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Na de taxifiets...
...nu ook de lijküets

■/f f l ie v e  mensen. Bij deze wordt u uitgenodigd tot het lezen van 
ïffp ldmpers eigen kortberichten. Deze keer proberen we u te boeien met 
allerhande berichten over gestolen fietsen, archeologische, Gentse sites, 
internetwedstrijden en krakerssuggesties. Vindt u zich niet terug in één 
van deze lectuuronderwerpen, dan raden we u aan uw ogen verder niet 
meer te vermoeien.

De één heeft op fietsgebied al wat 
meer geluk dan de andere. Bent u dit 
academiejaar ook al aan uw honderd- 
eenentachtigste fiets toe? Laat deze dan uw 
definitieve tweewieler worden door hem 
gratis en voor niets te laten registreren. U 
kent wellicht de leuze: ‘niets is nog gratis in 
deze tijden’. Wel, dit wordt dus tegen-
gesproken door de stad Gent, die enkele 
regiestratiedagen heeft voorzien. Begeef u 
op 18 of 25 maart naar respectievelijk 
Mariakerke of de fietsherstelplaats en wees 
getuige van-het registreren van uw eigen 
vervoermiddel. Alleen tweewielers zijn 
welkom, demonteer dus uw steunwielen 
voor deze gelegenheid.£££ Het kan 
natuurlijk ook zijn dat u uw vorige 
honderdtachtig fietsen heel erg mist en er 
dus veel voor over heeft om deze terug te 
vinden. Dan kan u op 20 maart afzakken 
naar de verkoopzaal van de gerechts-
deurwaarders in Sint -Amandsberg. Mocht 
u uw lieftallige tweewieler herkennen, 
gelieve hem dan ogenblikkelijk terug mee 
te nemen.£££ En als uw liefde voor uw 
verloren fiets blind is, en u hem daardoor 
niet heeft herkend, kan u nog altijd naar de 
openbare verkoop van de stad Gent (21 
maart). Dan heeft u kans dat u hem daar 
terugvindt bij de verloren voorwerpen.£££ 
Als u een student bent die een beetje (te) 
vroeg aan een kroostrijk gezin is begonnen, 
dan hoeft u zich alvast geen zorgen te 
maken over hoe u de blokperiode moet 
doorworstelen. Het is namelijk zo dat het 
onderwijs van de stad Gent bereid is een 
deel van uw zorgen op zich te nemen. De 
peutertuinen en kinderdagverblijven blij ven 
ook deze paasvakantie open. En mocht u de 
examens ook zonder kinderen niet feilloos 
kunnen afleggen, dan nog is er hoop. Zelfs 
in de zomervakantie kunt u de kleine 
mensjes elke dag weer kwijt, zodat u zonder 
welriekende pampers rustig kunt studeren. 
U blokt wel beter niet ‘s nachts, want dan 
sluiten zelfs de crèches.£££ In het belang 
van het archeologisch onderzoek moet nu 
ook het ‘forum segetum’ eraan geloven. 
Wat onze opgravers daar hopen te 
ontdekken, kan ik u niet zeggen. Dat weten

ze trouwens zelf nog niet. Hopelijk minder 
lugubere dingen dan twee jaar geleden in 
augustus. Niet alleen Dutroux heeft 
blijkbaar een bijzonder verleden. Ook onze 
eigenste Korenmarkt moet vanaf mei haar 
intiemste geheimen prijsgeven.£££ Begint 
u soms spontaan of gestimuleerd door 
bepaalde niet nader te noemen middelen te 
zweven, dan kan ik best begrijpen dat u die 
ervaringen met professionals wilt uit-
wisselen. Dat kan nu! Je moet er natuurlijk 
wel iets voor doen, maar ook weer niet 
bepaald veel. Een bepaalde multinational 
(Com puter Sciences Corporation) 
lanceert een wedstrijd van 2 maart tot 25 
juli. Het enige watje moet doen is om de 3 
weken naar de website van deze mensen 
surfen en een aantal vragen oplossen. Als u 
het tot nu nog allemaal ziet zitten, dan 
wordt u misschien één van de 15 gelukkige 
winnaars. Wat u kunt winnen, vraagt u? Op 
21 oktober wordt u een space-cake als ontbij t 
aangeboden! U ontbijt niet alleen, natuurlijk, 
maar wel samen met enkele bekende 
astronauten. En als u een ietsie pietsie meer 
geluk hebt dan de andere winnaars, hebt u 
zelfs recht op een weekje Verenigde Staten. 
Daar mag u dan gaan afkicken. Gratis en 
voor niets.£££ U zult het als student 
misschien niet altijd beseffen, maar ook in 
deze op het eerste gezicht vredevolle stad 
lopen dieven, boeven en ander gespuis rond. 
Als ik jullie op dit eigenste moment de 
stuipen op het lijf heb gejaagd, kunnen 
jullie zich nog altijd kandidaat stellen voor 
een anti-inbraakpremie. Schaf jullie gerust 
een nieuw slot, een buitenkotverlichting of 
een versterkt dakraam aan. De stad betaalt 
de kosten hiervan graag terug. Honden, 
slangen en ander ongedierte worden niet 
terugbetaald.£££ Het kan natuurlijk ook 
zijn dat jullie dit vorige bericht weglachen, 
om de eenvoudige reden dat jullie zelf tot 
het inbrekerstype behoren. Als dit inderdaad 
het geval is, steek dan eens je licht op bij de 
‘Schelderatten’. Die hebben er sinds kort 
weer eentje (een leegstaand gebouw dus) 
gekraakt. Dat gebeurde in de Franse Vaart 
in Ledeberg. Waarschijnlijk lopen ze daar 
minder kans hun schoonmoeder tegen het

lijf te lopen.£££ Als u eens iets anders 
onder de ogen wil krijgen dan Schamper- 
lectuur (al was het maar om indruk te maken 
bij de vele pseudo-intellectuelen die de 
unief rijk is) kan u nu het hele interessante 
boek (niet te missen in uw huisbibliotheek) 
‘Studies in comparative, international and 

peace education’ bestellen. Als u een 
pedagogiestudent bent weet u waarover dit 
gaat. Maakt u geen deel uit van dit selecte 
clubje, dan kan u aan andere onwetenden 
zeggen dat dit boek als liber Amicorum ‘is 
aangeboden aan Prof. Henk Van Daele 
(kwestie van met moeilijke termen te 
goochelen. Dat zal u op sollicitaties ook 
moeten doen, dus u kan er maar beter zo 
vroeg mogelijk aan beginnen.)£££ Indien u 
dikwijls naar het hoofd wordt geslingerd 
dat u een introvert persoon bent (ook nog: 
een stil water, een slak die in zijn huis blijft 
zitten), dan moet u iets gaan doen aan uw 
communicatieve eigenschappen. Daarvoor 
hoeft u geen peperdure dokter op te zoeken. 
U krijgt namelijk de kans volgende 
lessenreeksen bij te wonen: ‘Communica-
tieve vaardigheden en interculturele 
bedrijfscom m unica tie’ (16 maart), 
‘geïntegreerde communicatie: zin en/of 
onzin ’ (30 maart). Deze lessen vinden plaats 
in de Universiteitsstraat (14u tot 16u). £££ 
V an deze communicatieve activiteiten maak 
ik tevens gebruik om nog wat oubollige 
maar niet te missen films aan te kondigen. 
Zo kan u op 17 maart naar de klassieker 
‘Intolerance’ gaan kijken. Op 19 maart 
speelt ‘Lapointe courte ’, en ook de volgende 
titels zijn in aantocht: ‘M urie l’,
‘Malpertuis Rashomon ‘Ninotchka 
‘The life ofEmile Zo la Steek eens uw licht 
op in de Plateau, zou ik zo zeggen.£££ Tijd 
voor iets helemaal anders nu. Op uw leeftijd 
(en dan bedoel ik de gemiddelde leeftijd 
van onze lezers) denkt u waarschijnlijk niet 
aan het volgende probleem: ‘hoe zal mijn 
eigen lijk worden vervoerd? ‘. Dat begrijpen 
we dan ook best, maar toch willen we u 
wijzen op het feit dat dit lijkenvervoer in 
Gent duurder wordt. Tenminste, als er meer 
dan twee dragers nodig zijn, moet u 
bijbetalen. We hopen dus van harte dat ook 
u heeft gemontignact, vooraleer u onder 
een bus, tram of trein terechtkomt. Een 
ander alternatief kan zijn dat u uzelf laat 
vervoeren op een lijkfiets. Maar laat hem 
dan wel eerst registreren £££

Els
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Leve de managers!
In de Vlerick School voor Management vormt men de 

mensen die de Belgische topbedrijven (zullen) leiden. Als je de 
lonen van deze illustere topkaders optelt, kom je aan een cijfer 
met behoorlijk wat nullen. Als je de jaarlijkse winsten die hun 
bedrijven maken optelt, krijg je een cijfer dat het bevattings-
vermogen van de gemiddelde Belg ver overstijgt.

Deze halfgoden van onze Westerse samenleving worden 
bejegend met een grenzeloos respect en politici willigen maar al 
te graag hun verzuchtingen in want zij doen tenslotte onze 
economie draaien. Hun enige taak bestaat erin de lasten te 
minimaliseren en de winsten te maximaliseren. Koste wat het 
kost, geheel volgens de kapitalistische logica. Dat deze 
winstmaximalisatie voor sociale drama’s zorgt, moeten we er 
maar bijnemen. De arbeiders en bedienden van Renault, Boel, 
Forges de Clabecq, Nova, Belgacom, de grote banken en tientallen 
andere ondernemingen mogen niet klagen als ze op straat 
terechtkomen. Waar gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders 
en het is allemaal goed voor de economie. En als de economie 
goed draait, vaart iedereen er wel bij. Trouwens, België heeft een 
van de beste systemen van sociale zekerheid ter wereld. Ja toch?

Misschien niet helemaal. België kent meer dan 400.000 
officiële werklozen terwijl het werkelijke aantal het miljoen 
benadert. Miet Smet zorgt er door allerlei spitsvondigheden voor 
dat steeds meer mensen uit het sociaal vangnet en de statistieken

geweerd worden. Hierdoor groeit het aantal gezinnen dat onder 
de armoedegrens terechtkomt met de dag. Het aantal steuntrekkers 
bij het OCMW blijft stijgen zodat de grote steden in alsmaar 
zwaardere financiële problemen komen waardoor zij het potentiële 
steuntrekkers moeilijk (moeten) maken. Het overgrote deel van 
de vrouwen is nog steeds tewerkgesteld onder allerlei nepstatuten. 
Arbeiders moeten steeds productieveren flexibeler zijn en worden 
steeds meer ingeschakeld via interimbureaus waardoor elke 
werkzekerheid, en bijgevolg zekerheid tout court, wegvalt.

Banken maken miljarden winst en fusioneren dat het een 
lieve lust is, maar krimpen wel hun personeelsbestand in en laten 
mensen betalen omdat ze zo dom zijn hun geld ter beschikking te 
stellen aan onze vrienden de geldcreators. Verzekeringsmaatschap-
pijen laten de idee van risicospreiding over een grote groep varen 
en komen aandraven met allerlei subgroepen. Jonger dan 25, 
ouder dan 60, verkeerd sterrebeeld, foute wijk, ongunstig medisch 
verleden? Reden genoeg om de premie op te drijven. Dat ze 
hiermee het principe van verzekeren ondermijnen kan hun geen 
reet schelen. Dat sommige mensen zich dan maar helemaal niet 
meer verzekeren omdat het te duur geworden is, nog veel minder.

Maar wat zouden we klagen? De managers worden er 
tenminste beter van en we halen de Maastrichtnorm. Joepie!

Tom De Decker
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De beste (studenten )jaren 
van Sigrid Spruyt

o f hoe zorgeloos studeren kan zijn

Tbssen cursussen en 
Gentse kroegen

Schamper: Bent u volop in het 
uitgangsleven gestapt?

S. Spruyt: “Ja, we hebben nogal wat 
tijd doorgebracht in de Krawietel. Dat was 
tegenover de Blandijn. Ookin het Damberd 
op de Korenmarkt kon je ons vaak vinden. 
We hebben veel tijd doorgebracht in de 
Gentse kroegen. Misschien wel te veel.”

Schamper: Discussieerden jullie 
ook als studenten onder elkaar?

Spruyt, onze allerbekendste nieuswlezeres van het VRT- 
studeerde 10 jaar geleden geschiedenis in Gent. De jaren  

1983 en 1987 waren haar beste jaren, beweert ze. Tussen de 
berichten over Irak en een telefoontje van haar zoontje door, 
we te achterhalen hoe Mevrouw Spruyt haar studentenjaren

Schamper: U hebt geschiedenis 
gestudeerd. Was dat een bewuste 
keuze?

S. Spruyt: “Ja, dat was wel een 
bewuste keuze. Ik ben gestart in de 
Germaanse. Dat heb ik maar enkele 
maanden volgehouden, tot Kerstmis 
ongeveer. Ik vond die studie niet zo boeiend. 
We kregen enkel zaken als taal, taalkunde 
en literatuur. Niet algemeen vormend 
genoeg. Ik wilde liever iets studeren dat 
ruimer was. Ik heb dus eerst de verkeerde 
keuze gemaakt. Germaanse lag een beetje 
in het verlengde van mijn middelbare 
studies. Ik ging bijna automatisch Germaan-
se studeren, zonder daar lang bij stil te 
staan.”

Schamper: Wilde u ook iets gaan 
doen met die studie ? Wilde u toen al in 
de media terechtkomen?

S. Spruyt: “Nee, absoluut niet. Het 
meest voor de hand liggend, was het 
onderwijs. Net zoals nu waren er 10 jaar 
geleden al weinig perspectieven voor 
afgestudeerden. Wat ik ging doen was 
trouwens ook niet mijn grootste be-
kommernis. ‘Doe gewoon wat je graag 
doet. Nadien zien we wel weer.’, was mijn 
redenering.”

De halfvastenfoor als 
alarmbel

Schamper: Wat voor student was
je?

S. Spruyt: “Ik was, denk ik, een 
goede student. Ik heb ooit eens een 
onvoldoende behaald bij prof. Mussche. 
Die vond dat alle studenten per definitie 
een onvoldoende moesten krijgen, omdat 
ze toch van niets op de hoogte zijn. Die man

gaf plastische kunsten uit de oudheid. 
Tempeltjes uit het hoofd leren en zo. 
Achteraf gezien dus niet zo interessant. Ik 
was geen regelmatig student, eerder lui. Ik 
begon pas te studeren als de kermis op het 
St-Pietersplein er stond.

Schamper: Maar u volgde wel de 
lessen?

S. Spruyt: “Meestal wel. Ik sloeg er 
wel eens ééntje over als ze niet boeiend 
genoeg bleken. Wat de proffen betreft vond 
ik Hugo SoIIie heel goed. Zijn lessen waren 
steeds boeiend. We hadden ook les van 
Herman Balthazar. Maar die hebben we 
weinig gezien omdat hij net provincie-
gouverneur was geworden. Hij liet zich 
meestal vervangen door Bruno De Wever. 
Dat was ook altijd interessant, en ook 
Prevenier vond ik een heel goede prof.”

Schamper: Wat vond u van Gent 
als studentenstad?

S. Spruyt: “Leuke stad. Ik heb veel 
goede herinneringen aan Gent. Ik kan niet 
vergelijken met andere studentensteden. 
Waarom ik niet voor Leuven koos was een 
ideologische kwestie. Voor Brussel heb ik 
niet gekozen omdat die stad niet zo’n goede 
reputatie had om er te studeren. Gent 
daarentegen stond wel goed aangeschreven 
voor zijn menswetenschappelijke rich-
tingen.”

Sigrid Spruyt: "Ik heb ooit eens een onvoldoende behaald bij prof. Mussche. Die vond 
dat alle studenten per definitie een onvoldoende moesten krijgen, omdat ze toch van 
niets op de hoogte zijn."

S. Spruyt: “Ja, hele nachten lang, 
over allerlei maatschappelijke onder-
werpen. Niet tussen proffen en studenten. 
Dat waren twee gescheiden werelden. Er

ï d U i K f t b



was wel een goede relatie tussen prof en 
student, maar niet echt een nauw contact.”

Schamper: Engageerde u zich in 
bepaalde verenigingen?

S. Spruyt: “Nee, niet echt. Ik ben 
wel mee opgestapt in de rakettenbetoging. 
Maar ik was niet echt politiek actief. Mijn 
tijd was verdeeld over enerzijds de cursussen 
volgen en anderzijds mijn sociale leven 
onderhouden. Ik had geen tijd meer over 
voor studentenbewegingen.”

De taak van studenten: 
genieten!

Schamper: Wat vindt u van de 
studenten nu? Vindt u niet dat ze te 
weinig voeling hebben met de realiteit?

S. Spruyt: “Oh, ik herinner me nog 
goed wat mijn leraar Latijn in het laatste 
jaar van het middelbaar vaak zei: ‘geniet 
van jullie studententijd want het is de 
mooiste tijd van je leven. ’ Toen dachten wij 
‘Oude vent, zaag zo niet’. Maar het is 
verdorie waar wat hij zei. Ik bedoel maar: 
als je 10 jaar later met een full-time job en

Sigrid Spruyt: "Net zoals nu waren er 10 jaar geleden al weinig perspectieven voor 
afgestudeerden."

kinderen zit, besef je dat pas. Ik vind dus dat 
studenten datgene moeten doen waarvoor 
ze student zijn: studeren en hun tijd

aangenaam proberen door te brengen. En 
als het kan nog wat engagement aan de dag 
leggen.”

Bent u geïnteresseerd in de mening van anderen? 
Vindt u het leuk om met mensen te praten 

over uiteenlopende onderwerpen?
Houdt u ervan uw werktijden in grote mate 

zelf te kunnen bepalen?
Dan hebben wij als jong en dynamisch 

marktonderzoeksbureau voor u wellicht een ...

Aantrekkelijke Bijverdienste
Wij zoeken freelance medewerkers die 

vanuit ons kantoor in het centrum van Gent 
telefonische enquêtes afnemen.

Voor een gedegen training 
wordt uiteraard gezorgd.

Belangstelling?
Bel ons op 09 233 30 74 (van 14.00 u tot 21.00 u),

of kom langs:
Belfortstraat 5, 9000 Gent.

M A R K E T R E S P O N S E

Schamper: Waarover hebt u uw 
thesis gemaakt?

S. Spruyt: “M ’n thesis ging over 
Zuid-Afrika. Daar heb ik later nooit meer 
iets mee gedaan. Het ging over het beeld 
van Zuid-Afrika in de pers tussen 1982 en 
1984.”

Schamper: U was dus toen al 
geïnteresseerd in de media. Hoe bent 
u uiteindelijk bij de nieuwsdienst 
terechtgekomen ?

S. Spruyt: “Vroeger ging dat via 
BRT-examens. Die procedure nam heel 
wat tijd in beslag. Er waren steeds erg veel 
kandidaten en de examens werden over vijf 
rondes gespreid. De eerste ronde was een 
soort van algemene kennisproef, waarin we 
30 trefwoorden zo kort en bondig mogelijk 
moesten uitleggen. De tweede ronde was 
een vertaal oefening. Derde en vierde ronde 
waren respectievelijk een verhandeling 
schrijven en een mondeling gesprek. De 
laatste ronde bestond uit een stemproef. Ik 
heb er dus ook eens aan meegedaan. Tot 
mijn grote verbazing kreeg ik na iedere 
ronde te horen dat ik geslaagd was. Na de 
eerste ronde dacht ik: ‘Dat kan niet’. Idem 
na de tweede ronde. Maar na een aantal 
rondes dacht ik: ‘Misschien ben ik hier dan 
toch voor bestemd’.”

Schamper: Proficiat en bedankt.

Els
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Racistisch NSV ____
NSVpubliceerde duidelijk racistische teksten

De NSV (de Nationalistische Studentenvereniging) vroeg onlangs 
weerde documenten aan om de procedure tot erkenning te starten. Het 
NSV heeft in het verleden reeds geprobeerd om een erkenning te 
herkrijgen, maar dit werd verworpen omdat de NSV racistische neigingen 
jjóu vertonen. Onlangs werd ontdekt dat de NSV wel degelijk racistisch 
ingesteld is. In een publikatie van de “Gazet van Antwerpen” komt een 
artikel naar voor, verschenen in de “Verbondsberichten” (het intern 
krantje van de NSV), dat wel erg duidelijk als racistisch omschreven kan 
worden.

Het bewuste artikel werd in decem- 
ber-januari 1996-1997 gepubliceerd. 
'Gelijkheid: een mythe' is een tekst die ons 
wil doen geloven dat er genetische 
verschillen zijn tussen blanken en zwarten 
die resulteren in verschillende intelligentie 
tussen de rassen. Je kan ook wel raden wie, 
volgens deze tekst, het meest intelligent is.

Omwille van de hevige reacties na 
het publiceren van dit artikel, besloot de 
NSV om dit nummer niet meer verder te 
verdelen. Ze beweren dat ze alle nummers 
vernietigd hebben. Toch zijn verschillende 
nummers in omloop gekomen. Een paar 
citaten uit het artikel:

“Toch kan bijvoorbeeld een zwarte 
die gedwongen is om vanaf de geboorte bij 
blanken te wonen, de culturele gewoonten 
ovememen en deze kan zich, geheel tegen 
zijn eigen natuur in, gaan gedragen als een 
blanke, maar dit tot op een bepaald niveau 
want onze blanke culturele waarden en 
gewoonten steunen ook vooreen groot deel 
op onze fysische bouw. Een neger die 
opgegroeid is in de jungle van Afrika, die 
zijn eigen oorlellen uitrekt tot op de grond, 
die zijn eigen haar insmeert met koeiedrek 
om leden van het tegenovergestelde geslacht 
aan te trekken, kan getraind worden om 
onze blanke gebruiken over te nemen, doch 
deze zal op intellectueel gebied nooit 
voldoen aan onze standaard daar onder

NSV RACiSTiSCH?

andere zijn herseninhoud nu eenmaal kleiner 
is.”

“Een neger met een kaosel van 
koeiedrek en afgevijlde tanden geeft een 
beter beeld weer van de echte natuur van 
een neger dan een neger die als blanke is 
opgevoed en met een auto heeft leren rijden 
en vloeiend een blanke taal spreekt. De 
negercultuur is niet alleen verschillend van 
de blanke cultuur, het is ook een minder

|i j  DafdeNSV niet enkel racistisch is, 
maar ookgewelddadig,béwtjzen volgende 
feiten.

: Diederik Demuynck, een lid van
VUJO-RUG (de Volksunie-Jongerén 
afdeling van de RUG), kreeg jna jhet 
verschijnen van d e  beruchte tekst 
'G e lijkh e id een  mythe j; eert aantal 
bedreigingen van NSV-leden. Ze wouden 
hem in het ziekenhuis willen slaan. Htj 
deed ons zijn verhaal.

Demuynck: "’Vorig jaar kwamen 
we met de VNSU (Vlaamse 
Nationalistische Studenten 
Unie, waar Diederik ook lid 
van is, nvdF) af en toé in de 
Roeland, het stamcafé van het 
NSV, omwille van het feit dat 
de Roeland historisch een 
Vlaams huis is* waar alle 
flaminganten elkaar ontmoe-
ten, We voerden daar.discussies 
en gaven onze visie op een 
aantal zaken.

; i i; We hebben nooit geweld 
gebruiktofiets dergelijks. Maar 
toen de vorige erkenmngs- 
aanvraagvanhetNSV gestemd 
werd begonnen de problemen, 

j | !  Een.tijdje voorde stem-
ming zat ik in de Roeland een 
Verbondsbericht te lezen. Een

geavanceerde cultuur, en ten opzichte van 
de blanke cultuur INFERIEUR. Het is een 
cultuur die nooit enige vorm van schrift 
heeft ontwikkeld, laat staan een beschaafde 
maatschappij. Ze hebben nooit wiskunde 
gekend (alhoewel deze kennis gemakkelijk 
kon overgenomen worden van aangrenzen-
de culturen), en nooit hebben ze het wiel 
gekend.”

“De negercultuur heeft nooit eist 
uitgevonden dat een ander ras interessant 
genoeg vond om over te nemen, noch hebben 
ze ooit een sociale standaard bereikt die 
hoger lag dan de onze.”

Deze citaten geven duidelijk weer 
dat er in de NSV toch een hoop racisme 
schuilgaat. De verantwoordelijke uitgever 
van het blad is voormalig NSV-praeses 
Dieter Van Parys. De volledige tekst zal op 
de website van Schamper verschijnen.

RoeL

aantal NSVers waren al een beetje 
verschrikt aan het kijken. Plots komt er 
een meisje naast me staan die me zegt dat 
ik het laatste artikel zeker niet mag lezen. 
Namurlijkbladerikpromptnaarhetlaatste 
artikel (Gelijkheid: een mythejm  begin te 
lezen. Na het lezen legikhet blad terug op 
de toog. Maar wat ik niet merkte is de 
vlugge beweging van de barman (te het- 
blaadje van de tooggritste. Toen ik verder 
ging blufte ik dat ik het blaadje mee had, 
maarniet»wasminderwaar. Enkele weken 
later werden wedanuitdeRoeland gemept. 
door een groep NSVers.

L;: Bentijdjelateris hetberuehteartikel 
dan toch in handen gevallen van de linkse 
beweging. Natuurlijk werd mij verweten 
dat ik dit artikel verspreidde. De reactie 
van het NSV was erg duidelijk: Diederik 
zouervoor boeten.

: Uitdrieonafhankelijkebronnenheb 
ik vernomen dat men mij in het UZ wil 
slaan. Ik heb al klacht neergelegd bij de
politie, maar veel kunnen zij ook niet 
doen.”

il'f-H; Omwille van een racistisch artikel 
van het NSV, jis Diederik nu een zwart 
schaap geworden, dat . door NSVers 
geofferd zal worden. Naar horen zeggen 
zijn ze “bloeddorstig op zoek” naar 
Diederik, To be continued...

Roe Z|

NSV-knokploegen
patrouilleren



Qriëntalia erkend, the end?
Omstreden Oriëntalia vraagt om erkenning

Op de FK vergadering van 18 maart, diende Oriëntalia (de omstreden 
Studentenvereniging voor sinologen en japanologen) een erkennings- 
aanvraag in. Oriëntalia zou zich willen afscheiden van het OAK (Oosterse 
Afrikaanse Kring), en zo het recht op subsidies verwerven. Maar het 
ipA K  verzet zich hier tegen !

Oriëntalia is een studentenvereniging 
enkel voor de sinologen en de japanologen. 
Ze werd in 1995-1996 opgericht, nadat een 
student uit de Arabistiek ,na de praeses- 
vekiezingen van dat academiejaar, verkozen 
werd tot praeses. Tijdens deze verkiezingen 
steunde Prof. Willemen openlijk de 
kandidaat uit de Japanologie. Ook boycotte 
hij deze verkiezingen. Hij intimideerde 
studenten sinologie en japanologie zodat 
zij zich terug trokken van de lijsten van de 
2 anderen kandidaten.

Toen zijn opzet (de verkiezing van 
de kandidaat uit de japanologie) niet slaagde 
spoorde hij zijn beschermeling aan om zelf 
een eigen kring op te richten. We citeren: 
“Een Chinees zou beledigd zijn, moest hij 
horen dat een Afrikaan baas is over een 
Chinees.” Hij had er zelfs al een naam 
voor: Oriëntalia. Uit een FK-vergadering 
van 6 januari 1998 blijkt dat hij zelf een 
aantal betrouwbare mensen benaderde om 
het praesidium te vormen. Ook stelde hij de 
nodige fondsen ter beschikking en voorzag 
hij het praesidium van een lokaal, terwijl 
het verboden is om aan een niet-erkende 
studentenvereniging enige logistieke steun 
te geven. V an dan af keerde hij zich openlijk

af van het OAK. Hij trekt affiches van het 
OAK af en manipuleert zijn leerlingen opdat 
ze zich niet bij het OAK zouden aansluiten. 
Oriëntalia is dus duidelijk in obscure 
omstandigheden opgericht!

In hun aanbevelingen voor de 
erkenning van hun studentenvereniging 
brachten ze hun argumenten naar voor. 
Blijkt dat er, volgens Oriëntalia dan, de 
voorbije jaren weinig of geen activiteiten 
georganiseerd werden voorde sinologen en 
de japanologen. Ook vinden ze dat “de niet- 
Europese culturen té verschillend zijn” en 
dat men ze niet als “één potje nat” kan 
behandeld worden. Verder menen ze dat ze 
reeds voldoende bewezen hebben een 
volwaardige studentenvereniging te runnen 
en dat ze voldoende leden hebben (een 
slordige 70% van hun doelgroep). Tenslotte 
willen ze ons nog meedelen dat het “hun 
niet om het geld te doen is”.

Het OAK is de erkende, 37 jaar 
oude, studentenvereniging voorde Oosterse 
en Afrikaanse talen. Zij vinden het maar 
niets dat Oriëntalia erkend zou worden. Dat 
een professor een zo groot aandeel heeft in 
een studentenvereniging vindt het OAK 
verwerpelijk. Een studentenvereniging mag

dan ook helemaal geen participatie dulden 
van een professor (FK-statuten T l, Art. 2: 
een FK-kring is een vereniging die opgericht 
is door studenten). Oriëntalia pretendeert 
ook dat ze de studentenvereniging is voor 
de studenten Oosterse talen en culturen. 
Blijkbaar vergeten ze de studenten indologie 
en arabistiek (66% van de studenten 
Oosterse talen en culturen).

Hierdoor zou hun erkenning dan ook 
onverenigbaar zijn met de FK-statuten. FK- 
statuut T l , Art. 2 stelt: een FK-kring moet 
de belangen van de studenten van een 
faculteit of opleiding behartigen. De 
opleiding Oosterse talen en culturen bestaat 
niet alleen uit sinologie en japanologie!

Wat het OAK het meeste stoort is de 
uitspraak van Oriëntalia dat “de culturen te 
verschillend zijn”. Als de Oosterse talen en 
culturen zo ver uit elkaar liggen, waarom 
zitten ze dan in één opleiding?

Het FK zal de erkenning van 
Oriëntalia grondig moeten bekijken. Dit 
zou wel eens een belangrijk precedent 
kunnen worden. Als Oriëntalia erkend 
wordt, dan staat de deur open voor allerlei 
andere opleidingen om zich af te splitsen 
van hun studentenvereniging. De subsidies 
zouden dan hopeloos verdeeld worden, en 
het FK zou een stuk logger worden als 
overkoepelend orgaan. Verder zou de weg 
geopend worden voor andere machts- 
willende professoren om zelf een studenten-
vereniging op te richten en zo hun macht op 
de studenten te vergroten. Dit moet men ter 
aller prijze verhinderen!

C o l o f o n
RoeL

Schamper is het kritische en onafhankelijke sludehterfctadvani de 
Universiteit Gent. De redactie bestaat uit vrijwilligers en kamt etke dinsdag

samen om  !9 li op  volgend adres;

Schamperred actie 
Studentenhuis De Brug 

St.-Pietersnieuwsfraat 45 
9000 Gent 

te l, en ta c  09/264,70,57 
E-mail: schamper@student.rug.ac.be 

'  Reknr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is priJenm and, 
Vermeld ook studierichting, jaar en contactadres, ö p g ro n d ig  

gem otiveerd verzoek to ten  w ij uw  naam  weg. Lezersbrieven dienen 
betrekking te hebben op de studentenproblem diek en de RUG in hef 

algemeen of artikels in Schamper in het bijzonder. De redactie behoudt 
zich het recht voor om ingezonden stukken verkort weer te  geven, ö f a n

technische redenen n iet te  plaatsen,

Oplage:
4000 exemplaren, gratis verspreid in alle gebouwen ven de  RUG

VerantwoorcWipc Uitgever:
Tom De Decker 

Dendeimondsesteenweg 14 
! 9260 Wichelen

Hoofdredacteur |
Tom De Decker 
Eindredactie: 3
Gebt, De Decker, Erwin Plancke, Annelies Poppe, Steven Jolly 
Redact»:
David Bauwens, Ariane Bazan, Raf Burm, Andy Cobbaut, Eis 
Cametfe, Tom De Baerdemaeker, Niels De Decker, Tom De Decker, 
Maarten De Gendt, Lies De Nijs, Hendrik De Smet, David De Wolf, 
Greet Geysen, Manu Keuleers, Roel Lenaerts, David Logie, Sandy 
Panis, Erwin Plancke, Annelies Poppe, David Van der Looven, Dries 
Van Gel, Kattien Vanhoonacker, Sandrine Verhelst, Chris Verleyen, 
Kalla Viertele Frederik Willemarck.

Agenda:
Frederic Willemarck 
Vomngeving:
pap ieren  versie; Maarten De Gendt, Nadine Lahaye 
in te rn e t verse: Maarten De Gendt, Andy C obbaut 
C o v e r  A r t

Niels De Decker, Maarten De Gendt 
Cartoons:
Maarten De Gendt 
Foto’s:
Samson De Pessemier

Schamper op Internet
h1tp://www^cham per.rug.ac.be/

lip
I ii

I

71 V 3 /1 M i



Help! I need somebody...
Studentenbegeleiders staan bij m et raad en daad

;;; Sommige faculteiten hebben een o f meer studentenbegeleiders 
Wxangesteld die studenten uit eerste kandidatuur gratis advies en bijstand 
kunnen verlenen. Ze zijn er niet om je  handje vast te houden maar om 

m m r e n  zelfstandig studeren. Want ook studeren kan je  leren.

Aangezien elke faculteit zelf beslist 
studentenbegeleiders aan te stellen, heeft 
niet elke student het geluk deze redders in 
nood in zijn/haar faculteit aan te treffen. De 
pechvogels kunnen enkel hopen dat hun 
faculteit het voorbeeld van onder meer 
Letteren & Wijsbegeerte en de Pol & Soc 
volgt. Om een beetje zicht te krijgen op dat 
studentenbegeleiderschap gingen we eens 
kijken bij An Vierstraete (Letteren & 
Wij sbegeerte) en Jürgen Baecke, Beatrijs 
Eisen en Isabelle Lanszweert (Politieke 
& Sociale Wetenschappen).

Een veelomvattende taak
De problemen waarmee een eerste-

jaars bij een studentenbegeleider kan 
aankloppen zijn vrij uiteenlopend. Voor-
eerst zijn er studenten met algemene 
studieproblemen. De studentenbegeleiders 
kunnen je  bijvoorbeeld helpen een 
aangepast blokschema op te stellen of je 
raad geven over hoe je een dikke cursus kan 
verwerken.

Daarnaast kunnen zij je ook helpen 
met vakspecifieke problemen, als ze

tenminste door hun faculteit gedoceerd 
worden. Zo kunnen Pol en Soccers onder 
meer geholpen worden voor Statistiek en 
Politieke en Sociale Leerstelsels maar niet 
voor Logica.

Verder hebben studentenbegeleiders 
een doorverwijsfunctie voor studenten met 
psychologische of sociale problemen. Ze 
kunnen je misschien niet zelf helpen maar 
weten wel waar je terecht kan met je 
probleem.

Met het vierde deel van hun taak 
richten ze zich op de laatstejaars uit het 
secundair onderwijs. Op infodagen allerlei 
vertegenwoordigen zij hun faculteit om tekst 
en uitleg te geven over hun opleiding en de 
universiteit. Meteen hebben ze ook de 
mogelijkheid de aankomende eerstekanners 
te laten kennismaken met de dienst 
studentenbegeleiding.

Drempels verlagen
Om zoveel mogelijk studenten te 

bereiken, wachten de studentenbegeleiders 
van de Pol & Soc niet af tot de studenten

naar hen toekomen. Reeds op de introductie-
dag leggen ze aan de nieuwbakken studenten 
hun dienst uit. Ze gaan ook mee naar de 
lessen zodat ze voor en na de les kunnen 
antwoorden op vragen of een afspraak 
kunnen maken om alles eens rustig te 
bespreken.

Daarnaast richten ze themadagen in 
rond bijvoorbeeld studiem ethodiek, 
examens en structureren of houden ze een 
vragenuurtje over statistiek. Om de 
studenten hun pleinvrees te laten over-
winnen gaan ze ook wel eens naar een 
studentenactiviteit na de uren zodat de 
drempel om naar hen toe te stappen zo laag 
mogelijk wordt gemaakt. Bovendien hebben 
ze al een tijdje een internetpagina waar ze 
hun dienst voorstellen.

Proefexamens
Opdat studenten op tijd zouden 

beseffen wat ze in mei te wachten staat, 
richten de studentenbegeleiders voor 
sommige vakken proefexamens in. De 
studentenbegeleiders verbeteren de exa-
mens zelf en geven twee dagen feedback. 
De examens tellen niet mee in de eind-
beoordeling en zijn niet verplicht. Wel 
kunnen ze studenten die het niet zo goed 
gedaan hebben ertoe aanzetten eens bij de 
studentenbegeleiders binnen te stappen 
zodat er op tijd iets aan hun problemen kan

PROEFEXAHEN
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Ook de allerbeste studenten kunnen a f en toe een helpende hand gebruiken..

gedaan worden. Het gevolg van het 
organiseren van de proefexamens is ook 
dat de studentenbegeleiders niet o verspoeld 
worden in mei, als het dikwijls al te laat is, 
maar het hele jaar studenten over de vloer 
krijgen.

Samenwerking en 
opvolging

Omdat eerstekanners behoorlijk wat 
vakken krijgen die niet door hun eigen 
faculteit worden ingericht, werken de 
studentenbegeleiders van de verschillende 
faculteiten nauw samen. Zo houden de 
studentenbegeleiders van de faculteiten 
Letteren & Wijsbegeerte, Politieke & 
Sociale Wetenschappen en Psychologie & 
Pedagogische Wetenschappen elkaar op de 
hoogte van hun activiteiten zodat over-
lappingen in dienstverlening vermeden 
worden en ze gemakkelijker studenten naar 
de juiste persoon kunnen doorverwijzen. 
Bovendien kunnen ze zelf bij het Advies-
centrum voor Studenten terecht met vragen 
over bijvoorbeeld algemene studie- 
methodiek.

Het is wel jammer dat de studenten-
begeleiders van de Pol & Soc aangeworven 
worden onder een contractueel statuut. Ze 
kunnen daardoor slecht twee j aar studenten- 
begeleider blijven waarna ze moeten 
vertrekken. Zo gaat een heel deel ervaring 
verloren en moet elke nieuwe generatie 
opnieuw het warm water uitvinden.

Bovendien zijn de drie studenten-
begeleiders van de Pol & Soc nog altijd 
verbonden aan hun eigen vakgroep wat in 
feite de samenwerking en de toegankelijk-
heid onnodig bemoeilijkt. Het zou beter 
zijn de dienst Studentenbegeleiding in één 
ruimte te huisvesten en de begeleiders los te 
koppelen van hun vakgroepen.

Leemte opvullen
Bij een evaluatie over hun werk-

zaamheden bleek dat de proffen hun dienst 
waardevol achtten. Proffen vinden eerste 
kandidatuur beslist belangrijk maar hebben 
meestal de tijd niet om de grote groepen 
studenten te begeleiden. Ook de assistenten 
hebben het druk met hun doctoraat en 
begeleiden meer tweede kandidatuur en

licenties. Studentenbegeleiders vullen dus 
zeker een leemte op in de dienstverlening. 
Doordat ze dag in dag uit met 
studiemethodiek bezig zijn en de studenten 
helpen met vakspecifieke problemen 
kunnen ze de proffen ook adviseren in het 
verbeteren van de syllabus.

Studiebureaus
Gevraagd naar hun mening over 

studiebureaus, was hun reactie unaniem 
afwijzend. Ze krijgen geregeld studenten 
over de vloer die in het verleden naar een 
studiebureau stapten en daar bijzonder 
slechte ervaringen mee hadden. Meestal 
stappen studenten naar een studiebureau 
als het al veel te laat is. Studiebureaus 
zullen dan vaak proberen veel te veel stof 
op een korte periode erin te stampen. 
Bovendien werken studiebureaus vaak met 
verouderde cursussen en geven ze 
informatie over examens die kant noch wal 
raakt. Tot overmaat van ramp worden de 
studenten er maar al te vaak begeleid door 
mensen die de cursus zelf nooit gehad 
hebben.

De studentehbegeleiders van de 
universiteit werken gratis, kennen de 
cursussen door en door en hebben maar één 
doel voor ogen: studenten helpen zonder 
kleerscheuren dat moeilijke eerste jaar door 
te komen. Maak er gebruik van!

Tom De Decker & Lies

Studentenbej
Pol & È

ïleiders
>c

M a a n d a g  t /m  w o e n s d a g v o o rm ïd a g : 

V a k g ro e p . S o c io lo g ie , U n ivers ite its traa t &  
C ry fe u g e l 3 d e  v e rd ie p in g  

f e l:  (0 9 ) 2 6 4  6 7 9 7  

w o e n s d a g n a m id d a g  t /m  v rijd a g  

V a k g ro e p  B e v o lk ln g s w e te n s c h a p p e rv  

S irf-P ie te rs n ie u w s traa t 4 9  - G elijkvloers  

T e l: (0 9 ) 2 6 4  4 2 4 9

Isabeüe Lanszweert
M a a n d a g  t /m  w o e n s d a g  

V a k g ro e p  D e rd e  W e re ld - U n ive rs ite its tra a t: 
&  2 d e  v e rd ie p in g  O o k a d  2 .0 3 )
T e l.:(09 ) 2 6 4  6794  

W o e n s d a g m id d a g  t /m  vrijd ag :
V a k g ro e p  C o m m u n ic a tie , U n iverslte if 8 , 

B la u w e  d e u r n e t n a a s t d e  in g a n g  

T e l: (0 9 ) 2 6 4  6 8 6 5

l i l t  Jarge& Baeckc
-V a k g ro e p  P o litie k e  W e te n s c h a p p e n , j: 

U nivers ite its traa t 8, G elijkvloers  

T e l: (0 9 )2 6 4  6 8 7 9

website: http://www.psw.rug.oc.bef 
dephome/studbeg/

Studentenbegeleider 
|  Letteren & Wijsbegeerte

Aa Yierstraete
• h n a a n d a g .t/m  v rijd a g : 14,00 -1 6 ,3 0  (a ltijd ) 

é n  9 ,0 0  -  1 2 .0 0  ('m d ie n  g e e n  a n d e r e  
a fs p ra k e n )

Sand îberg 2, Lokaal 053f 
Tel.: (09) 264 3948

Monitoraat Psychologie & 
Pedagogische 

I; • Wetenschappen
IH ir! Wiüy Hanssens 

Annfck Eelbode 
Els Snauwaert

d in s d a g : 1300u t /m  14,30u . 

w o e n s d a g : 1 2 .0 0 u .t /m l4 ,0 0 u .e n  I7 .3 0 f /  

:mï9;0Öu
donderdag: 9,30 u. t/m 11,30 u, 
Dunanüaan2 fokaal2,l 6(2de verdieping) 
M : (09) 264 6450

w e b s ite :http://allserv.rug.ac.be/ 
-aeeixde/Monitoraat/
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Veranderingen op til?
Vooruitgang indossier Vlerick School voor Management

• studentenvertegenwoordigers Dries Lesage en Bart Gruyaert 
kunnen tevreden zijn. In de Raad van Bestuur van deze universiteit is 
men plots bereid tot een herziening van het samenwerkingsakkoord met 
fyet Instituut Professor Vlerick. Dit lijkt een grote mentaliteitswijziging; 
a f  wachten nu o f de daden even mooi zijn als de woorden klinken .

In het vorige nummer van Schamper 
(zie schamper 358) kon u lezen over de 
wantoestanden die heersen aan de Vlerick 
School voor Management. Voor stu-
dentenvertegenwoordigers Bart Gruyaert 
en Dries Lesage kon deze situatie niet 
langer. Omdat. aansturen op een interne 
regeling tot niets leidde, werd enkele weken 
geleden overgegaan tot een groots pers-
offensief. Deze strategie blijkt meer succes 
te hebben. Op de Raad van Bestuur van 27 
februari jongstleden werd in consensus 
overeengekomen dat het samenwerkings-
verband tussen de Universiteit Gent (UG)

en het Instituut Professor Vlerick voor 
Management voortijdig moet worden 
herzien. Ook zal de School voor Ma-
nagement geïntegreerd worden in de 
Faculteit Economische en Toegepaste 
Economische Wetenschappen. Ook zullen 
de financiële stromen tussen beide 
instellingen grondig geanalyseerd worden.

Er valt immers heel wat te analyseren. 
Zo zou veel geld dat door studenten van de 
School voor Management betaald werd voor 
seminaries en andere luxe, jaren na elkaar 
gestort zijn op rekeningen die niet van de 
UG zijn. Deze praktijk is enkele jaren

geleden gestopt, maar de vraag blijft wat er 
met die rekeningen gebeurd is. Het gaat 
tenslotte om vele miljoenen en zelfs indien 
alle gelden goed besteed zijn, blijft deze 
financiële constructie totaal onwettig.

Het is een goede zaak dat de 
universiteit eindelijk bereid is op te treden 
tegen de Vlerick-constructie. Het zou echter 
niet verstandig zijn nu al victorie te kraaien. 
Vele problemen vragen nog om een 
oplossing en het blijft voorlopig nog raden 
naar de reactie van de bestuurders van het 
Vlerickinstituut op deze recente evolutie. 
Een eerste stap is echter gezet en het mag 
voor iedereen duidelijk wezen dat de 
manoeuvreerruimte van de bestuurders 
bijzonder klein geworden is: kritische 
studenten zijn op de hoogte en volgen iedere 
ontwikkeling op de voet.

FW

Assistenten en docenten gezocht
RUG krijgt meer geld

■■ ■ Na onze rector, de heer Willems, geïnterpelleerd te hebben over het 
jjj§ Upport Dille mans (zie de vorige Schamper), vroegen we ons ook a f  o f  
de financiering voor onze universiteit dezelfde gaat blijven na het 
1113et dat Minister Vandenbosche voorstelde.

Schamper:”De financiering voor 
de universiteiten gaat veranderen. 
Kunt U ons daar over inlichten?”

Rector Willems:” Voor 1990 was er 
een stijging van de begroting evenredig 
met de stijging van het aantal studenten. 
Maar er waren voordelen voor kleinere 
instellingen. Instellingen die niet een aantal 
studenten hadden, kreeg fictief een aantal 
studenten bij. De evenredigheidsfactoren 
werden hoger bij kleinere instellingen, 
zodanig dat wanneer men in 1991 de 
kostprijs per student berekende, deze niet 
overal hetzelfde was. Op dat moment moest 
men vermijden dat men teveel reclame zou 
maken en studenten zou gaan ronselen. De 
evenredigheid met de studenten zou men 
een beetje minderén. Zodoende heeft men 
de helft van de financiering forfaitair 
gemaakt en de anderen helft evenredig met 
de stijging van het aantal studenten. De 
RUG had daar wel nadeel bij omdat ze veel

studenten heeft maar een klein forfait 
toegewezen krijgt.

Sinds 1991 tot nu is de stijging niet 
volledig doorberekend met het aantal 
studenten. Wij hebben daar als enige sterk 
gestegen instelling een tweede nadeel van: 
als men nu uitrekent hoeveel dat de totale 
begroting van de universiteit ten opzichte 
van het aantal studenten is, dat wij als het 
ware de goedkoopste instelling zijn.

De verhouding ligt zo dat als een 
student aan een duurdere universiteit zit 
deze 180 Fr. krijgt en de goedkoopste (de 
RUG) ÏOO Fr. krijgt. In 1998 zou de 
minister een 300 miljoen bijkomstige 
subsidies vrijmaken. Hoe moet men nu 
deze 300 miljoen gaan verdelen? De 
minister is van oordeel dat de scheeftrekking 
in zekere maten moet recht getrokken 
worden. Kleinere instellingen moeten nog 
steeds meer geld krijgen, omdat ze hogere 
vaste kosten hebben dan instellingen met 
een hoog studenten aantal. Maar de 
verhouding 1/1.8 is wel erg overdreven.

De minister diende een ontwerp in, 
waardoor o.a. de RUG een grotere stijging 
van subsidies zal krijgen dan andere, maar 
als men dat in een keer zou doen, dan zou dit 
een ontwrichting van de andere universi-
teiten tot gevolg hebben. Het zou uitgespreid 
worden over een aantal jaren. Dit betekend 
dat in de toekomst geleidelijk aan de 
verhouding terug naar 1/1.3 è 1/1.5 gebracht 
zal worden. Dit maakt dat de RUG zo’ n 160 
a 200 miljoen extra gaat krijgen.

Hiertegen hebben de andere instellin-
gen natuurlijk gereageerd. Het betekent 
voor hun een inkomstenverlies. De minister-
raad heeft dan een compromis uitgewerkt,

Erratum

in Schamper 357 schreven wij 
dat de fiefsher&telplaats vande ÖG (in 
een kelder van. de Blanchjn, th het

open was van 14u tot 16u. Dit moet 
van 12u tot 14u zijn. Maandag, 
woensdag ;en vrijdag kan je  er ook. 
terecht van 8u tot lOu.



waardoor de verdeling misschien nog iets 
geleidelijker wordt. Maar de RUG blijft 
recht hebben op meer gelden.”

Schamper: Wat gaat men doen 
met de 200 miljoen extra fondsen ?

Rector Willems:” De Raad van 
Bestuur heeft reeds met dat het vooruitzicht 
een begroting opgemaakt, en een groot deel 
van deze stijging zal gaan naar de toename 
van het aantal docenten. Een 20tal docenten

meer dan men voorzien had, en een 50- 
60tal meer assistenten.”

Schamper: In welke richtingen 
zouden deze docenten college geven?

Rector Willems: ’’Vooral in de 
richtingen die het felst gestegen zijn: 
Letteren en Wijsbegeerte, Psychologie, ... 
De Raad van Bestuur heeft, wat het aantal 
assistenten betreft, een verdelings-
mechanisme opgemaakt over de faculteiten.

Wat het aantal docenten betreft, zouden de 
faculteiten zelf aanbevelingen kunnen 
maken. De fondsen zouden vooral moeten 
gaan naar de kandidatuurbegeleidende 
diensten.”

Goed nieuws dus voor de groentjes 
de volgende jaren. Als Schamper nu ook 
nog eens wat extra kreeg dan kunnen deze 
studenten van een nóg professionelere 
Schamper genieten!

RoeL

RUG speelt het grof
Rector wil student het zwijgen opleggen

: In Schamper 356 berichtten wij reeds over het arbeidsgeschil tussen 
deRU G  en jobstudent Louis-Philippe Van Cauwenberge. Deze affaire 
kréég niet alleen in Schamper de nodige aandacht maar kon ook in de 
nationale pers op belangstelling rekenen. De rector tracht nu deze 
informatiestroom stil te leggen.

In een brief aan mevrouw M. 
Racquet, de juridische adviseur van Van 
Cauwenberge, van 17 februari 11. vraagt de 
rector dat Van Cauwenberge alle contacten 
met de pers verbreekt en afstand doet van 
zijn recht om juridische stappen te zetten. 
Zoniet wordt Van Cauwenberge geweerd 
bij de verdere afhandeling van zijn dossier 
geweerd, omdat hij dan niet “constructief’ 
zou mee werken.

Rector Jacques Willems ziet daarbij 
over het hoofd dat Van Cauwenberge al 
twee jaar (!) probeert om via de geëigende 
kanalen zijn aanmerkingen op de arbeids-
contracten voor jobstudenten door te spelen 
aan het universiteitsbestuur. Hij werd twee 
jaar aan het lijntje gehouden. Pas toen hij 
dreigde met een rechtszaak en de hele pro-
blematiek in de pers bracht, kwam er enig 
schot in de zaak. Dat de RUG niet graag

negatief in de pers komt, is begrijpelijk. De 
enige manier echter om geen negatieve 
pers te krijgen is de problemen aan te pakken 
en niet een operatie doofpot en intimidatie 
op te starten. Eens te meer wordt er 
geschoten op de boodschapper.

Van Cauwenberge schrijft dan ook 
aan de rector dat hij zich genoodzaakt ziet 
de perscontacten te blijven onderhouden en 
de mogelijkheid om naar de rechtbank te 
stappen open te houden. Het is nu afwachten 
wat de volgende zet van het rectoraat zal 
zijn.

Hieronder kan je zowel de brief van 
de rector als het antwoord van Van 
Cauwenberge vinden.

Tom De Decker

A an M evrouw  M. RAQUET 
Secretaris BBTK Gewest Gent

G each te  M evrouw ,

Z o a ls  a f g e s p r o k e n  z a l  d e  
p ro b lem atiek  v an  de jo b s tu d e n te n  
a a n  de RUG v e rd e r  m e t u  b e sp ro k e n  
w orden  op 18 m a a r t  a .s . G elet op  h e t 
p e rsa rtik e l d .d . 5 feb ru a r i jl. d a t 
duidelijk  door m isleidende in form atie  
v an  de  H eer V an  C au w en b erg e  zelf 
to t s ta n d  gekom en  is, m een  ik  d a t  hij 
e n k e l b ij d e  b e s p r e k in g e n  k a n  
b e tro k k e n  w orden  in d ien  hij o n s  
sch rifte lijk  v erzek e rt n ie t te  zu llen  
d re igen  m e t p ro c e d u re s  en  geen  
co n ta c te n  m e t de m e d ia  te  zu llen  
o n d erh o u d e n . A lleen op deze m a n ie r  
is  e e n  c o n s t r u c t ie f  e n  h o p e l i jk  
v ru c h tb a a r  g esp re k  m ogelijk.

M et o p rec h te  hoo g ach tin g ,

ProfJ. WILLEMS Rector

A an Prof. J .  W illem s 
R ector RUG

G each te  H eer rec to r,

Bij deze w en s  ik  sch rifte lijk  te  bev estig en  d a t  ik  s te e d s  - zoals 
de voorbije 2 j a a r  - b ere id  b e n  een  c o n s tru c tie f  g esp re k  m e t uw  
d ie n s te n  a a n  te  g a a n  over de p ro b lem a tiek  v a n  de jo b s tu d e n te n  
a a n  de U niversite it G en t. U it de (uitgebreide) b ijlagen  b lijk t 
d u id e lijk  d a t  ik  s te e d s  een  op en  en  bereidw illige h o u d in g  je g e n s  
u w  d ie n s te n  h e b  aa n g en o m en .

De ervaring  over die 2 ja a r  leert mij ec h te r  d a t  u w  m edew erkers 
zo n d e r b ijk o m en d e  d r u k  vanw ege o .a . de  p e rs  ee n  m in d e r  
construc tieve  h o u d in g  a a n n e m e n  en  de neig ing v e rto n en  p rob lem en  
te  la te n  a a n s le p e n  of eenvoud ig  te  n eg e ren  (zie ook - of n e t  n ie t - 
de bijlagen).

B ovendien  k a n  ik  onm ogelijk  een  m oreel p re c e d e n t sc h e p p e n  
voor m ijn  m e d e jo b s tu d e n te n  door m ijn  (financiële) e isen  te  la te n  
vallen , h ie rd o o r m a a k  ik  h e t  voor h e n  m oeilijker een  rede lijk  
vergelijk  te  rea lise re n .

O m  b o v e n s ta a n d e  re d e n e n  k a n  ik  ja m m e r  genoeg  n ie t 
a n d e rs  d a n  de p ro ced u red re ig in g  te  h a n d h a v e n  en  m ijn  c o n ta c te n  
m e t de m e d ia  te  b lijven o n d e rh o u d e n .

M et o p re c h t h o ogach ting ,
L.-Philippe Van Cauwenberge
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Tempi Misti
Het symfonisch orkest van de RUG

van Brahms op het programma, alsook de 
serenade van Britten en de Kindertoten- 
liederen van Mahler. Hij hoopt dat er nog 
meer en betere spelers zullen komen, zodat 
er eindelijk een volledig symfonisch orkest 
komt.

Het loze fluitistje
Wat wel eens voor problemen wil 

zorgen, is het vinden van de partituren. 
“Kopen is te duur. Normaal huren we ze. 
Verleden jaar hebben we wel de partituren 
van het celloconcerto van Sjostakovitch 
gekocht voor 20.000 fr. Anders geraakten 
we er gewoon niet aan.”

De grootste zorg blijft wel de 
recrutering van muzikanten. Volgens 
Meynckens is dit voornamelijk te wijten 
aan het feit dat bijna niemand Tempi Misti 
kent. “Meestal komen ze er via-via bij. Dit 
jaar waren dat er zo’n 4 h 5. In het begin van 
het jaar maken we wel wat reclame: er zit 
een foldertje in dat boekje dat de studenten 
krijgen als ze zich inschrijven en we hangen 
ook wat affiches.” Toch is Meynckens er 
van overtuigd dat er veel meer potentieel in 
de universiteit huist. Iedereen die aan de 
academie afstudeert, zoekt wel naar een 
manier om verder te spelen. Voor hout-
blazers is helaas geen plaats meer. “Vorig 
jaar hebben we nog een fluitistje de deur 
moeten wijzen: wie reeds in het orkest zit, 
behoudt zijn plaats.”

De sfeer onder de spelers is zonder 
meer enthousiast. Daar wordt ook aan 
gewerkt: zo wordt voor een concert meestal 
op weekend gegaan. “We zijn al twee keer 
naar een abdij in Namen geweest. Voor het 
vorige concert (op 18 febr. in het Pand) zijn 
we in ‘t Ros Beiaard gebleven. We hebben 
toen een fondue-avond georganiseerd voor 
Valentijn. We koesteren nu een plannetje 
om tegen het einde van het jaar nog eens op 
weekend te gaan, zonder concert.” Er staat 
overigens nog een serenadeconcert op het 
programma; plaats en datum volgen nog.

CV

Tempi Misti is nog steeds op zoek 
naar koperblazers, strijkers en 
slagwerk. Repetities gaan door elke 
woensdagavond van 20u tot 22.30u in 
‘t Ros Beiaard, St-Pietersaalstraat 74 
(in de buurt van de Sterre). Ge-
ïnteresseerden kunnen zich wenden 
tot Jeroen Martens (09/2325021), Bart 
Meynckens (09/2252400) o f David 
Bracke (09/2240598). Klarinetten of 
fluiten zijn niet meer nodig.

'yfÊf wist het misschien nog niet, maar de RUG heeft zijn eigen 
isjjjjgmfonisch orkest. Na een woelige ontstaansgeschiedenis, kunnen zo ’n 
30 enthousiaste muzikanten (het merendeel studenten) zich opnieuw 
over de groten der klassieke muziek buigen.

aan het repeteren m ï  Ros 
Beiaard) heeft al optredens tot in Namen achter de rug.

In 1989 richtten de RUG en het 
stadsbestuur de v.z.w. GUSO (Gents 
Universitair Symfonisch Orkest) op en 
brachten het onder in het Pand. De RUG 
zou evenwel problemen krijgen met de 
uitbater van het Pand en tussen het juridische 
geharrewar door kwam het orkest van de 
ene dag op de andere op straat te staan. De 
muzikanten besloten toen een nieuw orkest 
op te richten, waarvan zij zelf het bestuur 
zouden waarnemen. Ze gaven het kind de 
naamTempi Misti en werden lid van het 
Kultureel Konvent. Na lang zoeken konden 
ze terecht in parochiezaal ‘t Ros Beiaard.

D irigent van dienst is Bart 
Meynckens. Hij is 25 jaar en komt van het 
Brusselse conservatorium. “Ik kwam erbij 
in maart ’95. Dat was vrij spannend: de 
vorige dirigent, Philip Rathé, kampte twee 
weken voor een concert met zware 
hartproblemen. Ikzelf had al als solist- 
pianist voor het orkest gespeeld en men 
vroeg mij als vervanger. Rathé moest voor 
zijn gezondheid activiteiten stopzetten en 
zodoende ben ik gebleven.”

Het orkest bestaat uit een 30-tal vaste 
leden. “Dat is net op het randje van het 
bereik van een symfonisch orkest. Voor 
concerten moeten we dan ook meestal 
beroep doen op versterking (10 - 12 man): 
mensen die nog iemand kennen van de

academie... Vooral koperblazers en 
slagwerk komen we tekort.” Er zijn ook een 
aantal oud-studenten, vertelt Meynckens. 
“Je wordt bij ons niet buiten gegooid omdat 
je je diploma behaald hebt. Bovendien 
hebben we geen spelers teveel”.

Symfonische jazz?
Het zijn voornamelijk de traditionele, 

klassieke, symfonische werken die er 
gespeeld worden: de 9de symfonie van 
Dvorak, de 8ste van Schubert, de Peer 
Gynt-suite van G rieg,... maar ook songs 
van Cole Porter (vroege jazz) worden te 
berde gebracht. “Het is de bedoeling om 
zware werken te spelen. De meesten van 
onze muzikanten zullen nooit in een echt 
symfonisch orkest spelen. Hier krijgen ze 
de kans om ook die stukken eens te spelen, 
die ze anders nooit zouden leren.” En is het 
niveau der muzikanten niet hoog genoeg, er 
wordt toch hard gewerkt en ‘t is ook wel 
plezant om te oefenen op iets dat net boven 
uw niveau ligt.

Het niveau van de muzikanten lijkt 
trouwens de laatstejaren gestadig te stijgen. 
De nieuwen die erbij komen, spelen alsmaar 
beter. Meynckens is dan ook van plan om 
het niveau van de stukken wat op te trekken: 
voor volgend jaar staan de Haydn-variaties



De Jacht (1)
Graag zou ik langs deze weg willen 

repliceren (lees “aanvullen”) op het artikel 
“Jagers in de vuurlinie” uit Schamper nr. 
357.

Dat jagers al geruime tijd de kop van 
jut zijn, is algemeen geweten, maar wat mij 
voor het hoofd stoot, is dat velen de jacht in 
het algemeen veroordelen zonder dat ze 
weten waarover ze spreken.

Stel dat je jager wil worden. Dan kan 
je je inschrijven voor een jachtcursus die 
ongeveer 6 maanden duurt. In die cursus 
leer je alles over de verschillende dieren 
(broedtijden, eigenschappen, leefpatronen, 
sporen,...) en over de vegetatie (planten, 
bomen, landbouwgewassen,...)Kortom, 
men leert respect hebben voor de natuur (in 
zoverre men er al geen respect voor had). 
Daarna volgt een examen. Dit examen is 
zeer moeilijk en bovendien ook erg duur, 
waardoor je wel tweemaal nadenkt voor je 
eraan begint.

Een jager zal steeds al het mogelijke 
trachten te doen om bedreigde diersoorten 
in stand houden. Verder heeft een jager als 
doel de natuur te onderhouden, bij voorbeeld 
door het aanplanten van bomen en ander 
groen en door het onderhouden van sloten 
en bestaande bossen. Tevens leggen jagers 
broedplaatsen aan, opdat de dieren zich ten 
volle zouden kunnen ontwikkelen. Een jager 
heeft de taak om de verschillende dier-
soorten in evenwicht te houden. Dit is in het 
voordeel van ons allen. Het kan dus 
gebeuren dat men in een bepaalde streek 
een volledig jachtseizoen niet op konijnen 
mag jagen omdat er te weinig zijn. Bij 
overtreding volgen er strenge sancties die 
kunnen gaan van geldboete tot uitsluiting.

Veel mensen geloven niet veel van 
dit alles. Dit zijn duidelijk mensen die niet

de moed hebben om eens mee te gaan in het 
veld met een erkende jachtvereniging, om 
zo zelf te ondervinden dat jagers echte 
natuurvrienden zijn. Vaak worden jagers 
afgeschilderd als de meest meedogenloze 
mensen die er bestaan, terwijl men het 
kweken van kuikens (soms 200.000 op 
elkaar gepakt) wel goed vindt.

Op deze manier wil ik mijn on-
genoegen uiten over de manier waarop het- 
KBVBV de jagers in een negatief daglicht 
plaatst aan de hand van verkeerde cijfers. 
Natuurbeheer is een te belangrijke zaak om 
ruzie over te maken. Men zou beter de 
handen in elkaar slaan en samen werken 
aan een betere en groenere toekomst.

Stijn Bouchier

Dejac (2)
Zoals te verwachten was het artikel 

een en al lof over de jacht, en werden de 
brave jagertjes afgeschilderd als arme 
sukkelaars die tegen een wereld van 
tegenstanders moeten opboksen. Dit is een 
beeld waar ik het niet mee eens kan zijn. Nu 
moetje daaruit niet verstaan dat ik tegen de 
jacht op zich ben. Ik kan enkel stellen dat ik 
een aantal nuances in het artikel miste.

De jacht is heden ten dage een 
noodzakelijk iets geworden daar de mens 
erin geslaagd is het natuurlijk evenwicht 
dat reeds eeuwen bestond tussen prooien en 
roofdieren, danig te verstoren. Het is 
bijgevolg nodig erop toe te zien dat het 
aantal prooidieren onder een bepaald niveau 
gehouden wordt. Maar om dit zover door te 
trekken datje eventuele roofdieren, die het 
wagen hun kop te laten zien, als dragers van 
allerlei ziekten afschildert, vind ik al een 
beetje verregaand. Het is nog steeds niet

echt duidelijk of de vossen in België wel 
drager zijn van de vossenlintworm; daarbij, 
men kan een vergelijkbare ziekte krijgen 
van de ordinaire hondenlintworm. Bant men 
daarom alle honden? Erger wordt het als 
men roofdieren gaat vergiftigen. Het mag 
dan een klein aantal jagers zijn die zo de rest 
in een slecht daglicht stelt, maar het is aan 
diezelfde jagers om duidelijk te stellen dat 
ze ertegen zijn en dat ze laten zien dat ze 
actie ondernemen tegen zulke mensen.

Verder kan ik enkel akkoord gaan 
met de principes waarmee de jacht- 
verenigingen zo graag naar buiten komen, 
met name : ze stellen zich tot doel om de 
oude, zwakke en/of zieke dieren af te 
schieten (aldus de taak van de afwezige 
roofdieren ovememend), om te komen tot 
een gezonde populatie. Ook hier plaats ik 
een aantal bedenkingen bij. In eerste 
instantie, de meeste jagers nemen het 
geschoten wild mee naar huis om er een 
lekkere maaltijd van te (laten) bereiden. 
Welke jager doet dit met zieke of oude, 
taaie dieren? Ten tweede, een leefbare 
populatie overhouden als men met een 
kleine tien personen na een dag jagen met 
pakweg een tachtigtal (!) fazanten thuis-
komt. Waar vindt men hier het facet 
wildbeheer terug? Zeker als men bedenkt 
dat het zogenaamde wild vaak uitgezet 
wordt. (O.K. dit laatste mag eigenlijk niet 
meer gebeuren, maar wie controleert dit en 
hoe?)

Ik kan dus enkel maar besluiten dat 
het hoog tijd is dat de jagers grote kuis 
houden binnen hun eigen rangen en eens 
moeten nagaan in hoeverre ze de zichzelf 
voorgehouden principes naleven.

Ilse Peeters 
Licentiaat biologie 

Aanv. opl. landbouwontwikkeling

De doodsstrijd
Vrijdagnamiddag. In een flits komt me voor de geest dat 

ik naar huis moet. Even was het me ontglipt, maar nu staat dit 
simpele feit me weer helder voor ogen. De doodsstrijd begint.

Vlug raap ik mijn vuile was bijeen, die tot op dit moment 
dienst deed als tapijt, en gooi de afwas van een week in een 
hoekje. Al wat breekt moet ik gelukkig niet meer afwassen. Toch 
treur ik een ogenblik om mijn Asterix-glas.

Sneller dan het licht ren ik naar de tramhalte. _
Veel trager dan datzelfde licht komt het 
ding even later aangereden. Ik overweeg 
om te voet te gaan, maar de klaagzang die mijn 
voeten aanheffen bij het idee, hakt de knoop door. Met 
rugzak en al duw ik mezelf de tram op. Het dametje vlak naast me 
klampt zich aan me vast en hapt naar adem. Ik denk dat ze ‘Hints ’ 
wil spelen en zeg verveeld: ‘een vis’. Als ze paars wordt, weet ik 
zeker dat ik juist geraden heb. Al die seniele oudjes van 
tegenwoordig!

Ik verlaat de tram met een sprong en begeef me naar een 
overvol perron. Iedereen staat vol spanning te wachten als de trein 
het station binnenrijdt. De aders in mijn hals zwellen op en mijn 
spieren spannen zich tot het uiterste. Ik ben klaar voor het Grote 
Gevecht.

Als de trein helemaal stil staat, bevind ik me net tussen 
twee deuren. Een slechtere positie bestaat er nauwelijks. Ik wring 

en worstel me tussen iedereen door. Een magere jongen 
geeft mee en valt tussen het perron en de trein 
in. Een ander probeert hem te redden, waardoor 

ik zonder veel problemen tot bij een deur geraak.
Alhoewel er nog heel wat mensen moeten afstappen, duw ik 

iedereen opzij. Als duwen niet meer helpt, gooi ik me op mijn buik 
en sluip het laatste stuk naar de zetels. Ik plof me neer, leg mijn 
voeten op de zetel tegenover me en gooi mijn rugzak naast me. 
Lang leve de privacy! De boze en misprijzende blikken neem ik 
er graag bij. Ik heb er tenslotte heldhaftig voor gestreden.

m

Si!1
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XXX-rated!________
I f you’re under 18,do NOT read this article

Op 2 februari had plots iedereen het VRT-nieuws gezien. In die 
nieuwsuitzending werd gemeld dat het sympathieke Oost- Vlaamse dorpje 
Zottegem op het Web een Hollandse zustersite had. Die zustersite bleek 
echter een hoop naakte m eisjes te bevatten. H et Zottegem se  
schepencollege was notpleased, de maintainer van de Zottegem-porno- 
site des te meer: het aantal bezoekers uit België steeg spectaculair.

Om het met een boutade te zeggen: 
na 11 uur ‘s avonds surft tachtig percent van 
alle Intemet-gebruikers met één hand. En 
gebaart u maar niet van kromme haas, ik 
wéét dat ook u zich al suf heeft gesurft op 
zoek naar die nieuwste ‘Pamela Anderson 
hartje Tommy Lee ’-video of soortelijke 
stuff met andere celebrities.

Sex-sites
U kan natuurlijk doen wat alle 

Intemet-bladen schrijven wanneer ze het 
over porno op het Net hebben: naar Alta 
Vista surfen, en daar de zoekterm ‘sex’ 
intypen. U krijgt, zo schrijft men altijd, 
duizenden zoekresultaten waarmee u wel 
een paar uur zoet bent. Schamper, nooit 
vies van controverse, brengt meer! Wij 
geven u de beste url ’s, en onthullen hoe u in 
de illegaliteit zal verzeilen. Wij gaan, zoniet 
tot op het bot, dan toch tot op het naakte vel. 
Eat that, Michel Nihoul!

Er bestaan twee soorten sex-sites: 
die waarvoor je moet betalen, en die waar je 
gratis in kan snuffelen. Voor die laatste 
bestaan uitgebreide indexpagina’s zoals 
Richard’s Realm, die u een uitgebreide 
verzameling links bieden naar honderden 
sex-related websites, van erotische verhalen 
tot video’s waarvan Louis Tobback zijn 
televisiescherm ontploft. Een aantal indexen 
biedt ook een search-engine aan, onder 
andere ErotiQ uest en Eroscan. Die 
zoeksystemen werken net zoals de gekende 
brave Yahoo ’s van deze wereld: u geeft een 
zoekterm in, u krijgt de links naar pagina’s

die met uw zoekterm te maken hebben. Als 
u de zoekterm ‘bestiality’ een beetje beu 
wordt, probeer dan eens ‘search’, om nog 
meer ero-zoeksysternen te vinden.

Helaas voor de in geldnood ver-
kerende liefhebbers die geen credit card 
bezitten, zijn vele pomo-sites betalend, en 
kom je er niet in zonder een paswoord. U 
kan het natuurlijk proberen met een vals 
Visa-card nummer, al zal u dan wel snel dor 
de mand vallen. En paswoorden proberen 
te kraken is onbegonnen werk, dat enkel 
weggelegd is voor die gasten met dikke 
brillenglazen. Of toch niet? Op het WWW 
zijn verschillende pagina’ s te vinden met al 
dan niet gekraakte paswoorden. Vele van 
deze password-sites veranderen constant 
van locatie, maar er zijn er ook stabielere, 
zoals de Free Sex Site of Ruurd ’s Homepage.

Een waarschuwing is echter op zijn 
plaats: het onrechtmatig gebruik van 
paswoorden is strafbaar! Als u besluit van 
de aangeboden paswoorden gebruik te 
maken, wordt u een vogelvrij verklaarde 
outlaw. The choice is yours.

alt.sex.*
Een andere manier om aan uw 

dagelijkse portie porno te komen, is de 
nieuwsgroepen van Usenet (zie ook 
Schamper 342) af te schuimen. Er bestaan 
duizenden nieuwsgroepen, en daar zitten 
dus ook een aantal bij die de geperverteerden 
onder u zullen interesseren. De duidelijkste 
nieuwsgroepen waar stuff te vinden is, 
beginnen vaak hun naam met alt.sex.* of

ook met alt.binaries. *; u weet dus waar u 
kan beginnen.

Tracht evenwel niet om via de 
nieuwsserver van de RUG uw lust te vinden: 
de Universiteit biedt de meeste van deze 
sexueel getinte nieuwsgroepen niet aan. 
Het heeft dus geen zin om in te loggen op 
eduserv en daar tin in te typen (tin is het 
programma waarmee u nieuwsgroepen kan 
lezen). Het beleid van de RUG valt evenwel 
te omzeilen via Netscape, met name door in 
Netscape naar een andere nieuwsserver te 
gaan dan die van de RUG. Typ daarvoor 
news://naam. van.de. nieuwsserver. De 
moeilijkheid blijft natuurlijk te weten te 
komen welke nieuwsservers de gewenste 
nieuwsgroepen aanbieden. Daarvoor zijn 
sites als Newzbot erg handig: deze zoeken 
voor elke nieuwsgroep die u intypt welke 
servers deze aanbieden.

Nog een bijkomend voordeel van 
Netscape is dat u het beeldmateriaal meteen 
kan bekijken, iets wat met tin onmogelijk 
blijft.

Sexual harassment in 
cyberspace

Ook op IRC (zie Schamper 343) 
bestaan een boel kanalen waar sex the talk 
of the day is. Er wordt niet alleen over sex 
gepraat, er worden ook foto’s heen-en- 
weer gestuurd. Alleen heeft de RUG-student 
weer pech dat via het irc-programma van 
eduserv geen foto’s bekeken kunnen 
worden, hè hè! De enige oplossing is een 
ander IRC-programma te installeren .

Maar ook aan sug-gestieve of 
expliciete tekst-dialogen kan u reeds veel 
plezier beleven. Op kanalen zoals #gay of 
#teensex worden meer dan eens nummertjes 
opgevoerd. Al dan niet met een WC-rol 
binnen hand-bereik. Al zitten daar meer 
jokers tussen dan wat anders: mensen die 
met tienen aan één scherm zitten, en zich 

rot amuseren door zich virtueel 
voor te doen als een geile stoot.

Een fenomeen dat ook 
in MUD-, MUSE- en MOO- 
middens (zie Schamper 344) 
niet ontbreekt. Er bestaan 
duistere exemplaren waar heel 
wat virtueels gebeurt dat het 
daglicht niet kan verdragen; er 
bestaan MUDs en MOOs waar 
vrouwelijke nieuwkomers 
virtueel worden lastiggevallen, 
aangerand en zelfs verkracht. 
Al zijn het maar lettertjes op 
een scherm, leuk is anders. 
Maar omdat ondergetekende 
een smetteloze reputatie geniet 
in het MOO-wereldje, wenst 
hij geen voorbeelden te geven.



De mensen zouden m isschien gaan 
roddelen..

En wat met kinderporno? Staat het 
Internet daar niet bol van? Alexandra Colen 
gelooft ongetwijfeld van wel, maar 
Schamper is bij zijn exploraties op het 
WWW nog nooit één prent van kinder-
misbruik tegengekomen. De redactie heeft

nochthans al heel wat afgesurft. Op sommige 
nieuwsgroepen daarentegen is de kans dat 
u kinderporno tegenkomt niet onbestaande. 
Het hoeft niet gezegd dat zulke nieuws-
groepen doorgaans het woord teens of kids 
in hun naam dragen. En naar verluidt kan 
men op sommige IRC-kanalen felatief 
makkelijk aan kinderpornografie raken. Ik

zeg ‘naar verluidt’, want de welopgevoede 
Schamperredacteur houdt zich vanzelf-
sprekend ver van zulke praktijken.

Mocht u evenwel the wrong thing 
tegenkomen, doe dan onmiddellijk the right 
thing: meld het!

MDG
(Met dank aan Tom)

URGent live op Internet__
...maar uit de ether?

s fjpiees eens eerlijk: heeft u ooit al naar URGent, de Gentse 
0Udëntenradio, geluisterd? Neen? Te lui om 106.8 te zoeken op de FM- 
baridieker! Vanaf heden echter is URGent nog slechts een muisklik van 
u verwijderd. Op hun totaal vernieuwde website zendt URGent 
tegenwoordig 24 uur op 24 live uit. Who needs FM anyway?

URGent heeft enkele computemerds 
in zijn kring opgenomen, en de wereld zal 
het geweten hebben. Wiebe De Porre, 
Peter Van Hende en Thomas Vander 
Stichele loodsten URGent regelrecht de 
éénentwintigste eeuw binnen met een 
hypermoderne website die cyber oogt, maar 
zonder overdaad. De structuur is duidelijk 
en handig om in te navigeren.

De studentenradio zendt 24 uur op 
24 uit via haar website. Van maandag tot 
donderdag gaat URGent in de ether tussen 
19 en 24 uur, en deze programma’s worden 
simultaan op het Internet uitgezonden. Op 
de andere momenten van de dag en de week 
wordt een allegaartje uitgezonden van non- 
stop muziek, nieuws, Hallo Hautekiet, 
etcetera. Daarnaast staat de jingle-collectie 
on line, evenals een archief van eerder 
uitgezonden programma’s.

Thomas Vander Stichele, coördi-
nator van de studentenradio, verklaart 
waarom URGent het digitale pad opgaat: 
“Het is altijd al een probleem geweest om 
een beschikbare frequentie te vinden, een 
probleem dat we via het Internet niet hebben. 
Bovendien is dit een beter systeem om de 
studenten te bereiken.”

Voorlopig heb je nog een RealAudio- 
plugin nodig om de uitzendingen op Internet 
te beluisteren. Je kan die wel downloaden 
vanop de U RG ent-site, maar in de 
gemiddelde computerklas is dat toch niet 
erg handig. Vander Stichele: “We zitten nu 
in een testfase, waarbij we wereldwijd 
uitzenden in Real Audio. Maar in een 
verdere fase willen wij de uitzendingen ook 
m ulticasten  op het netwerk van de 
Universiteit. Bij Real Audio is er immers 
een limiet op het aantal luisteraars, bij 
multicasting niet. Bovendien kunnen we 
met multicasten CD-kwaliteit halen. Op 
termijn zullen alle kamers op de homes 
Internetaansluiting hebben, en in de resto’s 
hoeft slechts een computer geplaatst te 
worden om ook daar URGent uit te zenden.”

Sabam
o p  25 februari verscheen in De 

Gentenaar het bericht dat URGent reeds 
vier maanden lang geen Sabam-bijdrage 
(8.000 BEF per maand) meer had betaald. 
Radio USA Merelbeke, op wiens golflengte 
URGent uitzendt, dreigde ermee de 
studentenradio niet langer in de ether te

sturen. Vander Stichele: “Dat berust op een 
misverstand. Wij zaten met een financiële 
put nadat we een bedrag van 60.000 BEF 
verloren waren aan de Wintemachtfuif. Wij 
hadden een regeling afgesproken met radio 
USA, zodat onze Sabam-bijdrage een aantal 
maanden mocht worden uitgesteld, maar 
sommige personen van Radio USA waren 
daar blijkbaar niet van op de hoogte of 
gingen niet akkoord met die regeling. 
Intussen hebben wij onze achterstallige 
Sabam-bijdragen wel betaald.”

Blijft natuurlijk de vraag hoe het 
mogelijk is dat een studentenradio zoveel 
geld verliest aan het Wintemachtevenement, 
waarvoor eigenlijk een andere vereniging, 
het Winternacht-comité, moet instaan. 
Vander Stichele: “Bij Winternacht is het zo 
dat er maar weinig volk op de fuif komt als 
de fuif van het voorgaande jaar slecht was. 
In ’96 was de fuif een flop omdat er een 
slechte DJ draaide. Daarom was de opkomst 
dit jaar laag, slechts 400 man. Als er nog 
300 man meer was gekomen, dan waren we 
uit onze kosten geraakt. Het moet bovendien 
gezegd dat er gebrekkige communicatie 
was tussen ons en De Brug. We kregen te 
weinig steun bij de organisatie.”

MDG
URGent live op het Internet: 

http://www. urgent.rug. ac. bel
Zolang ze niet uit de ether worden 

gegooid, is URGent ook te beluisteren 
van maandag tot donderdag tussen 
19.00 en 24.00 uur op FM 106.8.

Paddenhoek_______
Waar Jacob van Artevelde vermoord werd

De Paddenhoek kent menig student 
wel als het smalle L- vormige steegje tussen 
de Voldersstraat en de Kalandeberg waar 
men in het Film-Plateau filmcollege kan 
volgen of naar vriendelijk geprijsde 
voorstellingen kan gaan. In vroegere, 
donkerder tijden genoot de plek een minder 
aantrekkelijke reputatie.

Onder volbloed Gentenaren is de 
steeg immers vooral bekend omdat Jacob 
van Artevelde er vermoord werd. Zijn huis 
stond op de Kalandeberg en zijn stallingen 
kwamen uit in de Paddenhoek. Tijdens een

volksoproer wou de wijze man te paard 
langs zijn achterpoortje vluchten, maar zijn 
plan werd spoedig verijdeld omdat hij door 
zijn vijanden overmeesterd en gedood werd. 
In 1945 werd er tijdens de Arteveldefeesten 
een gedenksteen geplaatst die nu nog te 
bezichtigen is binnenin het Film-Plateau.

De naam Paddenhoek verwijst naar 
de moerassige en ook wel griezelige 
toestand waarin de steeg zich tijdens de 
Middeleeuwen bevond. Deze drassige plek 
maakte deel uit van een water- en drekplas 
die zich uitstrekte tot de huidige Veldstraat,

genaamd De Mere. Het moeras werd later 
drooggelegd, maar de omgeving van de 
Paddenhoek bleef lang een ongezonde, 
vochtige plek, wat het lugubere verleden 
van de steeg nog aandikt.

Maar laat dit vooral geen reden zijn 
om de uitstekende voorstellingen van het 
Film-Plateau niet te gaan bekijken. Steeds 
op donderdagavond, en af en toe een 
extraatje (check de flyers en affiches in de 
inkomhal voor meer details).
K7



Waar kom ik vandaan?
De mens als recyclageproduct

• Sorteer j i j  het afval op je  kot? Een blauwe zak voor plastiek, metaal 
en drankkartons, een aparte bak voor glas, een doos gebruikt kladpapier 
ais enige restant van de examens in januari. O f vindje dat sorteren maar 
nonsens en weiger je  aan het hele zootje mee te doen ? Recycleer je  niets ? 
Oftoch?

Strikt wetenschappelijk gezien 
recycleer je heel veel, om niet te zeggen 
alles, jezelf inbegrepen... Een overdreven 
stelling natuurlijk - en het woord recycleren 
wordt hier trouwens niet helemaal juist 
gebruikt - maar toch kan je  enkele 
argumenten aanvoeren ter verdediging van 
deze uitspraak.

In de achttiende eeuw bewees de 
Franse scheikundige Antoine Lavoisier 
immers dat er in de natuur geen spontane 
creatie, noch vernietiging van massa kan 
optreden. Afgezien van de processen in 
kernreacties (waarbij massa wordt omgezet 
in energie), is hierop anno 1998 nog geen 
enkele afwijking geconstateerd, zodat men 
tegenwoordig spreekt van de ‘wet’ van 
Lavoisier of de ‘wet ’ van behoud van massa. 
In de praktijk houdt dit in dat atomen 
(behalve in kernreacties) niet vernietigd 
kunnen worden. Niet de koolstofatomen in 
de lange moleculen van een PET-fles, niet 
de waterstofatomen in onze frisdrank, en 
niet de goudatomen van de staven in de 
nationale bank. Eens een atoom gevormd 
is, begint het aan een schijnbaar oneindig

lang leven, waarbij enkele zeldzame 
uitzonderingen de eer toebedeeld krijgen 
om in een echte plastiek fles, of zelfs een 
echte mens te zitten.

Reizende atomen
Al eens nagedacht over de vraag 

waar de atomen van jouw zo bijzondere 
lichaam eigenlijk vandaan komen? Het 
antwoord is simpel. Ze zijn ofwel als 
voedsel, ofwel via de lucht in ons lichaam 
verzeild geraakt. Ons (dierlijk) voedsel heeft 
zijn atomen uit planten gehaald, en die 
hebben dan weer geput uit de mineralen 
van de aarde. De aarde is op zijn beurt 
ontstaan uit losse gas- en stofdeeltjes die 
4,5 miljard jaar geleden door het heelal 
zweefden.

Maar waar komen die dan vandaan? 
Afgezien van waterstof en sommige helium- 
en lithium-atomen, die samen met het heelal 
zijn gevormd, zijn alle atomen afkomstig 
van... sterren! Overal verbaasde gezichten, 
en toch is het zo... Om alles beter te begrijpen 
is het nodig dat je wat meer weet over de

werking en de levensloop van die schijnbaar 
zo onbelangrijke lichtpuntjes in het heelal.

De geboorte
Sterren ontstaan uit grote wolken 

waterstofgas die onder invloed van de 
zwaartekracht steeds meer ineenkrimpen. 
Wanneer de druk en de temperatuur in de 
kern van de wolk (die nu bolvormig is 
geworden) zo hoog worden dat er spontane 
kernfusie kan optreden, spreken we van de 
geboorte van een ster. Onder die om-
standigheden krijgen de waterstofkemen 
zo’n grote snelheid dat ze bij botsingen een 
nieuwe atoomkern zullen vormen: die van 
helium. Het heliumatoom is geboren. (De 
atoomkern van waterstof bestaat uit één 
proton, die van helium uit twee protonen. 
Om van atomen te kunnen spreken moeten 
daar nog elektronen bijkomen, maar die 
zijn op dit moment van ondergeschikt 
belang). Bij die samenkomst van protonen 
wordt een heel klein beetje massa omgezet 
in energie, maar doordat er elke seconde zo 
onvoorstelbaar veel botsingen gebeuren, 
levert dit samen een gigantische hoeveelheid 
energie op. Die energie wordt uitgezonden 
onder de vorm van straling, waaraan wij op 
aarde ons leven te danken hebben.

Supernova’s
Als de voorraad waterstof van de 

ster bijna op is, krimt ze verder tot de 
temperatuur hoog genoeg is voor de fusie 
(versmelting) van heliumkemen. Hieruit 
worden zuurstof- en stikstofkernen 
gevormd. Slinkt de voorraad helium, dan 
gaan deze fuseren, en zo gaat het proces 
verder tot ijzer gevormd wordt. De vorming 
van zwaardere elementen dan ijzer vergt 
echter energie i.p.v. energie op te leveren, 
zodat de atoomkemproductie hier stopt en 
de ster ineenkrimpt tot een ‘witte dwerg’, 
behalve... bij zeer zware sterren. Zij komen 
reeds eerder in een onstabiele toestand en 
spatten op een gegeven moment uiteen in 
een reusachtige supernova-explosie, 
waarbij veel meer energie vrijkomt dan de 
zon in haar hele leven zal uitstralen. Het is 
in die energiemassa dat de zwaardere 
elementen, zoals goud en zilver, maar ook 
zink, koper, nikkel, chroom en andere 
worden gevormd. Hetzelfde zink, koper, 
nikkel en chroom dat in zeer kleine 
hoeveelheden (<0,01 %) ook in jouw en 
mijn lichaam onmisbaar aanwezig is.

Kosmische recyclage: een deel van 
jou zat in een supernova...

DDW
bron: Steven S. Zumdahl: 

Chemical Principles
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Kiss the future ?
Over muffe snufjes

•ijf l gfo moet wel een halve wilde zijn als je  niet met een computer kan 
omgaan, geen GSM. bezit, geen flaurt benul hebt van een elektronisch 
kuisdiertje, enzovoort. Van onbemande camera’s tot toiletten met een 
m^^Êpmatisch sproeisysteem: het lijkt wel o f we in Speelgoedland 
%>onen. Het heeft me heel wat moeite gekost om een P.C. te leren 
gebruiken, en ja , natuurlijk is het lekker makkelijk: zoveel gigabytes, 
W m > m , laserprinter en uiteraard BUI Gates. Deze meneer zwemt in het 
gtfddankzij flikkerende schermpjes waaraan miljoenen mensen elke 
dag gekluisterd zitten. Iedereen vertelt mij steeds welke fantastische 
mogelijkheden deze hoogtechnologische bakjes wel bezitten.

Dat zal ik ook niet ontkennen. Het 
gebruik van de computer kan een zegen zijn 
voor de mensheid, maar kan ook een vloek 
worden. Om te beginnen is het ronduit 
asociaal: je hoeft niet meer naar de bank of 
de winkel, we hebben immers Home- 
banking en Home-Shopping. Chatten op 
Internet kan sociaal lijken, maar je ziet 
elkaar n ie tje  hoeft niet op bezoek te gaan, 
enz. Wat ik niet enkel asociaal, maar ronduit 
belachelijk vind, is de GSM. Je hebt zo van 
die mensen die zelfs bij de bakker en in de 
supermarkt moeten bellen en gebeld 
worden. Wat een pretentie te denken datje 
onmisbaar bent! Bovendien, als je ergens 
bent waar men je niet kan bereiken (toilet, 
douche, enz.), dan ben je toch gewoon niet 
bereikbaar zeker!

Big Brother
Is er dan niemand die inziet dat de 

individuele mens totaal verdrongen wordt 
door deze technologische snufjes? De 
arbeiders die bij Renault ontslagen zijn 
hebben zich misschien ook al afgevraagd 
waarom mensen in een fabriek overbodig 
meer zijn.

En als ze er nog zijn, dan liefst 
arbeiders in de lage-loon-landen die bijna 
niet moeten worden betaald. Bepaalde

menselijke handelingen kunnen foutloos 
uitgevoerd worden door robots. Misschien 
een positieve evolutie voor gebruik in een 
kernreactor, maar ik blijf het verdacht 
vinden. Deze machines die aan ons geleerd 
brein zijn ontsproten, zouden ons wel eens 
kunnen vervangen of zich tegen ons keren. 
George Orwell voorspelde het al voor 1984. 
Met wat vertraging is het er dan toch van 
gekomen.

. .  H att offid tr td ie -
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De boekdrukkunst en het geld 
hebben eeuwenlang hun deugdelijkheid 
bewezen. Nu moeten ze in een mum van 
tijd plaats ruimen voor blinkende schijfjes

en speelgoed zoals proton . Denk niet dat 
proton is uitgevonden omdat het zo 
gemakkelijk is, men kan precies controleren 
waar, wanneer en watje gekocht hebt. Big 
Brother is watching you!

Bovendien, alle telefooncellen in de 
studentenbuurt zijn vervangen door proton- 
toestellen. Wat als je als 10-jarige of als 
toerist wil bellen maar geen bankrekening 
hebt?

Ergens is er iemand die ons 
behandelt als kleine pionnetjes in een

“ TTUs is the wag of the madem uwtó 
cvetgone $ Jigtxtihgj&r daninance 

thls is the ivagof the modern 
world

and sotnethinghas gat ta gitie.
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and rm wüüng to compromise, 
butTm. nat going totiear seü my 

sou L"
(Bad Teligwn,Éhe handshaké)

schaakspel en er is blijkbaar niemand die 
het in de gaten heeft. Al die technische 
snufjes, liposucties, lasergames en televisie-
spelletjes leiden de aandacht af van de 
systematische uitbuiting van hele be-
volkingsgroepen. Ons instinct wil ons in 
leven houden, maar volgens mij zou dat 
ook best lukken zonder al die vergankelijke 
hebbedingetjes.

Waarom steken we al onze energie 
in het ontwerpen van een nog sterkere 
computer, een nog snellere auto, een 
eersteklas bommenwerper of een geper-
fectioneerd machinegeweer als er nog 
zoveel problemen op een oplossing liggen 
te wachten? We zijn blijkbaar nog te dom 
om een medicijn te vinden tegen AIDS en 
erfelijke afwijkingen. Er is geld en energie 
voorhanden om de dorre woestijn vrucht-
baar te maken en iedereen van voedsel te 
voorzien. Maar waarom doen we het dan 
niet?

Wat heeft de mensheid aan een 
magnetron als ze niets heeft om erin te 
stoppen?

Lies De Nijs

Deze pagina staat open voor 
standpunten van individuele lezers
(max. 700 b 800 woorden); politieke 
propaganda evenals anoniem e 
schrijfsels worden naar de prullen-
mand verwezen en de redactie behoudt 
hoe dan ook het recht om een 
ingezonden tekst al dan niet te 
publiceren.
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Bevis Frond en Looplizard
Een psychedelisch avondje demoorazy

. Ais we er Oor’s popencyclopedie op naslaan behoort Bevis F rond tot 
debelang rijks te vertegenwoordigers van de Engelse psychedelia-scene. 
Wdthieronder precies verstaan moet worden kan je  op zondag 29 maart 
!§ ! |p a /2 uitzoeken in de Democrazy. Kom vooral niet te laat, want het 
VftöWprogramma zal verzorgd worden door het Belgische Looplizard, dat 
WËÊiïgelijk zelfs nog meer de moeite zou kunnen lonen.

Bevis Frond staat eigenlijk gewoon 
voor Nick Saloman. Hij begon zijn 
‘carri_re’ in het begin van de jaren tachtig 
bij The Von Trapp Family, een band die 
echter nogal spaak liep. Een ongeluk komt 
nooit alleen en tijdens een crisiperiode in 
deze band ging Saloman zwaar op zijn bek 
met zijn motor. Om de een of andere reden 
bleek hij niet in fout te zijn. Hoe dan ook, 
zijn verzekering gaf hem een fors bedrag 
waarmee hij een homestudio in elkaar 
flanste. Hier kon hij onder de naam Bevis 
Frond zijn eerste soloplaat opnemen, 
getiteld Miasma, wat zoveel betekent als 
‘een dikke giftige mist’. Hij liet deze plaat 
persen op 250 exemplaren, waarvan hij er 
een honderdtal uitdeelde aan vrienden en

kennissen. Op die manier kwam er eentje 
terecht bij de Londonse platenzaak 
Funkhouse. In ’ 88 werd de plaat uiteindelijk 
uitgebracht op het Woronzow label.

Inmiddels verschenen er nog een 
klein tiental platen van Bevis Frond waarbij 
Saloman steevast ongeveer alle instru-
menten zelf inspeelde. “Ik speel de platen 
in m’n eentje in”, zo zegt hij, “omdat dat de 
enige manier is om iets op vinyl te krijgen 
dat me 100% aanstaat.” Vaste ingrediënten 
en invloeden in zijn oeuvre zijn Britse beats, 
rhythm ‘nblues, Jimi Hendrix, Hawkwind 
en punk.

In de Democrazy zal Bevis Frond uit 
drie personen bestaan. Saloman voor wie 

het ietwat moeilijk 
ligt om ook live alles 
zelf te spelen zal 
geassisteerd worden 
door Adrian Shaw, 
ex-bassist van o.m. 
Hawkwind en Ron 
Goodway, ex-lead- 
zanger van The 
Pack. Beide mu-
zikanten maakten 
voorheen ook nog 
deel uit van de band 
Magie Mussle, en 
men kan er dus vanuit 
gaan dat ze goed op 
elkaar zijn in -
gespeeld.

Een voorlopig nog minder grote 
naam en van eigen bodem is Looplizard. 
De band heeft door het vele prutsen met 
geluiden en op experimentele wijze 
verschillende genres bij elkaar te gooien 
een heel eigen sound gecreëerd. Het is zo 
een beetje als cocktails brouwen. Giet een 
aantal goede zaken door elkaar waarvan je 
op voorhand niet echt kan zeggen of het 
binnen zal gaan als een Bloody Mary dan 
wel als WC-eend. Af en toe kunnen er 
positief verrassende resultaten uit voort-
komen en die recepten moet je onthouden 
en vervolmaken. Bij Looplizard heeft het 
aardig gewerkt. De basis is meestal een 
dubbele dosis meeslepende ritmes en 
psychedelische gitaarrifs. Dit alles wordt in 
een glas met rock, punk, techno en dub 
gegoten. De kunst is om de opgelegde maten 
te respecteren. Voorts ijsblokjes en shaken 
maar.

In ’96 haalde Looplizard de titel van 
demo-laureaat bij Bassta! (stubru) wat een 
belangrijke stap was naar de buitenwereld 
toe en wat hen inmiddels bij het Doublé T 
label (Sony) bracht die voor de release van 
hun debuut Into the Sun zorgde. Een plaat 
die vakkundig mede geproduced en gemixt 
werd door ene Harvey Birell die al naam 
en faam vergaarde door zijn werk voor o.m. 
Therapy? en Senseless Things.

Niet dat u zich anders zou vervelen, 
maar Looplizard zal u behalve met muziek 
als toemaatje nog entertainen met een 
spetterende visuele show, bestaande uit 
diaprojecties en videobeelden. Dit alles valt 
dus te bewonderen in de Democrazy op 
zondag 29 maart om 20.00u. Kaarten kosten 
in voorverkoop 300 frank. Meer info en 
reserveren kan op het nummer 09/ 
227.51.96.

De Buurman

Alle hens aan d ek__
Iraniërs gesignaleerd

Het zou moreel onverantwoord zijn 
voor een democratisch blad als Schamper 
om zich in deze rubriek uitsluitend en alleen 
te bekommeren over deze muziek die door 
menig ouder consequent bestempeld wordt 
als ‘lawaai met grote L’. Laten we het 
daarom even hebben over ‘klassieke 
muziek’, uit Iran dan nog wel. In de Vooruit 
zal op donderdag 26 maart Hossein 
Alizadeh te bewonderen zijn. U kent hem 
waarschijnlijk net zo min als ik, maar deze 
jongen staat in zijn milieu wel aan-
geschreven als een waar ‘monument in de 
Iraanse muziek’.

Deze componist en solist reisde al 
heel de wereld rond als meester in de -let 
goedop- ‘langehalsluiten’. Voor de kenners: 
tar, setar en tunbur. Voor de leken: van 
heel ver zien luiten er uit als een gitaar. Hoe 
dan ook, deze man heeft de reputatie om 
met zijn expressiviteit en verfijning een 
breed publiek te kunnen boeien. Misschien 
dus ook u.

Alizahed zal in de Vooruit worden 
bijgestaan door Madjid Khaladj en 
Afsaneh R assa’i. De eerste is een 
percussionist die verantwoordelijk zou zijn

voor een echte renaissance, nl. deze van de 
Tombak. Dit is een vaastrommel. Daarnaast 
zal hij ook de D af bespelen, wat dan weer 
een lijsttrom is. In het verleden werd op zijn 
talent beroep gedaan door o. m. Ry Cooder, 
waarmee er eindelijk een belletje bij u gaat 
rinkelen. Afsaneh Rassa’i komt pas na de 
pauze opdagen. Deze Iraanse uit Teheran 
beschikt over een uitgebreide muzikale 
kennis die ze voornamelijk aan haar familie 
te danken heeft. Ze wordt vooral geprezen 
om haar zuivere en auhentieke stem. Kortom 
ze is ‘tout feu, toute flamme’.

De Buurman



Make up your rassoodocks’
Tom Van Landuyt als koelbloedige wreedaard

:•}•. J ji zijn boek ‘A Clockwork Orange ’ verzon de BritAnthony Burgess 
eetËÈel nieuw taaltje vooreen handvol ziekelijk gewelddadige jongeren. 
Wiet ziekste brein onderhen is ongetwijfeld Alex. Eens opgepakt, wordt 
kif gebruikt als proefdier in een psychologisch experiment. Hierdoor 
'Mét hij afstand van zijn gewelddadig gedrag, maar de behandeling 
tèémfpmeert hem ook in een mak, manipuleerbaar schaap dat niet eens 
niëér de wil heeft om te kiezen tussen het goede en het kwade. Stanley 
Kubrkk verfilmde ‘A Clockwork Orange* in 1972. HetNTG vertoont tot 
i ï :aprü een hedendaagse adaptatie in NT-2 Minnemeers. Tom Van 
ikn éü yt speelt Alex, het hoofdpersonage.

Schamper: Hoe zou j i j  je  per-
sonage omschrijven?

Tom Van Landuyt: “Geniaal zot, 
geniaal gevaarlijk. Ik schrijf dat soms op 
voor mezelf (bladert in zijn brochure van 
het stuk.) Ik zal eens zien wat ik er 
bijgeschreven heb: een intelligente gek, 
satanisch, maar soms toch heel ge-
controleerd. Soms heel rustig ook”

Schamper: Ook in wat hij doet? In 
het geweld dat hij begaat?

Van Landuyt: “In de aanloop van... 
denk ik wel. Het is iemand die af en toe heel 
rustig is. Je denkt van ‘tiens, hier is niets aan 
de hand’ en dan kan hij het volgende moment 
iemand doodslaan. Ook in de vechtscènes 
weet hij heel goed waar hij mee bezig is, 
namelijk iemand doden. Dat is ook zijn 
doel: bloed. Het is iemand die heel erg 
houdt van muziek, Beethoven meer bepaald. 
En dat is de persoon die hij aanbidt en 
intens liefheeft, meer zelfs dan zijn ouders.”

Schamper: Waarom? O f wordt 
daar geen verklaring voorgegeven?

Van Landuyt: “Nee, hij heeft 
gewoon een ongelooflijke bewondering 
voor muziek en voor Beethoven. Beethoven 
is iemand die alleen maar goed gedaan 
heeft doordat hij die muziek geschreven 
heeft en dat is voor Alex de hemel. Iedereen 
die daaraan raakt is in zijn ogen een 
onmens.”

Schamper: Sympathiseer je  met 
je  personage?

Van Landuyt: “ Nee, absoluut niet. 
Ik luister wel graag naar Beethoven maar 
dat zal na dit stuk ook wel veranderen. 
(lacht)

Schamper: In de film blijft het 
hoofdpersonage ergens een sym-
pathiek personage, toch in vergelijking 
met de rest?

Van Landuyt: “Dat is ook zo, maar 
de film is gebaseerd op de Amerikaanse 
versie van het boek, wat betekent dat er een 
happy end is. Wij zijn van de Engelse versie 
vertrokken. Alleen voor het hoofdpersonage 
is het een happy end, omdat hij terug de 
goede, oude Alex is. Hij is een beetje ouder 
geworden, en hij ziet in dat hij een gezin 
moet hebben, en een kippetje... een vrouw
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dus. Hij amuseert zich met het feit dat zijn 
zoontje een teddybeer kapot ligt te rukken 
in z’n park. Dat vindt hij geweldig, dus hij 
is nog geen haar veranderd. Alleen, om zich 
voort te planten heeft hij een vrouw nodig. 
Hij sticht een gezin, maar eigenlijk is hij 
nog altijd even zot.”

Schamper: Wat zou je  zeggen 
tegen mensen die de film  gezien 
hebben, wat is voor hen de reden om 
nu te komen kijken?

Van Landuyt: “Tja, dat is een vraag 
die je natuurlijk altijd kunt stellen als er 
toneelstukken gebracht worden die ooit 
verfilmd zijn. Bij film kun je de realiteit 
veel meer benaderen dan op toneel: hoe je

het in beeld brengt, met trucage en 
werkvormen. We hebben ook maar één 
locatie, zijnde onze schouwburg. Ik denk 
dat het sowieso boeiend is om zo’n 
enscenering of een visie op hoe je dat kan 
ensceneren, te zien. Ook al die geweldscènes 
moeten op één of anders manier opgelost 
worden; door theatraal vechten, wat af en 
toe uit de hand kan lopen (wijst naar zijn 
geblesseerde hand). Maar dat is niet echt de 
bedoeling. Ik denk dat theater zich ook

aanpast aan de tijd. Binnen 100 jaar kan je 
dat stuk nog spelen, net als Shakespeare. 
Als je naar Ten Oorlog gaat, ja, op het einde 
zie je daar dan de revolvers opduiken en het 
Robert-De-Niro-Engels. Dat is uiteindelijk 
gewoon de liefde voor het theater, ik denk 
dat de mensen altijd naar het theater zullen 
gaan kijken, om het even welk stuk het is. 
Omdat het in zekere zin een soort van spiegel 
is, van een cultuur, van wat er gebeurt, hoe 
mensen op dat moment een visie hebben op 
de wereld, op levensstijlen, op dingen die 
gebeuren. Ook naar de volgende generaties 
toe is dat niet onbelangrijk.”

Schamper: Zit j i j  nog met het 
personage uit de film in je  hoofd?

Van Landuyt: “Ik heb niet meer 
naar de film gekeken. Vooral omdat je het 
uiteindelijk toch niet zo kan doen. Het blijft 
een toneelstuk, dus... Geweld kan je op 
verschillende manieren vertalen. Je hebt 
zacht en hard geweld, maar het harde geweld 
kan je ook op een zachte manier vertellen en 
omgekeerd. Net zoals Saddam Hoessein 
niet dezelfde persoon is als Hitler, maar elk 
op hun manier zijn ze bezig met macht, met 
veroveren en met een soort absolute 
heerschappij. Vandaar dat ik de film een 
beetje aan de kant laat liggen.”

Schamper: In het boek gebruikt 
Burgess een geheel nieuwe taal, met 
zelf uitgevonden woorden en zo. Heeft 
men de taal overgenomen uit het 
toneelstuk o f heeft men toch geopteerd 
voor het dagelijkse Nederlands?

Van Landuyt: “We hebben uit-
eindelijk gekozen voor de vertaling van 
Tom Kleijn , een Nederlander, maar Alain 
Pringels heeft het stuk bewerkt, en hij heeft 
daar verschillende dingen mee geprobeerd I



en wat uiteindelijk niet werkt bij ons, met 
onze taal, met het Nederlands, is het Engels 
en zo. Dus, het kopiëren van het taaltje uit 
het boek of uit de film, dat werkt niet. 
Waarom, dat weet ik niet, het gaat gewoon 
niet. Wat er uiteindelijk uitgekomen is, is 
een soort van mengtaaltje. Er zitten nog 
stukken Engels in, omdat dat vandaag de 
dag heel erg in is bij gabbers. Er stond zelfs 
een stukje in De Morgen, een week geleden, 
over de nieuwe taal die de jeugd ontwikkelt. 
Verder zit er Russisch in, ik spreek 
bijvoorbeeld over ‘rassoodock’-ideetjes. 
‘Rassoodocks ’ is slang, Burgess gebruikthet 
woord voor ideetjes. Er zit ook cybertaal in, 
kortom, het is een potpourri geworden van 
vanalles. Het is een mengeling van woorden 
die je eigenlijk niet verstaat, maar waarvan 
je wel weet waarover het gaat. Bijvoorbeeld 
als ik zeg ‘We drinken melk plus something 
else’, dan zit daar drugs in. Als ik zeg ‘Melk 
plus speedy velocity’, -velocet, weet ik 
veel wat dat betekent-, dan denk ik ‘dat zal 
wel een soort LSD zijn’ of ‘gilettemelk met 
messen die je scherp maken en opfokken’, 
dat zal cocaïne zijn. In het begin is het 
moeilijk om je dat taaltje eigen te maken. 
Geleidelijk aan kan je daar mee spelen. Af 
en toe lukt dat nu al bij een doorloop, maar 
vooral binnen een week of twee, drie begin 
ik dingen bij te verzinnen, of woorden te

herhalen die in de aanvang voorkomen. Er 
zit duidelijk slang in en dat zal op bepaalde 
momenten vrij moeilijk volledig te volgen 
zijn. Vooral vóór z’n therapie dan. Tijdens 
de therapie verdwijnt dat min of meer, maar 
later komt het terug. Als je goed wakker en 
scherp bent, moet het te begrijpen zijn 
zonder datje het boek of de film kent.”

Schamper: Maar je  gaat er wel 
van uit dat de meeste mensen het boek 
gelezen hebben o f de film  gezien 
hebben?

Van Landuyt: “Ja, daar ga ik 
eigenlijk van uit. Ik heb het gevoel dat veel 
mensen die de film hebben gezien, nu 
nieuwsgierig zijn hoe het toneelstuk er zal 
uitzien.”

Schamper: Jullie spelen met 
elementen uit de film?

Van Landuyt: “Nee, qua beeld 
hebben we weinig gebruikt, behalve dan dit 
(kostuum) misschien. Maar dat is gewoon 
nodig voor de vechtscènes, het moest er 
gewoon bij. Maar bijvoorbeeld de lange 
neuzen, de maskers,... die zijn er niet. Het 
stukje ‘Singing in the Rain’ zit er niet in, 
omdat dat echt zo specifiek uit die film is. 
Er zitten ook een aantal scènes uit het boek 
in die niet in de film zitten. Wel blijft de 
structuur van het boek behouden. De drie 
bedrijven, opgedeeld in zeven scènes per

bedrijf. Met de eerste bewerking van het 
toneelstuik was dat niet zo. Dat was een 
zeer flauw afgietsel van Burgess zelf, waarin 
het geweld bijna verdwenen was. Waarin 
alles zeer moraliserend was en zeer braaf.” 

Schamper: En nu is het niet meer 
moraliserend?

Van Landuyt: “Het blijft in die zin 
moraliserend datje gebonden bent aan het 
onderwerp en de vraagstelling in het stuk: 
heeft de mens recht op een keuze tussen 
goed en kwaad, of moet men gewoon het 
kwaad verbannen? Wat is erger? Mensen 
laten kiezen tussen goed en kwaad of mensen 
die keuze ontnemen, dus verplichten tot het 
goede? We verwerkten eigenlijk drie eindes 
in het stuk. We hebben de moedermoord, 
het einde van de therapie en het moment 
waarop hij eigenlijk terug de oude Alex is, 
met zijn kippetje en zijn speeksel- 
bellenblazende babyboy, m.a.w. het 
moment waarop hij een gezin heeft gesticht. 
De morele vraagstelling blijft dus een beetje 
open. Het publiek kan nog kiezen “Wat is 
nu het einde?” ,maar voor mij is het zo dat 
hij opnieuw de goede, ouwe Alex is. Hij 
kan kiezen tussen goed en kwaad en hij 
kiest voor het kwaad, omdat dat in hem zit.

Schamper: Bedankt

Sandrina en Karlien

Asterix & co
De historische waarheden in het stripverhaal Asterix

Twee academici van de Amsterdamse 
universiteit hebben zich over het stripverhaal 
Asterix gebogen. Historicus René Van Royen 
en classica Sunnyva Van Der Vegt kwamen 
tot de vaststelling dat Goscinny en Uderzo ook 
een beetje geschiedschrijvers waren. Er schuilen 
veel historisch correct gegevens in de tekeningen 
en verhaallijnen van hun veel gelezen strip.

De stripverhalen schotelen de lezer een 
beeld van het leven van de Galliërs in 50 voor 
Christus voor, dat niet uit de lucht is gegrepen. 
Uiteraard zijn er veel details niet geweten, en 
dan vulde de artistieke verbeelding het beeldje 
aan. Daarvoor gebruikte het duo niet alleen 
fantasie, maar ook elementen uit andere periodes 
uit de geschiedenis en uit de moderne Franse 
samenleving. De vleugels op Asterix’ helm

verwijzen niet toevallig naar een bekend Frans 
sigarettenmerk.

Het boek leest vlot en de bladzijden zijn 
rijkelijk geïllustreerd met prenten uit de strips, 
citaten van Romeinse geschiedschrijvers en 
foto’s van (historische) voorwerpen. Het zetje 
aan om die oude Asterix boekjes met hernieuwde 
aandacht te bekijken. Dat Caesar afgebeeld 
staat met dikke mensen rondom zich, is 
bijvoorbeeld geen toeval. Uit teksten bljikt dat 
de Romeinse veldheer inderdaad een voorkeur 
had voor gezet gezelschap, want hij wantrouwde 
bleke en magere types. Lezen dit boek! (Ook 
diegenen die anders alleen naar de prentjes 
kijken!)
'Asterix en De Waarheid" Nadine Lahaye 
uitgeverij Bert Bakker
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Richard Long omcirkeld
sculptufoto-en tekstwerken

Ijjlj'l Wie houdt van cirkels, lijnen en spiralen moet één dezer dagen eens 
binnenstappen in de Witte Zaal. Tot 28 maart loopt daar een 
tentoonstelling rond de Engelse kunstenaar Richard Long die deze 
universele vormen tot kunst verheft.

Richard Long, geboren in 1945, is 
een Engels beeldhouwer die door velen 
beschouwd wordt als een vertegen-
woordiger van de zogenaamde ‘Landart’. 
Zelf wil hij niet dat hem dit etiket wordt 
opgekleefd. Hij ziet zich liever als een 
schakel binnen de evolutie van de Engelse 
beeldhouwkunst. Long werkt binnen het 
landschap, maar hij brengt diezelfde 
landschappen ook binnen in zalen en 
galerieën. Zo kan je in de Witte Zaal een lijn 
van houtblokken zien liggen op de vloer, 
kunst die zo vanuit de natuur naar de 
tentoonstellingsruimte is gebracht.

”1 believe just walking can liberate 
the mind” zegt Long op de video Stonesand 
flies: Richard Long in the Sahara( 1985, 
Philip Haas) die je op de tentoonstelling 
kan bekijken en die toont hoe Long te werk 
gaat. En dat is dan ook wat hij al zijn hele 
leven doet: wandelen. Richard Long 
wandelt de hele wereld rond, van Schotland 
tot de Sahara, en zijn lange tochten 
inspireren hem tot het creëren van 
sculpturen. Zijn levenswijze staat heel dicht 
bij zijn werk. Net zoals zijn kunst reduceert 
hij ook zijn leven tot erg simpele activiteiten,

zoals wandelen. Het ritme slapen-wandelen-
slapen geeft hem een inzicht in het ritme 
van de natuur, een ritme dat hij omzet in een 
universele vormentaal. Zo wandelt hij 
bijvoorbeeld enkele malen rond in een cirkel 
en die wandeling legt hij dn achteraf vast in 
de vorm van een landkaart. (Iedere bezoeker 
van de tentoonstelling krijgt trouwens zo’n 
kaart aangeboden, namelijk die van de 
Associatieve Wandeling.) Of hij loopt heen 
en weer in een rechte lijn tussen twee punten 
totdat zijn voetstappen die lijn zichtbaar 
hebben gemaakt.

Het liefst werkt Long op ‘abstracte’ 
plaatsen, die zeer uitgestrekt zijn, zoals de 
Schotse Highlands, want daar “gebeurt iets 
te midden van niets ”. Daar, in the middle of 
nowhere, begint Long te sleuren met keien 
en stenen, die volgens de kunstenaar als 
religieuze tekens kunnen begrepen worden. 
Toch zijn het niet enkel de stenen die belang 
hebben, het is de gehele sfeer, de ambiance, 
de details. Ook het tijdstip op de dag en de 
gevoelens van de kunstenaar bepalen mee 
hoe een sculptuur er uiteindelijk uitziet.

Richard Long onderneemt zijn 
tochten altijd helemaal alleen, zodat bijna

niemand zijn werken ooit live te zien krijgt. 
Daarom legt hij zijn kunst vast op foto’s. 
Die foto’s brengt hij dan samen in boeken 
die eveneens tentoongesteld worden. 
Momenteel zijn er van zijn werk zo’ n tachtig 
fotoboeken verschenen, waarvan hij zelf 
meestal de grafische vormgeving bepaalt. 
In de Witte Zaal hangen een aantal van zijn 
boeken ingekaderd aan de muur, en is er 
een diamontage te zien waarbij het boek 
Walking in Circles doorbladerd wordt.

Richard Long is een veelzijdig 
kunstenaar, hij werkt niet alleen met foto’ s, 
boeken en sculpturen, maar ook met taal. 
De taal die hij hanteert, is echter niet bedoeld 
als poëzie. Het zijn “begrippen die hij 
tegenkomt op zijn wandelingen en die hij 
samenbrengt”. Een zin is “een sculptuur 
van woorden”, net zoals een wandeling 
voor Long “een sculptuur van stappen is”, 
en een lijn “een sculptuur van stenen”.

De tentoonstelling in de Witte Zaal 
is een echte aanrader niet enkel omwille 
van de mooie foto’ s en boeken die er te zien 
zijn, maar het is vooral ook fascinerend 
Richard Long aan het werk te zien op de 
videoreportage.

Sandrina

Richard Long omcirkeld, tot 28 
maart, in de Witte Zaal, 
Posteernestraat (bij St. Lucas)

Per 2 Tentoonstellingstraject
Per 2 is niet de naam van een 

verbeterde versie van het afwasprodukt 
maar wel de titel van een concentratie jong 
en veelbelovend kunstenaarsbloed. Per 2 is 
de symbiose tussen 6 studenten Kunst-
wetenschappen (RUG) en 10 studenten 
beeldende kunsten van de academie. De 6 
curators in spe (Bram Engelen, Jan De 
Vroede, Liesbeth De Mol, Len Dierickx, 
Annelies Lievrouw, Cindy Van Hove) 
organiseerden een traject waarbij de

kunstenaars hun werk presenteren op 
verschillende locaties in de omgeving van 
De Blandijn. Beelhouwwerken, muziek, 
fotografie, video, 3D en vrije grafiek wordt 
geïntegreerd in diverse ruimtes. Een aantal 
kunstwerken werd speciaal gecreëerd voor 
de locatie. De jonge kunstenaars zijn Han 
Van Den Hoof, Jan De Cock, Aarich 
Jespers (in een vroeger leven ook nog 
drummer bij Deus, Zita Swoon en Kiss My 
Jazz), Mo Becha (beter bekend als de helft

van M o& Benoelie), Steven  
Vermeyen, Gunther Moriau, Tom De 
Ceuster, Wim Piqueur, Lieven Piron en 
Ward Denys.

karlien

Tot en met 19 maart in de Boekentoren, 
de Thermische Centrale, 
deVolkssterrenwacht en de Fac. 
Toegepaste Wet., en tot 3 april in Galerij 
Kunst Zicht. 12-16.30u.



Funny Games 
- van M ichael Haneke

M ichael Haneke is een
Oostenrijkse intellectueel met een diploma 
filosofie en een voorliefde voor onge-
motiveerd geweld. Zo gingen zijn vorige 
twee films ‘Der Siebente Kontinent’ en 
‘Benny‘s Video’ respectievelijk over de 
zelfmoord van een voltallig gezin en de 
gratuite moord op een meisje. Met ‘Funny 
Games ’ plaatste Haneke zich op het voorbije 
filmfestival in Gent al behoorlijk in de 
kijker, toen de jury de film bekroonde maar 
de hooggeëerde dame Lollobrigida het daar 
‘morally ’ niet mee eens was. De film handelt 
immers over twee jongens die zomaar een 
familie uitmoorden, om daarna ook even 
bij de buren langs te gaan.

Funny Games toont ons hoe twee 
keurige witgehandschoende jongens 
zichzelf op een pervers beleefde manier 
uitnodigen bij een gezin. Het tweetal, een 
zweterige dikke en een gladde dunne, houdt 
van spelletjes, waarbij vooral hun morbide 
versie van Wedden Dat bijblijft, en van 
aftelrijmpjes die beslissen wie van de 
slachtoffers als eerste zal sterven. Al zijn ze 
kinderen van hun tijd en spreken ze elkaar 
wel eens aan als Beavis en Butthead, toch 
gedragen ze zich nooit als hun archetypische 
nihilistische Amerikaanse generation X- 
collega’s. Het tweetal spreidt immers een 
aristocratische, Teutoonse welgemanierd-
heid tentoon, wat hun onderhuids 
woekerend sadisme nog meer benadrukt. 
Dit en het feit dat hun gewelduitbarstingen 
steeds buiten beeld plaatsvinden, maken 
van Funny Games een film die onmiddellijk 
beklemt, een film die duidelijk een klasse 
apart vormt binnen het modieuze genre 
‘zinloos geweld’.

Haneke speelt ook met de kijker en 
zijn verwachtingen door de “spontane” 
sympatie voor de onschuldige slachtoffers 
op de helling te zetten. De gezinsleden 
gedragen zich immers erg stuntelig; de vader 
is een naïef watje, de moeder wordt 
hysterisch en het zoontje onderneemt een 
zinloze ontsnappingspoging. Ook het 
eveneens verwachte happy end wordt ons 
door Haneke ontnomen .Wie zijn geweten 
tijdens het voorgaande suste met de gedachte 
dat alles wel goed zou aflopen hoort zich nu 
te bezinnen. Het zijn precies de expliciete 
en daardoor betuttelende zedenlessen die 
de zwakke plek vormen van deze film.

k7

Sphinx 22.30h

K/3/1W

Deconstructing
________________

Am erikaanse kom edie van 
Woody Allen met Woody Allen, 
Billy Crystal, Kirstie Alley, Demi 
Moore, Robin Williams, Elisabeth 
Shue en vele anderen.

Woody Allen behoort inmiddels tot 
Holly woods meest productieve filmmakers. 
Sedert zijn debuut (‘ What ’snew, Pussycat ’) 
in 1965, passeerden reeds meer dan 30 
prenten van zijn hand de revue. Deze reeks 
drama’s en komedies zijn langzamerhand, 
met hoogtes en laagtes, een filmgenre op 
zich geworden, de “Woody Allen-film”. 
Een genre met onverzoenbare voor- en 
tegenstanders. Met ‘Deconstructing Harry' 
levert Allen eindelijk weer eens een 
komische hoogvlieger af.

De succesvolle novelist Harry Block 
(Allen) heeft de gewoonte zijn eigen leven 
en zijn onm iddellijke om geving te 
gebruiken als inspiratiebron voor zijn 
boeken. Het nadeel hiervan is de wrevel die 
dit opwekt bij deze mensen (overspelige 
relaties worden blootgelegd). We ontmoeten 
de praatzieke neuroot Harry op een 
dieptepunt in zijn leven. Zijn laatste vlam 
staat op trouwen met één van zijn vrienden, 
een ex probeert hem te vermoorden. Tot 
overmaat van ramp wordt ie getroffen door 
een ‘ writer’ s block’. Als hij wordt gehuldigd 
op de school waar ie vroeger werd 
weggestuurd, gaat ie wanhopig op zoek 
naar iemand die hem wil vergezellen. 
Uiteindelijk belandt Harry met een aan 
drugs verslaafd hoertje (Hazelle Goodman) 
en een vage kennis met hartproblemen (Bob 
Balaban) in de wagen en kidnapt hij z’n 
zoontje uit zijn eerste huwelijk.

De hele film door waadt de kijker 
afwisselend door beelden van Harry’s echte 
leven en de fictieve wereld van Harry’s 
boeken. De scheidingslijn tussen beiden is 
erg dun. Zo zie je Harry afdalen in de hel 
(schitterende scène!) en wordt ie ook plots, 
net als een personage uit één van zijn boeken, 
onscherp (“Gee, I’m out of focus!”).

Waren in voorgaande films de 
opgevoerde neurotische typetjes, die ons 
wezen op de kleine ironische dingen des 
levens, al bij al beminnelijk, dan is dat niet 
het geval in Deconstructing Harry. Woody 
Allen gaat deze keer tot op het bot: de 
humor is bijtend hard en Harry is gewoon 
een dikke egoïst waarvoor je  weinig 
sympathie kan opbrengen. Of het hier nu 
gaat om een deconstructie van Allen zelf 
doet weinig terzake. Het is een heel 
amusante komedie met goede one-liners en 
geslaagde gags (met relatieproblemen, sex, 
kunst en religie als vertrouwd mikpunt).

Een Woody Allen in zeer goede
doen!

bri&an
Studio Skoop

Muriel, ou Ie 
temps dun retour

Franse film  uit1963, van Alain 
Resnais, met Delphine Seyrig, 
Jean-Pierre Klérien, Nita Klein, 
Claude Sainval en anderen.

Het meest bizarre kopstuk van de 
franse Nouvelle Vague, Alain Resnais, 
maakte beginjaren ’60 drie films die tot de 
meest invloedrijke uit de periode behoren. 
Hiroshima, mon amour (1959), L ’année 
dernière à Marienbad ( 1960) en Muriel, ou 
le temps d ’un retour hebben alvast dit 
gemeen: ze trachten alledrie de relativiteit 
van tijd en ruimte op pellicule vast te leggen. 
Voor wie zich afvraagt wat dit eigenlijk 
betekent, in Muriel uit het zich op de 
volgende wijze: Hélène leeft in een huis vol 
antieke herinneringen, Bernard wordt 
gekweld door zijn herinneringen aan Muriel 
(een doodgemarteld meisje) en Alphonse 
verkoopt valse herinneringen om zijn oude 
liefde opnieuw voor zich te winnen. In ‘t 
kort: alle personages trachten om het hardst 
wel of niet te vergeten. Gegeven een van de 
meest complexe montagestructuren ooit, 
een zeer vermoeiende dialoog en op-
dringerige muzikale intermezzo’s is het 
niet moeilijk te vatten dat deze film niet 
voor de gemiddelde bioscoopganger is 
vervaardigd. Resnais verkent de grenzen 
van het filmmedium en stuit op talloze 
nieuwe vormen van cinematografische 
ervaring. Het zeldzame aan zijn kunst is dat 
hij die inderdaad ook (op de weliswaar zeer 
geduldige kijker) weet over te brengen. Het 
laatste half uur van de film behoort tot een 
van de krachtigste stukken cinema ooit.

Resnais kreeg vanaf de jaren ’70 een 
enorme aanhang bij de zogenaamde 
intelligente filmliefhebber. Dit wil zeggen 
dat wie tijdens een ongezellig cafépraatje 
even wil demonstreren hoeveel hij wel van 
de betere film houdt, zeker niet mag vergeten 
Resnais naam te laten vallen. (Hetzelfde lot 
bleef vooral Federico Fellini, Ingmar 
Bergman en Luis Bunuel niet gespaard.) 
Het is in die zin best boeiend een vergelijking 
te maken met het hedendaagse werk van de 
regisseur. De mooie lichtvoetigheid van 
Smoking/No smoking ( 1993) en On connaît 
la chanson (1998) contrasteert fel met de 
zwaarwichtige invalshoek van een film als 
Muriel. Het lijkt er soms een beetje op dat 
Resnais stelling neemt tegen zijn ouder 
werk en op zeventigjarige leeftijd zijn vaste 
thema’s een toegankelijker kleedje wenst 
te geven. Een verdwaalde ziel durft dit wel 
eens “commercialiseren” noemen.

Voor wie deze film aandurft: wees 
op tijden mis vooral de inleiding van Harry 
Kümel niet.

David Bauwens

Film-Plateau, dinsdag 24 maait, 20u
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Tentoonstellingen-Toneel-Festivals
'Universiteit G en t (G alerij Kunsfzicht en andere locaties), 'Per 2', 11-13.’ 17-19 m aart
* Museum D r Guis/ain 'M et R echt en R ede', to t 30  april
'Vredeshuis 'Strangersin Lostparadise?', to t 20  m aart
*Museum voor H edendaagse Kunst Video & Film works, to t 12 april
*AMSAB, B agattenstraat 174, Foto's 'The ChairmanSmi/es', to t2 7 m aart
*NTG2 A Ciockwork O range', to t 11 april (woe-zo), 20u
*Arca 'PartijKiezen', to t3 0 april(di, d o , vrij, za), 20u
*W itteZaai, R ichardLong 'omcirkeid', to t28  m aart
*Kopergietery, Speeiteater 'Een d a g  van Koper', 2 8 m aart-öapril
*Minard, D e Tijd 'Noorderlicht', 18-21 m aart, 20u
'Minard, C aterinaS agna 'Cassandre/Exercicesspritueis', 26-28m aart, 20u
*KNS 'Masterclass', 26 m aart to t 2 5  april (woe-zo), 20u
'Burgcentrum, Fiis Feministes 'ik droom  misschien', 19-21 m aart, 20u30
'Centrum  Reinaert, Hoger Streven 'Telefoon voor m eneer', 20,21,25,27,28m aart, 20u

dinsdag 17 maart
Vooruit Dans: Kata-ude en Ogni Pensiero Vola, 20u 
Plateau Film 'In to lerance ', 20u
Logos Leroy Jenkins, 20u

woensdag 18 maart
Vooruit Transparant 'Tolomeo, re di Egitto', 20u 
Democrazy Kieslowski 'A  Short Film A bout Killing', 21 u 
Ar ca  De Zolder: Roland Bergeys, 20u

donderdag 19 maart
Kopergietery Am sterdam  & Tevengebroed 'Bierkaai', 20u
Democrazy Link: CJ Bolland
Plateau Film 'La pointe courte ', 20u
Logos Elektro-Akoestische Muziek, 20u
Afkikker Torck zingt Brei, 22u
Bijloke • Musica Antiqua Köln & Ex Tempore

vrijdag 20 maart
Democrazy Strictly Underground Night, 22u 
Tinnenpot Theater Ivonne Lex 'In Godsnaam ,..', 20u

zaterdag 21 maart
Kopergietery Artemis 'Bizon & Zn', 15u
Kleine Kerkstr. 2W ereldfeest, Ledeberg, 14u 
Democrazy VZW Grondwerken
Tinnenpot Theater Ivonne Lex ' In G odsnaam ...', 20u 
Magazijn C oncert: Leeb, 23u
Gentbruggestr. 206 St.-Amandsberg: O penbare verkoop 

fietsen, 14u

zondag 22 maart
KraankindersstT. 2 Talal & Osama Rasol, 16u, gratis!
KNS Foyer: Freek en Gasten, 11 u30

maandag 23 maart
Logos Adem ilola O duwole & Clare Toomer, 20u

dinsdag 24 maarrt
Vooruit 't  Barre Land 'Faust II', 20u 
Plateau Film 'M uriel', 20u 
Vooruit Improvisatiewedstrijd, 20u

woensdag 25 maart
Vooruit 't  Barre Land 'Faust II', 20u 
Dem ocrazy Kieslowski 'A  Short Film A bout Love', 21 u 
Logos Ensemble Belsas Mhynor, 20u
Blandijn Etiénne Vermeersch 'Paranorm ale gaven ', aud

E, 20u

donderdag 26 maart
Kopergietery Zuidpool 'Anna Blume ha t ein Vogel', 20u 
Vooruit Iran: Rassa'i, Alizadeh & Khaladj, 20u 
Dem ocrazy Kardiak Industry, 22u 
Plateau Film 'M alpertuis', 20u 
Logos Cham p d 'A ction, 20u

vrijdag 27 maart
Kraankindersstr. 2 Mezcal, 21 u30, gratis!
Magazijn Concert: Glyth, 23u

zaterdag 28 maart
Vooruit W.A.C.K.O. 'The Return o f Dyonisos', 20u
Dem ocrazy Purple Moon Party II, 21 u30 
M agazijn Concert: Pril, 23u

zondag 29 maart
Dem ocrazy Bevis Frond & Looplizard, 20u 
KNS De Foyer: Muzikaal Aperitief, 1 lu30
KNS Concert: stem op snaren, 20u

IS ! GRATIS ! GRATIS ! GRATIS ! GR
Schamper en stichting Logos geven telkens drie vrijkaarten weg voor votgende voorstellingen:

di. 17/3 om 20u 
do. 19/3 om 20u 
ma. 23/3 om 20u 
wo. 25/3 om 20u 
do. 26/3 om 20u

Leroy Jenkins
Elektro-Akoestische Muziek 
Ademilola Oduwole & Clare Toomer 
Ensemble Belsas Mhynor 
Champ d'Action

■11
11

Telefoneer naar Schamper (264,70.87) en vraag naar de kaarten voor de gewenste voorstelling, Geen dankj,


