak zelf. De zaak 
Van Cauwenberge wordt onderzocht door 
een pas opgerichte werkgroep waarin zowel 
mensen uit de Juridische Dienst van de 
RUG als mensen uit de vakgroep Sociaal en 
Arbeidsrecht zetelen. Zolang deze werk-
groep haar werkzaamheden niet heeft 
afgerond, legt de RUG geen verklaringen 
af. Na enig aandringen wou Mevr. 
Verhaegen wel kwijt dat volgens haar de 
RUG niet valt onder de wetgeving inzake 
minimum aantal uren (3 uren per dag) omdat 
de unief onder de wettelijke uitzonderingen 
zou vallen. Bovendien wijst ze erop dat de 
contracten steeds werden ingediend bij de 
Sociale Inspectie en dat deze nog nooit 
enige bezwaren heeft geuit. Raadgeeftser 
Monique Raquet stelt echter dat het 
ontbreken van enige reactie van de Sociale 
Inspectie niet kan geïnterpreteerd worden 
als zou er niets aan de hand zijn. De Sociale 
Inspectie krijgt honderden contracten 
binnen maar controleert enkel na klachten 
van werknemers.

In een artikel in De Gentenaar 
beweert Mevr. Verhaegen dat de huidige 
arbeidsovereenkomsten goedgekeurd zijn 
door de Juridische Dienst. Navraag bij de 
Juridische Dienst vertelt ons dat dit 
geenszins het geval is. Ook beweert Mevr. 
Verhaegen dat de werkgroep zou onderzoe-
ken of jobstudenten geen statuut zouden 
kunnen krijgen gelijk aan dat van ambtena-
ren. Veerle De Roeck, coördinator bij de 
Juridische Dienst, zegt bij een eerste vraag 
omtrent een dergelijk onderzoek van niets 
te weten. Toen ik haar de uitspraak van 
Mevr. Verhaegen voorlegde antwoordde 
ze: “Dat zal dan wel zo zijn”. Mevr. De 
Roeck kon ons ook nog melden dat de 
werkgroep al één keer is samengekomen, 
maar dat op die vergadering niet meer is 
gedaan dan een schetsen van de situatie.

Rechtbank of schikking?
Louis-Philippe Van Cauwenberge 

wil niet per se naar de rechtbank trekken. 
Hij klaagt de onwettelijkheden al jaren aan



en wil, naast een financiële tegemoetkoming 
waar hij denkt recht op te hebben, vooral 
dat de RUG zijn arbeidsovereenkomsten 
opstelt volgens de wet en dat de verplichtin-
gen inzake veiligheid e.d. op de werk-
plaatsen nagekomen worden. Na verschei-
dene brieven aan allerlei instanties en 
verantwoordelijken heeft hij nog altijd bitter 
weinig reactie gekregen. Op het weinig 
zeggend bericht De zaak is doorgegeven 
aan de Juridische Dienst en wordt verder 
onderzocht na. Hij is het wachten op een 
afdoend antwoord een beetje moe en 
overweegt om naar de rechtbank te stappen. 
De rechter zal dan moeten beslissen wie 
(volledig of gedeeltelijk) gelijk heeft.

Gevolgen
Ongeacht de uitspraak van de rechter 

zal het vonnis enkel van kracht zijn voor 
Van Cauwenberge en de RUG. Een 
rechtszaak bindt enkel de betrokken partijen 
en een eventuele veroordeling van de RUG 
leidt dus niet automatisch tot verplichtingen 
tegenover jobstudenten in analoge situaties. 
Het is natuurlijk wel zo dat indien de rechter 
de argumentatie van Van Cauwenberge 
volgt, niets andere jobstudenten belet om 
ook juridische stappen te ondernemen. 
Bovendien kan de RUG na een eventuele 
veroordeling moeilijk verderwerken met 
de contracten onder hun huidige vorm.

Dat een aanpassing van de contracten 
niet onmiddellijk in het voordeel van de 
studenten uitdraait beseft ook Van 
Cauwenberge. Sommige studenten hebben 
misschien liever contracten met maar werk 
voor twee uur per dag. Andere zouden 
misschien liever langer kunnen werken. 
Het gaat hem echter vooral om het principe. 
De wetgeving is er om nageleefd te worden. 
Vertoont de wet onvolmaaktheden dan moet 
er geijverd worden om ze aan te passen. 
Zolang ze niet is aangepast moet ze 
onverkort worden toegepast. Dura lex sed 
lex.

Tom De Decker

Hoog en droog
U n iv e rs ita ire  co llec ties  d a n k e n  o n d e rk o m e n  a a n  c o m p u te rs

O ili* het begin van 1999 zullen de etnografische en archeologische 
collecties van de Gentse Universiteit weer te bezichtigen zijn. Najaren 
jjctCÜwtrek over de m eest geschikte tentoonstellingsruim te , 
Wncwatiew erken en financieringsbronnen krijgen deze verzamelingen 
C&& definitief en aangepast onderkomen in Het Pand. Daar zullen de 
studenten etnische kunst en archeologie opnieuw oefeningen kunnen 
volgen. Het Museum van de Blandijn verandert in een computerlokaal 
Wet bibliotheek.

De etnische en archeologische 
collectie van de RUG werd niet altijd naar 
waarde geschat. De zorg en aandacht die de 
uni versiteitsdiensten eraan besteedden, liet 
af en toe te wensen over. Financiële lacunes 
zorgden ervoor dat de collecties regelmatig 
aan hun lot overgelaten werden. De voorbije 
jaren was de collectie niet eens meer te 
bezichtigen door de studenten kunst-
geschiedenis. De reserves stonden te 
verkommeren in onaangepaste en vochtige 
ruimtes. Prof. Dr. E. Bruyninx, hoofd van 
de afdeling etnische kunst aan de Gentse 
universiteit, vertelde de bewogen geschie-
denis van de collecties.

Het Blandijnmuseum
Veertig jaar geleden bevonden de 

collecties zich in de zalen van het Hiko die 
door Henri Van de Velde geconcipieerd 
werden als museum. Ten tijde van prof. 
Vandenhoute en prof. De Laet werden 
deze ruimtes specifiek ingericht voor deze 
collecties. De tentoonstelling opende zijn 
deuren in 1968. Studenten bezochten ze 
samen met assistenten en professoren, 
evenals wetenschappers. Ook scholen 
konden de didactisch opgestelde collectie 
bezoeken.

Toen de universiteit Het Pand 
aankocht, besloot men de tentoongestelde 
voorwerpen en de reserves daar onder te

brengen. Prof. Bourgeois en Prof. Bruyninx 
juichten deze beslissing toe omdat Het Pand 
centraler ligt dan de Blandijn, waardoor de 
collecties een groter publiek zouden 
aantrekken. Enkele j aren later was Het Pand 
‘gebruiksklaar’ maar toen stonden zoveel 
universitaire collecties te dringen voor een

D i t  b e e ld je  u i t  N ie u w -G u in e a  w e r d  in  

1 8 9 9  v e rz a m e ld  e n  b e h o o rt  t o t  d e  

e tn o g r a f is c h e  c o lle c t ie  v a n  d e  R U G .

plaatsje dat de etnische en archeologische 
verzamelingen bleven waar ze waren: in 
het museum van de Blandijn. Dit bleef 
eveneens een goede locatie, indien het 
museum gerenoveerd zou worden.

Onder water
De beloofde renovatiewerken bleven 

uit en een deel van de collecties wachtte 
ingepakt op een betere toekomst. De 
reserves waren verzameld in ruimtes die de 
voorbije jaren herhaaldelijk onder water 
liepen door een slechte waterafvoer op het 
dak. Tal van objecten hadden te lijden van 
de grote vochtigheid en liepen schade op. 
Kortom, deze universitaire collecties, waar 
sommige objecten al sinds de 19 eeuw deel 
van uitmaakten, werden aan hun lot 
overgelaten.

Tot de faculteit Letteren en Wijs-
begeerte begin dit academiejaar op zoek 
ging naar grotere computerlokalen. De 
bestaande computerklassen konden het 
studentenaantal niet meer slikken en het 
GBO besliste het museum in te palmen. Dit 
betekende dat het museum heringericht 
moest worden als computerklas en dat de 
collecties etnische en archeologische kunst 
dakloos werden.

Terug naar Het Pand
Uiteindelijk opteerde de gebouwen-

dienst om de twee collecties alsnog te 
verhuizen naar Het Pand, dat ondertussen 
verder gerestaureerd was. Nu moet de ruimte 
enkel nog aangepast worden aan haar 
toekomstig doel: toonzaal en reserve. De 
plannen zijn klaar. Er komt een nieuwe 
vloer, een nieuwe ingang, rekken en een 
stel kasten. Maar het grootste werk blijft de 
isolatie van de ruimte die volledig 
geacclimatiseerd moet worden. Volgens

(z .o .z .)

KP

p il

ym

Sii

/-

-
-:

:

■ p
JHS

‘•B

7i / i / W l



prof. Bruyninx zal dit werk begin 1999 
afgerond zijn. Zo heeft het hoofd van de 
gebouwendienst, Janssens, haar alvast 
beloofd.

Vanuit de vakgroepen archeologie 
en etnische kunst vroegen de professoren 
dat de reserves ingericht zouden worden als 
klaslokalen, zodanig dat alles voor handen 
is om praktische oefeningen te geven in 
deze ruimtes.

Prof. Dr. Bruyninx is zeer opgetogen 
over de plannen. De beide collecties lijken 
voorgoed in veilige handen. De aanstelling 
van een conservator zou ideaal zijn, meent

prof. Dr. Bruyninx. De collecties blijven 
vrij stabiel omdat enkel de archeologische 
collectie nog uitbreidt door recente 
vondsten. De etnografische verzameling 
groeit nauwelijks aan omdat etnische 
kunstvoorwerpen bij voorkeur in het land 
van herkomst bewaard blijven.

Eens de collectie verhuist naar Het 
Pand kunnen de studenten Museumkunde 
bovendien praktische kennis opdoen door 
daar kleinere thematische collecties op te 
stellen. Indien er voldoende financiering 
voor handen is, geeft de afdeling Etnische 
kunst een tweede catalogus uit, dit keer

over de Pre-colombiaanse verzameling. Een 
eerste catalogus behandelde de verzameling 
rond Oceanië. De uitgave van deze tweede 
catalogus valt normaliter samen met de 
opening van het museum in Het Pand 
volgend jaar. Wie niet zo lang wil wachten, 
kan een 70-tal objecten uit de etnografische 
collectie bezichtigen in het Museum voor 
Sierkunst. Daar loopt de tentoonstelling 
Oceanië: de Etnografische Verzameling 
van de Universiteit Gent tussen 10 juli en 
25 oktober.

Karlien

Uw beurs straks weer
gevuld?

R e s o lu tie  over s tu d ie fin a n c ie r in g  g o e d g e k e u rd

■ In de laatste Schamper van 1997berichtten wij al over de problematiek 
Nü& studiebeurzen en over studiefinanciering in het algemeen. In de 
Schoot van de Vlaamse Regering werd meer dan een jaar geleden de 

Subcommissie Studiefinanciering opgericht, die zich over deze 
problematiek zou buigen. Na een lange discussie heeft deze commissie 
WÊÊÈÈpt Vlaams Parlement een resolutie voorgelegd die deze problemen 
aankaart. Het parlement keurde deze resolutie goed. Het ijs is gebroken, 

É I S !  de winter is nog niet voorbij.
Een belangrijk punt in de resolutie is 

de indexering van de studietoelagen. 
Hierdoor zouden, in tegenstelling tot wat 
nu het geval is, de studiebeurzen aangepast 
zijn aan de stijgende kosten. Ook de

maximuminkomensgrens voor het ver-
krijgen van een studiebeurs zou opgetrokken 
worden, met als gevolg dat meer studenten 
recht zouden hebben op een beurs. De 
minimuminkomensgrens, die recht geeft 

op een volledige studie-
beurs, zou naar beneden 
gaan, wat ervoor zorgt dat 
meer studenten recht 
hebben op een maximum- 
beurs.

Een ander punt dat 
in de resolutie ter sprake 
komt, is de invoering van 
het bodem -kadastraal 
inkomen, dat ervoor moet 
zorgen dat studenten uit 
gezinnen met een laag 
inkomen maar met hoge

(fictieve) inkomsten uit een huis, toch nog 
recht zouden hebben op een beurs.

Daarnaast moet er ook rekening 
gehouden worden met het actuele inkomen, 
in plaats van met het vermoedelijke 
inkomen. Wordt er nu nog rekening 
gehouden met het inkomen zoals vermeld 
op de laatste belastingsaangifte, dan zou er 
in de toekomst meer met het actuele inkomen 
rekening gehouden worden. Bij een 
onverwachte daling van het gezinsinkomen 
zou je dan sneller een studiebeurs krijgen. 
Hetzelfde principe zou dan ook andersom 
toegepast moeten worden. Bij een be-
langrijke stijging van het gezinsinkomen 
zou het recht op een studiebeurs sneller 
verdwijnen.

Dit alles kadert natuurlijk in de 
grotere problematiek van studiefinan-
ciering. De resolutie is overigens maar een 
advies dat aan het parlement gegeven wordt. 
Ze werd wel unaniem goedgekeurd, maar 
de afzonderlijke punten moeten eerst nog 
in decreet gebracht worden voor ze van 
kracht zullen zijn. Dat dit nog wat kan 
duren, hoeft niet gezegd te worden.

MaK

Plant uw poot
Hiernaast staat een exemplaar afgedrukt van de studiebeurzen-

petitie die door de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) en de 
Gentse Studentenraad (GSR) wordt georganiseerd. Gaat u akkoord 
met de gestelde eisen, plaats dan uw poot, laat ook vrienden, kennissen 
en die onbekende schone naast u in het auditorium hun poot plaatsen, en 
stuur de pagina op naar Schamper, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 
Gent. U kan het natuurlijk ook gewoon in onze brievenbus in de 
inkomhal van De Brug droppen.



Teken de studiebeurzenpetitie

Sedert Vlaanderen zelf voor zijn onderwijs zorgt, is het aantal beursstudenten aan de 
universiteiten gedaald van 22% tot 15% en aan de hogescholen van 35% tot 25%. De 
gemiddelde beursbedragen zijn gedaald t.o.v. de levensduurte. De Vereniging van Vlaamse 
studenten (WS) en de Gentse Studentenraad (GSR) willen dat de Vlaamse overheid ons 
studietoelagenstelsel vrijwaart. Het geld dat ze er de laatste jaren op bespaarde (459 mio. 
BEF), moet ze er opnieuw in investeren.
• de studietoelagen moeten de reële studiekost volgen door een automatische indexering en 

door de bedragen aan te passen op basis van een onafhankelijk kostenonderzoek
• de inkomensgrenzen die de grootte en het krijgen van een beurs bepalen, moeten omhoog 

zodat er meer studenten recht hebben op een beurs en meer studenten een maximumbeurs 
krijgen.

• ten voordele van de laagste inkomens moeten de beurzen onder de 
minimuminkomensgrens geleidelijk stijgen en moet een bodem -kadastraal- inkomen 
ingevoerd worden.

• onder bepaalde voorwaarden moeten bis-studenten recht kunnen hebben op een studiebeurs
• opwaardering van de beurzen in het secundair onderwijs
• een gebruiksvriendelijker aanvraag- en verwerkingssysteem dat ook rekening houdt met het 

vermoedelijk inkomen

Ja, ik steun de petitie  :

Naam Adres Handtekening
i -
2
3
4
5 \

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Nieuw aan het UZ_____
la a t  n u  je  e ig e n  e ic e l in v r ie z e n

|!;;| Dolly huppelt nu vrolijk rond in een weide in Engeland. In Amerika 
wfjtmen een menselijke kloon produceren, en ook aan onze universiteit 
zet men allerlei projecten op poten met betrekking tot de wondere wereld 
derinvitro fertilisatie. Tijd dus om onze neus eens tussen de eetculturen 
te steken en de weeë ziekenhuisgeurtjes te trotseren. We zochten ProfDr. 
M. Dhont, diensthoofd van de Vrouwenkliniek aan het UZ op voor een 
gesprekje, over koetjes en schaapjes....

Prof Dr. M. Dhont is diensthoofd 
van de Vrouwenkliniek, verbonden aan het 
Universitaire Ziekenhuis te Gent. Na zijn 
studies geneeskunde doorworsteld te 
hebben, volgde hij de opleiding verloskunde 
en gynaecologie. Vanaf 1968 hield hij zich 
voornamelijk bezig met endocrinologie, 
meer bepaald met hormonale-cyclus- 
stoomissen, de menopauze en de puberteit.

Toen begin jaren ’80 de in-vitro- 
fertilisatie-revolutie begon, sprong ProfDr. 
M. DHONT ook op de trein, en heeft hij een 
centrum opgebouwd waar zowel vruchbaar- 
heidsproblemen worden behandeld als 
onderzoek gebeurt.

Een protonkaart voor je 
eicellen

In de Vrouwenkliniek zijn er reeds 
verschillende onderzoeksprojecten gestart. 
Het meest in het oog springende betreft het 
invriezen van onbevruchte eicellen. Naar 
analogie met het invriezen van zaadcellen 
(die men wel een eeuw lang kan bewaren, 
een ideetje voor Herman Brusselmans 
misschien) is men bezig een methode te 
ontwikkelen die uiteindelijk tot een 
eicelbank kan leiden.

Men kan momenteel een eicel nog 
niet invriezen omwille van de ontwik-
kelingsfase die ze doorgaat tijdens het 
rijpingsproces. Invriezen in dit stadium zou 
onder andere de reductiedeling-mechanis- 
men onderbreken waardoor verder gebruik 
onmogelijk wordt.

Het onderzoek richt zich dus op het 
invriezen van onrijpe eicellen. Later zou de 
verdere ontwikkeling dan kunstmatig 
gestart kunnen worden. Je vraagt je 
misschien af wat het nut is van het 
wegnemen van onrijpe eicellen. Stel datje 
chemotherapie zou moeten ondergaan, dit 
zou de eicellen vernietigen, en daarmee 
ook de kans op kinderen vernietigen. Men 
kan dan vóór de chemotherapie de onrijpe 
eicellen invriezen om deze later terug te 
gebruiken om een kindje te maken. Bij de 
mannen wordt deze methode al toegepast.

Helaas zijn de resultaten van het 
onderzoek door de rector als strikt geheim 
geklasseerd.

1000 embryos on the wall
Reeds sinds ’84 kunnen embryo’s 

ingevroren worden in vloeibare stikstof voor 
weken, maanden of jaren. Maar omdat bij 
een jong meisje nog geen embryo kan 
gemaakt worden omdat ze nog geen 
spermagever - een vriendje - heeft, of omdat 
ze later een andere donor - een ander vriendje 
- heeft, is het opportuun om juist een 
onbevruchte eicel te kunnen bewaren.

Er wordt nog steeds onderzoek 
gedaan naar het invriezen van embryo’s 
omdat er een mortaliteit van 50% is. Maar 
daar is een jong meisje natuurlijk, om 
bovenstaande redenen, niet mee geholpen.

De embryo’s die ontstaan nadat een 
bevroren onbevruchte eicel terug ontdooid 
en bevrucht werd moeten natuurlijk getest 
worden opdat ze geen fouten bevatten, om 
zo te zien of de eicel wel gezond uit de 
ijskast kwam. Hier rijst er een ethisch 
probleem: kan men zomaar embryo’s 
aanmaken (kweek-embryo’s) voor weten-
schappelijk onderzoek (om er de technieken 
mee te verfijnen die kunnen vertellen of de 
embryo gezond is), of moet men de 
bestaande em bryo’s (rest-em bryo’s) 
gebruiken.

Rest-embryo’ s heeft men genoeg ter 
beschikking. Als een koppel zonder een 
ingreep een kind krijgt, of men wisselde 
van partner of men wil geen kinderen meer, 
dan gebeurt het dat er nog embryo’s in de 
ijskast blijven liggen waar men niets meer 
mee kan doen. Zo zitten er meer dan 10.000 
embryo’s in de stikstof ter bewaring, die 
waarschijnlijk nooit een bestemming gaan 
krijgen. Maar deze embryo’s kunnen niet 
gebruikt worden voor onderzoek waarbij 
gemaakte embryo’s nodig zijn, zoals het 
onderzoek naar het invriezen van on-
bevruchte eicellen.

De ethici zij n het er over het algemeen 
over eens dat op rest-embryo’s mag

geëxperimenteerd worden. Over experi-
menteren met kweek-embryo’s is een veel 
grotere controverse. Hier zou de wetgeving 
een oplossing kunnen geven.

Over Colla, klonen, 
eicellen en embryo’s

Er bestaat een Europese Conventie 
inzake mensenrechten en biogeneeskunde, 
die een aantal bepalingen bevat omtrent het 
kweken en gebruiken van embryo’s. België 
heeft die echter nog niet geratificeerd omdat 
er nog helemaal geen wetgeving bestaat die 
deze zaken regelt. Het ondertekenen van 
deze Conventie zou betekenen dat de 
Belgische onderzoekers gebonden zijn aan 
de Conventie zonder zelf nog inspraak te 
hebben. Daarom pleiten ze voor een eigen, 
Belgische, wetgeving. M inister van 
volksgezondheid Colla is bezig deze 
wetgeving in de juiste vorm te gieten.

Deze wet zou zowel wetenschappe-
lijk onderzoek als kloning toelaten. Het 
belang van zo een wetgeving is evident. 
Voorlopig kan geen enkele wetenschapper 
in België gestraft worden, als hij om het 
even welk experim ent uitvoert met 
embryo’s. Met deze wetgeving kan men 
ook niet erg lang meer wachten. Onlangs 
werd er een kloningskliniek geopend in 
Amerika die je een kloon van jezelf 
garandeert binnen de twee jaar... Prof Dr. 
M. Dhont sluit niet uit dat er ooit wel eens 
een menselijke kloon op de aardbol zal 
rondlopen.

Gelukkig is er in België een soort 
deontologische controle. Men hoopt dat 
iedereen die er mee bezig is wel serieus 
genoeg is om zich van dergelijke initiatieven 
te onthouden. Ook kan je niet zomaar in je 
achtertuin met een embryo-labo starten. Er 
is enorm veel geld en mensen mee gemoeid, 
wat het praktisch onmogelijk maakt om een 
waanzinnig soloproject van de grond te 
krijgen. Verder zijn er aan de universiteit 
nog ethische comités die de toestemming 
moeten geven om bepaalde experimenten 
te starten.

Over het wetsvoorstel zelf is Prof 
Dr. M. Dhont positief. Het voorstel gaat 
niet te fel in detail, zodat de onderzoekers 
ruimte hebben, maar er zijn wel duidelijke 
algemene richtlijnen. Het wetenschappelijk 
onderzoek op de embryo moet: nuttig zijn, 
wetenschappelijke grond hebben, goed 
gekeurd zijn door een ethisch comité. De 
informatie kan op geen enkele andere manier 
bekomen worden (bijv. door met muizen-
embryo’ s te spelen). Het embryo mag nooit



meer ingeplant worden in een mens, na het 
goed bekeken te hebben. Deze wet geeft 
dus zowel de grenzen aan waarin het 
onderzoek kan gebeuren, als ook een 
wettelijke ruggesteun aan de onderzoekers. 
De wet geeft echter geen antwoord op wat 
er met de restembryo’ s gedaan moet worden. 
Elk fertiliteitscentrum kan dus zelf bepalen 
hoelang men deze bewaart....

De wet reglem enteert de pre- 
inplantatie-diagnose ook niet. Via deze 
diagnose checkt men de embryo’s onder 
andere op geslachtsgebonden erfelijke 
afwijkingen voor deze ingeplant worden in

het meisje. Wanneer de onderzoeker een 
ziekte vaststelt die enkel bij een meisje naar 
voor zou komen dan kan men beslissen om 
enkel de mannelijke em bryo’s in te 
planten.... De vraag is nu natuurlijk of de 
ouder dan ook niet simpelweg kan beslissen 
wat het geslacht van zijn telg zou moeten 
zijn (sexing in de vakterminologie). Of 
beslist de onderzoeker misschien het 
geslacht van het kind van zijn patiënt?

Hoe wenste U Uw kind ook 
al weer...

De hedendaagse ontwikkelingen op 
gebied van invitro fertilisatie doen de 
ethische vragen hier omtrent als padde-
stoelen uit de grond rijzen. Maar uiteindelijk 
zal toch iedereen een eigen mening over 
deze materie moeten vormen. Kan men in 
een tijd van overbevolking zoveel geld 
steken in onderzoek naar méér kinderen? 
Of wil je iedereen zijn recht op voortplanting 
laten behouden, en zo proberen om iedereen 
de kans te geven op kinderen? Stof tot 
nadenken....

RoeL, mmv Grollevi

Joseph Guislain
Nog maar eens een prof die zijn 

naam aan een Gentse straat gaf is Joseph 
Guislain, bekend van het gelijknamig 
psychiatrisch instituut. In 1817 liet Guislain 
zich inschrijven in de pas geopende 
universiteit van Gent in de faculteit 
geneeskunde. Enkele jaren later was hij dus 
een van de eerste gediplomeerde genees-
heren van de RUG.

In die dagen bracht hij een bezoek 
aan het Geraard de Duivelsteen, het huidige 
stadsarchief, waar toentertijd de mannelijke 
zwakzinnigen opgesloten zaten in middel-
eeuws aandoende, mensonterende omstan-

digheden. Ze leefden er als Elephant Men 
in dompige kelders, zonder licht of 
verwarming, veelal naakt en sterk onder-
voed. Sommige onder hen werden vastgeke-
tend aan de muur of aan de vloer. Het was 
hier dat de brave borst zijn roeping vond: 
het verbeteren van het lot der zwakzinnigen.

In 1828 werd hij dan ook hoofd-
geneesheer van het Genste krankzinnigen-
gesticht. Omdat hij, terecht, vond dat 
krankzinnigen geen misdadigers, maar 
zieken waren, liet hij de geestesgestoorden 
overkomen van hun vergeetputten naar het 
Alexianenklooster. Menswaardige opvang

en voorzichtige therapieën vormden de basis 
van deze embryonale psychiatrische 
verpleging. Zijn bevindingen noteerde 
Guislain in een boek, dat algauw een 
“bestseller” werd.

In 1849 kwam hij psychiatrie 
doceren aan de RUG. Langs politieke weg 
slaagde hij er in 1852 het startsein te geven 
voor de bouw van het huidige instituut 
buiten de Brugse poort. In 1860 overleed 
Guislain, en het gebouw was nog niet 
afgewerkt. Zijn roemruchtige naam draagt 
het echter tot op deze dag...

K7

Konijndratieff II
Foubert, de ex-konijnenkweker 

belde mij onlangs. Hij wou zaken met mij 
doen, een deal sluiten. Ik herinnerde hem 
aan de affaire van het bruin bier en de 
pruimen en vertelde hem dat ik niet erg blij 
was over zijn attitude destijds.

“De dingen staan er nu anders voor”, 
repliceerde hij. “De delapinatie heeft van 
mij een ander mens gemaakt”

“De delapinatie heeft iedereen 
veranderd, Foubert”, zei ik, “maar ik vraag 
mij af of je jouw konijnen in hun 
ware context kan plaatsen”

Hier trof ik hem op een 
zwak punt. Foubert had blijkbaar 
nog steeds een affectieve band 
met zijn konijnen. Zoals iedere 
kweker was hij ervan overtuigd 
dat zijn konijnen zich hadden 
laten meeslepen, dat het de andere 
konijnen waren die zijn konijnen 
ertoe aangezet hadden de re-
productie te stoppen.

“Jouw konijnen deden het 
ook niet meer”, sprak ik hem toe,
“je moet je ermee verzoenen,

Foubert, anders kan ik geen zaken met je 
doen”.

“Je hebt gelijk”, zei hij gedesillusio-
neerd, “alle konijnen zijn tegelijkertijd 
gestopt”.

Ik zag dat Foubert het begon in te 
zien. Hij begreep dat het een collectieve 
zelfmoord was geweest, dat de zeitgeist de 
konijnen ertoe had aangezet zich niet meer 
voort te planten. Ze waren bezweken aan 
het fin de millenium.

“Waarover wou je mij eigenlijk 
spreken”, vroeg ik.

“Ik heb het laatste konijn”, vertelde 
Foubert mij, “we zouden het kunnen klonen, 
en nieuwe konijnen maken”

“Waarom, Foubert ?”, vroeg ik hem, 
“laten we de konijnen hun rust geven, ze 
zijn nu op een mooiere plaats”.

“Ik heb nog twee hectoliter bruin 
bier en 500 kilo pruimen”, zei Foubert.

“Begin toch niet weer over bier en 
pruimen, Foubert” , ant-
woordde ik een beetje ge-
prikkeld, “je kan er ook 
andere dingen mee bereiden 
dan konijnen”.

“Wat denk je bij voor-
beeld van haas?”, vroeg ik 
hem.

“ ‘t is toch niet het-
zelfde als met konijn”, sprak 
Foubert met gebroken stem.

“ ‘t zal nooit meer 
hetzelfde zijn zonder konij-
nen, Foubert”, zei ik.

Mak



I Fiamminghi in Bologna
V la m in g e n  v e rd w a a ld  in  B o lo g n a

durf ik niet eens raden!) uitsluitend 
Italiaanse of in het Italiaans nagesyn-
chroniseerde films draaien (het absenteïsme 
kon iets moeilijker in cijfers omgezet 
worden). Op televisie is zelfs èlles gedubd, 
tot en met de travestieten uit Priscilla, 
Regina del Deserto en de reclamespotjes 
met Claudia Schiffer. De zwaar- 
intellectuele teksten van Barbie Girl en 
Bailando worden hier als basis gebruikt om 
de talenkennis van de doorsnee Italiaan op 
peil te houden \T u yy o a  lafiesta ? Oh yes, 
Ken, 1 love you !

Letteratura Neerlandese
Gelukkig voor de Italianen is er een 

straaltje licht te zien aan het einde van de 
tunnel: op universitair niveau kunnen heel 
wat moderne talen gevolgd worden en hier 
in Bologna bestaat er zelfs sinds enkele 
jaren een keuzevak Lingua e Letteratura 
Neerlandese ! Op enkele details na kan je 
maar nauwelijks horen dat professor Rizza 
eigenlijk een Italiaan is, en naast het 
personeel blijken er ook geïnteresseerde 
studenten te zijn (waarover op een andere 
keer meer).

Helaas is de afdeling Lingua e 
Letterature Neerlandese in de departe- 
mentsbiblioteek van Lingue Moderne de 
naam “afdeling” niet echt waardig : naast 
een aantal literatuuroverzichten zijn 
Formaggio Olandese (een nogal letterlijke 
vertaling van Kaas) van Elsschot, twee 
boeken van Hella Haasse, De komst van 
Joachim Stiller van Lampo en twee 
vertalingen in het Engels (de gedichten van 
Gezelle en het dagboek van Anne Frank) 
de enige vertegenwoordigers van het 
volledige Nederlandse taalgebied.

Dat er nog niemand eens over 
nagedacht heeft om ook Zonneland en Musti 
in het aanbod op te nemen! Vlaamse kleuters 
beginnen toch ook niet te lezen met het 
Verdriet van Belgiël Een abonnement op 
Schamper of Humo kan ook zijn nut 
bewijzen om toch op zijn minst een beetje 
de actualiteit te volgen. Er is hier duidelijk 
nog werk aan de winkel voor ons, Vlaamse 
en Nederlandse culturele ambassadeurs in 
Bologna...

Bologna La Grassa
Dankzij haar fenomenale keuken 

wordt Bologna ook wel La Grassa of de 
vette genoemd. N atuurlijk is er de 
wereldberoemde bolognese-saus (al staat 
die hier in Bologna dan bekend als ragü), 
maar daarnaast zijn ook de tortellini en de 
tagliatelle (pasta), demortadella (varkens-
worst) en de wijnen Lambrusco  en

: Het begon allemaal meer dan een jaar geleden met een toevallig 
gesignaleerde ad valvas ergens in een duistere hoek van de Universiteit 
Gent: Studiebeurzen Collegio dei Fiamminghi te Bologna Ondertussen 
MÊÊÊÈ een jaar verder en is de mist volledig opgeklaard. Sinds begin 
november mag ik mezelf een van de vijf trotse bewoners noemen van het 
Collegio dei Fiamminghi, een huis bestemd voor Nederlanders en 
Belgen die ofwel in Bologna verder willen studeren, ofwel een of ander 
universitair onderzoek willen doen. En nee, je  moet niet tot de clan 
WVerthen-Van Den Branden behoren om als cultureel ambassadeur van 
Wlaanderen te worden aanvaard.

Het is namelijk dankzij het testament 
van Jean Jacobs, een genereuze zeven- 
tiende-eeuwse goudsmid uit Brussel, dat 
elkjaar een aantal studenten in zijn huis van 
weleer hun intrek mogen nemen. En dat 
Jacobs tijdens zijn verblijf in Bologna heel 
wat kilo’ s goud gesmeed heeft, blijkt onder 
meer uit het gebouw dat hij er heeft 
achtergelaten. Ons zeventiende-eeuws 
appartementje is bij nader inzien toch wel 
te verkiezen boven die heerlijke Gentse 
kotcultuur, waar kotbazen de plak zwaaien 
en lekkende goten en daken voor de nodige 
verfrissing zorgen.

De toren van Babel
Precies doordat verder niets gespeci- 

fieerd wordt omtrent de term Fiamminghi,

Ardennen en uw nederige verslaggever en 
specialist in middeleeuwse geschiedenis 
uit Sint-Niklaas. Het enige wat we bijgevolg 
gemeenschappelijk hebben is onze afkomst 
uit de Paesi Bassi. Want zelfs over de 
voertaal kunnen we het hier niet eens 
worden: XI uit Eindhoven spreekt geen 
Frans, X2 en X3 spreken nogal gebrekkig 
Nederlands, gelukkig kennen we allemaal 
wel wat Italiaans, maar voor een ge-
specialiseerde uitleg grijpen we nood-
gedwongen ook wel eens terug naar het 
Engels.

Een toren van Babel dus, met 
ocharme vijf bewoners. Italianen die hier 
op bezoek komen kunnen dan ook meestal 
hun oren niet geloven: naast Italiaans blijken 
er ook nog andere talen op de wereld te 
bestaan! Veel pogingen worden er helaas

B o lo g n a , d e  o u d s te  u n iv e r s ite its s ta d  t e r  w e re ld ,  h e e f t  o o k  v e e l to e r is t is c h e  g e b o u w e n  

(bo ven : d e  B a s i l ic a  d i  S a n  P e tro n io ;  c o v e r: d e  b e ro e m d e  b a n a a n v o rm ig e  D u e  T o r r i) .

komen hier studenten van allerlei pluimage 
bijeen: een doctorandus in de fysica uit 
Eindhoven, een romaniste uit Bavikhove 
bij Kortrijk, een egyptologe uit Thorembais 
bij Namen, een jurist uit Chanly diep in de

niet gedaan om de Italianen wat vreemde 
talen bij te leren... Na een grove telling 
schat ik dat ongeveer 95 procent van de 
bioscopen in Bologna (naar het percentage 
in de kleinere steden of op het platteland
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Sangiovese afkomstig uit de omgeving van 
Bologna. En last but not least: ook de 
reggiano-kaas (de topklasse van Parme-
zaanse kaas) en prosciutto di Parma 
(Parmaham) worden vanuit de streek van 
Bologna de rest van de wereld ingestuurd.

Geen betere plaats dus om aan zijn 
gastronomische trekken te komen. Of 
moeten hier dan toch nog even de kwaliteiten 
van een paar andere Italiaanse produkten 
bezongen worden? De Italiaanse ca- 
puccino’s en espresso’s blijven probably 
the best in the world en ook voor een 
degelijke coupe stracciatella of tiramisü 
kan je -alle Hadgen, Daszen en O la’s ten 
spijt- maar best in Italië blijven.

, Gastronomische
studentenresto

\ Zelfs op het niveau van de universi-
teitsrestaurants blijkt men er in te slagen 
om de studenten gastronomisch van dienst 
te zijn. Geen gepeuter met weegschalen en 
smerig-vette frieten: in de mensa krijg je 
voor 120 frank een van de vijf dagelijks 
wisselende menu’s. Van een hoeveelheid 
waarbij je bovendien niet binnen de twee 
uur opnieuw scheurt van de honger. En dat 
de tagliatelle al ragü in Bologna écht vlees 
(met alle respect voor de vega’s, vege’s en 
macrobi’s onder ons) bevatten is natuurlijk 
nog een extra voordeel, dat onze Gentse 
resto’s niet altijd te bieden hebben.

Een recent tussentijds bezoekje aan 
de Resto Overpoort liet me echter tot mijn 
groot genoegen opnieuw kennismaken met 
de aroma’s van de autentieke Gents- 
industriële keuken... Een nieuw reisbiljet 
naar Italië was snel weer aangekocht!

Als paddestoelen uit de 
grond

Bologna is overigens niet het enige 
gastronomische en universitaire Mekka van 
Italië. Van hals tot hiel zijn de Italiaanse 
uni versiteiten met een grote regelmatigheid 
over het schiereiland gezaaid. Elk provincie- 
hoofdstadje heeft er wel zijn eigen 
Universitd degli Studi, en ook de omgeving 
van Bologna vormt hier geen uitzondering 
op. Ondanks het feit dat er in Bologna zelf 
al zo’n 96.000 studenten aan de slag kunnen, 
liggen er in een straal van 100 kilometer 
nog een zestal andere universiteiten : 
Firenze, Ravenna, Parma, Modena, Ferrara 
en Reggio neU’Emilia.

Nog iets verder ligt de universiteit 
met een misschien nóg betere reputatie dan 
Bologna: de Universitd degli Studi di 
Padova. In de stad waar elke dag honderden 
mensen op hun knieën de gunsten van de 
heilige Antonius komen afsmeken, troepen 
ook al sinds een zevental eeuwen duizenden 
studenten uit heel Italië bijeen. Wie 
Italiaanse literatuur, astronomie of genees-
kunde wil studeren kan -in het spoor van 
Dante Alighieri, Galileo Galilei en 
Andreas Vesalius- in Padua zeker terecht.

Cum Laude in apenpak
In Padua mocht jullie bescheiden 

reporter trouwens eind december toe-
schouwer zijn van een toch wel typische 
studentikoze traditie: de ‘plechtige’ viering 
van het afstuderen. Terwijl iedere september 
alle verse licentiaten en ingenieurs van ons 
eigen uniefje in één zucht worden

afgeroepen in de Aula, krijgt iedere 
afgestudeerde in Padua blijkbaar zijn eigen 
‘behandeling’.

Het feit dat men op alle momenten 
van het jaar kan afstuderen, zal hier 
waarschijnlijk ook wel voor iets tussen 
zitten. Want ook in putje winter werden 
blijkbaar enkele vers gediplomeerden met 
vereende krachten in het echte leven 
gegooid.

Tijdens de mondelinge verdediging 
van de thesis staan de collega’s en familie 
nog trappelend aan de deur te wachten, 
maar zodra het verdict is gevallen wordt de 
afgestudeerde naar buiten gesleept, aan zijn 
of haar lief vastgeketend en op straat 
gegooid. De slachtoffers krijgen onder-
tussen door hun beulen een grote hoeveel-
heid alcohol naar binnen gegoten en worden 
tot groot jolijt van de omstaanders in speciaal 
uitgekiende feestkledij gehuld. Afhankelijk 
van de willekeur van de beulen wordt 
geopteerd voor zwemoutfit, SM-lingerie of 
boerenkinkelpak, met een eindeloze lijst 
aan varianten. Het slachtoffer mag 
vervolgens een of ander standbeeld, fontein 
of vensterbank beklimmen, en er een door 
de vrienden opgestelde ‘plechtige ve-
rklaring’ voorlezen. Wetenschappelijke of 
wereldverbeterende clichés worden niet echt 
als opportuun beschouwd, dus kiezen de 
beulen maar vooreen litanie van schunnige 
verwijzingen naar seks, drugs en rock’n 
roll.

Dat is niet alles. Het studenten- en 
universiteitsleven in Bologna heeft nog 
meer straffe verhalen in petto. Afspraak 
daarvoor in de volgende Schamper...

Thomas Cole

Faculteitenkonvent
Woensdag 04*02
Germania GroteCanövalftlrif, Fuifkot
Donderdag 12-4X2 
WINA Top 100 Fuif
Vtijdag 13-02
VGesK l l l f l l  Galabal, Cailos Quinto

;; Politiek & Filosofisch Konvent
Woensdag 04-42
ALS • H; Actualiteit vanhet maixisme, Brug, 19.30 uur 
JS&VNSÜ lil voetbal,GÜSB, 17.00uur 
Dinsdag 10-02
JSoc. Discussie; Stemrecht, voor migranten, Brug, 20 uur
Woensdag 11-02
AJjaS '• Vlaamse staking tegen besparing in het onderwijs |

= Werkgroepenkonvent
Dinsdag HM«
ADB Video over vegetarisme, Brug, 20.00 uur

___________________ Sterren
Met enige vertraging las ik in Schamper 354, blz. 18 dat”recente 

berekeningen hebben aangetoond dat Mattheus... ” met de ‘Ster van 
Bethlehem’... “de opvallend nauwe samenstand van de planeten Jupiter 
en Venus in het jaar 2 voor Christus heeft bedoeld”. Het gaat hier 
uiteraard over het verhaal van de evangelist Mattheus over de ‘Wijzen 
uit het Oosten’. Dit verhaal is een vrome legende: ook katholieke 
Bijbelkenners nemen dat nu aan. Wie met berekeningen een legendarische 
‘ster der Wijzen’ wil situeren, is niet goed wijs. Als skepticus heb ik er 
moeite mee dat aan mijn universiteit pseudowetenschap wordt verspreid: 
daarom deze precisering bij een overigens verdienstelijk artikel.

Etienne Vermeersch, 
em. gew. hoogleraar

Dat er in het jaar twee voor Christus een opvallende 
samenstand van de planeten Venus en Jupiter optrad is een 
vaststaand feit dat eenvoudig met elk planetariumprogramma 
kan worden nagegaan. Het is dan ook helemaal niet ondenkbaar 
- hoewel niet bewezen - dat men zich bij het schrijven van het 
kerstverhaal dit verschijnsel nog herinnerde en men het in de 
tekst heeft opgenomen.

Professor Vermeersch heeft echter gelijk te stellen dat de 
Bijbel niet al te letterlijk dient te worden genomen. Het is hele-
maal niet mijn bedoeling het verhaal van de wijzen als absolute 
waarheid te verkondigen. Ik heb dit ook nooit gedaan in mijn 
artikel.

DDW
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Virtuele krant
D e  B e lg is c h e  d a g b la d e n  o p  d e  in fo rm a tie s n e lw e g

Over meerwaarde

wat PR en een handvol artikels. Met De 
Zevende Krant bracht (en brengt ze nog 
steeds) de eerste Vlaamse online zondags-
krant. Daarnaast bevinden zich op de Volk- 
site wat historische overzichten en 
dergelijke. Opmerkelijk: de adverteerders- 
gids, waarmee het Volk adverteerders warm 
wil maken om te -u raadt het- adverteren, is 
zeer goed uitgebouwd. Een krant is en blijft 
in de eerste plaats een commercieel bedrijf 
dat winst wil maken. Iets wat Het Volk 
overigens best wel kan gebruiken.

De VUM geeft nog heel wat andere 
bladen uit. Op hun eigen site vind je ze 
allemaal terug, van het Internettijdschrift 
Clickx (wiens site wij overigens niet 
aanraden: het enige wat je er tegenkomt is 
een inhoudsopgave en veel geronsel voor 
adverteerders) tot De Personeelsgids, 

waarvan je alle redactionele 
bijdragen kan lezen, plus een 
goede greep werkaanbie- 
dingen. Die andere jobkrant die 
niet bij de VUM hoort, 
Vacature, geeft trouwens een 
gelijkaardig aanbod. Browsen 
tussen werkaanbiedingen, het 
is eens iets anders.

rubrieken van de papieren versie zoals Auto, 
Film, Letteren, MultiMedia, Wetenschap. 
Het derde deel van de site heet StandBY. 
Hier wil De Standaard een uitgebreide 
selectie van nieuws en artikels over 
Belgische aangelegenheden brengen. In de 
eerste plaats is dit bedoeld als dienst-
verlening voor Belgen in het buitenland, 
maar ook voor thuisblijvende landgenoten

Op 17januari lanceerde de krant De Standaard haar totaal vernieuwde 
en uitgebreide website. Voor ons een aanleiding om na te gaan hoe de 
Belgische dagbladenpers vertegenwoordigd is op het Internet.

De nieuwe website van De Standaard 
mag gezien worden. Zoals het een 
kwaliteitskrant betaamt, is de layout 
helemaal niet schreeuwerig. Toch wordt 
handig gebruik gemaakt van frames, 
grafische opsmuk en gevorderde layout-
technische features. Zo rollen de headlines 
voortdurend heen en weer over het scherm.

De site bestaat uit drie delen. In 
StandPunt worden alle teksten uit de 
opiniepagina’s van de papieren versie 
gepubliceerd, maar tevens kan je er on line 
discussies voeren. Onder de hoofding 
Rubrieken vind je een aantal artikels uit de

is dit nieuwsaanbod zeer interessant. Tot 30 
april is StandBY gratis, daarna zal een 
abonnementsbijdrage gevraagd worden 
(vermoedelijk één vierde van een papieren 
abonnement). Wees er snel bij!

Déjà VUM
Ook de andere kranten van de VUM 

(Vlaamse Uitgeversmaatschappij) hebben 
een stek on line gevonden. Het Nieuwsblad 
en De Gentenaar hebben dezelfde redactie, 
dus staan ze ook op dezelfde site. Het oogt, 
net zoals de papieren exemplaren, wat

ei si t b  te  wwTgfü z+iKf+m Vo o r  AWPessw^sPRosuene/v

OUD£ CEW O UTES ROESTEN N IET...

drukker en kleurrijker dan De Standaard, 
maar het inhoudelijke aanbod is kleiner. Je 
krijgt hier iedere dag een aantal ge-
selecteerde artikels uit de papieren editie. 
Interessant en handig, maar ook niet meer 
dan dat.

Het Volk was twee jaar geleden de 
eerste Vlaamse krant die een website 
aanbood waarop meer te vinden was dan

De Coneentra-kranten, 
het moet gezegd, hebben zeer 
goede websites. Het Belang van 
Limburg biedt bijna al zijn 
artikelen ook op het Internet 
aan. Dit dagblad heeft boven-
dien als enige foto’s op zijn 
website staan: wij kregen een 
primeurfoto van getuige XI te 
zien. Wat wel stoort, zijn de 
vele advertenties op de web-
pagina; geen enkele krant heeft 
er zoveel als Het Belang.

De Gazet van Antwer-
pen moet voor haar Limburgse 
zusterkrant niet onderdoen. De 
layout van de digitale Frut doet 
ons op één of andere wijze 
denken aan die van de DMA 
(D igitale M etropool A n t-
werpen). Zou dat de typische 
Sinjoren-look zijn? Hoe dan 
ook, wij hadden de indruk alle 

artikels on line te vinden. Net als de meeste 
andere kranten heeft ook De Gazet van 
Antwerpen een goed archief van haar 
elektronische artikels. De GvA is daarenbo-
ven vastberaden u een - let op, NPC-woord 
in aantocht! - meerwaarde aan te bieden op 
haar site: voetbalkalenders, wielergidsen, 
alles over het vorstenhuis,;., en achter de 
link Cyberdock komt het meerwaarde-



gebeuren pas tot volle bloei. Afin, u moet 
het zelf maar eens bekijken.

Tijd is geld
De economisten onder u lezen 

uiteraard alleen maar De Financieel 
Economische Tijd. De FETheeft zich online 
omgedoopt -tot TIJDNet, en brengt, naast 
een selectie artikelen uit de papieren EET, 
iedere dag om 18.00 uur een speciale 
Intemet-editie met het meest recente nieuws 
over de markten en de beurs, bedrijfsnieuws 
en - verrassing! - het weerbericht. De Tijd 
is ook de enige krant die een eigen e-zine, 
een wekelijkse digitale nieuwsbrief, 
uitbrengt. T-zine heet het beestje en het 
brengt uitsluitend nieuws over het Internet.

Het progressief geweten van Vlaan-
deren, De Morgen, is niet zo progressief in 
het gebruik van nieuwe media. Ja hoor, ze 
hebben een site, maar daar is niks anders te 
vinden dan reclame voor de spaaraktie 100 
jaar design. Tot 3 mei 1997 kon je op een 
particuliere website nog de Internet- 
bijdragen aan De Morgen van Jozef 
Schildermans lezen, maar die is daar 
sindsdien ook mee gestopt. Bedroevend.

Maar ach, het kan nog altijd erger. 
De overige Vlaamse kranten, zoals Het 
Laatste Nieuws of De Nieuwe Gazet, houden 
zich ver verwijderd van cyberspace. 
Misschien hebben ze het te druk met artikels 
schrijven over Marokkanen...

Au delà de la ligne
Onze Franstalige broeders worden 

digitaal veel minder verwend. Wij vonden 
slechts één Franstalige krant terug op het

Net: Le Soir. Maar de kwaliteit van deze 
site maakt veel goed. Le Soir bracht eerder 
al CD-Roms uit waarop haar artikelen-
archief te raadplegen viel. De krant was er 
ook snel bij om zich op het Web te vestigen. 
De site zit mooi en gestructureerd in elkaar. 
Een uitgebreid archief dat terugreikt tot 
1994 doet kwaliteit vermoeden. En jawel, 
dat wordt bevestigd: Le Soir zet al haar 
artikels on line, ideaal voor wie zijn Frans 
wil oefenen. De Nederlandse teksten op de 
site zijn in elk geval vlekkeloos. Chapeau!

Laten we tenslotte ook onze Fritzen 
uit de Oostkantons niet vergeten. Zij vinden 
maar liefst al hun kranten terug op het Web.

Niet moelijk, ze hebben er maar één: Grenz- 
Echo, Die einzige Deutschsprachige 
Tageszeitung in Belgien. Aan alle germa-
nisten zeg ik: rept u daarheen!

Als pousse-café serveren we vandaag 
Belga, het Belgisch persagentschap. Hun 
site lijkt nog in ontwikkeling. Naast de 
nodige Public Relations vindjeer een greep 
uit de persberichten die Belga verstuurt 
naar alle krantenredacties, met een 
zoeksysteem. Wie wil weten waar de 
dagbladen hun mosterd halen, hij/zij 
bezoeke Belga. You’ll know it all!

MDG

De Standaard; h ttp ;//www.standaard.be/
VUM: http:/Zwww.vumJbe/
Het Nieuwsblad - De G entenaar; 
http://www.vum. be/nbhome.html 
Het Volk; http://www.hetvolk.be/
Clickx; http://www.dickx.be/
De Personeelsgids; http://www.vum.be/pg/ 
V acature; http://www.vacature.be/
C oncentra; http://www.concentra.be/
Het Belang v an  Lim burg; http://www.hbvl.be/
Gazet v an  A ntw erpen; http://www.gva.be/
DMA; http://www.dma.be/
De Financieel Economische Tijd; http://www.tijd.be/ 
De Morgen; http://www.demorgen.be/
Jozef Schilderm ans: 
http://www.datatestlab.com/dm04SJhtm 
Le Soir; http://www.lesoir.be/
Grenz-Echo: http://aws8150.euroregio.net/ge/
B e lga: http://www.belganews.be/belganews/

MSR
M e u w s p io n ie rs  a a n  d e  R U G

Standaard hield op 17januari StandBY boven de doopvont, een 
digitale nieuwsdienst voor lezers in de hele wereld. Maar aan de RUG 
bestadt reeds jarenlang zoyn nieuwsdienst: MSR.

MSR stond oorspronkelijk voor 
MailServerR, en werd door Nick Cremelie 
ontwikkeld aan de vakgroep Elektronica en 
Informatiesystemen, kortweg ELIS. Het 
begon eerder toevallig in het najaar van ’91, 
toen Nicks collega Wim Vandermeersch 
voor een jaar naar de Camegie Mellon 
University in Pittsburgh (USA) vertrok. 
Nick Cremilie stuurde zijn collega via het 
computernetwerk BITNET af en toe een 
overzichtje van de Belgische actualiteit. Na 
verloop van tijd speelde Wim Vander-
meersch deze berichtjes door naar een paar 
andere Belgen in de USA. Toen dit in de

smaak bleek te vallen, besloten Nick 
Cremelie en een andere collega, Nico 
Weymaere, een volledige mailserver in 
elkaar te boksen, zodat iedereen die e-mail 
kon ontvangen deze berichtjes zou kunnen 
opvragen.

Op 15 mei 1992 werd MSR officieel 
aan de wereld kenbaar gemaakt. Al snel 
werd de nieuwsbrief dagelijks geüpdated. 
Een poging om het nieuws van BRTN- 
Teletekst over te nemen, om zo zelf niks 
meer te hoeven intypen, ketste af op een 
njet van de overheidszender. De dagelijkse 
nieuwsbrief werd dan maar verder met de

hand samengesteld, inmiddels door een 
ploeg collega’ s van Nick Cremelie en andere 
medewerkers, ‘s Ochtends worden de 
kranten gelezen en de radio beluisterd, 
waarna het belangrijkste nieuws wordt 
samengevat.

Sinds 1994 wordt MSR niet alleen 
via e-mail rondgestuurd, maar ook op de 
nieuwsgroep soc.culture.belgium gepost. 
MSR heeft ook een website: http:// 
www. elis. rug.ac.be/ELlSgroups/speech/ 
msr/. Dagelijks bereikt MSR zo’n twee-
duizend lezers, waarvan één derde in België 
zelf. Vooral Belgen in de VS zijn in de 
nieuwsdienst geïnteresseerd, maar MSR- 
lezers zitten overal in de wereld. MSR is 
nog steeds volledig gratis en blijft het werk 
van enthousiaste vrijwilligers.

MDG
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Seks en Evolutie
Op 17 december jl. werd door de werkgroep “ ‘t Zal Wel Gaan” een 

debatavond georganiseerd rond het thema Natuur of cultuur ? \ Reden 
|||yWtoeg om in navolging van Professoren Verraes (Dierkunde) en 
Wkraeckman (Filosofie) en van moderator Dr. Tom Claes even bij deze 
yiéÈg jstil te staan.

De menselijke activiteit, waarmee 
wij, als man of vrouw van de straat, het 
meest vertrouwd zijn, situeert zich 
ongetwijfeld tussen vandaag en de vorige 
twee- è drieduizend jaar. De moderne mens 
(Homo sapiens) bestaat echter al enkele 
honderdduizenden jaren, honderdmaal 
langer, zeg maar. Het overgrote deel van 
die tijd (namelijk ca. 90% ervan) heeft de 
mens als jager-verzamelaar geleefd. Dit 
betekent dat het proces van de natuurlijke 
selectie ruwweg 8.000 generaties lang vrij 
spel kreeg. Alleen de gezondsten, de meest 
weerbare mensen brachten het tot een 
leeftijd waarop ze zelf kinderen kregen en 
zo hun genen konden doorgeven. Hierbij 
gaven de meest vruchtbare vrouwen en de 
seksueel meest potente mannen het vaakst 
hun genen door. We zijn dus allen 
nakomelingen van vrouwen en mannen die 
gedurende honderdduizenden jaren louter 
op hun capaciteiten tot overleven en 
vermenigvuldigen werden geselecteerd. 
Geen wonder dus dat we daar nu juist zo 
sterk in zijn. Samen met die twee 
capaciteiten, erven we uit die periode echter 
ook een hele resem eigenschappen die 
‘indertijd’ zeer nuttig waren maar die in 
moderne samenlevingsvormen niet meer 
zo vanzelfsprekend zijn. Neem het 
voorbeeld ‘trouwheid binnen een relatie’. 
Statistieken tonen dat mannen beduidend 
meer vreemdgaan dan vrouwen. Ontrouw 
bij mannen was destijds een duidelijke 
evolutionaire troef: naast het doorgeven 
van de genen binnen de stabiele partner-
relatie, kon het genetisch materiaal ook 
buiten de relatie ‘verspreid’ worden. Het is 
voor vrouwen natuurlijk noch makkelijk 
noch zo vrijblijvend als voor mannen om 
lukraak shots van genen rond te spuiten. 
Ontrouw bij vrouwen bleek evolutionair 
daarom weinig zinvol en zelfs contra-
productief: vrouwen zouden vooral baat 
hebben bij een goede, stabiele partnerrelatie, 
omdat deze borg staat voor de gedeelde 
kinderzorg. Kinderen tot volwassenheid 
brengen, laat dan weer wel toe het genetisch 
materiaal te bestendigen. Conclusie: 
vrouwen zijn trouwer dan mannen omdat 
ze hiertoe natuurlijk geselecteerd werden! 
Onmiddellijk stelt zich in dit soort debat de 
vraag naar moraliteit en ethiek. Biologie, 
ethologie en evolutionaire psychologie 
kunnen helpen verklaren waarom mensen 
zijn zoals ze zijn en zich gedragen zoals ze

zich gedragen. Deze disciplines onthouden 
zich echter geheel van elke morele of 
ethi sche interpretatie: ze beweren geenszins 
iets te zeggen over hoe mensen zich zouden 
moeten gedragen. Ethologen en evolutionair 
psychologen leggen onder andere ook uit 
wat mannen en vrouwen ‘aantrekkelijk’ 
maakt voor elkaar. Gedurende duizenden 
generaties bepaalde de sekse van de mens 
zijn rol binnen het gemeenschapsleven: 
mannen vormden de w eerbare, be-
schermende en jagende partners en vrouwen 
de beschermde, verzorgende partners. 
Eigenschappen, die deze rol versterkten, 
waren natuurlijk belangrijke selectie- 
voordelen. Echter ook het kunnen herkennen 
en herkend worden van die capaciteiten 
waren cruciale troeven. In het bijzonder 
voor vrouwen bleek dat aspect kritiek. Haar 
evolutionaire eigenschappen waren immers 
niet van die aard, dat indien haar de 
voordelen (d.i. voornamelijk eten en 
bescherming) niet gegund werden, dat ze 
zich die niet krachtdadig kon toeëigenen. 
Alleen mannen, die vrouwen (en kinderen) 
bescherming en voedsel brachten, ver-
hoogden hun voortplantingskansen en 
alleen vrouwen die bescherming en voedsel 
genoten, konden overleven. Dus was het 
voor mannen belangrijk om vrouwen 
duidelijk als vrouwen te herkennen en voor 
vrouwen belangrijk om zich duidelijk als 
vrouwen herkenbaar te maken. De vrouw 
heeft - net als andere diersoorten - in haar 
evolutie enkele opvallende lichamelijke 
veranderingen ondergaan. Alle mannen, ook 
de moderne man, kicken op die lichamelijke 
eigenschappen.

Borsten & billen
Een van de stokpaardjes van de 

zoöloog Desmond Morris is zijn beruchte 
billen-borstenhypothese. Tijdens het 
menswordingsproces veranderde het 
courante paringsgedrag van de naakte aap 
van de ‘op zijn hondjes’-wijze naar de 
alombekende missionarishouding (het 
aangezicht-aan-aangezichts-vrijen). Dit 
veranderde drastisch de zichtbaarheid van 
de ‘oude’ lichaamssignalen. De billen en de 
schaamlippen, waarop de mannelijke 
primaat zich al miljoenen jaren lang had 
afgestemd, waren ‘plots’ uit het zicht 
verdwenen. Tegelijk boden echter de 
overgang van de knokelgang (cf. gorilla’s)

H e t  b e e s t in  o n s

naar de rechtopstaande houding enerzijds 
en het verlies van de pels anderzijds nieuwe 
‘terreinen’ voor signalisatie. Zo zouden de 
borsten, die er oorspronkelijk eerder als 
platte tepels uitzagen, zijn gaan zwellen als 
nabootsing van de grote, halfronde billen.
Ter verdediging van zijn theorie noteert 
Morris dat de vorm van de menselijke 
borsten verre van ideaal is voor het zogen 
van baby’s. Bewijs daarvan zijn de 
papflessen, die niet de vorm van de 
mensenborst nabootsen doch wel die van 
een speen bij vrouwelijke apen! Bovendien 
hebben alle niet-zogende primatenwijfjes - *
met uitzondering van de mensenvrouw- 
platte borsten en zwelt het gebied om de 
tepel pas iets op bij zwangerschap; bij 
mensen vrouwen blijven de borsten ge-
durende de hele periode van jonge 
volwassenheid vooruitstekend en flink van 
vorm, ongeacht hun moederlijke functie.
Borsten zijn dan ook geen louter moederlijke 
doch wel een seksuele ontwikkeling, oppert 
Morris. De evolutionaire charme-operatie 
van de vrouw kent ook een tweede belangrijk 
aspect: daar zowel vrouwen als kinderen 
bescherming genieten, zal de evolutie bij 
vrouwen zowel een vrouwelijke als een 
kinderlijke signalisatie versterken. Zo stipt 
Konrad Lorenz de ronde en rozerode 
wangen aan, de grote, blauwe ogen met 
lange, gekrulde wimpers, de rode kinder- 
zuigmond, het blonde haar en de zachte, 
donzige huid aan: dit zijn allemaal 
eigenschappen die vrouwen kinderlijker 
maken en dus (meestal) aantrekkelijker, 
omdat de evolutie ‘bescherming vragen’ en 
‘ontwapening, positieve houding, aan-
trekking’ heeft geassocieerd. Ook over de 
consensus-’knappe man’ kan op soort-
gelijke manier gespeculeerd worden. Zo 
heten bijvoorbeeld uitgesproken juk-
beenderen en een wilskrachtige kin ‘sexy’ 
bij een man. Uit een miljoenen jaren lang 
primatenverleden waarin bijten de belang-
rijkste verdediging was, erft de moderne 
mens immers nog steeds een associatie 
tussen ‘een goed ontwikkeld kauwapparaat’ •
en ‘weerbaarheid’ en vandaar ook tussen 
‘een goed ontwikkeld kauwapparaat’ (of 
wat daarop kan duiden zoals de juk-
beenderen en de kin) en een ‘die moeten we 
hebben, meisjes!’-reactie. “Ieder heeft zo 
zijn gekheid” en “smaken verschillen”, zegt 
de volkswijsheid. Toch hebben we als 
mensen over tijden en continenten heen 
meer gemeen dan veelal vermoed wordt. 
Misschien -zoal Prof. Verraes het stelt- 
omdat alles, en dus ook de cultuur, 
uiteindelijk in se natuur is?

Ariane B.



K a tje s  k n ijp e n  in  e e n  ro o d o ra n je  g lo e d

Neon
|  Tijdens één van je  volkomen toevallige, totaal doelloze wandelingen 

doof het Verdonck-steegje (beter bekend als het “glazen straatje”) 
kriiïmn er talloze vragen in je  hoofd opduiken:Heb ben die geen kou ?”, 
“Is dat wel gezond?”, “Hoeveel?” en “O my God, wat doet ze met dat 
ei?i”. Op al deze vragen zulje hier geen antwoord vinden. Ben ji j  echter 
een van de weinigen die zich in een dergelijke situatie a f vragen hoe 
në&nfjteht werkt, dan ben je  hier wel aan het juiste adres.

Het grote voordeel van neonlampen 
is dat ze in de vorm van smalle buizen 
gemakkelijk tot letters en andere ingewik-
kelde (lees suggestieve) vormen worden 
gebogen. Tweede voordeel is dat neon-
lampen een enigszins opvallende licht-
opbrengst of gloed hebben, waardoor de 
suggestieve vormen nog meer de aandacht 
trekken. Twee voordelen waar de reclame- 
sector dankbaar gebruik van maakt.

Die opvallende gloed is te danken 
aan wat men in de fysica wel eens 
“elektrische ontlading door gassen” placht 
te noemen. Om dit te bekomen neme men

een glazen buis, vult men deze met neongas 
en jaagt men vervolgens elektronen van de 
ene kant naar de andere kant door de buis. 
Onderweg komen de elektronen dan in 
botsing met de neondeeltjes. Het gevolg 
hiervan is dat de elektronen die binnen de 
neondeeltjes zelf circuleren, uit hun baan 
worden gestoten. Door de botsingen hebben 
deze elektronen immers extra energie 
gekregen. Op het moment dat de deeltjes 
naar hun oorspronkelijke baan terugkeren 
(“Héhé, mijn thuis is waar men Stella staat”, 
moeten ze denken) staan ze deze overtollige 
energie af in de vorm van elektro-

m agnetische straling. En omdat de 
frequentie van deze straling binnen het 
zichtbare lichtbereik ligt, is deze straling 
onder de vorm van een heldere roodoranje 
gloed waarneembaar. Andere kleuren 
kunnen bekomen worden door andere 
gassen te nemen, die straling geven op 
andere frequenties. Zo geeft helium een 
mooie goudgele kleur en krypton een 
soortement bleekpaars. Nog andere kleuren 
worden voortgebracht door fluorescerende 
materialen in buizen die gevuld zijn met 
kwik of argon. Niet vergeten het geheel 
onder een lage druk te brengen en bij de 
bereiding een hoog voltage te gebruiken, 
anders hebben gassen immers de onheb-
belijke gewoonte elektriciteit niet bijster 
goed te geleiden, ‘t Is ook altijd iets met die 
gassen.

Cobbaut

Bron: H oe w erk t d at? , The 
Reader’s Digest, Amsterdam, 1991.

Berckmans ’ Beste
M e e s te rk a k k e r

J.M.H. Berckmans staat gekend als het magere ventje dat zit te 
M döm op de wereld. Dat mag zeer letterlijk genomen worden, want de 
uitscheiding van vaste afvalstoffen is iets dat door al zijn verhalen loopt. 
Berckmans is overal aan het kakken. Zijn onderbroek is vuil, en hij 
stinktV

Berckmans is geen gewone zage- 
vent, niet zo iemand die tegen iedereen zit 
te zeveren dat het niet schoon meer is. 
Eigenlijk zevert Berckmans vooral tegen 
zichzelf. En hij kan heel goed zeveren en 
luisteren, want daarna schrijft hij het 
allemaal op. En hij kan heel goed schrijven, 
want daarna lees ik dat allemaal en dan zeg 
ik: “Berckmans is een meesterkakker”.

Berckmans’ Beste is een bloem-
lezing uit het zevental boeken dat JMH al 
op zijn naam heeft staan. Het eerste verhaal,
Met Jan in de metropool o f De Ballade van 
Wasted Youth, beschrijft JMH’s jeugd in
Leopoldsburg. Het zet de -----------
toon voor de rest van het S ' B e r c k m a n s  is  g e e n  

boek, dat voor het grootste z a 9e v e n t.

deel autobiografisch is.

De Beuckelaer Jean-Pierre. De manier 
waarop hij dit doet is vaak hilarisch, maar 
soms ook erg droevig.

V a a k  is  d e z e  e l le n d e  

e n o rm  g r a p p ig  e n  b e e s tig  

g o e d  g e s c h re v e n .

Doorheen de verhalen walst JMH over zijn 
eigen ellende, maar ook over de miserie van 
andere mensen, zoals in Aantekening over

Na het typen van 
deze laatste zin, voelt de 
schrijver van deze be-
spreking dat het niet echt de goede richting 
uitgaat, ‘t Is altijd hetzelfde met die 
Berckmans-besprekingen. Ze kunnen nooit 
vatten waar het bij Berckmans over gaat. 
De zelfkant van de maatschappij en zo van 
die dingen, ja, ongetwijfeld. Of zoals op de 
achterflap van het boek staat: “Vuilbekkend 

lopen zijn personnages in de 
tredmolen van het bestaan”. Zo 
krijgt niemand zin om Berckmans 
te lezen. Dat is ook het eeuwige 

probleem. Berckmans krijgt fantastische 
recensies, maar niemand heeft zin om al die 
miserie tot zich te nemen.

Mag ik er dan op wijzen dat het 
verlichte miserie is, ellende die zeer vlot 
leest? Vaak is deze ellende enorm grappig 
en beestig goed geschreven. Berckmans’ 
Beste is aan een speciale prijs in de slechtere 
boekhandel te verkrijgen. Ruil uw Brussel- 
mansobsessies voor één keer voor het betere 

werk. Laat die dikke Claus maar 
wachten tot de Nobelprijs al zijn 
boeken drastisch in prijs verlaagt. 
Laat Lanoye voorlopig in zijn 
karton-nen dozen zijn ding doen! 

Hij zegt zelf dat hij niet begrijpt waarom 
niet iedereen het verzamelde werk van 
Berckmans in huis heeft, ‘t Wordt tijd voor 
een authentieke Berckmans. Een echte. 
Geloof mij.

MaK

Berckmans’ B este is  u itg e g e v e n  b i j  Nijgh 
& Van D itm ar/ Dedalus, k o s t  in  p r in c ip e  

4 9 5 f r  m a a r  u v in d t  h e m  w a a r s c h i jn l i jk  

v o o r  m in d e r .
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Flamenco en Flandes
S a n té , m ijn  s h a s h m a q a m !?

De temperaturen in onze contreien zijn nog maar net naar een 
aanvaardbaar winterpeilgezakt en we worden al onmiddellijk verstrooid 
m t  muziek uit verre en/of warmer oorden. Wie nu reeds een tweede 
Zittijd in  ‘t verschiet heeft kan maar beter vandaag een stukje van de 
wereld, uitgestald op de Gentse podia, meepikken. Spanje en Oezbekistan 
komen op respectievelijk 6 en 12 februari naar je  toe!

Aardbeving Junior
Wie Andalusië(de meest zuidelijke 

provincie van Spanje) zegt zegt eveneens 
flamenco. Iedereen denkt dat flamenco op 
en top zigeunermuziek is, maar dit is slechts 
een halve waarheid. Toen de zigeuners aan 
het begin van de vijftiende eeuw in Spanje 
belandden gingen ze hun muziek vermengen 
met joodse en Arabische muziek. Het zijn 
nu net deze drie gemeenschappen die het in 
de loop der eeuwen eeuw hard te verduren 
kregen in Spanje (cfr. de reconquista en het 
Franco-regime). Dit wetende zou men ervan 
kunnen uitgaan dat flamenco in z’n pure 
vorm dè Europese blues bij uitstek is. 
Flamenco is namelijk een energieke en 
passievolle uiting van het harde bestaan en 
tevens een middel om te vergeten, om met 
trots en rede dit harde bestaan te overstijgen. 
Concreet omvat de flamenco drie discipli-
nes: de zang of cante, de gitaarbegeleiding 
of toque en de dans of baile.

Het epicentrum van de flamenco is 
Jerez de la Frontera, tevens de bakermat 
van de sherry (sherry is een Engelse 
verbastering van Jerez, nvdr). Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de grootste 
muzikanten hier het daglicht zagen. Eén 
van deze sterren was Terremoto de Jerez, 
vrij vertaald wordt dit ‘de aardbeving van 
Jerez’. Hij was een begenadigd zanger die 
de cante jondo of diepe zang uitoefende. 
Terremoto de Jerez overleed in 1981, maar 
hij gaf de fakkel door aan z’n zoon die 
zichzelf Terremoto Hijo noemt (hijo 
betekent zoon). Hij heeft dezelfde stem- 
(kwaliteiten) als die van z’n vader zaliger 
en won in september jl. de tiende flamenco- 
biënnale in Sevilla in de categorie cante.

Terremoto Hijo komt nu voor het 
eerst naar België en zal op vrijdag 6 februari 
een staaltje van de traditionele flamenco 
ten beste geven in de Gele Zaal. Studenten 
genieten een reductietarief. Meer info, tel: 
09/235.37.06.

Zes suites op ‘n rij
Bukhara is een Oezbeekse stad en 

geldt als één van de oudste cultuursteden 
langs de zijderoute in Centraal-Azië. 
Bukhara is tevens de bakermat van een 
muziekstijl die men shashmaqam oftewel 
‘zes suites’ noemt. Dit genre ontwikkelde 
zich in de loop van de achttiende eeuw en is 
een symbiose van Perzische middeleeuwse 
muziek en muzikale invloeden uit Oost- 
Turkestan en Noordindia. De naam 
Babakhanov is reeds generaties onlos-
makelijk verbonden met shashmaqam, 
reeds ten tijde van de emirs van Bukhara 
speelden de Babakhanovs op religieuze 
festiviteiten en aan de hoven van het emiraat.

Tijdens het Sovjetregime verwaterde 
de traditie, maar Ari Babakhanov slaagde 
erin het genre een nieuwe impuls te geven. 
Hij wordt trouwens beschouwd als de enige 
musicus die alle muzikale finesses van 
shashmaqam nog beheerst. Ari Babakhanov 
komt deze maand met z’n ensemble voor 
het eerst naar Europa. Dit ensemble omhelst 
vier vrouwenstemmen, twee mannen-
stemmen, twee luiten, een viool en een 
trom. Op donderdag 12 februari kan je hen 
beleven in kunstencentrum Vooruit. Ook 
hier geldt voor studenten een reductietarief. 
Meer info, tel: 267.28.28.

M o’KUL
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Rockrally ’98
r o u t in ie r  K o e n  D ie r ic k x  v e r te lt

Enkele weken terug was het eindelijk zover. Een niet nader te 
noemen tijdschrift maakte de preselecties bekend van het door haar 
jongerichte rockconcours, ook wel de Rockrally genoemd. In de loop der 
jarenftreeg deze wedstrijd nogal mythische proporties aangemeten. De 
vraag die wij ons dus stelden is o f dit wel terecht is. En aan wie konden 
wijdêqe vraag beter voorleggen dan aan Koen Dierickx, die dit jaar voor 
de derde keer geselecteerd werd, en die zelfs met de twee groepen waarin 
hyactief is, MUI en Walter, hetfelbegeerde Rockrallypodium zal mogen 
bestijgen.

Even voorstellen. Koen Dierickx is 
27 jaar, studeerde ondermeer voor bos-
wachter, landschapsarchitect en deed een 
poging om filosofie te studeren aan onze 
uni versiteit. Hij behoort nog tot de generatie 
die legerdienst moest doen (slechtste periode 
van zijn leven). Koen beleeft sinds zijn 
achttiende een kotleven, met dat verschil 
dat het studeren werd vervangen door werk. 
Hij is landschapsarchitect aan de stad Gent. 
Via hem probeer ik te weten te komen wat 
er leeft binnen de nog te ontdekken 
Belgische rockwereld, al zal het grootste 
deel hiervan wellicht nooit ontdekt worden 
omwille van het feit dat er zo goed als niets 
aan te ontdekken valt.

Schamper: Hoe lang bestaan MUI 
en Walter al?

Koen: “Met Walter zijn we nu 
ongeveer een jaar bezig. MUI daarentegen 
is twee jaar geleden ontstaan tijdens de 
vorige Rockrally. Ik trad daar op met een 
van mijn vorige bandjes waarmee ik 
geselecteerd was. De maandag daarop kreeg 
ik telefoon van Frank (Zaman, van wijlen 
Ze Noiz). Hij had ons aan het werk gezien 
en wou met mij iets nieuws beginnen. Ik 
vond dat heel flaterend. Die avond op de 
Rockrally heb ik trouwens nog felicitaties 
gekregen van Frank Vanderlinden. Ik 
begreep niet wat er gebeurde. Bepaalde 
mensen van wie je zou denken dat ze er wel 
verstand van hebben, waren ervan overtuigd 
dat wij de finale zouden spelen. Dat was 
dus niet zo.”

Schamper: Waarom denk je  zelf 
dat je  geselecteerd bent?

Koen: “We maken natuurlijk geen 
echt vernieuwende muziek, maar ik denk 
dat onze songs sterk genoeg zijn en dat ze 
genoeg melodie bevatten. Met MUI hadden 
we het wel enigszins verwacht. We werden 
door Basstal al geselecteerd voor Debuut- 
rock. Met Walter was het een grotere 
verrassing. De muziek die we daar maken is 
kalmer en melodieuzer. Ik doe met deze 
groep meer mijn eigen zin. Ik hoef geen 
rekening te houden met Frank, die liever 
strakkere nummers speelt. Walter is echt 
mijn eigen project en daarom vind ik het

dan ook voor mezelf leuker om met deze 
groep een selectie te kunnen afdwingen.” 

Schamper: Jij hecht blijkbaar veel 
waarde aan een selectie voor de 
Rockrally.

Koen: “Ja en nee. Ik beschouw het 
als een soort barometer. Je krijgt er steeds 
feedback van andere mensen uit de branche. 
Op die manier bekijk ik de selectie als ‘leuk 
meegenomen’, maar niet als absoluut 
streefdoel. Het is anderzijds wel een 
motivatieom op relatiefkorte tijd een aantal 
kwalitatief goede nummers in elkaar te 
boksen. Het is als het ware een soort van 
Rockrally-koorts die om de twee jaar 
opkomt. Het blijft spannend en als je 
geselecteerd bent, weet je dat je geappre-
cieerd wordt. Hoe je het ook draait of keert, 
het kan een springplank zijn.”

Schamper: De wildste verhalen 
doen de ronde over de jury. Maar al te 
vaak zouden juryleden tijdens de 
voorrondes niet van de toog o f  
backstage weg te slaan zijn. Ze zien 
bijgevolg niets van de optredens en 
toch breken ze nadien ongeveer alles 
a f  in hun niet verder te citeren 
weekblad.

Koen: “Die verhalen klinken mij 
niet onbekend in de oren. Volgens mij

maken sommige juryleden aan de hand van 
de demo’s een selectie van hoogstens een 
paar groepjes die ze live aan het werk 
willen zien. Het zou kunnen dat ze alleen 
voor die bands hun gat opheffen. Aan de 
andere kant is het zo dat wie de finale haalt, 
ook de voorrondes heeft overleefd en dat 
een finaleplaats toch ietwat garant staat 
voor kwaliteit. Vroeger was dat zeker het 
geval. De meeste groepen die toen de finale 
haalden, hebben iets betekend in de 
Belgische rock. Wie een aantal jaar geleden 
de Evil Superstars gezien heeft, wist al 
van in de voorronde dat zij laureaat zouden 
worden. Zij staken gewoon ver boven de 
rest uit. Als we de uitslag van ’96 bekijken 
dan heeft achteraf alleen An Pierlé nog wat 
van zich laten horen, en zij was niet eens bij 
de eerste drie. De winnaars, Novastar, 
bouwden een studio met hun geld, maar 
verder weet ik niet of die nog muziek maken. 
Het blijft natuurlijk altijd een subjectieve 
wedstrijd, die fout kan lopen van bij de 
selectie. Waarom werden groepen als 
Ashbury Faith en Soapstone bij voorbeeld 
niet geselecteerd?”

Schamper: Brengt meedoen aan 
de Rockrally aanbiedingen met zich 
mee?

Koen: “Voor de finalisten on-
getwijfeld wel, maar voor de doorsnee 
voorronde-groep niet. Er zijn wel een aantal 
artiesten uit ‘grotere’ Belgische groepen 
die je aanbieden om in hun voorprogramma 
te spelen of zo, maar al snel merkje dat dat 
allemaal lucht is. De artiesten zelf hebben 
op dat gebied weinig in de pap te brokken. 
Alles moet langs boekingskantoren passeren 
en die staan vaak garant voor geldmelkerij. 
In de loop der jaren heb ik trouwens geleerd 
dat de muziekindustrie één grote maffia is 
waar een massa geld mee gemoeid is.”

Schamper: Wat zijn tot slot nog je  
ambities?

Koen: “Die verleggen zich natuurlijk 
naargelang je iets hebt bereikt. In het begin 
wou ik gewoon op een podium staan. Later 
wou ik iets opnemen. Inmiddels hebben wij 
met professioneel materiaal een demo 
gemaakt. Het volgende stadium is een mini- 
CD uitbrengen en het ziet er naar uit dat dit 
tot de realiteit behoort. Maar waar het bij 
mij vooral om draait is mij amuseren tijdens 
repetities en optredens. Van twee zaken 
krijg ik een serieuze kick: andere mensen 
zien opgaan in mijn muziek, zeker als dat 
onbekenden zijn, en de instrumenten mooi 
in elkaar horen vloeien. Dan zeg ik altijd 
tegen de andere groepsleden: dit is gewoon 
pure groepsseks.”

Schamper: We zullen het eens 
proberen.

De Buurman
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Euripides schreef de oorspron-
kelijke versie van Phaedra en het had toen 
als titel Hippolutos (428 v. Chr.). Hij was 
de modernste Griekse tragedieschrijver

omdat hij de menselijke psyche centraal 
stelde en niet de góden. In de Griekse 
Oudheid stond de man centraal en werd de 
vrouw meestal genegeerd. Bij Euripides staat 

de vrouw daaren-
boven voor de in-
carnatie van zonde 
en verderf. Ook in 
dit stuk komt de 
vrouwenhaat van 
Euripides boven-
drijven. De latere 
versies van Racine 
en Claus zwakten 
die vrouwenhaat af 
en kregen Phaedra 
als titel. G illes 
W eyns gaf 
Phaedra een men-
selijk gelaat en boet-
seerde de manne-
lijke personages tot 
herkenbare figuren 
in plaats van edele 
helden. Hij baseer-
de zich op de drie 
versies om daaruit 
de tekst te distilleren 
die hij samen met 
Ellen Carrette en 
Heidi Broeckaert 
regisseerde voor 
Feenx.

P h a e d r a ,  
koningin van Athe-
ne en de jonge, 
tweede vrouw van

Feenx, g e ze lsch a p  th e a te rw e te n sch a p p e n  RUG

Feenx z o e k t  e e n  c o m p ro m is  tu s s e n  h e t  v e r le d e n  e n  d e  

to e k o m s t m e t  Phaedra.

Phaedra

O m d a t s te n e n  b lijv e n

£ Met toneelgroep Ceremonia ploegt Eric De Volder gestaag verder. Hij 
baant zich een weg zonder zich in bochten te laten wringen. Na producties 
zpeth *Kom Terug’, ‘Soep’, ‘Kamer en de man’,...staat sinds 21 januari 
*Dolmen ’ op de planken van Zaal KIM, broedplaats van Ceremonia.

Dolmen is gebaseerd op een 
briefwisseling die een man vanuit Parijs 
onderhield met zijn zus tussen 1906 en 
1930. Dirk Pauwels bracht een stapel

briefkaarten mee uit Frankrijk en duwde ze 
in de handen van Eric De Volder en zijn 
gezelschap, als een hoopje inspiratie. Op 
één van die kaartjes stond ‘Hotel Des

Dolmes’. Zo werd de titel geboren. 
“Tegelijkertijd vonden we dolmen ook 
een mooi beeld. Het eenzame beeld van 
vier personages, vier stenen die samen 
nog een platte steen dragen en waarrond 
alles verdwenen is,” voegt Eric De Volder 
eraan toe.

‘C’est mon anniversaire’, kraait 
Charles-Henri Kesteloot. Daar draait de

H ip p o lu to s , m a a r  d a n  a n d e rs

Dolmen

Theseus blijft achter terwijl haar man in 
de onderwereld vertoeft. Tijdens zijn 
afwezigheid wordt zij radeloos verliefd 
op haar stiefzoon Hippolytus, maar hij 
wijst haar af. Dit basisgegeven blijft 
overeind in de drie toneelteksten, maar de 
reden voor Hippolytus’ afwijzing verschilt. 
Euripides insinueert dat Hippolytus een 
eed van maagdelijkheid gezworen heeft 
aan de godin Artemis. Deze suggestie 
blijft ook bij Claus overeind. Racine liet 
Hippolytus kiezen voor een andere vrouw, 
Aricie. Weyns vond dit een clichématige 
oplossing en in zij n versie wij st Hippolytus 
Phaedra af omdat hij verliefd wordt op 
Aricius en zo zijn homoseksualiteit 
ontdekt. Hippolytus verbergt zijn relatie 
met A ricius zowel tegenover zijn 
stiefmoeder als zijn vader omdat hij hun 
reacties vreest. In die zin is het een haast 
anachronistische bewerking, want de 
liefde tussen twee mannen stond bij de 
Grieken hoog aangeschreven. Dat was de 
liefde van de ziel, terwijl de liefde tussen 
een man en een vrouw, de lagere liefde 
van het lichaam genoemd werd.

Een andere theatrale aanpassing is 
dat Phaedra (Heidi Broeckaert) haar 
gevoelens niet langer vertelt aan haar 
voedster, maar haar hartstochtelijke 
tweestrijd in monologen uit, die je de 
adem afsnijden. Eén van de repetities een 
drietal weken voor de première, doet 
vermoeden dat zij, Ruben Wullaert, 
Brecht Decaestecker, Steven Coppens 
en Stijn Bussels als hoofdrolspelers een 
sterk staaltje acteerwerk zullen neerzetten. 
Bovendien waagt Feenx met dit stuk zijn 
kans op het Internationaal Studenten- 
theaterfestivql in Amsterdam, dat 
plaatsvindt van 4 tot 11 april. Feenx treedt 
daar voor het voetlicht op 6 en 7 april.

Karlien

J :H a d  het kleding geweest, dan heette het retro. Het is theater en het is 
trendy: eigentijdse versies van klassiekers. Ook studententoneelgroepen 
voelen zich aangesproken door het tijdloze van grote meesterwerken. 
Fee|§§ het officiële gezelschap van de theaterwetenschappen, vertoont 
l lWhaedra’ op 16,17 en 18 februari in het Tinnenpottheater.



hele voorstelling om, letterlijk 
dan. Zijn mamman (Ineke 
Nijsen), parrain (Johan Knuts)1 
en grand-père (Philippe Flachet) 
komen samen om zijn verjaardag 
te vieren. Dit verjaardagsfeest 
vormt het uitgangspunt voor een 
familieschets. Henri (Hendrik 
Van Doorn) is opgewonden en 
jong en maait wild met zijn degen 
door de lucht. Mamman draagt 
haar huwelijksjurk en wacht 
tevergeefs op de vader van haar 
kind. De grijns op haar gezicht 
vertrekt dikwijls tot een pijnlijke 
grimas. Grand-père ijsbeert de 
hele voorstelling langs de andere 
per-sonages heen. Hij zegt niets, 
de anderen roepen af en toe iets 
naar hem, maar hij is compleet 
doof. Communicatie met grand- 
père is quasi onmogelijk. De 
anderen praten heel veel, maar 
ook tussen hen loopt de com-
municatie vaak mank. Ze ge-
bruiken hun tâal sluw. Taal wordt 
verhakkeld door hun emoties. Eric 
De Volder laat hen een Vlaams 
dialect spreken dat doorspekt is

t o n e e l g r o e p  C E R E M O N I A

DOLMEN
Een  t o n e e l s t u k  v an  E r i c  De V o l d e r

m e i  P h i l i p p e  F l a c h e t ,  J o h a n  K n u t s  ,
i ■

. ; ̂  I n e k e  N 11s s e n , H e n d r i k  Van  D o o r n .

met Franse woorden en uitdrukkingen 
om het Frans-Vlaamse karakter van 
deze familie aan het begin van deze 
eeuw weer te geven. De taal geeft de 
personages een karikaturale eigenheid 
die hen paradoxaal genoeg ontroerend 
menselijk maakt.

Ook de met grove streken 
aangebrachte make-up verscherpt de 
karikaturale gelaatsuitdruk-kingen 
va*n de personages en benadrukt hun 
kwetsbaarheid. In een naakt decoren 
wars van speciale lichteffecten gaat 
er een intense visuele kracht uit van 
enkele in de verf gezette gelaats-
trekken. Dit alles werkt bevreemdend, 
maar elk moment van vervreemding 
brengt je dichter bij de emotionele 
hartslag van de voorstelling.

Karlien

Voorstellingen van 
woensdag tot zaterdag 
om 20u in zaal KIM, 
Oudburg 24, 
en dit lot en met 14/2.

Wees eens een dagje 
vriendelijk tegen een dikzak

A rc a  s p e e lt ‘R ijk s d a g ' e n  ‘D

Tot 28 februari kan je  op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
&020U. ‘Rijksdag'gaan bekijken in het Arca-theater. Op dezelfde data, 
behalve op dinsdag, kan je  ongegeneerd naar een dikzak zitten staren in 
fedter Tinnenpot.

Rijksdag is een bewerking van 
Rustdag van Philippe Ceulemans ver-
mengd met Brecht, Goldhagen, Hitler, 
Levi, Tabori en tekst van de regisseur, 
Hugo Van Laere, zelf. Met Kader 
Gürbüz, Peter M arichael, Peggy 
Schepens, Rafaël Troch en Geert 
Buellens.

Suzanne, Romeo, Thomas, Gabriel 
en Anne zitten opgesloten in één ruimte en 
ze hebben de opdracht gekregen één dag 
per jaar mensen van deze aardkloot te 
verwijderen, willekeurig, want ‘de dood 
mag geen reden hebben’. Aanvankelijk 
reageert iedereen geschokt op dit waan-
zinnige voorstel. Geen denken aan. Toch 
weet Gabriel (Peter Marichael) hen te 
overtuigen om het op z ’n minst te 
overwegen. Deze gedachte is de aanzet

voor gediscussieer en diepe ontboeze-
mingen over politieke ideologieën en 
onrecht op wereldformaat. Een van de 
personages pleegt zelfmoord om een 
voorbeeld te stellen, een ander krijgt een 
zenuwcrisis en ondertussen passeren tal 
van politiek geladen uitspraken de revue. 
Als publiek voel je je tegelijk betrokken 
en op Brechtiaanse afstand gehouden; door 
het irreële van het reusachtige haardvuur 
en een roze boomstructuur in het decor, 
door de bijwijlen sympathieke personages 
waar je je niettemin zelden mee iden-
tificeert, en door het onvatbare van massaal 
menselijk lijden. Het is een aanklacht tegen 
het wangedrag van de mensheid, maar als 
individu weegt de schuld te licht.

Onrecht van een totaal andere 
omvang vind je in het Tinnenpottheater.

Daar zoekt Jules Croiset soelaas voor de 
talloze grapjes en spottende opmerkingen 
waar hij als dikzak mee geconfronteerd 
wordt. In een reeks monologen omschrijft 
hij hoe hij als zwaarlijvige steevast wordt 
getypeerd als de goedlachse dikkerd waar 
iedereen de vloer mee aanveegt. Vanuit 
een bruin café vertelt hij aan het publiek 
hoe hij de liefde tegenkwam. Maar tussen 
pot en pint wordt ook duidelijk dat zijn 
geliefde door zijn omtrek zijn ware emoties 
nooit voor vol aanzag en er bovendien 
misbruik van maakte. Met de nodige - 
soms bittere- humor en charme weet Jules 
Croiset begrip op te wekken voor mensen 
die met een maatje meer door het leven 
moeten. De tekst werd geschreven door de 
Fransman Henri Béraud en vertaald door 
W.F.Hermans.

Voor elke voorstelling liggen er 
tien vrijkaarten te wachen in het 
Schamperlokaal. Een kaartje aan het 
bekende adres volstaat.

KV
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In koeien van letters
G ra fis c h e  v o rm g e v in g  in  V la a n d e re n

1 1  In het museum voor Sierkunst en Vormgeving op 300 stappen van de 
■Kèrmmarkt loopt een tentoonstelling over 50 jaar grafisch vormgeven 
in Vlaanderen. Het kind heet ‘In koeien van letters’ en jengelt via een 
f& m ide affiche met groene, gele en oranje fluo om jullie aandacht. 
!fiikamper ging een kijkje nemen.

Of je nu een affiche maakt voor je 
studentenkring, een lettertype kiest voor 
die klachtenbrief aan het Gebouwen Beheer 
en Onderhoud (GBO), een etiket voor je 
zelfgebrouwen bier tekent of een naam-
kaartje maakt om op je kotdeur te hangen 
zodat je ouders niet meer bij je rampe- 
tampende buren binnenstappen ... je bent 
aan het grafisch vormgeven. Dat gebeurt in 
Vlaanderen al langer dan vandaag, en af en 
toe zelfs op professioneel niveau, getuigt 
de expositie. Het is een terrein waar artiesten 
en commercie elkaar ontmoeten en een 
verstandshuwelijk aangaan.

De tentoonstelling is een initiatief 
van de Dienst Vormgeving en het Vlaamse 
Instituut voor Zelfstandig Ondernemen 
(VIZO) en samengesteld in samenwerking 
met het museum. Men heeft uit het werk 
van 78 geselecteerde vormgevers het beste 
gekozen, met focus op creativiteit en 
vernieuwing. Volgens het VIZO, mani-
festeert een jonge groep grafische vorm-
gevers zich de laatste vijfjaar met stijgend 
succes. Het tijdschrift ‘Kwintessens’ speelt 
hierin een belangrijke rol:elk nummer wordt 
vormgegeven door een andere grafisch 
kunstenaar. Op de tentoonstelling ligt een 
aantal van deze nummers, al is het onder 
glas zodat je het met de voorpagina moet 
stellen.

De tentoonstelling is opgebouwd 
rond vijf aspecten van grafisch vormgeven: 
affiches, huisstijlen & logo’s, publicaties, 
boeken en periodieken. Als je binnenkomt 
is dat dan ook het eerste wat je ziet, een 
muur met affiches, je denkt even dat je 
terug buiten staat en voorbij een gebouw op 
de Kortemeer wandelt. De kwaliteit van

deze affiches steekt wel boven het 
gemiddelde uit: ze zijn mooi en duidelijk. 
Ze houden niet lang je aandacht vast, maar 
daar zijn ze ook niet voor. Een slechte 
affiche zou je immers moeten blijven 
bestuderen om te achterhalen waarover het 
gaat. Een goede affiche trekt de aandacht, 
maar brengt ook de boodschap zo snel 
mogelijk over om van 
de korte tijdsspanne 
die ze gewoonlijk 
maar krijgt, optimaal 
te profiteren.

Bij de logo’s 
en huisstijlen doet 
men je even stilstaan bij bedrijfscom-
municatie. Elk bedrijf heeft een bepaald 
imago, al dan niet gewild. Er wordt veel 
geld geïnvesteerd in het manipuleren van 
dat imago, ook via grafisch vormgeven: 
briefhoofden, letter-type, logo’s, het heeft 
allemaal een invloed. We merkten op dat de 
provincie Limburg een wel erg mooie 
huisstijl heeft sinds 1992, dankzij Gorik 
Lindemans. En voor de andere kant van 
het land, de huisstijl van Oostende, Stad 
aan Zee is van de hand van een zekere 
Johan Mahieu. Mij viel ook een komische 
ijs-lolly verpakking op van Ever Meulen, 
gekend omdat hij HUMO-covers vormgaf 
tussen 1972 en 1992. Hij heeft een zeer 
eigen stijl en zijn werk is in de tentoon-
stelling nog een paar keer te herkennen. 
Voor HUMO was hij al bijzonder creatief 
met lettertypes, tekeningen, karikaturen en 
bijgewerkte foto’s, bijv. een zware snor bij 
de Paus n.a.v. een Polen-bezoek.

Het kernwoord bij publicaties is 
leesbaarheid en daar wordt op verschillende 

manieren ge-
stalte aan ge-
geven. Hier 
vinden we bij-
voorbeeld een 
politiek kaart-
spel van GAL 
terug. En als je 
een prachtig 
p ro g ra m m a-
boekje voor 
een De Singel- 
seizoen ziet, is 
dat waarschijn-
lijk het werk 
van Gertrude 
A ud en ae r t .  
De boeken zijn

wel het leukste onderdeel: je kan ze namelijk 
vastnemen en doorbladeren. Als er een foto 
in de omslag van het boek verwerkt is, is die 
foto meestal niet door de vormgever zelf 
genomen. Doorema en Michiel Hendryck 
(foto) werkten bijvoorbeeld samen aan de 
cover van ‘Spek&Bonen ’ vanTomLanoye. 
Heel amusant is het boekje ‘Catalogus’ 
vorm-gegeven door Joke Mestdagh. Zelf 
zet ze op de eerste pagina ‘Dit boek is van 
mij ’, de inhoud is nog leuker. Het is namelijk 
de catalogus van een tentoonstelling was 
rond cartoons, t.g. v. het vijftienjarig bestaan 
van cultureel centrum ‘de Brakke Grond ’, 
met tekeningen van Kamagurka, Bras-

ser, Peter Van 
Straaten,e.a. Is het 
toegestaan hardop te 
lachen in een mu-
seum?

Ik ben ook op 
de benedenverdie-

ping verzeild, waar men exposeerde rond 
de ‘Prijzen Henry van de Velde 1997’. Dit 
behoorde niet meer tot ‘In koeien van letters’ 
maar ik stootte er op origineel werk van 
Nedda El-Asmar, die de ‘Prijs Voor Jong 
Talent’ kreeg. Wat denkje van een eierdopje 
met houdertje om het eitje warm te houden 
en onderaan een m ini-eitje dat een 
zoutvaatje is? Of een condoomhouder voor 
de discrete jongemens. Als je toch in het 
museum bent en als je van mooie dingen 
houdt, mag je dit zeker niet overslaan.

”De tentoonstelling wil een overzicht 
schetsen van de Vlaamse grafische 
vormgeving: een evolutie in tijd, in techniek, 
in vorm en stijl.”, schrijft het VIZO. Die 
doelstelling is mijns insziens niet bereikt. 
Ten eerste was de evolutie in de tijd niet erg 
duidelijk (met uitzondering van de affiches). 
Ten tweede was er over de gebruikte 
techniek geen enkele duiding met als gevolg 
dat ik ook daar geen evolutie in zag. 
Misschien vind je wel duiding in de 
catalogus, wie het ooit wil weten, hij/zij 
betale400 ballen. Begrijp me niet verkeerd, 
ik heb wel een boel mooie eindresultaten 
gezien, maar hoe men daar technisch toe 
gekomen is, is mij niet duidelijk geworden. 
Ondanks deze kritiek loont de ten-
toonstelling toch de moeite. Niet alleen 
doet ze je stilstaan bij het creatieve werk 
achter alledaagse media-boodschappen. 
Ook doet de tentoonstelling je verlangen 
dat er in het straatbeeld meer werk van een 
dergelijk gehalte te zien zou zijn.

Nadine Lahaye

Nog tot 1 maart, in de Jan 
Breydelstraat 5, elke dag behalve 
maandag van 9u30 to t 17u. 
Studenten mogen erin voor 50 bef.

A g e n d a  B e u rs s c h o u w b u rg  (1 9 8 8 ) ,  v a n  d e  h a n d  v a n  E v e r  M e u le n .

“No, W a ts o n , th is  n o t  w a s  d o n e  b y  

a c c id e n t ,  b u t  b y  d e s ig n .” (S c h e r lo c k  

H o lm e s )



T h e  e n d  o f  v io le n c e

Amerikaans-Franse film van Wim Wenders meto.a. 
Gabriel Byrne, BUI Pullman en Andie Mac Dowell.

The end ofViolence is de tweede Engelstalige film van de Duitse 
regisseur Wim Wenders , de maker van meerdere pareltjes zoals 
Paris,Texas (Gouden Palm 1984), Faraway.so close en Lisbon Story 
. Na Until the end o f the World wilde Wenders een film maken over 
geweld . Hij deed daarvoor een beroep op het schrijftalent van 
Nicholas Klein . Samen schreven ze het script voor The end o f 
Violence . Ry Cooder zorgde voor de muziek . Het resultaat is een 
bizarre maar meeslepende film die wel enige inspanning vergt van de 
grijze massa.

Zoals in de meeste van zijn recente films brengt Wenders ook 
hier weer een aantal personages samen wiens levens ogenschijnlijk 
door het lot verbonden zijn. In The end o f Violence zijn dat een 
producer en een computerprogrammeur .

Mike Max (schitterend neergezet door Lost Highway -acteur 
Bill Pullman) is een zeer succesvol Hollywoodproducer (van 
geweldfilms).Volledig in beslag genomen door zijn werk ziet hij zijn 
huwelijk de mist in gaan. Zijn vrouw Paige (Andie Mac Dowell) voelt 
zich verwaarloosd en beslist hem te verlaten. Een vreemde boodschap 
komt in Mikes e-mail terecht en kort daarna wordt hij overvallen. De 
twee gangsters die hem willen vermoorden, komen zelf op een vreemde 
manier om het leven. Mike wordt van hun dood beschuldigd en duikt 
onder bij de Mexicaanse familie van zijn tuinman, waar hij al gauw de 
filmwereld vergeet en zowaar een ander, minder gevoelloos mens lijkt 
te worden. Mike beseft niet dat zijn lot grotendeels samenhangt met dat 
van Ray Bering (Gabriel Byrne). Hij is een computerprogrammeur 
die een hoogstaand bewakingssysteem ontwikkelt voor de FBI. Met dit 
systeem kunnen misdadigers onmiddellijk uitgeschakeld worden. 
Wanneer hij beseft welke de gevolgen zijn van dit technologisch 
meesterwerk, besluit Ray ermee te stoppen.

Het verhaal van Mike Max en dat van Ray Bering worden in de 
film door elkaar geweven. Dit maakt het in het begin nogal moeilijk om 
te volgen. Toch raak je als kijker geleidelijk aan geïntrigeerd door het 
geheim achter de FBI-computer. Langzaamaan word je meegesleept 
door dit mysterie door Wenders op een sublieme manier in elkaar 
gepuzzeld. Het thema geweld wordt stijlvol aangepakt zonder dat de 
film zelf gewelddadig is .

The end ofViolence speelt zich af in Los Angeles. De film zit 
dan ook vol prachtige beelden van die stad. De muziek van Ry Cooder 
creëert een dreigende sfeer waar je als kijker volledig in opgeslorpt 
wordt. Jammer dat net die sluimerende dreiging af en toe teniet gedaan 
wordt door een nogal zwak liefdesverhaaltje tussen een stuntvrou w en 
een inspecteur. Toch is de nieuwe Wenders een fascinerende thriller 
die je nog lang bijblijft.

Sandrina (Studioskoop)

________________ V e rtig o
Amerikaanse film uit 1957, van Alfred 

Hitchcock, met James Steward, Kim Novak en 
Barbara Bell-Geddes.

Veertig jaar nadat hij gedraaid werd, is de meest 
zinderende Hitchcock, Vertigo, weer te zien in ‘s lands 
cinema’s (lees: de Sphinx). De technicolor van weleer werd 
middels de hi-tech van vandaag verheven tot een waar 
kleuren spektakel, en wel zozeer dat het soms pijn doet aan de 
ogen. Getuige daarvan is de haast psychedelische begin- 
generiek, met het onheilspellend riedeltje dat ons meteen 
waarschuwt voor nakend onheil. Dat onheil is op geheel 
Hitchcockiaanse wijze verpakt in de vorm van een 
adembenemende, maar des te schuldige blonde vamp. Vertigo 
is immers dè Hitchcock-suspense waarin het gegeven van de 
‘guilty woman’ de meest huiveringwekkende proporties 
aanneemt.

Scottie, gespeeld door de onlangs overleden James 
Steward, lijdt aan acrofobie of hoogtevrees, waardoor hij een 
collega-agent te pletter heeft laten storten. Hij besluit een 
tijdje rust te nemen. Dit gegeven wordt uitvoerig uit de doeken 
gedaan in de erg lange beginscène, waarin de man alles 
verteld aan een vriendin van hem, het lelijke eendje van het 
verhaal, gespeeld door Barbara Bell-Geddes (later Miss 
Ellie in Dallas).

Zijn voornemens worden echter verstoord door een 
‘oude vriend’ die zijn diensten wil inhuren om zijn vrouw 
Madeleine, Kim Novak, te schaduwen. Zij zou onbewust 
bezeten zijn door de geest van haar overgrootmoeder, een 
gevallen vrouw die j aren terug zelfmoord pleegde, en daardoor 
vreemde dingen doen zoals in de baai van San Francisco 
springen. De vloek vat) haar overgrootmoeder zou haar wel 
eens finaal tot zelfmoord kunnen drijven. Gaandeweg raakt 
Steward volledig in de ban van de duizelingwekkend koele 
blondine. Nadat zij zich te pletter stort terwijl hij, verlamd 
door zijn eeuwige hoogtevrees (metafoor voor impotentie?), 
niet meer kan doen dan lamlendig toekijken, verliest hij dan 
ook alle levenslust.

Maar de dood scheidt niet alle koppels; de 
doorgewinterde bioscoopbezoeker anno ’97 weet na Lost 
Highway dat een kleurspoeling soms al volstaat om een dode 
geliefde weer tot leven te wekken. Zo staat Scottie op een dag 
oog in oog met Judy, een brunette versie van Madeleine.. .En 
dan ontspint het kaleidoscopisch verhaal zich richting climax, 
met nog een daverende verrassing op het einde.

Nog steeds meesterlijke suspense dus, gedragen door 
legendarische acteurs, magistrale fotografie, en nu ook 
geruggensteund door de herwerkte kleurenpracht. Jammer 
genoeg kwam de ondertiteling niet in aanmerking voor wat 
updating, waardoor de film het nog steeds moet stellen met de 
belachelijke Vlaamse titel ‘Zij die Tweemaal Leefde’. 
Historisch gezien is dit dan weer wel interessant, want blijkens 
de vertaling hadden ze hier in ’57 nog nooit van een ‘blind 
date’ gehoord...(Sphinx)
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S co rsese . S co rsese ! P a n ic  in  th e  S tre e ts
Panopticon, de cinefiele studenten-

kring, en Film-Plateau organiseren een 
heus cuclus rond de eigenzinnige regisseur 
Martin Scorsese. Er staan vier films van 
hem op het programma, die telkens van een 
deskundige inleiding zullen voorzien 
worden. Om het plaatje compleet te maken 
geven ondermeer Patrick Duynslaegher, 
Steven Jacobs en Jo Smets lezingen over 
het fenomeen Scorsese.

Staan op het programma:

TAXI DRIVER:
dinsdag 10/2., 20.00 uur 

RAGING BULL:
donderdag 12/2., 20.00 uur 

AFTER HOURS:
dinsdag 17/2., 20.00 uur 

GOODFELLAS:
donderdag 19/2., 20.00 uur

Om binnen te geraken op een van 
deze voorstellingen moet je het student-
vriendelijke tarief van 100 frank dokken.

Meer informatie rond deze cyclus 
kan je  krijgen bij Jo Smet. E-mail: 
Jo.Smet@rug.ac.be, telefoon: 09/264.39.72

Tom De Decker
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Tentoonstellingen - Toneel-Festivals
*NTG 'Torch Song Trilogy', to t21 februari
*Arca 'De Zolder', 4  en 18 februari, 20u
*Arca 'Rijksdag', tot 28 februari (di, do, vrij en za) 20u
*Bijioke 'Daphne' van R. Strauss, 8, 6 februari, 20u
*Gents Amusement Teater 'Paparazzi', 6, 12-14 februari, 20u
*Kopergietery 'De Drie Musketiers', première 13, 14 februari, 20u
*Kopergietery 'De Tien Geboden', 4 en 7 februari, resp. om löuen20u
* Museum Dr Guisiain 'Met recht en Rede', tot 30 april
* Muse urn voor Sierkunst 'in Koeien van Letters', tot 1 m aart 
*Nieuwpoorttheater, 'Prefab', 13-14februari, 20u30
*Octopus, Fototentoonstelling Vincent Vanrijckeghem, tot 6 februari 
*Tinnenpot, Feenx, Phaedra, 16, 17, 18 februari, 20u 
*Tinnenpot, Janus Ensemble 'Kasper Hauser', 13-14 februari, 20u 
Hinnen pot, Jules Croiset 'De Dikzak', tot 28 februari (do, vrij en za), 20u 
Hinnen pot, Kajton Cie. 'K 's pruimentijd', 2-5 februari
* Vlaamse Opera 'Seme ie', 8, 11, 17, 19 februari, 19u30
* Voor uit. Blauwe Maandag Cie. 'Ten Oorlog', tot 1 m aart
* Vooruit, Rosas '3 solos for Vincent Dunoyer', 3-7 februari
*Vooruit, Tom Van Dyck 'Eros en de Eenzame Man '10-11 februari, 20u
* Vre deshu is 'Strangers in lost Paradise ?', tot 20 m aart
*Witte Zaai, Zwartezustersstraat 34, 'Otto Wagner', tot 7  februari
Zaai Kim, Oud burg 26, 'Doimen', 4-7, 11-14 februari, 20u_____________________________
maandag 2 februari
Trefpunt H.T. Roberts 'Following the Buffalo', 21 u, gratis!

dinsdag 3 februari
Plateau Vier Franse kortfilms (jaren 20), 20u 
Gele Zaal In memoriam Karei Goeyvaerts, 20u30 
Damberd 20 jaar Damberd: surfrockgroep 'The Whodads'

woensdag 4 februari
Democrazy DJ Controlled movie 'Brazil'
Trefpunt Marcel Van Maele, 20u, gratis!
Area Krakeel: 'Och Heere god toch', 20ul5
Kopergietery B&D: De Tien Geboden, 15u

donderdag 5 februari
Plateau Film: Alphaville, 20u 
Bijloke Musica Ricercata, 20u
Rode Pomp Zuid-Amerikaanse avond, 20u30 
Vooruit Tim Beme 'Bloodcount', 20u

vrijdag 6 februari
InterC. Centr. Kraankindersstr. 2, Erol Partak, 20u 
Rode Pomp Noord-Amerikaanse avond, 20u30 
Tinnenpot Modeshow voor grote maten

zaterdag 7 februari
Damberd 'Damned Bird' fuif 
Kopergietery B&D: De Tien Geboden, 20u

zondag 8 februari
Democrazy Hellacopters + Gluecifer 
Rode Pomp Jan Vermeulen: pianoforte, 20u30

maandag 9 februari
Trefpunt Roland, 21 u, gratis!
Rode Pomp Brahmsvierdaagse, 20u30 
Damberd JAzz'm jam'ZZ olv. Mattias Laga, 21 u

dinsdag 10 februari
Burgcentrum Humoristisch cabaret 'Gino Sanctie', 21 u 
Dodonaea Laboratoriumbezoek Bodemkunde, 18ul5 
Plateau Film: Taxi Driver, 20u
Logos Arne Deforce, 20u
Minard Drto'Dito 'Oleanna'
Damberd Bart Defoort kwartet, 21 u

woensdag 11 februari
Democrazy Space Spencer 
Logos Experimentele Muziek, 20u
Minard Dito'Dito 'Oleanna'

donderdag 12 februari
Plateau Film: Raging Bull, 20u
Rode Pomp Britten-viering, 20u30

vrijdag 13 februari
Rode Pomp Jimin Lee, piano, 20u30 
Minard Dito'Dito 'Kerosine'
Kopergietery GVK: De Drie Musketiers, 20u 
Nieuwpoort Prefab, 20u30

zaterdag 14 februari
Rode Pomp Wolfgang Watzinger, piano, 20u30
Minard Drto'Dito 'Kerosine'
Kopergietery GVK: De Drie Musketiers, 20u 
Nieuwpoort Prefab, 20u30

I mits een kaartje naar Schamper o.v.v. gewenste voorstelling
Kajton Cie 
LOGOS

ARCA

5 vrijkaarten voor ICs Pruimentijd door Kajton Cie. op woensdag 4 februari om 15u.
5 vrijkaarten voor A.De Force, op 10 februari.
5 vrijkaarten voor Electro, op 11 februari 
5 vrijkaarten voor Gottschalk, op 12 februari 
5 vrijkaarten voor AG Kamermuziek, op 18 februari.
10 vrijkaarten voor Rijksdag van Hugo Van Laere, op dinsdag naar keuze om 20u.
10 vrijkaarten voor De Dikzak van HenriBéraud, op datum naar keuze (do-vrij-za) om 20u


