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S n o e t w e e t  w a a r  h e t m o e t

A

Is je ze opmerkt Is het 
eigenlijk al te laat. Je 

^kunt nog trachten te 
vluchten of resoluut voor de| 
tegenaanval kiezen. Maar 
zijn slechts futiele poginge 
gedoemd om te mislukken. Aan 
de korte berichtjes is, zoals 
hondendrollen op een stoep, 
geen ontkomen. Resistance is 
futile, you will be assimilated.

dat
ie“

Isleden en studenten van de 
Ln hetUiBfVersitair Ziekenhuis 

£ £ £ Ook onze vrolgere 
loofdredacteurs kunt u daar, geheel in 
:ormo! ondergedompeld, bewonderen.

m oedH u1 niet en eist 
isturt J fhet imtiw ‘stud- 

terug, wanhoop

de person 
universiteit 
tentoonges 
ho

r £  £ £ G
ze van j 
ies’ ge| 
dan n il
acadefnieraadzlal

re g e lin g ^4 § ^ 8f^ ^ j * < ”■
a a n p p j^ z ijn : alle aan de

november in de 
i% n o g tg |£ d rtit i^ r  

schu lden^ 
n daar ook, 
SA (Dienst

S tu d e V t ln a c t iv ite ite n )  ve rb on de n  
kverenicMoen. £ £ £  De K in e p o n P ^ e p , 
l ie e ft ,  a f ^ ^ d  op hun beursnoteringen^
gteen .|,n hlin
goedheid, en o m d a P ^ h 0 |v v ^ s € n ijn

brulvermogen tijdens een EK-finale. £ £ £ 
Subatomair dus. £ £ £ Net als mijn kennis 
van de tandhee lkunde . Geen flauw  
vermoeden wat het eenasig implantaat: 
‘Klinische en p ro the tische  aspecten ’ 
m oge b e te ke n e n . Op z a te rd a g  7 
november zal de permanente vorming 
van de RUG daar naar ve rlu id t enige 
v e ra n d e rin g  in b rengen . £ £ £ De 
volgende leukerds brachten dan weer 
grote verandering teweeg in de kindertijd 

jjvan onze algemeen coördinator: ‘Pipi 
ppfLangkous’, ‘De wolf en de 7 geitjes’ en

£ £ £ Worden niet geassimileerd maar i  
gecastreerd of gesteriliseerd: de Gentse 4 
zwerfkatten. Volgens de laatste stand 
van zaken hebben reeds 33 katten dit 
tr ie s te  lo t ondergaan. £ £ £ Vroeger 
liepen deze dieren fier en onvervaard 
over de Gentse daken, nu zijn het slechts 
schimmen van hun vroegere zelf. £ £ £
Wenst u schimmen van een gans andere ,
orde te  zien, nu ja zien, dan kujjfcunog re9!s tre™ h ^  Als u „er
to t  28 november te recht in het Pand. .om e x tre e n T r^d
Daar heeft namelijk de ten toons te lling

ste llende de foyer 
F iD ^ a è c fb ff  te r bescmkking van 

# Op woensdag 25 
iv e riib ^ü o jo l^  u daar uw fie tT  

l T £  £ Als u er dus

50 jaar holografie plaats. £Jk£ De talloze 
hondendrollen in het Gentse straatbeeld 
zijn spijtig genoeg geen hologrammen. 
Een hondento ile ttenpro ject d ient hier 
uitkom st te bieden. Vergezeld van een 
uitgekiende sensibiliseringscampagne 
onder de noemer ‘Snoet weet waar net 
m oe t’ zou d it p ilo o tp ro je c t aan het 
Rabot moeten leiden to t een aanzienlijke 
a fnam e van ve rkee rd  g ep a rkee rd e / 
excrementen. Deze actie zal zelfs met 
speciale verkeersborden ondersteund 
w o rde n . A ls de re a c tie s  op h e t 
Schamperredactielokaal -  in één woord: 
hilarisch - een ind icatie  mogen zijn, 
voorspel ik dat deze borden binnen de 
ko rts te  keren menig studentenkam er 
zullen versieren. £ £ £  W aarschijn lijk 
hangen ze daar nog het 
meest op hun plaats ook.
£ £ £ Heeft uw moeder 
besloten om u net die 
ochtend na uw waarlijk 
fantastisch, ongelooflijk 
beestig, nog-noo it-zo - 
g ezopen-en -ge  v re te n  
ko tfu if met een ochtend-
lijk bezoekje te  verras-
sen? Beweer dan m et 
uitgestrekt gezicht dat u 
uw kot, hulpvaardig als 
a ltijd , aan de te n too n -
s te llin g  ‘ Bee ldende K u n s t’ h e e ft 
a fg e s ta a n . Van 7 t o t  en m e t 14 
novem ber, te lke n s  van 1 1 u 3 0  to t  
17u30, worden in de Volderstraat 9 -  
en op uw kot natuurlijk - onder deze 
noemer de plastische kunstwerken van

fiets, let dan vanaf 3 novem b# beter} 
op waar u hem sta lt. Vanaf die datumj 
zullen hinderlijke fietsen in de buurt van 
het Sint-Pietersstation door de politie

H ier mag het a ltijd

verwijderd worden. Flikken die er met uw 
fiets vandoor zijn: het is eens iets anders. 
De verwijderde fietsen kunnen steeds 
gerecupereerd worden op het Stedelijk 

F ie ts a te lie r , te l:  0 9 /  
2 3 3 .5 1 .8 6 . £ £ £ Ook 
g e re c u p e re e rd : een
berichtje dat we vorige 
jaa r vo lledig on te rech t 
over het hoofd hebben 
gez ien . V o rig  ja a r in 
m aa rt h e e ft de ju d o -
school van de RUG tijdens 
de un ivers ita ire  p loeg- 
kam pioenschappen de 
judoschool van de uni-
versite it Brussel een fikse 
pandoering verkocht. De 

Brusselse club werd aangevoerd door 
niemand m inder dan Jean-Marie De 
Decker. Nu zou ik daar natuurlijk een 
leuke w itz rond kunnen verzinnen, maar 
naar verluid is Jean-Maries gevoel voor 
humor omgekeerd evenredig aan zijn

1 ‘Laurel & Hardy’ . Respectievelijk op 2, 5 
en 6 november om 1 3 u op de Stedelijke 
Jeugddienst in de Kammerstraat 10 te 
bekijken. £ £ £  Sinds hij de helende 
werking van de empathische interactie 
in be lev ingsgerich te  psychotherap ie  
h e e ft o n td e k t is hij ge lukk ig  w eer 

^fflren iga l de oude. Op donderdag 12 
ipvem ber |u n t u Dr. Greet Vanaerschot 
daaröver vefslag horen uitbrengen. Tel: 
09/264.6411 4. £ £ £ Als hij nu ook nog 

Jezus Christus complex 
we helemaal tevreden, 

h e tlka d e r van het cu lturee l 
u itw is s e lin g s p ro je c t “ C a ta lon ië  in 
Vla a nd e ren ”  is h e t Musea d ’ A r t  
Contempöfani Barcelona (MACBA) te  
gas t in he t S tede lijk  Museum voor 
Actuele Kunst Gent (S.M.A.K.). Tel: 0 9 / 
221.17.03. In ruil daarvoor hebben zij, 
u ra a d t h e t al, onze a lgem ene 
coördinator toegestuurd gekregen. £ £ £ 
Had hij maar niet altijd weer over Ghana 
moeten beginnen. £ £ £ Jo Veldeman is 
nooit in Ghana geweest. Hij heeft echter 
wel op talrijke andere plaatsen in Afrika 
v e r to e fd . T o t en m e t v r ijd a g  13 
november vindt er in de bibliotheek van 
de Vakgroep Studie van de Derde Wereld 
(U n iv e rs ite its tra a t 8) een te n to o n -
stelling van zijn schilderijen plaats. £ £ £ 
Diezelfde dag is er in ‘t  Poc’ske in de 
Louis Van H ou tte s traa t 54 te  Gent- 
brugge een Afrikaanse avond. Staan op 
het programma: een Congolese maaltijd, 
regelrecht uit Congo -  blijkbaar hebben 
zij zelf genoeg te vreten - en een film: 
‘La vie est belle’ . Neen, van pessimisme 
hebben ze daar nog nooit gehoord, tel: 
0 9 /2 31 .1 0 .0 5 . £ £ £ Optim ist to t  in de 
kist: Etienne Decroux. In het teken van 
de internationale dag van de mime vindt 
op v rijdag  1 3 novem ber een in te r-
nationaal symposium en herdenking voor 
hem plaats. Tijdens de herdenking zal er 
om v ijf minuten lawaai worden verzocht. 
Tel: 0 9 /2 64 .4 0 .7 7 .

L o c u t u s
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Zoals elk jaar kampt Schamper 
met een zwaar tekort aan 
financiële middelen. Met het 
budget dat we nu krijgen, 
hebben we niet eens genoeg 
geld om de drukkosten van alle 
nummers te betalen. Vorig 
academiejaar legden we deze 
situatie nog voor aan Rector 
Willems. Deze meldde ons dat 
we deze situatie langs de 
geëigende weg dienden op te 
lossen, met andere woorden, 
via de Dienst S tu d en ten -
activiteiten, die op haar beurt 
weer afhankelijk is van het 
advies van de Sociale Raad.

De Dienst S tuden tenactiv ite iten  ver-
zocht de Sociale Raad dan ook om een 
budgetverhoging van 600 .000  BEF, die 
gemotiveerd werd door het gebrek aan 
middelen bij Schamper en Urgent. Het 
antwoord was dat er geen geld voor-
handen was en dat we maar crea tie f 
moesten zijn. Het bedrag dat gevraagd 
werd is natuurlijk peanuts in vergelijking 
m et de m iljarden die aan deze uni- 
versite it uitgegeven worden. Bovendien 
is het n ie t toekennen van werkings- 
gelden aan Schamper een vorm  van 
beperking van de persvrijhe id, w ant 
Schamper w ordt gratis verdeeld en het 
is evident dat d it zo moet blijven.
In de Sociale Raad, die geen positie f 
advies verleende voor een verhoging, zijn 
de h e lft van de leden nochtans s tu -
denten. Waarom er geen advies gegeven 
kon w orden, vroegen w ij aan Dries 
Lesage, voorz itte r van de Sociale Raad 
en zelf ook student.

Ook u kan Schamper uit de 
financiële afgrond helpen! U 
hoeft zich enkel te abonneren 
op uw favoriete studentenblad. 
U krijgt dan een gans academie-
jaar uw hoogstpersoonlijke 
Schamper geleverd op bij u 
thuis, op uw kot, op uw bureau 
of bij uw vakgroep (dat laatste 
enkel voor personeelsleden, dat 
s p re e k t) .  Gedaan met de 
tweewekelijkse rush naar de 
Schamperbakjes, Schamper 
rusht naar u !

Lesage ve rte ld e  ons da t er n ie t 
gestem d kon worden om dat er n ie t 
vo ld oe nd e  s te m g e re c h tig d e  leden 
aanwezig waren. Hij is dan ook bijzonder 
ontevreden met de gang van zaken in 
de Sociale Raad. Een aantal studenten 
komt volgens hem gewoon niet opdagen. 
Wij vragen ons samen m et hem af 
waarom deze individuen zich engageren 
als lid van de Sociale Raad.

Maar volgens Lesage zijn er nog 
andere problemen in de Sociale Raad. Zo 
is er geen actieve openbaarheid van 
bestuur. In een goed functionerende uni- 
versite it zou de informatiedoorstroom 
automatisch moeten zijn en zouden de 
studentenvertegenwoordigers niet zelf 
alle inform atie moeten opzoeken. Dit 
b lijk t vooral in de Sociale Raad een 
probleem te zijn, aldus Lesage. Ook is 
er bij de verantwoordelijken een menta-
lite it van zelfgenoegzaamheid, ze vinden 
dat ze geen studenten nodig hebben, 
zegt hij verder nog.

Tenslotte meldt Lesage ons dat het 
wel eens is voorgevallen dat punten, die 
h ij v o o rs te ld e  n ie t op de agenda 
kwamen. Nochtans moet deze agenda 
door de voorzitter, Lesage dus, en de 
logistiek beheerder, de heer Mangeleer 
samen worden opgesteld.

Al deze problemen leiden ertoe dat 
het voor Schamper zeer moeilijk is om 
rond te  komen. Daarom krijg t u nu, bij 
wijze van besparing, een Schamper van 
20 b ladzijden in p laats van de ge-
bruikelijke 24. De redactie hoopt dat u 
er toch van kan genieten.

Een abonnement kost 500,- BEF, een 
steunabonnem ent 100 0 ,- BEF. 
Steunen-de abonnees krijgen een 
speciale vermelding in één van de 
volgende Schampers. Gewoon over-
schrijven op rekeningnummer 890- 
0144049-35, met de mededeling 
‘abonnement Schamper’ , en het 
adres waar u Schamper wenst te 
ontvangen.

Wij zullen u eeuwig dankbaar zijn!

Ma n u

St e u n  Sc h a mpe r ! A b o n n e e r  n u !

3 november 1998 3



In s c h rijv in g e n  a c a d e m ie ja a r  1 9 9 8 -1 9 9 9
De naakte  w aarheid  en harde fe iten

Een vergelijking tussen het aantal inschrijvingen van nieuwe 
eerste kandidatuurstudenten in 1997 en 1998 leidt niet 
onmiddellijk tot schokkende onthullingen. Toch zijn er dit 
jaar enkele verschuivingen die het vermelden waard zijn.

In het merendeel van de faculteiten b lijft 
de s tuden tenpopu la tie  in de eerste  
ka nd id a tuu r red e lijk  c o n s ta n t. De 
F acu lte it L e tte re n  en W ijsbegeerte  
behoudt haar m onopo liepos itie  van 
g roo ts te  facu lte it, maar verliest s tu -
d en ten  in de e e rs te  ka n d id a tu re n  
Kunstwetenschappen & Archeologie, 
Moraalwetenschappen en Geschiedenis.

Ook in de Faculte iten Landbouw-
kundige en Toegepaste  Biologische 
Wetenschappen, Diergeneeskunde en 
Farmaceutische Wetenschappen loopt 
het aantal eerstejaars terug, maar de 
verschillen met vorig jaar zijn verwaar-
loosbaar in vergelijking met de drama-
tische leegstroom van de Geneeskunde 
en Tandheelkunde. Het invoeren van de 
numerus clausus hee ft zijn doel n iet

gemist: het aantal (tand)artsen in spe 
is meer dan gehalveerd.

D it academ iejaar w o rd t ook een 
jarenlange traditie doorbroken: de eerste 
kandidatuur Rechten is niet langer de 
g ro o ts te  r ich ting , maar ve rlie s t die

numerus clausus
positie aan de Psychologie (459 nieuw 
ingeschreven studenten in de eerste 
kandidatuur). De Rechten vo lg t op een 
eervolle tweede plaats m et 386 s tu -
denten (een verlies van meer dan 100 
studenten ten opzichte van 1997), op 
de voet gevolgd door de eerste kandi-
d a tu u r Po litieke  en Sociale W eten -
schappen (346 nieuwe studenten).

Binnen de Faculteit Wetenschappen 
zet de richting Informatica haar opmars 
van de voorbije jaren gestaag verder en 
ook de eerste kandidaturen Economie en 
Burgerlijk Ingenieur genieten elk jaar een 
g ro tere  popu larite it. Daar zullen de 
veelbelovende toekomstperspectieven 
wel voor iets tussen z itten. Sla er de 
eerste de beste jobkrant maar eens op 
na. Je wordt overdonderd door de vraag 
naar informatici, ingenieurs en econo-
misten. De “ boom” in deze richtingen is 
net niet groot genoeg om de terugval in 
de andere richtingen te  compenseren en 
het to ta le  aantal nieuw ingeschreven 
eers te jaarsstudenten  loo p t dan ook 
lichtjes terug. In elk geval maakt d it het 
plaatsgebrek in sommige faculteiten iets 
minder nijpend.

Voor de exacte cijfers en statistieken 
kan je terecht op de Internetsite van de 
Studentenadministratie. _____

In g r id

L a a t u w  d e m e n tie  N U  b e h a n d e le n

We weten het ondertussen allemaal: de numerus clausus 
heeft zich als een monument van slechte smaak in het 
universitaire landschap genesteld. In de vorige Schamper 
stonden al enkele inhoudelijke bedenkingen bij de ingangsproef 
Geneeskunde/Tandheelkunde. Vooral de voorspellende waarde 

van het examen werd in twijfel getrokken.

Er stellen zich echter ook enkele problemen 
van meer ‘mathematische’ aard, want door 
de invoering van de numerus clausus is het 
aantal studenten eerste kandidatuur 
(tand)arts drastisch 
beperkt. Zo drastisch 
dat het wel heel moeilijk 
zal zijn het door de 
Vlaamse Regering voor-
opgestelde aantal van 
390 artsen die in 2005 
mogen afstuderen, te 
halen.
Waar om 390?

Zoals iedereen al langer 
weet, is de Vlaamse 
overheid gezegend met 
helderziendheid. Onze 
vorige M inister van 
Onderwijs en manager 
van het eerste uur, Luc 
Van den Bossche, berekende aan de hand 
van obscure mathematische formules dat er

in 2005 maar 390 artsen mochten af-
studeren, omdat er voor het overtollige 
aantal geen plaats zou zijn in ‘s lands 
medische instellingen. Stel dat dit aantal 

genoeg is om ons 
artsenbestand op 
peil te houden. Wij 
vragen ons dan wel 
af of dit aantal uit-
eindelijk gehaald 
zal worden.
De t o e s t a n d

Aan de hand 
van minder obscure 
mathematische for-
mules dan die van 
het Ministerie van 
Onderw ijs en 
zonder kristallen bol 
keek Schamper zelf

Volgens de meest recente cijfers waarop

wij de hand konden leggen, ziet het aantal 
studenten in eerste kandidatuur genees-
kunde er nu als volgt uit:

Universiteit Gent: 113; KUL+ KULAK: 
220 ; VUB: 40; UA: 93; LUC: 83

We komen dus aan 549 ingeschreven 
studenten eerste kandidatuur. Hiervan zijn 
-een zeer pessismistische schatting- 15% 
buitenlanders. Het lijkt dan ons ook zeer 
onrealistisch dat van de 466 overblijvende 
eerste kanners er 390 effectief afstuderen. 
Dit zou namelijk betekenen dat er voor de 
volledige opleiding een slaagpercentage van 
83,5 % zou zijn. Ter vergelijking: in de 
opleiding voor Burgerlijk Ingenieur in Gent, 
waarvoor al langer een toelatingsproef 
bestaat, slaagde in het academiejaar ’96-’97 
slechts 70 % van de eerste kandidatuurs- 
studenten. Ons aantal zou in tweede 
kandidatuur al herleid kunnen zijn tot 326 
studenten. Van deze studenten zou dus 
119% in de zes volgende jaren moeten 
slagen. Een cijfer van 390 afgestudeerde 
artsen lijkt ons dus totaal onrealistisch. Als 
u binnen 10 jaar nog eens naar de dokter 
wil gaan en u vindt er geen, weet u dus waar 
u moet gaan klagen. De heren van de 
Vlaamse Regering zullen echter alle be-
schikbare artsen nodig hebben om hun 
hallucinaties te verzorgen.

M a K

[S C H W E R ]
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K in e: o ve r de  b o m en  en  h e t bos

Iedereen een jaartje bij, iedereen vrij en iedereen blij. Toenmalig 
minister van onderwijs Van den Bossche wilde duidelijk alle 
partijen in het kine-debat tevreden stellen en schoof uiteindelijk 
de verantwoordelijkheid door naar de onderwijsinstellingen zelf. 

Of dit ook de beste oplossing is, zal de toekomst moeten 
uitwijzen.
Eerst even de feiten op een rijtje  zetten. 
De hogeschoolopleiding b lijft overeen-
komstig met de w et Diegenant-Mahoux 
vier jaar, maar de universiteiten mogen 
er ook een jaartje bijdoen. Dat wordt dus 
v ijf jaar Bovendien moet iedereen voor 
zichzelf uitmaken of hij de opleiding b lijft 
aanbieden. Voor instellingen die d it niet 
langer doen, w o rd t een eenm alige 
in ru ilo p e ra tie  v o o rg e s te ld  w aa rb ij 
kinesitherapie vervangen kan worden 
door een andere s tud ie rich ting . Een 
bijkomende moeilijkheid bij d it alles is dat 
minister Col la van Sociale Zaken beslist 
h e e ft da t vana f 2 00 3  s lech ts  270  
a fgestudeerden  als k ines is t kunnen 
beginnen.
Een aantal hogescholen heeft onder-
tussen afgehaakt, zodat d it academie-
jaar slechts vier hogescholen (Hasselt, 
Gent, Antwerpen en Brugge) gestart zijn 
met de vierjarige hogeschoolopleiding 
to t licenciaat in de kinesitherapie. De 
KUL, RUG, en VUB bieden d it jaar voor 
de laa tste  keer de vierjarige (oude) 
u n ive rs ite itso p le id ing  aan. De inge-
schrevenen van d it jaar krijgen daarbij 7 
jaar om hun vierjarig universitair diploma 
te behalen.
Vanaf volgend academ iejaar voeren 
deze lfde  drie u n ive rs ite ite n  dan de 
vijfjarige opleiding in. Het kindje krijgt 
meteen een nieuwe naamr Licenciaat in 
de Revalidatiewetenschappen en de 
Kinesitherapie.

S t i l t e  v o o r  d e  s t o r m ?

De storm lijk t dus geluwd. Maar aan 
een aantal problemen is nog steeds niet 
geraakt. W at b ijvoo rbee ld  m et he t 
kluwen van onderwijsinstellingen waar-
tegen het plan D illem ans een afdoend 
alternatief wil bieden? En wat met het 
tweesporenbeleid? En komt er nu een 
toelatingsproef?

Volgens, professor en voorlichtings- 
coördinator Moreki-RUG Dirk Cam bier, 
w ordt die toelatingsproef kantje boord. 
Voor de uitstroom beperking van 270 
k ines is ten  in 2 00 3  z ijn  er d it ja a r 
ongeveer 600  eers te jaarsstudenten  
over heel Vlaanderen. Dit is net iets te 
veel voor een gezonde instroom, maar 
waarschijnlijk te  weinig voor een to e -
la tin g sp ro e f. N ie t iedereen b e re ik t

immers de eindmeet en bovendien wordt 
zowat 1 5% géén kinesist. In Wallonië 
d aa re n te g en  s te v e n t men op een 
regelrecht drama af. Daar zijn er nu een 
goede 1 200 generatiestudenten, voor 
een u its tro o m  in 2 0 0 3  van 1 80 
kinesisten.

Dat er twee soorten gediplomeerden 
op één beroepsveld rondhuppelen, vindt 
Dirk Cambier niet noodzakelijk storend. 
De hogeschoolstudenten genieten een 
eerder beroepsgerichte opleiding, al zal 
die door de verlenging met een jaar wel 
wat wetenschappelijker worden. Voor 
universitairen is een breder beroepsveld 
weggelegd, waarin onder andere ook 
onderzoek, m anagem ent in gezond-
he idszorg  en onde rw ijs  hun p laa ts  
vinden. “ Het fe it dat de twee richtingen 
elkaar overlappen, is dus n iet nood-
zakelijk een bezwaar,” zo redeneert 
Cambier.

V r ij e  m a r k t

En dan is er nog h e t p rob leem  
Dillemans. Van den Bossche probeer-
de te  rationaliseren in het grote aantal 
scholen in V laanderen, maar m oest 
telkens inbinden. Nu mag de vrije markt 
voor beul spelen. Want 270 uitstroom - 
studenten is toch wat weinig om vier 
hogescholen en drie universiteiten mee 
te bevolken. Veel zal dus afhangen van 
de inschrijvingen in de volgende aca-
demiejaren. Het is trouwens nog maar 
de vraag o f men zo geneigd is de deuren 
te  sluiten in tijden van onderbevolking. 
De Geneeskunde- en Tandartsfaculteit 
aan de VUB genieten hier sinds oktober 
de tw ijfe lach tige  eer als testcase te  
dienen.

We moeten dus nog niet te  vroeg 
v ic to rie  kraaien, maar eens s tille tje s  
«joepie» fluisteren kan wel. De kinesi-
therapie b lijft immers aan de universiteit 
en v o o r lo p ig  is a lles w eer even 
rustig. Wel b lijft het nog koffiedik kijken 
hoe bepaalde problem en zich in de 
toekomst zullen manifesteren. Misschien

PRAKTIJKLES IN TE KiNE.
EUH... PROFESSOR, KPiN O EVEW KOMEIU W£LPEV? 
ÎR VIREES DRT IK '\£T$ FOUT 4£DftF>V...
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dient zich een spontane oplossing aan, 
misschien grijp t de overheid toch in. De 
p ro b le m a tie k  van h e t hoge aanta l

studenten voor een verzadigde beroeps-
markt s te lt zich trouwens niet alleen op 
de Moreki-faculteit en zou dus best wel

eens andere opleidingen kunnen treffen. 
Een gewaarschuwd man...

Ba r t

Rondjes draaien
Wat u miste in de vorige afleveringen: in 1995 werd de federale wet Diegenant-Mahoux gestemd, die bepaalde dat een kinesitherapie- 
opleiding vanaf september ‘97 vier jaar moest duren. Toenmalig minister van onderwijs Van den Bossche had het wel begrepen op de 
driejarige beroepsgerichte hogeschoolstudie en trok naar het Arbitragehof. Hij ving echter bot en moest de wet uitvoeren. De opleiding 
aan de hogeschool werd daartoe op vier jaar gebracht en die aan de unief werd afgeschaft. Voor hetzelfde beroep, zo luidde de 
redenering, zijn geen twee parallelle studierichtingen nodig.
Daarop schoten de universiteiten uit hun sloffen en zetten de minister onder druk om op zijn stappen terug te keren. Tevergeefs. De 
universiteit kreeg de licenties en de doctoraten, maar de kandidaturen bleven afgeschaft. Om aan de licenties te beginnen was het 
nodig vier jaar hogeschool te volgen. Later werd dit op drie jaar gebracht.
Het plan werd wéér gekelderd, waarna onder druk van de CVP een bizar compromis uit de bus kwam: drie Vlaamse hogescholen 
(Gent, Antwerpen en Hasselt) én de KUL mochten kine doceren. Bovendien werd een numerus clausus annex toelatingsproef ingevoerd. 
Dit alles was niet naar de zin van de Raad van State, die Van den Bossche terugfloot. De vrijheid van onderwijs impliceert namelijk dat 
iedereen die even bekwaam is om een bepaalde richting te volgen, een gelijke toegang tot dit onderwijs moet krijgen. Een numerus 
clausus kon dus zeker niet, een eventuele toelatingsproef wel. Ook de toewijzing aan Leuven stootte op de vrijheid van onderwijs. 
«Een onderwijsmonopolie is niet wenselijk, en in de zeldzame gevallen dat het dit wel is,» aldus de Raad van State, «moet dit aan een 
ideologisch neutrale instelling worden toevertrouwd.» Niet aan het katholieke Leuven dus, evenmin aan het vrijzinnige Brussel, maar 
aan het pluralistische Gent. Terug naar af voor Van den Bossche, die dan maar besloot de zwarte piet helemaal door te schuiven naar 
de onderwijsinstellingen.

Nieuw e overeenkomst tussen RUG en Vlerick
Inschrijv ingsgelden V le rick  fors gestegen

Op 1 5 oktober werd in het bijzijn van de pers de nieuwe 
overeenkomst tussen de Universiteit Gent (RUG) en de 
Vlerick School voor Management (VSM) plechtig 
ondertekend. Officieel wordt de universiteit ‘peter’ van de man-

agement-school maar in concreto scheurt de VSM zich volledig 
af van de universiteit.
De bal ging aan het rollen toen het Rekenhof 
op 29 juni 1997 in zijn verslag schreef dat 
de VSM een illegale constructie was (zie 
Schamper 358). De VSM was in die tijd een 
samengaan van twee heel nauw verweven 
instituten met een totaal verschillende 
rechtspersoonlijkheid. Enerzijds had je de 
School voor Management, die een vol-
waardig departement van de RUG was, en 
anderzijds was er de privé-instelling van 
openbaar nut, het Instituut Professor Vlerick. 
Deze constructie werd vooral gelaakt omdat 
er aanwijzingen waren van niet-evenredige 
geldstromen tussen de privé-instelling en de 
universiteit. Bovendien maakte het Instituut 
Professor Vlerick zeer intensief gebruik van 
de wetenschappelijke expertise binnen de 
RUG, waarvoor het echter niet betaalde. Het 
hoeft geen betoog dat de RUG hier veel geld 
verloren heeft.
Vooral onder druk van studentenver-
tegenwoordigers Dries Lesage en Bart 
Gruyaert is in deze toestand nu verandering 
gekomen. In de bestuursvergadering van 10 
juli deze zomer werd beslist de School voor 
Management samen te voegen met de 
Faculteit Economische en Toegepaste 
Economische Wetenschappen. Werd de les-
en onderzoeksopdracht van deze nieuwe 
faculteit langer, haar naam werd korter: 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De 
RUG telt vanaf dit academiejaar dan ook 
geen enkel orgaan meer dat gelijkgesteld is

aan een faculteit zonder het daadwerkelijk 
te zijn. Het Departement voor Leraren-
opleiding, dat een zelfde statuut had als de 
School voor Management, werd al eerder 
geïntegreerd in de Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen.
Op dezelfde bestuursvergadering van 10 juli 
heeft de universiteit ook de afscheiding van 
de VSM goedgekeurd. De universiteit 
behoudt wel het peterschap over de in-
stelling maar wat ze daarmee verdient, is 
onduidelijk en zeker niet veel. Wel zal de 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde meer 
middelen krijgen waarmee ze in de komende 
jaren o.a. drie nieuwe postgraduaatstudies 
kan aanbieden. Naast het reeds bestaande 
postgraduaat Accountancy, komen er nog de 
postgraduaten Financiële Wetenschappen, 
Fiscaliteit en Marketingswetenschappen bij. 
Laat u echter niet misleiden door namen! Alle 
opleidingen aan de RUG zullen nl. louter 
wetenschappelijk zijn. Om de management- 
kneepjes van het vak te leren, kan je enkel 
nog terecht bij de Vlerick-School. Als je eerst 
betaalt, natuurlijk!
Het is zo goed als zeker dat studeren aan 
de Vlerick-School volgend jaar dubbel zo 
duur wordt, met inschrijvingsgelden van 200 
000 fr en meer. Volgens Bart Gruyaert leidt 
dit tot een verderzetting van het elitaire 
karakter van het management-onderwijs, 
met alle gevolgen van dien voor de demo-
cratisering van het onderwijs. De voorzitter

van de VSM, L. Verbeke, denkt er echter 
anders over. In de persconferentie van 15 
oktober vergelijkt hij het inschrijvingsgeld 
van de Vlerick met het buitenland en komt 
tot de conclusie dat de inschrijvingsgelden 
in het buitenland tot 10 maal duurder zijn. 
Bovendien is Verbeke een groot voorstander 
van het Amerikaanse systeem waar een stu-
dent geld leent voor zijn studies. Hij kan die 
lening dan later terugbetalen met het hoge 
loon dat hij dankzij zijn studies krijgt. Dat 
belooft allemaal weinig goeds, denken wij 
dan...
De vraag die we moeten stellen is welke van 
de drie partijen er wint met de nieuwe 
overeenkomst tussen de RUG en de Vlerick. 
De studenten? Neen, zij zullen meer 
inschrijvingsgeld betalen voor het zelfde 
onderwijs. De universiteit? Zeker niet. Zij 
verliest alle controle op de Vlerick-School en 
dreigt veel geld dat in vroegere tijden werd 
versluisd naar rekeningen van het Instituut 
Professor Vlerick nooit meer terug te zien. 
Het gaat hier onder meer om inkomsten uit 
wetenschappelijke dienstverlening aan 
bedrijven (geleverd door personeel van de 
RUG!), inschrijvingsgelden aan de School 
Voor Management en inkomsten uit scripties 
van studenten. Het Instituut Vlerick wint wél 
met de nieuwe overeenkomst: de VSM 
beschikt eindelijk over een duidelijke en 
onafhankelijke structuur. Bovendien blijken 
alle zonden uit het verleden vergeven en 
vooral vergeten, zodat er wellicht nooit iets 
terugbetaald zal moeten worden aan de 
universiteit. Dit kan toch nooit de bedoeling 
geweest zijn?
Het woord is aan de cynici.

FW
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D e b o e k b in d e r van  de  RUG
Daniel Grijp: van naald je to t draadje

Waar je ook staat in Gent, je kan de boekentoren van de 
universiteit zien. In dit gebouw aan de Rozier stapelen 
zich werken uit vele eeuwen metershoog op. Dat er naast 
de vele etages die overal bovenuit torenen ook nog twee 

verdiepingen onder de grond zijn, is minder bekend. Schamper 
ging op ontdekkingstocht in deze catacomben en trof in een 
lokaal vol vreemde toestellen een sympathiek ogende man aan. 
Hij bleek Daniël Grijp te heten en hij antwoordde met een 
authentiek Gents accent op al onze vragen.

SCHAMPER: Wie b en t u precies?
Da n ië l  Gr ij p : “ Ik ben de boekbinder van 
de RUG. Zo’n dertig jaar geleden begon 
ik te werken aan deze universiteit. Ik was 
toen amper 21 jaar en le tte rze tte r van 
opleiding. In die tijd  maakten ik en v ijf 
anderen in de kelder enkel kartonnen 
dozen. Later vo lgde ik avondschool 
boekbinden. Momenteel ben ik hier nog 
de enige die deze stiel u itoe fen t.”

SCHAMPER: W at houdt uw beroep  
in?
G r ij p : “ Boekbinden is heel delicaat werk. 
Er s taan h ier wel to e s te lle n , zoals 
snijmachines die de universiteit zo’n 40 
jaar geleden heeft gekocht van iemand 
die op pensioen ging. Toch gebeurt het 
meeste werk manueel. A f en toe drukken 
en lijmen we hier nieuwe ‘boekskes’ voor

tentoonste llingen. Normaal herstel ik 
vooral oude boekbanden. Soms zijn die 
er heel erg aan toe  om dat ze in de 
bibliotheek te  lang wachten om bij mij 
langs te  komen. Ik maak beschadigde 
werken katern per katern los en reinig 
alles grondig. Vervolgens voorzie ik de 
boeken van nieuwe voor- en schutblaren. 
Ik naai, lijm, rond en bekleed ze. Ook 
plaats ik kartonnen, kapitaalbanden en 
valse ruggen. Hoelang alles duurt, hangt 
af van de kwaliteit van de werken. Soms 
zijn boeken uit 1 200 nog in betere staat 
dan die u it de negentiende eeuw.”

SCHAMPER: H e e ft u vee l c o n ta c t  
m e t s tu d e n te n  e n / o f  p r o fe s -
soren?
Gr ij p: “ Eigenlijk niet. Vroeger werkten hier 
af en toe gewetensbezwaarden die aan

deze universite it hadden gestudeerd, 
maar dat is nu ook voorbij. Soms komen 
pro fessoren hier vragen om ie ts  te  
snijden o f naaien. Dat kan ik natuurlijk 
niet doen. Ik werk in principe uitsluitend 
voor de b ib lio theek. Ook s tudenten  
trekken wel eens hun stoute schoenen 
aan en denken dat ik hun cursussen kan 
inbinden. Dat gaat evenmin.”

SCHAMPER: Is h ier gedurende uw 
carriè re  vee l veranderd?
G r ij p : “ Ja, toch wel. Toen ik hier pas 
kwam, werkten er nog zo ’n 10 a 12 
mensen in de kelder. Nu zijn we nog met 
drie. De collegialiteit en vriendschap die 
er toen was, ontbreekt nu een beetje. 
De un ive rs ite it is zo veranderd. Ook 
konden we toen nog meer werk aan-
nemen. Zo bonden we nog de staats-
bladen in. Nu m oet ik s teeds meer 
uitbesteden. Er is hier geen opvolging 
voor mij, dus na mijn pensioen - hopelijk 
over acht jaar - zal alles bij buitenbinders 
gebeuren. Dat zal nadelig zijn voor de 
lezer. In enkele uurtjes kan ik voor hen 
een katern opnieuw vastnaaien. Bij een 
andere firma zou dat wei eens veertien 
dagen kunnen duren. Toch b lijf ik d it 
graag doen en ook wanneer ik op rust 
ben zal ik als hobby wel oude banden 

blijven herstellen.”

D a n ie l G rijp  a a n  h e t w e rk  a a n  de s n ijm a c h in e .

SCHAMPER: T o t s lo t, 
h e e ft  u nog en ke le  
tip s  vo o r de lezer?  
Hoe mag je  een boek  
z e k e r  w e l o f  n ie t  
behandelen?
G r ij p : “ Het allerslechtste 
v o o r boeken is fo to -
kopiëren. Verder mag je 
ze wel recht zetten, maar 
je  m o e t ze s te ed s  
steunen. Vaak zie ik ook 
hoe m ensen w erken  
steeds vanboven u it de 
rekken nemen en dan 
v e rs lijt het bovenstuk 
van de rug. Je moet een 
boek steeds met respect 
behandelen!”

ELS EN KATHLEEN

K CHtfMPEBl
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Spui hier uw mening over Schamper of over wat er allemaal mis loopt aan onze universiteit 
En als we uw reactie leuk vinden, antwoorden we misschien wel...
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EXTREMISME TIER T WEELDERIG AAN DE RUG
Op donderdag 8 oktober 1998 was een 
debat gepland met Réginald Moreels 
(Staatssecretaris voor O ntw ikkelings-
samenwerking) en Filip Dewinter (fractie-
leider van het Vlaams Blok in het Vlaams 
Parlement). Dit debat werd georganiseerd 
door de Christen-Democratische Studenten 
en de CVP-Jongeren.
Twee dagen ervoor werd het debat door de 
Rector, de heer Willems, afgelast om 
veiligheidsredenen.
Tegenkantingen en provocaties van extre-
mistische, linkse bewegingen namen te 
grote proporties aan, zodat de veiligheid niet 
meer zou kunnen gewaarborgd worden. Ook 
extreem-rechts had zijn militanten gemo-
biliseerd om op 8 oktober af te zakken naar 
Gent. De politie wou de confrontatie tussen 
extreem-links en extreem-rechts voorkomen 
om rellen te vermijden.
CDS-Gent en de CVP-Jongeren betreuren 
deze situatie.
Het extremisme tiert weelderig aan de RUG.

Extremisten bepalen nu blijkbaar wat mag 
in de studentenstad en wat niet mag.
...En wat met de DEMOCRATIE?...
Zowel extreem-links als extreem-rechts 
gebruiken dezelfde middelen. Ze proberen 
met geweld en oproer hun standpunten te 
verkondigen... of is het gewoon een middel 
om in de pers te komen?
CDS-Gent aanvaardt het niet dat 
extremistische bewegingen in het Politiek 
Filosofisch Konvent zetelen. De Christen 
Democratische Studenten verwachten 
immers van medeleden een minimum aan 
respect. Respect impliceert dat CDS-Gent 
activiteiten van andere PFK-leden niet 
verstoort en dat PFK-leden de CDS- 
activ ite iten niet verstoren, laat staan 
boycotten. De Christen Democratische 
Studenten dragen vrijheid van meningsuiting 
hoog in het vaandel.
De Christen-Democratische Studenten en 
de CVP-Jongeren beschouwden het als een 
uitdaging om twee politieke zwaar-

gewichten, Moreels en Dewinter, tegenover 
elkaar te zetten. Er was totaal geen sprake 
van het doorbreken van het ‘cordon 
sanitaire’. Debatteren met het Vlaams Blok 
mag, onderhandelen met het Vlaams Blok 
kan en mag niet!
Het is volgens CDS verkeerd om een 
taboesfeer te creëren rond het Vlaams Blok. 
Steeds meer
mensen stemmen voor het Vlaams Blok uit 
een of andere frustratie, zonder te weten 
waarvoor het Vlaams Blok eigenlijk staat. Via 
een discussie tussen Moreels en Dewinter 
zouden alle aspect-en van het Vlaams Blok 
naar voren zijn gekomen, waaruit men zou 
moeten besluiten dat de positieve punten 
niet opwegen tegen de negatieve punten. 
CDS-Gent gelooft sterk in de ove-
rredingskracht van S taatssecretaris 
Réginald Moreels en wenste hem op 8 
oktober 1998 een forum te bieden op de 
Gentse Universiteit. Dit werd ons niet in dank 
afgenomen.

Ca r o l e n  O n g e n a  
n a me n s  CDS-GENT

B as e b a ll-k n u p p e ls ? ?
In Schamper nr. 361 staat naar aanleiding 
van een aangekondigde actie tegen een 
debat met Filip Dewinter dat de ALS, 
Blokbuster en M ilitant Links dat debat 
verhinderden, waarbij geïnsinueerd wordt 
dat er met geweld gedreigd werd. Wij stellen 
ons de vraag hoe uw journalist van dienst 
daar bij komt? Wanneer hebben wij ooit 
baseballknuppels en dergelijke gehanteerd? 
Insinuaties zijn goedkoop als ze niet hard 
kunnen gemaakt worden.
De actie die we aangekondigd hadden, had 
tot doel het garanderen van de veiligheid van 
linkse militanten (als iemand als Dewinter 
spreekt worden immers ook de geweldadige 
troepen van het NSV opgetrommeld). In de 
voorbije maanden en jaren is voldoende 
aangetoond tot welke gewelddadige politiek

NSV, Vlaams Blok en dergelijke in staat zijn. 
Vorig jaar werd aan resto De Brug een lid 
van Militant Links in het ziekenhuis geslaan 
door leden van NSV en Vlaams Blok. In het 
PFK deden maar lie fs t 6 van de 13 
verenigingen hun beklag over geweld en 
intimidaties van extreem-rechts. En dan 
beweert u dat wij zouden dreigen met 
geweld?
Daarnaast vinden wij dat een debat met 
Vlaams Blokkers geen zin heeft en enkel 
leidt tot geweld. Een dergelijk debat zal 
bovendien door het Blok enkel gebruikt 
worden om aan credibiliteit te winnen (ze 
zullen hun “democratisch” imago proberen 
op te vijzelen door naar debatten van de 
CVP-jongeren te verwijzen).
In het pamflet dat we verspreid hebben voor

de tegenactie gaan we dieper in op de 
redenen van die actie. Dat kan nagelezen 
worden op internet: h ttp ://
w w w .s tu d e n t.ru g .a c .b e /~ b lo k b u s t/  
gent5.html

Geer  Co o l IAJ 1 e-2 e l ic . r ec h t en

Naschrift van de auteur.
Voor alle duidelijkheid: de bedoeling van de 
rubriek kort is een satirisch/humoristisch 
overzicht te geven van diverse korte telex-
berichten die op onze redactie aanbelanden 
en die om diverse redenen elders in 
Scham per geen aandacht hebben 
gekregen. Een beetje te vergelijken met de 
rubriek zappa in het weekblad Humo. Wij 
dachten dat dit reeds lang voor iedereen 
duidelijk was. Blijkbaar niet.

Co b b a u t I

di 3-11

woe 4-11

do 5-11
vr 6-11
ma 9-11

di 10-11
do 12-11
za 14-11
zo 15-11
ma 16-11

Schildersatelier lessenreeks modeltekenen: uitbeelden van man en vrouw, Sint-Pietersnieuwstr. 35 
Germania Germania-fuif, Poisson
l/VS Thema-avond rond Jupiter en Saturnus, Krijgslaan 281 (gebouw S9, lokaal 3.03) 20 u
LVSV ‘Om de schone ziel van het kind. Het onderwijsconflict als breuklijn in de Belgische politiek’,Notarisstr.3,16.30u
GBK ‘Night of the Proms’, vertrek Ledeganck 35 ,18.30u KVHl/Bezoek tentoonstelling ‘Albrecht en Isabella’
KV/-/l/‘Rolling ‘ ergens in de Overpoort VgeskcanXus in de Salamander
Studentenfanfare repetitie (20 u) en cantus, Salamander
Politeia meter-en peteravond VTK kan-fuif, GUSB WINA fuif
Home Fabiola bijwonen van een uitzending van de Commissie Wyndaele, Home Fabiola, 16.50u 
M/Hl/Lustrumreceptie, Tin Pan Alley, 19u
WS Voordracht & diareeks ‘Trip door het heelal, Krijgslaan 281 (gebouw S9, lokaal 3.03), 20u 
KVHVJaren ’80 fuif in Twieoo 
KVHl/Lustrumcantus, Café Stradivarius, 20.30u
GBK Strandwandeling, vertrek aan Ledeganck, 8u Studentenfanfare Guido-rolling, 20u in de Salsa
KVHl/OVVmeeting, ‘Vlaanderen, staat in Europa’, Antwerpen
Politeia doop en doopcantus
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Standpunt
De Koerden: rea lpo litiek  versus hum anism e

Binnen twee jaar breekt een nieuw mil-
lennium aan. Voor vluchtelingen in het 
a lgem een en v o o r Koerden in he t 
bijzonder is d it vooralsnog geen reden 
to t feesten. Zulke onrechtvaardigheid en 
geen haan die e r naar k ra a it. 
Sommige Koerden willen s trijden  en 
ze lfs  s te rven  vo o r hun v rijh e id . Ze 
realiseren zich dat deze s trijd  nood- 

• zake lijk  is, aangezien een po litie ke  
oplossing onm ogelijk w o rd t gemaakt 
door de Turkse militaire d ictatuur Het 

t debat rond democratie in Turkije kan 
vergeleken worden met het monster van 
Loch Ness: iedereen heeft er de mond 
van vol maar niemand heeft het oo it 
gezien. Sinds de jaren 7 0  zijn duizenden 
Koerdische s lach to ffe rs  gevallen als 
gevolg van de Turkse staatsrepressie. De 
PKK moet daarom gezien worden als het 
noodzakelijk gevolg van het ‘Koerdisch 
probleem’ en niet als oorzaak. AGALEV- 
parlementslid Lode Van Oost karakteri-
seert de PKK zeer passend als een 
moreel-legitieme verzetsbeweging, ‘ook 
al zijn het dan geen enge ltjes ’ . Wat 
immers vaak vergeten wordt, is dat de 
VN-conventies zelf aangeven dat een 
volk het legitiem recht heeft op ze lf-
verdediging indien het de fundamentele 
m ensen- en vo lke ren rech ten  w o rd t 
ontzegd.

De hypocrisie van de o ffic ië le  in-
stanties in het Westen is bijna niet te  
geloven. De realo’s beweren dat het 
allemaal niet zo erg is voor de Koerden 
in Turkije De Westerse inertie t.o.v. de 
Turkse Koerden w o rd t goedgepraat 
onder he t voorw endse l da t andere 
Koerden u it vijandige landen zoals Irak, 
het nog slechter zouden hebben. Verder 
schilderen de Westerse regeringen de 
PKK af als een terroristische organisatie. 
Hoe kan het ook anders! De strategische 

' vriendschap m et NAVO -bondgenoot 
Turkije m oet bestendigd worden. De 
bestaande neo-libera le  w ere ldheer- 

, schappij mag immers niet in het gedrang 
komen. Daarom moet Turkije blijven 
‘functioneren’ zoals de laatste 75 jaar. 
S p ijtig  genoeg w o rd t ‘ fu nc tio n e re n ’ 
nogal negatief opgevat als afwezigheid 
van frontale burgeroorlog, van massale 
chaos en economische ineenstorting. 
Verder is natuurlijk  alles toegela ten: 
militaire d ictatuur en een regering onder

het patronaat van de maffia. Zelfs geno-
cide en m isdaden tegen  de m eest 
fundamentele mensenrechten worden 
dan door de vingers gekeken. Maar o wéé 
als één van de vijanden van het Westen 
of van haar bondgenoten zich misdraagt. 
Op dat moment toon t de twee-maten- 
en-twee-gewichten-strategie haar ware 
gelaat. Het Westen treedt slechts op - 
als sche idsrech te r ‘ in naam van de 
democratie’ - ais dat haar eigen machts-
geile belangen ten goede komt. Is dat 
n ie t het geval, dan zijn m ilita ire  (o f 
economische) interventies niet nood-
za ke lijk  o f ze lfs  o ng ew en s t. Deze 
ondemocratische praktijken mogen het 
d a g lich t n ie t zien. Vandaar da t de 
publieke opinie ideologisch bespeeld 
m oet worden. De m ethoden van de 
Westerse media zullen niet dezelfde zijn 
als die van de Turkse. Daar waar de 
Turkse media onverbloem de leugens 
zullen hanteren, moet het Westen iets 
subtieler te  werk gaan. Dit gebeurt door 
m idde l van een com p lex behande- 
lin g sp ro ce s  van n ieuw s: f i l te r in g ,  
ve rzw ijg ing , nuancering, a fle id ings- 
maneuvers e n /o f tendentieuze bericht-
geving. Zo w ord t ook de PKK in het 
merendeel van onze kranten als een 
terroristische organisatie bestempeld. 
De pub lieke  op in ie  m oe t de v o o r-
gekauwde inform atie maar slikken. Er 
worden geen vragen gesteld i.v.m. de 
o n v o o rw a a rd e lijk e  s te u n  van h e t 
Koerdische volk aan de PKK. Nochtans 
to o n t de rea lite it aan dat het echte 
terrorisme door de Turkse staat en haar 
fascistische Grijze Wolven w ord t u it-
g e vo e rd . D it is e c h te r  g e ïn s t itu -
tiona liseerd geweld dat ‘to eg e la ten ’ 
w ordt omdat het de belangen van het 
vaderland verdedigt. Althans dat is de 
o ffic ië le  versie die scholieren op de 
middelbare school te  slikken krijgen. De 
publieke opinie b li j f t  op die m anier 
onaange roe rd  t .o .v .  deze kw es tie  
hetgeen de druk op de Turkse (én op de 
Westerse) ketel vermindert.

Weliswaar staat de weg van over-
reding nog open voor een minderheid. 
Deze bezit echter niet de middelen die 
nodig zijn voor gelijke toegang to t  de 
media die maar al te  vaak pleiten voor 
de heersende belangen, met de heilzame 
intermezzo’s ten gunste van een kleine

oppositie die het illusoire geloof in het 
bestaan van gelijkheid moet steunen.

En toch  zouden zonder de over- 
redingspogingen van de oppositie om de 
vijandige meerderheid één voor één te 
o ve rtu ig e n , de v o o ru itz ic h te n  nog 
somberder zijn. Het is bij gratie van de 
k le ine  d is s id e n te  m in de rhe id  
(vredesactivisten, ecologisten, Nieuw 
L inks, enke le  v e r lic h te  p o lit ic i en 
journalisten) dat er op zijn m inst nog 
gesproken w ordt over Koerden, Oost- 
Timorezen o f Zapatisten.

Het zijn deze ‘naïeve idealisten’ die, 
tegen de woeste ‘postmodernistische’ 
stroom in, willen blijven strijden voor een 
humanere wereld. Ze staan in schril con-
tra s t m et a fgebo rs te lde  cyn ic i a la 
Tobback die men realisten noemt: zij die 
zogezegd echte oplossingen zoeken, zij 
die de fase van de droomwereld reeds 
gepasseerd zijn. Deze realisten ve r-
bergen zich a ch te r een sch ijnba re  
neutraliteit. In de Koerdische kwestie ligt 
de waarheid n ie t ergens tussen het 
Turkse of het PKK-standpunt in. Integen-
deel, in deze kwestie is er maar één 
rea lite it: de concrete  (on)m enselijke 
toestand van een onderdrukt volk.

Het idea lis tisch  s ta nd pu n t m oet 
verdedigd worden tegen de verw ijten 
van de realo’s die zullen stellen dat het 
onverantwoord is zich bezig te  houden 
m et een ‘u top ische ’ s itu a tie  in om -
standigheden, die d irect in de tegen-
gestelde richting wijzen. Het is natuurlijk 
waar, het contrast tussen ‘u top ie ’ en 
werkelijkheid is zelden zo groot geweest. 
Dit contrast heeft echter zulke extreme 
proporties aangenomen, dat de grens 
van ‘het absurdistan’ stilaan in zicht 
begint te  komen. Wellicht is het op d it 
moment méér verantwoord om een goed 
gefundeerde utopie te schilderen dan om 
perspectieven en m ogelijkheden, die 
e igenlijk allang realiseerbaar hadden 
moeten zijn, minachtend voor utopisch 
u it te  sche lden. Daarom zu llen  de 
idealisten van vandaag de ware realisten 
van morgen zijn.

P. T. Jo n es

(lid van de pluralistische Coördinatie 
‘Stop de oorlog tegen het Koerdische 
volk’ )

Deze pagina staat open voor standpunten van individuele lezersfmax. 700 d 800 woorden); politieke propaganda evenals anonieme 
schrijfsels worden naar de prullenmand verwezen en de redactie behoudt hoe dan ook het recht om een ingezonden tekst al dan niet te 
publiceren.
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S ta k in g  voo r e e n  b e te r  p en s io en
personeelsactie voor een aanvullende pensioenvevzekering

Op vrijdag 9 oktober konden vele studenten niet terecht in 
hun resto. Maandag 12 oktober gebeurde net hetzelfde. 
Die namiddag betoogden zelfs een zestigtal mensen voor 
het rectoraat en daartussen kon je wat restopersoneel herkennen. 

Het Administratief en Technisch Personeel (ATP) voerde actie 
voor een beter pensioen. Op 1 2 oktober kwam het bestuurs-
college samen en met de acties wilden ze laten horen dat het 
ATP bereid is te vechten voor hun pensioencentjes.

In het verslag van het bestuurscollege van 
12 oktober staan termen als “niet- 
geaffecteerd patrimoniumpersoneel” (NGP). 
We hadden nood aan een woordje uitleg en 
contacteerden één van de drie (verkozen) 
ATP-vertegenwoordigers. En wat bleek? 
Ondanks de moeilijke woorden was de 
inhoud wel te vatten, een beetje zoals 
sommige cursussen.
Herman Luwaert is een onafhankelijke 
ATP-vertegenwoordiger, de anderen zijn 
vakbondsmensen. Hij legde ons eerst uit 
hoe het zat met het ATP, NGP en andere 
beesten.

V e r k l a r e n d  l e x ic o n

Bij het ATP horen het NGP, het personeel 
van de Kassen en tenslotte de Sociale Sec-
tor. Zonder die laatste had u waarschijnlijk 
weinig van de staking gemerkt, want dit is 
onder meer het personeel van de resto’s. In 
totaal spreken we over ongeveer 350 
mensen die het patrimoniumpersoneel 
vormen.
Om te begrijpen wie met het NGP wordt 
bedoeld, moet u weten dat er ook geaf-
fecteerd patrimoniumpersoneel is. Dat zijn 
mensen die werken in projecten van proffen 
en betaald worden door privé-instellingen of 
de staat, dit in tegenstelling tot het NGP dat 
wordt betaald door het patrimonium van de 
universiteit. Ze zijn echter geen staats- 
personeel en hebben dus een privé-statuut. 
Een nadeel hiervan is dat hun pensioen-
regeling minder goed is. Een voordeel is dan 
weer dat ze aanzienlijk meer verlofgeld 
krijgen dan het staatspersoneel en dat ze 
geen wervingsexamen hebben moeten 
afleggen. Eind jaren zeventig werd beloofd 
dat al het personeel een gelijkwaardig 
statuut zou krijgen. Daarvoor is toen een 
reservefonds opgericht dat momenteel 230 
miljoen fr bedraagt.

W a a r o v e r  g a a t  h e t ?
Er zijn drie zaken waarrond de discussie 
draait. Ten eerste is er de overheveling van 
alle patrimoniumpersoneel met een contract 
van onbepaalde duur naar het staats-
personeel. Het personeel kiest zelf of het 
overstapt of niet. Een decreet van 12 juni 
1991 zegt dat dit voor 1 oktober 1999 moet 
gebeuren. Veel tijd rest er dus niet.

Ten tweede is er de aanvullende pensioen- 
verzekering, die afgesloten zal worden voor 
het personeel dat de overstap maakt. De 
RUG zal die bijdragen betalen in de 
toekomst. Het gaat om een privé- 
verzekering en gezien de hoge gemiddelde 
leeftijd van het patrimoniumpersoneel zal dit 
een aardige duit kosten. Het reservefonds 
dat eind jaren zeventig werd opgericht, zal 
vermoedelijk niet toereikend zijn. Men weet 
nog niet hoeveel mensen overstappen, dus 
kan dat ook niet worden uitgerekend. En de 
personeelsleden willen niet overstappen, 
zolang ze niet exact weten of het hun iets 
kost of iets opbrengt.
Ten derde zijn er de pensioenbijdragen voor 
de jaren dat een personeelslid reeds in 
dienst is. De RUG vindt dat het NGP daar 
zelf deels voor moet opdraaien, namelijk 
door het uitgekeerde vakantiegeld, dat ze 
meer hebben gekregen dan het staats-
personeel, terug te betalen. En hier wringt 
het schoentje. Het personeel wil niet weten 
van zo’n terugbetaling. Voor sommigen kan 
dit inderdaad een dure affaire worden. Stel 
dat je al twintig jaar voor de RUG werkt en 
elk jaar 25.000 frank vakantiegeld meer hebt 
gekregen dan het staatspersoneel, dan 
moet je een half miljoen fr op tafel leggen. 
De vakbonden eisen dat de universiteit alle 
kosten draagt voor de beloofde gelijk-
schakeling van de pensioenen. Ze vrezen 
ook dat als de pensioenregeling opgesplitst 
wordt in twee fasen, de laatste fase 
(pensioenbijdragen voor het verleden) wel 
eens in het vergeethoekje zou kunnen 
raken. Volgens hen moet alles dus in één 
beweging gebeuren: de overheveling en de 
pensioenregeling voor de toekomst én het 
verleden.

W a t  L u w a e r t  e r v a n  v in d t

Het standpunt van Herman Luwaert, als 
vertegenwoordiger van de ATP-raad, wijkt 
een beetje af van 
dat van de vak-
bonden. Hij zou 
de overheveling 
graag zo snel 
mogelijk geregeld 
zien, nu het de-
creet dat nog toe-

laat. Het bestuurscollege heeft bijkomend 
onderzoek bevolen tegen het voorjaar van 
1999. Luwaert vreest dat het dan al te laat 
zal zijn. Hij betreurt dat er geen onderzoek 
is gedaan voor het bestuurscol-lege de 
pensioenen besprak. “Ik voel me ook niet 
erg op mijn gemak in dit dossier, want het is 
gebaseerd op veronderstellingen.” Juiste 
cijfers zijn er nog niet, zelfs niet binnen de 
RUG-administratie.
Meneer Luwaert ziet een overheveling als 

een situatie waarin 
je enkel kan 
winnen. De 
personeelsleden 
hebben dan een 
betere pensioen-
regeling en zullen 
tot maximum 2.000 
fr per maand meer 
gaan verdienen. 
De RUG bespaart 
25% op sociale 
lasten, omdat ze 
m inder afdraagt 

voor overheids-personeel. Minder positief is 
die overheveling voor de nieuwe aan-
wervingen. Het overheidspersoneel zal in 
aantal toenemen en dit kan een rem zijn op 
de noodzakelijke verjonging van het staats-
personeel dat gemiddeld 52 jaar is, aldus 
Luwaert. Toch wil hij de overheveling zo snel 
mogelijk uitgewerkt zien, met een exact 
kostenplaatje voor elk individueel per-
soneelslid. Over die pensioenbijdragen voor 
het verleden kan dan nog gebakkeleid 
worden. Er staan diverse mogelijkheden 
open: de RUG betaalt alles of gedeeltelijk 
bij, het personeelslid draagt bij, ...

N ie u w e  a c t ie s

Het bestuurscollege bespreekt deze proble-
matiek pas opnieuw in het voorjaar. Maar 
aangezien dit het personeel raakt waar het 
zeer doet, namelijk in hun portefeuille, zullen 
we er vermoedelijk nog van horen. Bij uw 
volgende restobezoekje kunt u misschien 
een fooi overwegen om het pensioenfonds 
van uw favoriete kokkin te spijzen. Uw 
bijdragen zijn welkom, nu nog zien hoeveel 
geld de RUG voor zijn personeel wil 
ophoesten.

Na d in e  L a h a y e

Nog een pikant weetje over het personeelsbeleid van de RUG.
Op het bestuurscollege van 25 september 1998 werd de aanwerving 
van een externe human resources manager (HRM) goedgekeurd. 
De n.v. Adviesbureau Willy Musschoot zal het personeelsbeleid van 
de RUG analyseren, advies geven en de aanwerving van een in-
terne HRM begeleiden. Dit alles voor de luttele som van 3 7 .0 00  
frank per dag. Waar moet je zijn om voor HRM te studeren?

[SÇHVMPER]
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Bij gebrek aan goede dichters

“E lk e  g e n e ra tie  m o e t z ijn  e ig e n  
V e rg ilu s v e rta lin g  h e b b e n ”

Classici houden zich bezig met antieke teksten. Maar over 
wat ze precies doen met die teksten en waar ze zich 
^daarbuiten mee onledig laten, tasten we in het duister. 
Schamper, bestrijder van het obscure, kwam, zag en overwon 

Freddy Decreus, voorzitter van de vakgroep Latijn en Grieks. 
Samen met een andere classicus, deus ex machina Herman De 
Ley, probeerde hij ons te verlichten.

SCHAMPER: Wat trekt men-
sen aan in een studie Latijn 
of Grieks?
Decreus: “ Ik zie dat vele 
studenten niet meer stoppen 
na die 4 jaar Latijn en Grieks. 
Ze halen nog één of twee 
andere diploma’s, gaan een 
jaar naar het buitenland, enzo-
voort. De opleiding Latijn en 
Grieks deelt in de algemene 
vorming die in de Letteren en 
Wijsbegeerte wordt verstrekt. 
Iemand die zich beperkt tot 
vier jaar studie in één disci-
pline is niet gewapend voor 
een voortdurend verande-
rende arbeidsmarkt. Latijn en 
Grieks geven een algemene 
vorming en leren een humane 
omgang met de cultuur aan.”

D e  V e r t a l e r s

Decreus: “Ja, en eigenlijk begint dat al met 
de keuze van de teksten. Neem nu Vergi- 
lius, die is al te pletter vertaald, maar ik vind 
dat elke generatie zijn eigen Vergilius- 
vertaling moet hebben. Achter elke vertaling 
zit er een bepaalde blik en soms is die blik 
ideologisch. Kijk hoe Vergilius in het 
oostblok vertaald werd. Als je naar de functie 
van Augustus -de dictator- kijkt, dan zie je 
dat zij zich aan strikt ideologische regels bij 
de vertaling moesten houden.”

SCHAMPER: Wat is dan het 
bijzondere aan jullie project? 
Decreus: “Iedere vertaler vertrekt 
van een eigen concept. Hier 
onderzoeken we hoe de tijden 
reageren op de toegankelijkheid 
van een vertaling. We kijken naar 
de manier waarop vertalingen 
gem anipuleerd werden door 
bepaalde groepen en volkeren. 
Niet alleen vertalingen, maar ook 
bouwstijlen worden gebruikt en 
misbruikt. Zo werden Dorische 
zuilen misbruikt door Mussolini 
en Hitler, die een nieuw groot 
Berlijn in classicistische zin wou. 
Het classicisme is een dekmantel 
geweest van het nazisme. Je ziet 
in die periode ook dat de voorkeur 
gegeven werd aan de Arische 
hypothese, dat de dat de Grieken 
uit het noorden kwamen in plaats 
van aan de Semitische hypothese, 
dat de Grieken uit Egypte kwamen.”

A r a b ie r e n
SCHAMPER: Waar houden 
jullie je buiten vertalingen mee 
bezig?
Decreus: “Herman De Ley heeft 
een centrum voor Arabische 
studies. Veelal wordt aange-
nomen dat onze antieke teksten 
doorstroomden via het christen-
dom. Men heeft er nooit rekening 
mee gehouden dat er nog een 
belangrijke zijstroom was, name-
lijk de Arabische traditie. Die poot 
is nog niet onderzocht en het 
onderzoek dat hij doet is ook 

totaal origineel.”

SCHAMPER: Kan u wat meer vertellen 
over die Arabische traditie?
Decreus: “Je zou dat eigenlijk aan hem 
moeten vragen. Mag ik hem eens gaan 
halen? Hij zal zeer blij zijn.”

SCHAMPER: Waar zijn jullie mee bezig? 
Decreus: “In Vlaanderen en Nederland zijn 
wij een speciale variant van de opleiding 
Latijn en Grieks. Dat is eigenlijk te danken 
aan oud-rector De Meyere - 
ook een classicus- die enkele 
lumineuze ideeën uit het bui-
tenland heeft meegebracht en 
hier heeft ingeplant. Daarmee 
heeft hij ervoor gezorgd dat wij 
in België en Nederland mis-
schien wel het grootste aantal 
studenten hebben.”

Maar omdat weinig mensen Latijn en Grieks 
kennen, moeten ze terugkeren naar de 
vertaling. Er is in de voorbije tweeduizend 
jaar dan ook nooit zoveel vertaald als nu.

SCHAMPER: “Voor de 
meeste mensen zitten jullie 
altijd met de neus in de 
boeken. Wat voor onder-
zoek doen jullie?”
Decreus: “We bundelen hier 
in de vakgroep een aantal 
stromingen. Eén van de meest recente en 
voorname is het vertaalproject. Er wordt 
tegenwoordig ontzettend veel vertaald en er 
wordt ook veel aandacht aan besteed. Dat 
komt omdat de mensen terugkeren naar hun 
roots: een aantal moderne mythen zijn 
ingestort en daarom keren de mensen terug.

Zowel teksten die al vertaald zijn als teksten 
die nog nooit vertaald zijn, zetten we om 
naar het Nederlands.”

SCHAMPER: Zijn er grote verschillen 
tussen de oude en de nieuwe verta-
lingen?
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(Decreus verlaat nu even het bureau en 
komt terug met Herman De Ley)

SCHAMPER: Waarom is het belangrijk 
ook terug te gaan op die Arabische 
traditie?
De Ley: “Eén van de verschillen tussen het 
Latijnse Hellenisme en het Arabische 
Hellenisme is dat in het onderwijs het eerste 
op de retorica en de literatuur gericht was 
en dus anti-wetenschappelijk was. Het 
Romeinse notatiesysteem voor getallen 
b ijvoorbeeld heeft de m iddeleeuwen 
eeuwenlang parten gespeeld.
De Arabieren hebben de wetenschappelijke 
tak van de klassieke teksten -alle mogelijke 
wetenschappen en filosofie- doen vertalen, 
eerst van het Grieks naar het Syrisch en van 
daar naar het Arabisch Heel dat conglo-
meraat van filosofisch-wetenschappelijke 
literatuur is dus in het Arabisch omgezet en 
door grote filosofen en wetenschappers 
verder ontw ikkeld. Vervolgens is dat, 
ondermeer via Spanje op een moment dat 
bij ons nog alles duister was, tot bij ons 
gekomen. Onze monniken gingen van hier 
naar Toledo om daar te leren.”

SCHAMPER: Wat is het belang van dat 
onderzoek?
Decreus: “Het specifieke van Hermans 
aanbreng is het doorbreken van de traditie 
dat alles via de Romeinen en de katholieken 
naar hier is gekomen.”
De Ley: “Het is ook een actueel probleem. 
Ik toon aan dat de Islam wel degelijk een 
deel van Europa is, iets dat bijgedragen 
heeft tot wat de Europese cultuur en 
beschaving nu is. Zonder die Arabische 
inbreng zou Europa nooit Europa geweest 
zijn.”
Decreus: “Deze denkrichting is tot zeer 
recent in het duister blijven liggen. Nu wordt 
er meer en meer gesteld dat het Arabische 
rijk inderdaad een voortzetting van de late 
Antieken was.”

A l g ebr a

SCHAMPER: Zijn er voorbeelden van die 
Arabische invloed in onze cultuur?
De Ley: “Algebra is bijvoorbeeld afkomstig 
van het Arabische ‘Al Jabr’. Mensen van bij 
ons gingen leren rekenen in Spanje, want 
hier kon men -om even te overdrijven- 
gewoon niet tellen. Ook de muziek van de 
troubadours, de hoofse lyriek, is hoogst-
waarschijnlijk mede ontstaan onder invloed 
van de Andalusische muziek. En onze 
m iddeleeuwse universite iten zijn on-
getwijfeld geïnspireerd door instellingen in 
de Arabische wereld. Zo zijn er nog tal van 
voorbeelden.”
Decreus: “Dit kadert allemaal binnen de 
herschrijving van de geschiedenis van 
Europa, meer bepaald de studie van onze 
identiteit, ons zelfbeeld.”

bewust waren dat ze die teksten vanuit hun 
SCHAMPER: Waarom is het dan dat wij perspectief misbruikten.” 
ons in West-Europa zo moeilijk kunnen 
identificeren met de islamitische cultuur?

De Ley: “In de middeleeuwen heeft het 
christendom zich moeten ontwikkelen 
‘tegen’ de islam. Denk maar aan de 
kruistochten. Voor de christenen was het 
grote probleem -zeshonderd jaar na Jezus 
van Nazareth- dat er een nieuwe gods-
dienst geopenbaard is. Voor een Moslim 
is dat heel gemakkelijk want zijn gods-
dienst komt als laatste en al de anderen 
zijn voorstadia. De christenen konden de 
islam niet verklaren, tenzij als creatie van 
de duivel en Mohamed als de antichrist.”

Duivel s  en Eng el en

Decreus: “Ik werk ook rond de mythe. Met 
de new-age, het satanisme en zoveel andere 
irrationele momenten, zie je dat de mens 
hunkert naar iets, achterom kijkt. Het succes 
van de Griekse mythologie moet je ook daar 
gaan zoeken. De Griekse mythologie zit vol 
kannibalisme en moorden, ook binnen de 
familie. Ik vraag me ook af waarom zoveel 
moderne kunstenaars zich bezighouden met 
die antieke verhalen.”

SCHAMPER: Hebben wij hier dan g e ^  
probeerd die islamitische invloed o 
onze cultuur te ontkennen?

De Ley: “Men ziet al in de middeleeuwen 
dat het Europese zelfbeeld opgebouwd? 
wordt door aan de anderen al de negatieve 
kenmerken toe te schrijven. De positieve 
eist men voor zichzelf op. Ook vandaag 
dat heeft ook te maken met de aanwezig-
heid van een grote immigrantenbevolking-)) 
ziet men dat dit terug levendig geworden 
is. Wij zij per definitie democratisch, 
tolerant en rationeel, een moslim is per 
definitie het omgekeerde. Het racisme^ 
vandaag is dus eigenlijk anti-mosHmisme."

Decreus: “Er zijn zo een aantal studies 
gedaan over het geschiedenisboek in het 
lager onderwijs. Wij (de Europeanen) staan 
daar in als hoofdstroom en de andere, de 
moslim, komt er niet in voor.”

(De Ley heeft nog veel werk en vertrekt)

Decreus: “Om nog even terug te komen 
op wat wij hier doen: ik denk dat wij bezig 
zijn in de menswetenschappen te defi-
niëren wat een mens is. We proberen een 
antwoord te geven op wat de identiteit van 
de mens is door de eeuwen heen en welke 
machten er aan het werk geweest zijn om 
het beeld dat wij in West-Europa hebben, 
te vestigen. Pas in de laatste decennia zijn 
we erin geslaagd om wat afstand te 
scheppen tegenover de trad itionele  
beeldvorming, die de vijanden had bepaald 
en die ons de Grieken als de verlichte 
wezens hebben voorgesteld. De her-
schrijving van de klassieken is nu bezig, 
ook vanuit feministisch standpunt. Als je die 
versies leest zie je welke ‘macho’ ver-
beelding er eigenlijk in die klassieke 
mythologie zit.”

SCHAMPER: Kan men zeggen dat de 
klassieke teksten lang misbruikt zijn 
geweest?
Decreus: “Misbruiken is een groot woord. 
Ik denk dat ze voortdurend gebruikt zijn 
geweest door mensen die er niet van

SCHAMPER: Heeft u het antwoord ge-
vonden?
Decreus: “Ik denk dat hetzeer eenvoudig is. 
De grote dromen die zin gaven aan de 
maatschappij, zoals katholicisme, marxisme, 
en liberalisme, verliezen hun geloofwaar-
digheid. Men probeert dan terug te gaan naar 
een vroeger beeld dat eigenlijk geen oplos-
singen biedt. De mythe van Oedipus legt 
bijvoorbeeld niets uit, het is gewoon een 
verhaal dat keer op keer gebruikt wordt. De 
mensen herkennen daar blijkbaar iets verwant 
in, waar ze keer op keer naar teruggrijpen. 
We leven in een tijd waar het mensbeeld 
opnieuw gemythologiseerd wordt.”

SCHAMPER: Komt daaruit ook het succes 
van boeken als de Celestijnse belofte?

Decreus: “Ja, absoluut. Er zullen nog nooit 
zoveel engelen en duivels geleefd hebben als 
in het jaar 2000 het geval zal zijn. Kijk naar 
de verbeelding in de schilderijen, de reclame-
wereld: je ziet overal vleugeltjes verschijnen, 
mensen moeten gered worden. Het is het 
einde van een eeuw, van een millennium. Wie 
moet er voor ons zorgen op het moment dat 
alle zorgdragers zijn weggevallen? De studie 
van het klassieke past zeer goed in dat grote 
zwarte gat van de zingeving.”

Ma K
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Open van
i 6 to t25 jaar

B a n c o . -

D e  e e r s t e  j o n c e r e n b a n k .

Ben ie tussen 16 en 25 jaar, dan moet je 's met Banco gaan praten. Want da 5 een 
bank waar je met een minimum aan geld een maximum doet. Met alle mogelijke 
elektronische betaalmiddelen die we je gratis aanbieden. En met een maximum 
aan service. Banco vind je in elk KB-kantoor. Of surf eens naar het internet:
http://www.banco.be.

KB-ABB-CERA



RUG -net populair bij hackers
U hackt toch ook?

In de nacht van 29 op 30 september werd er vanuit de Finse 
universiteit Turku een grootscheepse poging ondernomen om 

in te breken in het computernetwerk van de RUG. De hackers 
controleerden hierbij systematisch alle mogelijke achterpoorten 
in de computers die op dat ogenblik in werking waren. Op zich is 
dit geen alleenstaand geval. Dergelijke inbraakpogingen lijken 
de laatste tijd schering en inslag te worden. Het schudde wel 
enkele systeembeheerders wakker en zwengelde de discussie 
aan rond de beveiliging van het universitaire netwerk.

systeembeheerder w ordt min o f meer 
aan zijn lot overgelaten. Niemand heeft 
een globaal overzicht en dat maakt het 
des te  moeilijker om te achterhalen of 
er binnen de RUG gekraakte machines 
draaien. Misschien zelfs je eigen com-
puter ... wie weet?

D o n ’ t  t r y  t h is  a t  t h e  RUG
Door de enorme popularite it van het 
Internet worden er steeds meer com-
puters aangesloten op het RUG-net. Op 
d it ogenblik bevat het netwerk ongeveer 
7000 computers. Dit gaat van de grote 
servermachines (zoals eduserv) over 
pc’s, to t  de kassa’s in de resto ’s.

V e r s p r e id e  s l a g o r d e

Het beheer van de versch illende 
machines w ordt niet altijd even profes-
sioneel aangepakt. De basis netwerk-
in fra s tru c tu u r en enkele belangrijke 
servers zijn in de (veilige) handen van 
het ARC (Academisch Rekencentrum). 
De rest van het netwerk is in handen van 
de verschillende diensten, vakgroepen en 
individuele gebruikers en daar laat het 
beheer wel eens te  wensen over. 
Soms is er een p ro fe s s io n e le  
netwerkadm inistrator aangesteld, 
doch vaak is het behelpen. In vele 
gevallen gaat het om assistenten 
die d it naast hun normale dagtaak 
doen. Soms worden er zelfs studen-
ten ingeschakeld.

Het hoeft dan ook niet te verbazen 
dat sommige stukken van het netwerk 
verwaarloosd worden. Niet zelden zijn 
dit oude machines die amper nog 
gebruikt worden, maar die wel per-
manent blijven draaien. Dergelijke 
machines vormen een geliefkoosd 
doelwit voor hackers omdat ze van 
daaruit ongestoord weer andere 
computers kunnen aanvallen. Zo wordt ƒ 
het erg moeilijk om te achterhalen [ 
vanwaar de hackers precies opereren.
Vele gebruikers zijn er zich bovendien 
niet van bewust dat iedere computer 
(ook een Windows-machine) kan 
misbruikt worden door hackers en 
nemen dan ook geen of onvoldoende 
veiligheidsmaatregelen. Het risico op een 
inbraak is echter niet altijd even groot. 
Sommige vakgroepen beschermen hun 
interne netwerk met een firewall (een 
computer die het netwerkverkeer filtert).

T h e  m o r n in g  a f t e r

Wanneer een machine toch gekraakt 
w o rd t, is he t be langrijk  d it zo snel 
mogelijk te  detecteren en in te  grijpen. 
Bij de inbraak vanuit Finland alarmeerde 
een systeem beheerder u it Gent zijn 
collega’s in Turku. Deze grepen onmid-
dellijk in en sloten de bewuste computer 
af van het Internet. Uiteindelijk bleek dat 
de e igenaar van de m achine (een 
student) van niets wist. Zijn computer 
was gekraakt door buitenstaanders. De 
zaak is nu in handen van de Finse politie.

DIGITAAL

De kordate aanpak van de Finnen 
heeft enkele systeembeheerders van de 
Gentse universiteit wakker geschud. Ze 
stellen zich vragen bij het (on)bestaande 
veiligheidsbeleid binnen de RUG. Er is een 
gebrek aan algemene coördinatie: iedere

De regel voor Gentse studenten luidt 
nog steeds: wie het computernetwerk 
m isb ru ik t, v e rlie s t z ijn  a ccoun t op 
eduserv. Als je het al te  bont maakt, kan 
je  zelfs van de un ive rs ite it gegooid 
worden. Mensen die inbreken in belan-
g rijke  (ove rh e id s )co m p u te rs , lopen 
bovendien het risico op een gerechtelijke 
vervolgfhg. Braaf zijn is de boodschap!

B D V & MDG

W il  u , o n d a n k s  de z w a re  
s t r a f f e n ,  to ch  hacker worden, 
le e s  dan v o o ra l ‘ How to  become 
a h a c k e r ’ op
h t t p : / / e a r t h s p a c e . n e t / e s r /  
fa q s /h a c k e r-h o w to . h tm l.
W is t u trouwens d a t u v o ls t r e k t  
le g a a l kan hacken en e r nog aan 
v e rd ie n e n  ook? H t tp : / /h a c k - a -  
m a c .g lo b a l.d e / . Succes!

De s p o o k g e b r u ik e r s

Tijdens het academiejaar '96 - 
’97 kwamen de systeembeheer-
ders van het ARC plots to t  de 
ontdekking dat er op eduservl 
v i j f  sp o o kg e b ru ike rs  a c t ie f  
waren. Een hacker bleek er in 
geslaagd te  zijn om v ijf gebrui-
kers toe  te  voegen aan het 
systeem.
Na een kleine zoektocht slaag-
den ze erin hem te  betrappen in 
de gebruikerszaal van het ARC. 
De dader bleek een student uit 
de eerste  kand idatuur in fo r-
matica te  zijn, die al zijn vaardig-
heden op het Internet leerde. 
Z ijn  a c c o u n t(s )  w e rd (e n )  
prom pt ingetrokken.

3 november 1998 5



G ratis m anna uit cyberspace

Om hun gloednieuwe website 
op internet een beetje  

onder de aandacht te brengen, 
hebben veel bedrijven er niets 
beter op gevonden dan gratis 
spullen weg te geven. Geen 
dure 0900-lijnen, geen post-
zegels en als student aan de 
RUG zelfs geen telefoon- of 
providerkosten. Helemaal, 
100% gratis dus. Erg dat we 
dat vinden.

Wat is er leuker dan met z ’n tweetjes 
een uitstekende film  bekijken? Gratis 
met zijn tweetjes een uitstekende film 
bekijken natuurlijk!
Maandelijks biedt de Kinepolis-site twee 
verschillende manieren om gratis tickets 
te  bemachtigen.
Je kunt ofwel jouw ‘top 10 ’-lijstje van 
actuele films opgeven, ofwel deelnemen 
aan de Kinepolis movie-kwis. Een beetje 
filmkennis o f extra surfwerk is voor d it 
laatste wel vereist.

Op de site van Gandascoop dien je 
zelfs helemaal niets in te  vullen. Gewoon 
aanm elden  v o ls ta a t.  N aast g ra tis  
film ticke ts  zijn er hier af en toe ook 
posters en ander prullaria te  winnen.

Addertje onder het gras is hier wel 
dat je niet verw ittigd  wordt als je hebt 
gewonnen en je dus regelmatig dient 
langs te gaan op hun site. Ook moet je 
je prijs persoonlijk afhalen in de video-
theek Roxy Center (Sint-Pietersplein). 
Dit is echter een voordeel, want het 
beperkt het aantal deelnemers aan de 
wedstrijd drastisch.

Het hoeven echter niet altijd films te 
zijn. Lees eens een goed boek. Of beter 
nog, schrijf het zelf. Maandelijks schenkt 
de Ava-papierwinkel een aankoopbon ter 
waarde van 1000 BEF weg. Het enige 
wat je  hiervoor hoe ft te  doen is één 
s im pe le  vraag  b e a n tw o o rd e n . Het

antwoord is steeds elders op de site te 
vinden.

H et b e t r e f t  h ie r e c h te r  s te ed s  
wedstrijden waarvoor een dosis geluk 
nodig is. Helemaal leuk wordt het pas als 
je er zeker van bent dat je het geëta-
leerde hebbeding ook daadwerkelijk gaat 
krijgen. Iemand anders vond dat blijkbaar

ook en bouwde er zijn website volledig 
rond op: The Belgian Freebies. Meestal 
be tre ft het hier catalogi, gratis staaltjes 
o f ander nutte loos p rom ostu ff, maar 
toch kom je er ook interessante dingen 
tegen.

Wat dacht je  van een gratis doven-
magazine, een wegenkaart van Florida 
of, en onze aanvraag is reeds verstuurd, 
de enige echte Cyber Church bumper 
sticker!

Hou je  meer van aardse genoegens 
en woon je in Assenede dan biedt frituur 
Kris je een groot pak fr ie t aan.

COBBAUT

U r i  ’ s:
Kinepolis:
http://www.kinepolis.be/
kinepolis.nsf
Gandascoop:
http://come.to/gandascoop 
Ava-papierwinkel: 
http://www.ava.be/nederlands/ 
win.htm
The Belgian freebies:
http://www.angel fire.com/tn/
BelgianFreebies/framenl.html

L a s e rte c h n o lo g ie  en  H o lo g ra fie  in G e n t

Profs die de show stelen door met ‘laserpointers’ over hun 
transparanten te zwiepen, CD-spelers die muziek uit een dun 

glanzend plaatje toveren, cassières die geen prijzen moeten 
intikken, ingenieuze 3D-afbeeldingen op sommige creditcards: 
we hebben ze allemaal te danken aan de laser. Over dit 
fascinerend verschijnsel en één van zijn belangrijkste  
toepassingen, de holografie, loopt momenteel een tentoonstelling 
in het Pand. Schampers wetenschapsteam ging voor u op 
verkenning.

V ijftig  jaar holografie’ is de naam van de 
tentoonste lling , maar het eerste wat 
opva lt is dat er meer te  zien is dan 
h o lo g ra fie  a lleen. Ook de vo o r de 
ho logra fie  onon tbee rlijke  lase rtech -
nologie en enkele andere toepassingen 
komen aan bod.
De eerste werkende laser werd in 1 960 
gebouwd door de Amerikaanse natuur-
kundige T h eo d o re  Maim an, en werd 
door collega’s honend ‘een oplossing op 
zoek naar een probleem’ genoemd. Een 
staaltje technisch vernuft, een aardig-
heidje, maar to taal nutteloos... Nu, bijna 
veertig jaar later, lijkt het erop alsof de

laser zijn deel van de problemen ruim-
schoots gevonden én opgelost heeft. De 
tentoonstelling leert dat de laser niet 
alleen wordt gebruikt in de industrie (bv. 
voor het snijden van metalen m et de 
warmte van een infraroodlaser), maar tal 
van andere to e p a ss in g e n  v in d t in 
ruimtevaart, entertainment, beeldende 
kunst, archeologie en zelfs geneeskunde. 
Het instrument waar het grote publiek 
nog steeds wat argwanend tegenover 
staat - niet helemaal zonder reden, want 
het kan in bepaalde gevallen inderdaad 
zeer krachtig en gevaarlijk zijn - w ordt 
gebruikt voor een snellere genezing van

extractiewonden o f voor het vastlassen 
van een losgeraakt netvlies. En net als 
in de in fo rm a tica  w o rd t er b lijvend 
onderzoek verricht naar steeds kleinere 
en krachtigere modellen m et nieuwe 
toepassingen. De persmededeling meldt 
ons zelfs dat na het tijdperk  van de 
elektronica en de in form atica, nu de 
periode van de fotonica voor de deur 
staat (fo ton  = lichtdeeltje).

‘ G e s t im u l e e r d ’

‘Laser’ is een letterwoord voor ‘Light 
Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation’ o f ‘versterking van het licht 
door gestimuleerde stralingsuitzending’. 
De versterking vo lg t eenvoudig u it de 
constructie van de laser. Die bestaat uit 
een buis met aan beide uiteinden een 
spiegel, waarvan er één halfdoorlaatbaar 
is. In de buis kan zich een vloe istof o f 
vaste s to f bevinden, maar meestal is dat 
een gas o f gasmengsel (bvb. helium en 
neon). Hieraan w o rd t energ ie  to e -
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E e n  t r a n s mis s ie h o l o g r a m ma k e n

Ste l je even twee zeeën voor, vlak 
boven elkaar. Als de ‘to p ’ van een 

aanrollende golf van de bovenste zee 
net boven de top van een go lf van de 
onderste ligt en we laten het water van 
beide zeeën versm el-
ten, dan krijgen we een 
extra hoge golf. Als de 
‘to p ’ echter boven een 
‘dal’ van de onderste 
zee ligt, en we brengen 
opnieuw beide zeeën 
samen, dan heffen top 
en dal elkaar op en is er 
niets meer van de gol-
ven te  merken. Dit is in 
het ko rt w at gebeurt 
als tw ee ‘ lich tgo lven ’
(o f - stralen) op een-
zelfde plaats van een 
fotografische plaat in-
vallen. Als beide stralen 
net een top bereiken bij 
he t aankomen op de 
p laa t, ve rs te rke n  ze 
elkaar en spreekt men van construc-
tieve interferentie. Op de plaat zien we 
d it als een lichte vlek. Als de éne straal 
een top  bereikt, maar de ander zich 
net in haar minimum bevindt, neu-
traliseren ze elkaar en spreekt men van 
d e s tru c t ie v e  in te r fe re n t ie . Deze 
situatie aeeft een donkere vlek o d  de

plaat. Om een transmissiehologram te 
maken neemt men een laserstraal en 
splitst men deze in twee aparte bundels. 
Elk van de bundels w ordt door een lens 
gebracht om ze ‘u it te  waaieren’ zodat

ze b rede r w orden. De ‘vo o rw e rps - 
bundel’ laat men op het voorwerp, dat 
men wil vastleggen, weerkaatsen naar de 
fo togra fische  plaat, te rw ijl de ‘ refe- 
rentiebundel’ de plaat zonder obstructie 
bereikt. De afgelegde afstand van de 
verschillende stralen in de voorwerps- 
bundel is dus variabel, zodat sommigen

de fotografische plaat als ‘to p ’ zullen 
bereiken, anderen als ‘dal’ , en nog 
anderen ergens daartussen. De stralen 
van de referentiebundel dienen om 
deze verschillen zichtbaar te  maken.

Precies omdat deze alle-
maal gelijkwaardig zijn, 
g e e ft de in te rfe re n tie  
(zie hierboven) met de 
stralen uit de voorwerps- 
bundel de verschillen in 
afgelegde afstand aan, 
en dus het d ieptezicht 
van het voorwerp. Wat 
er op de fo tografische 
plaat kom t is een zeer 
fijn interferentiepatroon 
van lich te  en donkere 
vlekken, dat te klein is 
om m et het b lote oog 
waar te  nemen. Om na 
de ontwikkeling het holo-
gram te kunnen bekijken, 
moet men het met het-
zelfde laserlicht als van 

de opname belichten. De hologrammen 
in de tentoon-ste lling zijn ‘reflectie- 
hologrammen’ . Doordat zij vanuit een 
aantal verschillende hoeken belicht 
zijn, kunnen zij ook met gewoon licht 
bekeken worden.

DDW

gevoegd door er een elektrische stoom 
door te  laten lopen of door het geheel 
sterk op te warmen. Als reactie op die 
extra energie begint het gas straling uit 
te  zenden, eengestimuleerde emissie 
dus. De s tra ling sde e ltje s  (fo to n e n ) 
botsen op andere atomen, waardoor die 
op hun beurt ook een fo ton uitzenden 
met precies dezelfde energie en richting 
als het eerste. Aan de uiteinden van de 
buis worden de fotonen teruggekaatst 
zo d a t ze opn ieuw  kunnen bo tsen . 
<par1.1>O p die manier onstaa t een 
kettingreactie waarbij de intensite it van 
de lichtbundel alsmaar toeneemt to t ze 
s te rk  genoeg is om d oo r de h a lf-
doorla tende spiegel te  ontsnappen. 
Alleen licht met de ju iste richting kan de 
buis verlaten, fotonen met een andere 
richting blijven binnen. Het licht dat de 
laser verlaat wordt gekenmerkt door een 
zeer uniforme golflengte en door het fe it 
dat het bijna niet ‘u itwaaiert’ o f diver-
geert. Bovendien is het ‘coherent’ , wat 
betekent dat de golven met elkaar ‘ in 
fase’ lopen en de top van de ene golf

boven die van de andere ligt. Meer dan 
dat is een laser niet.

G e w o n n e n  n a  v a l s e  s t a r t

Eén van de weinigen die waarschijnlijk 
wel een gat in de lucht sprong toen de 
ontdekking van de laser bekend raakte, 
was Dennis Gabor. In 1 948 had deze 
Hongaarse geleerde immers een me-
thode bedacht om met behulp van een 
speciaal soort licht een voorwerp in zijn 
drie dimensies op de gevoelige plaat vast 
te  leggen. Bij gebrek aan dat licht had 
hij zich gedwongen gezien zijn plannen 
in de koelkast te steken, maar nu werden 
de tekeningen opnieuw ontrold en toen 
in 1 962 de Amerikanen U p tan ieks  en 
L e ith  met succes het eerste hologram 
maakten, was dat het startschot voor 
een successtory. De holografie  was 
geboren.

De te n to o n s te llin g  in he t Pand 
verhaalt deze successtory met mooie 
informatieborden en enkele voorbeelden 
van echte hologrammen. Zo w ordt je er

geconfronteerd met een groot blauw-
groen passagiersvliegtuig dat dwars door 
je heen vliegt als je  er wat te  dichtbij 
komt, een afgevallen herfstblad en een 
hand die u it de muur lijk t te  komen. 
Minder voor de hand liggend lijken de 
vele toepassingen die ook nu weer om 
de hoek komen kijken. H olografisch 
papier als marketinginstrument, identi-
ficatie aan de hand van iris en vinger-
a fd ru kke n , m in ia tu r is e r in g  van de 
technologie, het opsporen van scheur-
tjes in archeologische vondsten,... Je kan 
het zo gek niet bedenken, o f lasers en 
holografie lijken er iets aan te kunnen 
verbeteren. Een ten toonste lling  m et 
te c h n o lo g ie  v o o r de to e k o m s t én

Vijftig jaar holografie’ loopt 
tot 28 november in het Pand, 
Onderbergen 1 te 9000 Gent. Op 
werkdagen van 9 tot 17 uur 
Gesloten op 2 en 11 november. Meer 
inlichtingen bij XL-Productions 
op het nummer 09/281.10.05.
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Een e c h t m en s
O f hoe begrijp  ik  Rain Man?

V lak voor onze fantastische zomer, toen iedere student met 
gebogen rug en rode ogen een boekje zat te lezen, kwam 

uitgeverij Houtekiet met een revolutionair boek voor de dag: de 
Nederlandse vertaling van een verhaal over autisme. Alleen 
hebben ze het bij de uitgeverij niet helemaal begrepen. Een 
boek uitgeven dat schreeuwt om begrip is één zaak, volledig de 
bal mis slaan door een ongelukkige ondertitel is een andere.

Terwijl Gunilla Gerland in haar boek 
met handen en voeten probeert duidelijk 
te  maken dat het bij autisme gaat om 
een ziekte en niet om een aantasting van 
de ganse persoon, kreeg het boek de 
slechtst gekozen ondertitel aller tijden 
mee: “ autobiografie van een autis t” . Een 
schamel briefje, dat vlug bij elk boek 
werd gepropt, verontschuldigt voor deze 
fundamentele fou t en belooft om bij de 
volgende druk iets zorgvuldiger te  zijn. 
Als ze het bij de uitgeverij niet begrepen 
hebben, dan zult u het moeten doen.

U hebt dan misschien Rain Man wel 
gezien, maar wat is autisme nu eigenlijk

precies? Naast het fe it dat de oorzaak 
van deze ziekte zich in de hersenen 
lokaliseert, is er over autisme nog weinig 
bekend. Gerland beweert dat er eigenlijk 
sprake is van verschillende subculturen 
binnen eenzelfde samenleving en een 
noodlottige vertalingsfout tussen beide. 
Personen met autisme voelen anders en 
hebben bijgevolg moeite om zich in te 
leven in de emoties van anderen. Ze 
zeggen precies w at ze bedoelen en 
geloven da t anderen da t ook doen. 
Personen zonder autisme daarentegen 
verwachten dat iedere persoon is zoals 
z ijze lf en op eenzelfde (en dus voor-
spelbare) m anier zal reageren. Het

grootste probleem rond autisme draait 
dus in principe rond een communicatie-
stoornis. Gerland ste lt dat personen met 
autisme meer accepteren van anderen 
en m inder bevooroordee ld  door het 
leven gaan. Bovendien trekken ze zich 
n ie ts aan van hoe zij gepercip ieerd  
worden door anderen. Maar hoop nu 
alsjeblief niet dat autisme besmettelijk 
is, want naast enkele schamele voor-
delen gaat het nog steeds om “ anders” 
zijn. En dat impliceert dat men door velen 
gezien wordt als slechter, onaangepast, 
freaky. Als mensen m et autisme een 
poging doen om mensen zonder autisme 
te  begrijpen, is het misschien nu uw 
beurt wel om personen met autisme te 
leren begrijpen.

Voor wie zich geroepen voelt: Gunilla 
Gerland. Een echt mens. Autobiografie 
van een au tis t. U itgeverij Houtekiet, 
Antwerpen.

A n n el ies  Po ppe

HET GEWELD VAN

THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION

Sinds lan Dury jaren geleden zong over “Sex, drugs & rock ‘n’ 
roll”, werden zijn woorden ontelbare keren gebruikt en 
misbruikt. Bijna iedere popster werd vroeg of laat wel eens in 

deze termen omschreven. Eigenlijk vonden we dat het liedje 
langzaam een beetje afgezaagd raakte. Misschien moesten we 
toch meer bewondering hebben voor een bekende die er prat op 
ging graag te stofzuigen, in plaats van voor degene die beweerde 
iedere dag een aantal lijntjes te snuiven.Zo krijgen we eens iets 
nieuws onder de zon.

Dit was in ieder geval onze mening 
to t  we een tijd  geleden de New Yorkse 
groep, The Jon Spencer Blues Explosion, 
voor het eerst aan het werk zagen. Deze 
band bleek bol te  staan van de clichés 
sex, drugs en rock ‘n’ roll, maar kon toch 
bekoren.

De zanger en spilfiguur Jon S pen-
c e r  zat in de jaren tachtig  bij Pussy  
Galore en vorm t sinds 1991 samen met 
Russell Sim m ins en Judah Beuer
The Blues Explosion. Voor de opnames 
van hun v ijf cd’s (een zesde, Acme, zou 
binnenkort in de winkel moeten liggen) 
werkten ze samen met een hele resem 
bekenden u it het muziekwereldje (bv.

mensen van Atari Teenage Riot, Luscious 
Jackson, Cypress Hill, etc.) en op iedere 
CD staan wel enkele pareltjes.

Toch komen songs als “ S tic k y ” , 
“ Flavor” , “ Skunk” , “ Whale” , ... pas echt 
to t  hun recht op een podium. The Blues 
Explosion trad reeds verscheidene malen 
in België op. Zo werden Jon en co. vorig 
jaar door het wegvallen van Blur plots 
headliner op Pukkelpop en deden ze deze 
zomer de feeërieke dorpjes Torhout en 
Werchter aan. Simmins en Bauer zagen 
er toen vaak wat afgeleefd uit. Tijdens 
optredens ontpopten ze zich to t  een 
raak meppende drummer en een hyper- 
kinetische gitarist. Jon Spencer hield dan

weer het midden tussen een evangelist 
en een punkster. Met kreten als ‘Yeaaa- 
aaaaah’, ‘We are the Blooooooooeeezz 
Explosion’ en ‘Stand up for rock ‘n’ roll’ 
bespeelde hij het publiek als een James 
Brown. Zijn kapsel deed aan dat van Nick 
Cave denken en hij bewoog zijn heupen 
als Elvis. Bovendien predikte hij de rock 
‘n’ roll, want: “The Blues Explosion don’t  
play the blues, they play ROCK ‘N’ ROLL” . 
De groep gunde het publiek maar enkele 
adempauzes en schotelde het een non- 
stop een mix voor van rock, soul, punk, 
funk, gospel, hiphop, etc. om ‘u ’ tegen 
te zeggen.

Misschien zal je The Blues Explosion 
maar potsierlijk vinden, maar wanneer je 
je door Jon en co. laat meeslepen en je 
metgezel wordt voor een ritje  op deze 
h o g e -s n e lh e id s tre in  p o m p t er g e -
garandeerd een extra shot adrenaline

The Jon Spencer Blues Explo-
sion, woensdag 25 november, De 
Vooruit.
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L A  V IT A  E B E L L A

Na een volledig-in-de-grond-borende recensie over deze film 
gelezen te hebben, ging ik met heel wat wantrouwen naar 

deze film kijken. Men noemde Roberto Benigni (regisseur en 
hoofd-acteur in La vita e bella) de Italiaanse Woody Allen die 
voor de gelegenheid Charlie Chaplin probeerde na te bootsen. 
Deze hoogst onaantrekkelijke com-binatie leek me indien mogelijk 
nog erger dan Het leven is mooi door Will Tura. Ik verwachtte 
me dus aan een “komische” film met humor op het niveau van 
de gemiddelde Belgische kleu-ter, maar ik kreeg iets totaal anders 
te zien.
De humor is inderdaad niet echt intel-
lectualistisch te  noemen, maar is zeker 
niet zo plat d a tje  er niet meer om kunt 
lachen. In tegendee l, ik ben b lij da t 
b ioscoopza len  s teeds in du is te rn is  
gehuld zijn want tijdens het eerste deel 
van de film zat ik waarschijnlijk als een 
gek te  glimlachen. Vooral de onschuldige 
pogingen van Benigni om de vrouw van 
zijn dromen te verleiden zetten aan to t 
stom gegrijns.

Vanaf het tweede deel van de film, 
w a t zich ongeveer a c h t ja a r la te r  
afspeelt, slaat de stemming helemaal 
om. De vrouw van Benigni’s dromen is 
ondertussen veroverd, er w o rd t een 
zevenjarig zoontje bijgetoverd en Italië 
en de rest van Europa zijn verwikkeld in 
de Tweede Wereldoorlog. Wegens hun 
joodse afkomst worden Benigni en zijn 
gez in  naar een c o n c e n tra t ie k a m p  
afgevoerd, waar hen zo goed als zeker

de dood wacht. Benigni doet alles om 
voor zijn zoontje  de verschrikkelijke 
werkelijkheid te  verbergen. Hij laat zijn 
zoontje geloven dat het hele kamp een 
groot spel is waarbij hij zich goed aan 
de regels m oet houden. Zo kon hij 
misschien de grote prijs winnen.

Dankzij heel wat fantasie en gevoel 
voor humor slaagt hij erin zijn gezinnetje 
van de dood te  redden.Tijdens d it deel 
van de film lig je voortdurend in twee-
strijd met jeze lf omdat je  niet weet o f 
je nu moet lachen of huilen.

Het is zeker een film die de moeite 
waard is om te gaan bekijken, al was het 
maar omdat de holocaust eens op een 
andere manier verfilmd werd.

La Vita e Bella speelt in 
Decascoop

SLIDING DOORS
Na de ultieme vrouwenhartenbreker Four Weddings and a 

Funeral heeft de Britse filmindustrie nu ook een romige emo- 
film voor de mannelijke filmbevolking in elkaar geblikt. Dit bewijst 
de nieuwste telg van Peter Howitt, Sliding Doors, waarin Gwyneth 
Paltrow de romantische fakkel van Hugh Grant mag overnemen. 
Dat Sliding Doors schatplichtig is aan Four Weddings and a Funeral 
moet niet alleen blijken uit de gelijkaardige sympathieke stotter- 
romantiek, maar blijkt nog het best uit de getypecaste 
verschijning van John Hannah. Laatstgenoemde mag zijn batterij 
komische punch lines uit Four Weddings andermaal te berde 
brengen. Dit is grappig, maar niet bijster origineel.

In Sliding Doors opent Peter Howitt 
de d iscuss ie  rond ‘ p a ra lle lle  
werkelijkheden’. Dit is de visie dat naast 
de reële werkelijkheid er mogelijk een 
andere, parallelle, werkelijkheid bestaat. 
Howitt geeft beeld aan de discussie door 
het hoofdpersonage Helen (Paltrow) in 
tw ee  m ogelijke  va rian ten  van haar 
rea lite it te  laten spelen. In de eerste 
werkelijkheid is zij een verliefde PR-pop 
die met vallen en opstaan zowel sociaal 
als hormonaal succes kent, terw ijl zij in 
de tweede werkelijkheid het ‘van de 
regen in de drop’-thema in haar lichaam 
m eedraag t. Van de o nd e rlig ge nd e  
filo s o fis c h e  gedach te  is er aan de 
oppervlakte totaal geen sprake meer. De 
film laat zich lezen als een sympathiek

(bijtijds zeemzoeterig) emo adapt van 
h e t th em a  van de s tu n te le n d e  
romanticus die wanhopig op zoek is naar 
en ige  vo rm  van a ffe c t ie .  V o o r 
emotioneel begaafden dus een nooit 
geziene topfilm  !

T erw ijl de cas ting  van Gwyneth 
Paltrow in Sliding Doors in commercieel 
opzicht waarschijnlijk geen slechte zaak 
is (toch Hollywoods nieuwste en fits te  
Barcelona-duif), is d it u it een artistiek 
standpunt onmogelijk te  verantwoorden 
(zelfs Pinokkio kan vloeiender acteren). 
Met de spon tan ite it van een Noorse 
walvisvaarder en een geloofwaardigheid 
die even groot is als menig SP-voorzitter, 
dweilt ze het doek af op zoek naar een 
peperkoekenhart dat enig begrip toon t

voor haar uitzichtloze acteersituatie. We 
had no mercy! Haar upper-class BBC- 
a cce n t was h ie rb ij s le c h ts  van 
ondergeschikt belang, Spiritueel liepen 
we wel storm voor de verbale humor van 
Hannah. Hij pretendeerde tenminste niet 
de gezelligheid uitgevonden te hebben, 
maar liep er -gelukkig voor ons- wel van 
over.

Voor alle geile testosteronen is deze 
film  de u ltiem e  droom : m o o rd g rie t 
Paltrow in een dubbele rolbezetting, en 
d it voor de prijs van één. De oestrogene 
ka n t daa ren tegen  b l i j f t  horm onaal 
misschien op zijn honger zitten, maar kan 
getroost worden met de gedachte dat 
de ve rlo s s in g  (Fou r W edd ings) 
goedkoper in de videotheek lig t. Bon 
appetit! _ _ _

Britse film van Peter Howitt, 
met Gwyneth Paltrow, John 
Hannah, John Lynch en Jeanne 
Tripplehorn (105 min)
Speelt in Sfinx
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Te n t o o n s t e l l in g e n -T o n e e l - Fest iva l s
* Minard. ‘Passages’, muziektheater, 5 t.e.m.7 nouember, 20u en 

8 nouember, 15u
* Nieumpoorttheater. ‘M ijn  Blackie’, 5, 6 87  nouember, 20.30u
* Area. ‘The Fall o f the House o f Usher’, 6 810 nouember
* Uooruit. Theaterzaal, ‘Moedersnacht’, 6 87 nouember, 20u
* Minard. ‘De Nijl is in CRIRO aangekomen’, 11 t.e.m.14 nouember, 20u
* Uooruit. Theaterzaal, ‘Er Z ijn !’, 20u, 13 t.e.m. 14
* Democrazy. ‘Twilight Trash’, 13, 14 815 nouember ( international 

ama teur film fest), 2 0 .3 0 U
* De Rode Pomp. ‘Sneeuwconcerten’, 8, 12, 13. 14. 15 84 9 nouember.

2 0 .3 0 U

DINSDAG 3 NOVEMBER

Damberd Tom Mahieu / 
Dominique Van Tomme 
kwartet, jazznachten (gratis!) 
Film Pateau ‘Films uit de 
eerste tijden’, 20u 
Vooruit, Balzaal ‘Zita 
Swoon’

WOENSDAG 4 NOVEMBER

Logos ‘Susan Rawcliffe’ 
(didjeridoo), 20u

DONDERDAG 5 NOVEMBER

Film Plateau ‘Het bal van de
brandweer’, 20u 
Vooruit ‘Lanonima Imperial’ 
(dans), Theaterzaal, 20u 
Vooruit ‘Dr.John’, Concert-
zaal, 20u

VRIJDAG 6  NOVEMBER

Magazijn ‘Speaking T’, cd-
voorstelling
Magazijn ‘Dj Kris’
Magazijn Vernissage ‘JOR’

ZATERDAG 7 NOVEMBER

Wiedauwkaai ‘Eskimo’
Film Plateau ‘Blonde Venus’, 
16u
Magazijn ‘Venus’(gratisl) 
Magazijn ‘Dj Hans (Pink 
Flamingo)’

ZONDAG 8  NOVEMBER

Vooruit CD-voorstelling 
‘Ambrosijn’, Balzaal, 19u

MAANDAG 9 NOVEMBER

Vooruit ‘Soul Coughing’ 
Film Plateau ‘Ipem- 
concerten’, 20u 
NTG2 ‘Saterday Night 
Fever’ (film over dans)

DINSDAG 1 0  NOVEMBER

Damberd Cache-Cache, 
jazznachten, (gratis!) 
Democrazy (Citadelpark) 
’11.11.11Soundclash ‘ with 
‘Belgian Soundsystems’, 20u 
Film Plateau ‘British Anima-
tion Awards ‘98’, 20u 
Vooruit ‘Be Nice Or Leave. 
Thank You’(dans), Domzaal, 
20u
Vooruit ‘I Love Tehcno:third 
Anniversary Party’, 
Concertzaal, 19u 
Logos ‘Yutaka Oya &Ken - 
Ichi Nakagawa’, 20u

WOENSDAG 11 NOVEMBER

Vooruit, Fatima 
Taba’ambrant’ (wereldse 
stemmen) Domzaal, 20u 
Vooruit, Theaterzaal
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marathonprojectie Terug 
naar Oosterdonk’, 14u

DONDERDAG 1 2 NOVEMBER

Vooruit, ‘Mad 
Professor’,The Dubmaster 
himself +support Balzaal,
20u
Film Plateau ‘Gilda’, 20u 
Bijloke ‘Symfonisch 
orkest van de Vlaamse 
Opera,Choeur de chambre 
de Namur’, 20u 
Logos ‘Guy Vandromme’ 
(piano), 20u

VRIJDAG 1 3 NOVEMBER

Magazijn ‘Soiré(e)
Negligé(e) met Dj Nele

ZATERDAG 1 4 NOVEMBER

Expo ‘I Love Techno’ 
Magazijn ‘Unlimbo + Dj 
Dany’

ZONDAG 1 5 NOVEMBER

Vooruit Therapy?’

MAANDAG 1 6  NOVEMBER

NTG ‘Shall we dance?’, < 
(film over dans)

20


